
Tisková zpráva ze dne 27. 5. 2010
První českou certifikovanou přírodní zahradu hledejte ve Valticích

V sobotu 29. 5. 2010 v 11:00 hodin proběhne ve Valticích slavnostní 
otevření bylinkové zahrady Tiree Chmelar, během něhož bude zahradě 
udělen certifikát Přírodní zahrada, a to vůbec poprvé v České republice. 

Nově otevíraná Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích naplnila filosofii mezinárodního projektu 
Přírodní zahrada bez hranic a jako první česká zahrada získává certifikát v podobě smaltované plakety s logem 
Přírodní zahrada. 

Nositel tohoto certifikátu dává najevo, že na své zahradě nepoužívá pesticidy, lehce rozpustná minerální 
hnojiva, ani rašelinu. Kromě těchto tří hlavních kritérií, které musí splňovat každá přírodní zahrada, mají být na 
pozemku uplatňovány ještě některé další principy jako kompostování, využívání srážkové vody, mulčování, 
druhová rozmanitost ad. 

Vedle certifikování zahrad je ideálem projektu prosazujícího tato pravidla, aby některé oceněné, 
certifikované přírodní zahrady navíc utvořily propojený celek ukázkových zahrad, které by byly přístupné pro 
veřejnost a šířily tak myšlenku přírodního zahradničení dál. Tímto by se naplnil i další, neméně důležitý cíl 
projektu, jímž je podpora regionální a trvale udržitelné „zahradní“ turistiky.

"Jeden z prvních kroků k naplnění filosofie projektu představuje právě ono ocenění Bylinkové zahrady  
Tiree Chmelar ve Valticích, která přijala za své principy trvale udržitelného zahradničení." říká Zita 
Zapadlová, zahradní architekta a na přírodní zahrady specializovaná poradkyně spolupracující s Ekologickým 
institutem Veronica, která se na certifikaci valtické zahrady podílí.

Kromě certifikování a propagace ukázkových zahrad je důležitým nástrojem projektu odborné 
ekologické poradenství zaměřené na principy přírodních zahrad. Zájemci o tento způsob zahradničení, mají 
možnost využít bezplatných služeb odborných poradkyň a poradců v Jižních Čechách, na Vysočině a Jižní 
Moravě. V Jihomoravském kraji specializované zahradní poradenství nabízí Ekologický institut Veronica. 
"Každé pondělí od 13 do 16 hodin osobně či jindy prostřednictvím emailu nabízíme praktické rady jak na 
přírodní zahrady. Řada klientů už využila i možnost konzultace přímo v terénu na své zahradě." popisuje 
nabídku poradny Zita Zapadlová.

Certifikace je součástí projektu „Přírodní zahrady bez hranic“ (2009 - 2012), který je realizován v rámci 
programu Evropské územní spolupráce Česká republika - Rakousko, na jehož financování se podílí Evropský 
fond pro regionální rozvoj. Projekt byl oficiálně zahájen v září roku 2009 a sdružuje organizace Jižní Moravy, 
Vysočiny, Jižních Čech a Dolního Rakouska. (www.prirodnizahrada.eu)

Základním východiskem projektu je podpora přírodě blízké péče o zahrady, která pomáhá přispívat k 
udržení kvalitního životního prostředí. Cílem je využít jak českých, tak rakouských zkušeností a znalostí s 
přírodním zahradničením k vytvoření živé sítě, umožňující předávání cenných a užitečných informací a 
dovedností. 

Další informace o valtické zahradě viz www.bylinkovazahradavaltice.cz a přiložená pozvánka na 29/5/2010.

Kontakt: 
Martina Petrová - občanské sdružení Přírodní zahrada, Jindřichův Hradec
(koordinátorka projektu Přírodní zahrady bez hranic na české straně)
tel.: 605 869 302, 721 480 183; e-mail: prirodnizahrada@centrum.cz; www.prirodnizahrada.eu

Zita Zapadlová 
- zahradní architektka a externí odborná poradkyně Ekologického institutu Veronica, Brno
(spolupráce na certifikaci první české zahrady ve Valticích)
tel.: 737 477 319; e-mail: zitecka@post.cz; www.veronica.cz/prirodnizahrady
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