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Na Zlínsku vzniklo v letošním roce pět nových Přírodních zahrad
Hostětín | 10. prosince 2015
Pětice zahrad ve Zlínském kraji získala letos mezinárodní certifikát „Přírodní zahrada ©“. Do
středoevropské sítě zahrad hospodařících v souladu s přírodou nyní patří jak zahrady
soukromé, tak zahrady v areálech vzdělávacích a sociálních zařízení. Certifikát a plaketu
„Přírodní zahrada“ udělili certifikátoři z Ekologického institutu Veronica.

V tomto roce získaly na Zlínsku certifikaci „Přírodní zahrada ©“ mateřské školky v Zubří
a Jestřabí. Přírodní zahrada v Zubří nabízí dětem celou řadu přírodních prvků a zákoutí,
jako jsou zelený labyrint, přírodní učebna, blátoviště, hmatový chodník a i kousek divočiny.
Mateřská škola v Jestřabí se zase může pochlubit přírodní zahradou, které dominuje vrba
ve společnosti několika ovocných stromů a keřů. Dětem jsou k dispozici také vysoké
záhony, které obhospodařují pod dohledem pedagogů, a důmyslné přírodní úkryty. Novou
přírodní zahradou se může pyšnit také Základní škola v Luhačovicích a organizace
Slunečnice IZAP – sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže ve Zlíně.
Součástí Přírodní zahrady organizace Slunečnice – IZAP je také trénikovou kavárnou,
která nabízí čaj z vypěstovaných bylinek, marmeládu z mirabelek nebo závin ze zdejších
jablek. Na zahradě a v kavárně pracují a obsluhují mladí lidé se zdravotním poškozením.
Zahrada, která je situovaná u Morýsova domu, je vybavena nejen posezením
pro dospělé, ale i herními prvky pro děti. Pětici nově certifikovaných přírodních zahrad
doplňuje soukromá zahrada nedaleko Zlína. Všechny zahrady splnily podmínky k udělení
certifikace a plakety Přírodní zahrada. Samozřejmostí a nezbytnou podmínkou je
nepoužívání lehce rozpustných minerálních hnojiv, pesticidů a rašeliny, které přímo
i nepřímo poškozují přírodu.
„Všech pět zahrad způsobem užívání a hospodaření splnily podmínky pro udělení plakety
„Přírodní zahrada“. Věříme, že přírodních zahrad při školách, školkách i u jednotlivců bude
přibývat, že si lidé uvědomí nezbytnost spolupráce s přírodou a budou na to hrdí,“ řekla
k certifikátorka Karla Vincenecová z Centra Veronica Hostětín.
„V posledních letech nenápadně mizí zahrady, a proto jsme se na jaře roku 2015 se žáky
ZŠ v pracovních činnostech rozhodli získat certifikát Přírodní zahrada. Nejdůležitější tři
kritéria naše zahrada splňovala, a to používání umělých minerálních hnojiv, nepoužívání
pesticidů, herbicidů a chemických postřiků a také vynechání rašeliny k úpravě půdy. Naše
zahrada nyní produkuje čerstvé a zdravé potraviny, které využíváme v hodinách

domácnosti, umožňuje žákům relaxovat. Je estetická a pestrá a především je místem
poznávání a učení se přírodním procesům,“ uvedla k certifikaci paní učitelka Lenka
Peléšková z mateřské školy v Luhačovicích.
„Jsme rádi, že jme získali certifikát Přírodní zahrada, protože celá naše práce se odvíjí
od posilování zdravého životního stylu, úcty k přírodě i k sobě navzájem. Získané ocenění
posílilo náš vztah ke Slunečnici i naší přírodní zahradě, o kterou s láskou dlouhodobě
pečujeme, a zavazuje nás o to více přenášet krásné pocity a vjemy z ní na návštěvníky
Slunečnice, maminky a jejich děti“, uvedla k certifikaci ředitelka sdružení IZAP Miluška
Zvonařová.
Certifikátoři z Centra Veronica Hostětín a Ekologického institutu Veronica udělili v roce 2015
certifikát a plaketu „Přírodní zahrada ©“ pětadvaceti tuzemským zahradám s převahou
zahrad soukromých. Významnou část však tvoří také zahrady v areálech školských
zařízení. Mezi přírodní zahrady certifikované v letošním roce se řadí také zahrada v areálu
Domu ochránců přírody v Praze na Michelské 5.
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
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