
Přírodní zahrady – ostrovy biodiverzity
Ing. Petra Šilberská, Ateliér Prostory 

5.4.2022, Liberec

Kooperační síť "Kvetoucí louky" / Sieć współpracy "Kwitnące Łąki“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002849
Projekt je podpořen z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který je spolufinancován z EFRR.



Proč a co jsou přírodní zahrady
• Dolní Rakousko, akce "Natur im Garten" a její zásady, tedy nepoužívat minerální 

hnojiva, pesticidy a rašelinu, se stala díky poradenské, informační a vzdělávací 
činnosti velmi známou a úspěšnou.

➢ „Přírodní zahrady bez hranic“ – rakousko-česká spolupráce  - od r.2009 
Podporuje prostory pro lidi, přírodu, zdravý životní styl i cestovní ruch; 

Vytvořená síť partnerů sdílí své zkušenosti, vědomosti přirozenou formou pro všechny věkové 
skupiny

➢ Přírodní zahrada, z.s , http://prirodnizahrada.eu, následně další partneři v celé ČR

Další projekty:
• Zahradní turistika 2 v 1

• Otevření zahrad dětem aneb Najdi si svou přírodní zahradu

• Bylinky spojují

• Městská zeleň - trvalky a popínavky, nové rostliny pro klimatickou změnu

• Obce pro přírodu a ochranu klimatu, Obce společně pro přírodu a ochranu klimatu

• Jak na sucho v zahradě

• Klimagrün– Klimatická zeleň

• Projekt Edugard

http://prirodnizahrada.eu/


Přírodní zahrady v Evropě
www.naturimgarten.at



Proč a co jsou přírodní zahrady
• podpora domácí fauny a flory, a přirozených predátorů

• podpora druhové rozmanitosti (biodiverzity)

• nezatěžování půdy a výpěstků chemií,

• neničení neobnovitelných zdrojů (rašeliny)

• zachování vody v krajině

• nezatěžování výrobou či recyklace umělých materiálů  

• přirozené vzdělávání, porozumění přírodním souvislostem



Kritéria

☺ nepoužívat pesticidy

☺ nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva

☺ nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

Základní kritéria   (musí být splněna všechna)



Kritéria

Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 5 ☺)

☺☺ živý plot z planých keřů
☺☺ přirozená louka, prvky louky
☺☺ ponechání divokých porostů
☺☺ divoký koutek
☺☺ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
☺☺ listnaté stromy
☺☺ květiny a kvetoucí trvalky



Kritéria
Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo 

minimálně 5 ☺)

☺☺ kompost
☺☺ “domečky“ pro zvířecí pomocníky
☺☺ využití dešťové vody
☺☺ užívání přírodě šetrných materiálů a postupů
☺☺ mulčování
☺☺ zeleninové záhony a bylinky
☺☺ ovocná zahrada a bobulové keře
☺☺ smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení



Některé současné zahrady
a veřejná zeleň



Prvky přírodních zahrad



Listnaté (původní) stromy, keře, květiny



Ovocné stromy



Ovocné sady - různověké



Trvalky



Trvalky  - i netypické ale neinvazivní



Louky, divoké byliny



Trávobylinné směsi s 
letničkami

Louky, bylinné 
trávníky



Divoké byliny, původní keře



Extrémní 
stanoviště -
mokřadní 

Extrémní 
stanoviště -

výsušné



Suché stanoviště – střešní zahrady



Vodní biotopy



Jezírka a vodní hrátky



Hospodaření s dešťovou vodou



Hospodaření s odpadem - KČOV



Hospodaření s odpadem

divoký
koutek

kompost



• Přirozené biotopy

Prvky pro živočichy



• Krmítka

• Úkryty

• Budky

Prvky pro živočichy



Zeleninová zahrada



Smíšené kultury



Bylinkové záhony



Divoké bylinky



Naučné záhony



Přírodní zahrady u nás



Přírodní zahrady u nás

• Přírodní zahrada

• Ukázková přírodní zahrada

• Obec přírodní zahrada
➢ Pozitivní ekologický dopad
➢ Certifikace s plaketou (prezentace na 

veřejnosti/nenásilná osvěta)
➢ Možnost prezentace na webových, mapových 

portálech (přínos a zviditelnění pro samotné 
místo/organizaci)

➢ Možnost využívání loga v rámci své činnosti na 
zahradě (přínos pro místo/organizaci)

➢ Možnost zvolit si otevřenost vůči veřejnosti 
(dny/hodiny otevřených dveří, akce..)





