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Přírodní zahrady vytváří prostor pro lidi i přírodu

Brno, Hostětín | 22. prosince 2015 

Koncept přírodního zahradnictví přestává být v tuzemsku neznámým pojmem. Důkazem
je  stále  se  rozrůstající  počet  certifikovaných  zahrad.  Pracovníci  ZO ČSOP Veronica
letos udělili certifikát pětadvaceti zahradám po celé ČR, průběžně vzdělávali budoucí
přírodní zahradníky a poskytovali poradenství. 

V  osvětě  a  certifikaci  přírodních  zahrad  bude  pokračovat  i  v  následujícím  roce.  „Již  v
zimě se uskuteční v Centru Veronica Hostětín ovocnářské kurzy, na jaře a v létě nabídneme
lidem exkurze, semináře a venkovní dílny. Na jaře společně oslavíme Zahradní slavností“,
uvedla Hana Machů ze ZO ČSOP Veronica. 

Součástí  osvěty  a  vzdělávání  byly  také  exkurze  do  vybraných  soukromých  i  veřejných
přírodních zahrad na Moravě či  do rakouského Tullnu. Zájemci  o přírodní zahradnictví  se
mohli na vlastní oči přesvědčit,  že přírodní zahrady mohou být skutečně pro každého. Na
přednáškách  a  seminářích  se  účastníci  seznamovali  s  konceptem  přírodních  zahrad,  s
konkrétními  tipy  k  hospodaření,  s  jejich  obyvateli  z  živočišné  říše,  planými  rostlinami  a
možnostmi  zvýšení  rozmanitosti,  stability  a  odolnosti  zahrad.  V rámci  venkovních  dílen a
seminářů si účastníci prakticky vyzkoušeli výrobu vyvýšeného záhonu i archimédovy spirály k
čerpání vody, výrobu ptačí budky nebo hmyzího domečku. Mohli si také zkusit práci včelaře
nebo se naučit provádět výchovný a omlazovací řez ovocných stromů. ZO ČSOP Veronica
tyto akce uskutečnila s podporou Ministerstva životního prostředí. 

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 přímo na zahradě, pro příchozí je osvětou a inspirací.

Informace, rady i mapa přírodních zahrad je dostupná zde bit.ly/PrirodniZahrady.
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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