
TISKOVÉ OZNÁMENÍ

Ekologický institut Veronica vydal publikaci Jak na přírodní zahradu

Brno, Hostětín | 30. prosince 2015 

Publikace „Jak na přírodní zahradu“ přibližuje základní principy přírodního zahradničení a
přináší  vybrané  tipy  pro  hospodaření  v  přírodní  zahradě.  Brožura  zohledňuje  tradiční  i
netradiční způsoby obhospodařování přírodních zahrad,  jejich stabilitu a rozmanitost. Autory
publikace  „Jak  na  přírodní  zahradu“  jsou  Helena  Vlašínová,  Mojmír  Vlašín   a  Karla
Vincenecová  z  ZO  ČSOP Veronica,  která  se  dlouhodobě  věnují  certifikaci  nově  vzniklých
přírodních zahrad, osvětě a vzdělávání v této problematice.

Publikace seznamuje s principy stále populárnějšího fenoménu přírodních zahrad a inspiruje čtenáře,
jak pomocí malých kroků proměnit svoji zahradu na zahradu přírodní. Stranou pozornosti nezůstávají
plané a nevítané rostliny a v zahradách obvykle nevítaní živočichové. Autoři vysvětlují,  jak jejich
výskyt vzájemně omezit či naopak podpořit v souladu s přirozenými procesy přírody. Zájemci o téma
přírodních zahrad se mohou dočíst například o originálním způsobu závlažování pomocí PET – lahví,
kruhových záhonech či kompostéro-truhlíku. 
Brožuru „Jak na přírodní zahradu je možné zakoupit v Domě ochránců přírody v Brně na Panské 9 a v
také v Centru Veronica Hostětín.  
V elektronické podobě je ke stažení na www.veronica.cz – bit.ly/JakNaPrirodniZahradu

Certifikát  „Přírodní  zahrada ©“ v České republice má přes 350 zahradníků,  kteří  plaketou dávají
najevo svoji  filozofii  a  podporu šíření  myšlenky přírodního zahradničení.  Pro  samotného držitele
představuje plaketa a certifikát „Přírodní zahrada“ možnost využívat poradenství a konzultace přím na
zahradě, pro příchozí je osvětou a inspirací. Informace, rady i mapa přírodních zahrad je dostupná na
bit.ly/PrirodniZahrady.

Vydání publikace podpořilo Ministerstvo životního prostředí, v rámci projektu „Přírodní zahrady –
prostor pro lidi a přírodu“.

Více informací o přírodních zahradách a certifikacích:  Karla Vincenecová
karla.vincenecova@veronica.cz, tel. 572 630 670

Kontakt pro média: Jolana Čuprová
jolana.cuprova@veronica.cz, tel. 542 422 757

Podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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