Kde přírodní zahrady můžeme uplatnit

• veřejná zeleň

➢části parků, obecní zeleň, chráněná území

• vzdělávací zeleň 

➢školní a školkové zahrady, zahrady ekocenter, 
specializovaných zahrad, výukových areálů, výstavišť

• soukromá zeleň 

➢zahrady u RD, chalup, areály u pensionů, sady, pěstírny 
rostlin, areály výroben přírodních produktů



Veřejná zeleň
BYLINKOVÁ OBEC MUTIŠOV 
http://prirodnizahrada.eu/portfolio/bylinkova-obec-mutisov



Vzdělávací zeleň

Království pro Lískulku
a její kamarády

MŠ ROHATCE
www.ms-rohatce.cz



Vzdělávací zeleň

ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ SEMILY, http://waldorf-semily.cz/



UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA V HORSKÉ KAMENICI

Soukromé zahrady



PŘÍRODNÍ ZAHRADA V KŘIŽANECH https://usibiku.blogspot.com

Soukromé zahrady



Bylinky z ráje UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA 
http://zahradabylinkyzraje.cz/

Soukromé zahrady



Odkazy pro inspiraci a zdroje informací

Přírodní zahrady, permakultura, ekozahrady:
• www.prirodnizahrada.com , http://cz.natur-im-garten.at/ – koordinator projektu 

přírodních zahrad v ČR o.s.Přírodní zahrada

• www.naturimgarten.at/cz/schaugaerten – ukázkové zahrady

• www.veronica.cz/ekomapa - mapa pro eko-nadšence vč. přírodních zahrad

• www.kyby.cz/prirodni-zahrada - přírodní zahrada na veřejném prostranství v 
Chlumanech

• http://ekozahrady.com/rostliny.htm - info i kurzy permakultury Jaroslava Svobody

• www.seppholzer.at – současný guru permakultury

• Zahrady v Tullnu - www.diegartentulln.at; www.dolni-rakousko.info/vyletni-cile/a-
zahrady-garten-tulln

http://www.prirodnizahrada.com/
http://cz.natur-im-garten.at/
http://ekozahrady.com/rostliny.htm
http://www.veronica.cz/ekomapa
http://www.kyby.cz/prirodni-zahrada
http://ekozahrady.com/rostliny.htm
http://www.seppholzer.at/
http://www.diegartentulln.at/


Odkazy pro inspiraci a zdroje informací

Environmentální výchova, eko aktivity:
• Neziskové organizace: www.lipka.cz, www.chaloupky.cz, www.veronica.cz

• www.zivotnazahrade.cz - jak připravit útočiště pro zvířata na vaší zahradě

• www.ochranaptaku.cz – polepy na skleněné plochy

• www.vcelkysamotarky.cz, www.cmelaci.cz – otázky a odpovědi o včelách 
samotářkách, čmelácích

• www.zelenadomacnost.com - domečky pro živočichy na zahradě, další eko přípravky, 
literatura:

• www.vikendotevrenychzahrad.cz - mj. i přírodních zahrad 

• www.zahradnituristika.cz – zpřístupnění tematických zahrad je dalším projektem 
česko-rakouské přeshraniční spolupráce

http://www.lipka.cz/
http://www.chaloupky.cz/
http://www.veronica.cz/
http://www.zivotnazahrade.cz/
http://www.ochranaptaku.cz/
http://www.vcelkysamotarky.cz/
http://www.cmelaci.cz/
http://www.zelenadomacnost.com/
http://www.vikendotevrenychzahrad.cz/


Odkazy pro inspiraci a zdroje informací

Možnosti biologické ochrany a organické hnojení
• Bio-zahradni lekar: http://cz.natur-im-garten.at/start.asp?b=6509&extra=gdr

• Organická hnojiva i biologická ochrana rostlin f.Neudorf - www.neudorff.cz

• BIPLATOL - Homeopatická, biologická léčba rostlin i půdy: 
https://biplantol.de/produkte-shop/alle-produkte/

