
 

 

 

Přírodní zahrada p řilákala nejen hmyz a ptactvo,  
ale i řady návšt ěvníků   
 

Hostětín | 28. června 2015  

 

Sobotní odpoledne v p řírodní zahrad ě Centra Veronica Host ětín pat řilo nejen jejím 
obyvatel ům – hmyzu, plaz ům, pták ům a jiným živo čichům – ale p ředevším 
návšt ěvníkům z lidské říše. Při Zahradní slavnosti poznali vše, co s p řírodní zahradou 
souvisí – ochutnali plevele, pozorovali hmyzí obyva tele zahrady, von ěli k bylinkám, 
zkoumali kompost, dozvídali se nové informace o zah radni čení v souladu s p řírodou, 
ale především se dob ře bavili. Na své si p řišly i d ěti, pro které byla p řichystaná stezka 
plná úkol ů. 

Ukázková přírodní zahrada Centra Veronica Hostětín slavila druhý rok od získání 
mezinárodně platného certifikátu a oslavu pojala „po svém“. Na stole našli hosté neobvyklé 
pohoštění z darů zahrady. To, co běžně nazýváme „plevel“, bylo totiž povýšeno na jednu 
z hlavních surovin. Chléb s pomazánkou z ptačince žabince, kopřivy, pěťouru nebo popence 
ozdobený sedmikráskami, kozlíček polníček, bršlice kozí noha, kokoška pastuší tobolka i 
pampeliška – to vše mohli hosté nejen vidět a poznávat, ale také ochutnat. Jako osvěžující a 
zdravé nápoje byly podávány výluhy z bylinek.  

Po uspokojení chuti se návštěvníci vydali zkoumat Ukázkovou přírodní zahradu spolu 
s odbornou poradkyní. Při exkurzi se nejen seznámili s typickými prvky přírodních zahrad – 
bylinkovou spirálou, sluneční pastí, vyvýšenými a bylinkovými záhony, ale dozvěděli vše o 
životě v zahradě, kde se nepoužívají žádné chemikálie – umělá hnojiva, pesticidy, herbicidy, 
ba ani rašelina (jejíž těžbou se ničí vzácné biotopy) a kde se pro boj se škůdci využívají jejich 
přirození nepřátelé – ptáci, hmyz, plazi, ježci, žáby, netopýři. Průvodkyně jim ukázala řadu 
biodiverzitních prvků – ježkovník, hadník, netopýří budku, různé druhy ptačích budek, hmyzí 
a škvoří domečky, jejíž obyvatelé nám pak pomáhají s udržením rovnováhy v zahradě. 

„Lidé mnohdy netuší, že škvor je užitečný a to, co na zahrádce hubí jako plevel, mohou 
použít na nedělní oběd“, říká o akci lektorka Karla Vincenecová. „Přírodních zahradníků a 
certifikovaných přírodních zahrad přibývá, vyměňují si své zkušenosti a mnohdy i sazenice. 
Součástí našich oslav proto bylo i setkání Klubu přátel přírodních zahrad, do kterého se 
můžete přihlásit. Návštěvníci mohli obdivovat i krásné obrázky dětí ze základních a 
mateřských škol, které nám do soutěže posílaly své představy o přírodních zahradách.“ 

Zahradní slavností však aktivity přírodních zahradníků nekončí. V září organizuje Centrum 
Veronica Letní školu přírodního zahradničení, kde se účastníci dozvědí nejen o tom, jak se o 
zahradu starat bez chemických prostředků, ale také o využití vody v zahradě, stavbě malých 
vodních děl, o péči o ovocné dřeviny a zpracování ovoce – a nebudou chybět ani ti nejmenší 
a nejpilnější pomocníci – včely – a téma včelaření.  
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„Zájemci mohou využít též naší poradenské činnosti nebo si nechat svoji zahradu certifikovat 
a přihlásit se tak k myšlence zahradničení v souladu s přírodou. Pokud se chcete nechat 
inspirovat Ukázkovou přírodní zahradu Centra Veronica, přijeďte na exkurzi, nebo se jen tak 
podívat“, dodává Karla Vincenecová. Pokud vás zajímá, které přírodní zahrady můžete 
navštívit ve vašem kraji, tak jejich seznam najdete na www.ekomapa.org. 

Více informací: karla.vincenecova@veronica.cz, tel. 572 630 670. 
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