• BIOCONT - biologická léčba rostlin i půdy http://www.biocont-profi.cz/store

• www.agronatura.cz – biohnojiva

• www.compo.com/cz/cz/produkty/COMPO-Zahradnicky-substrat-bez-raseliny

• Vlastní organický kompost – je nejlepší

• Jíchy - zálivky z výluhů a kvasů 

http://www.neudorff.cz/
https://biplantol.de/produkte-shop/alle-produkte/
http://www.biocont-profi.cz/store
http://www.compo.com/cz/cz/produkty/COMPO-Zahradnicky-substrat-bez-raseliny


Odkazy pro inspiraci a zdroje informací

Seznamy, zdroje materiálů
• Původní stromy, keře: lokální lesní školky, regionální zahradnictví, zahradní školky, 

www.puvodnikere.cz

• Krajové odrůdy ovocných dřevin:  www.stareodrudy.org, www.prodejstromku.cz, 
www.ovocnedreviny.cz, www.vsuo.cz

• Bylinky: v lokálních zahradnictvích, či např. www.kouzelnebylinky.cz

• Trvalky: trvalkové školky – Pereny, Haupt, Hybš, Semanín

• Travní a luční směsi: Agrostis, Planta Naturalis, Oseva Agro Brno, semena.cz

• Semena čistá, adaptovaná: www.potravinovezahrady.cz/seminkovy-kurz , různé 
výměnná centra

Bioinženýrství, antroposofie:
• www.anthroposof.cz/co-je-anthroposofie/rudolf-steiner/

http://www.prodejstromku.cz/
http://www.kouzelnebylinky.cz/
http://www.potravinovezahrady.cz/seminkovy-kurz
http://www.anthroposof.cz/co-je-anthroposofie/rudolf-steiner/


Odkazy pro inspiraci a zdroje informací 
Literatura
• Moje přírodní zahrada - příručka zahradního vědění, 2. vydání : k prodeji u PZ, 2010

• Kompletní návod k vytvoření ekozahrady – Jaroslav Svoboda, Euromedia, 2009

• Zahrada k nakousnutí - Permakultura podle Seppa Holzera, Sepp Holzer, Alman, 2012

• Zdravá zahrada – Helena Vlašínová, Veronica, Brno ,2013

• Česká Biozahrada - Zelenina a ovoce bez chemie - Radomil Hradil a kol., Fontána, 2000

• Pěstujeme si vlastní semínka - Petr Dostálek a kolektiv, Alter-Nativa o.z., 2011

• Úvod do permakultury – Bill Mollison, Alter-Nativa o.z., 2012

• Neznámá moc luny - Johanna Paunggerová, Thomas Poppe

• Školní zahrada jako přírodní učebna: http://www.chaloupky.cz/cs/shop/metodicke-
materialy/skolni-zahrada-jako-prirodi-ucebna-d-krivankova.html

• Učíme se v zahradě - K. Burešová a kol. http://www.chaloupky.cz/cs/shop/metodicke-
materialy/ucime-se-v-zahrade-k-buresova-a-kol.html

• E shop s Envi výchovou a realizacemi např. smíšené kultury:
http://www.lipka.cz/lipka?idk=zbozi26

• Kompostování a péče o půdu: (2., upravené vydání), Klaina Miroslav, GRADA

http://www.chaloupky.cz/cs/shop/metodicke-materialy/skolni-zahrada-jako-prirodi-ucebna-d-krivankova.html
http://www.chaloupky.cz/cs/shop/metodicke-materialy/ucime-se-v-zahrade-k-buresova-a-kol.html
http://www.lipka.cz/lipka?idk=zbozi26


Děkuji za pozornost

PROSTORY KOLEM NÁS A V NÁS

Zahrady – Veřejné prostory
– Lidské prostory

•Design veřejných prostranství pro lidi 
•Navrhování zahrad a veřejné zeleně 

•Obnova funkční krajiny
•Návrh péče o zeleň

• Přírodní zahrady – poradenství, certifikace
• Poradenství v eko-bydlení

Ing. Petra Šilberská - Atelier Prostory

A: 426, 463 53 Křižany
T: +420 603 964 800; 

E: AtelierProstory@gmail.com,
Http://atelierprostory.cz


