
Přírodní zahrady musí splňovat 
tato tři nejdůležitější kritéria:

Nepoužívat pesticidy – nepříznivě působí na rostliny 
a živočichy včetně člověka, kontaminují vodu a celkově 
narušují ekosystém.

Nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva – 
dostávají se do spodních vod a při jejich výrobě  
se ničí životní prostředí.

Nepoužívat rašelinu – vzhledem k velmi dlouhé době, 
která je potřebná na její vytvoření, je považována 
víceméně za neobnovitelný zdroj, při její těžbě dochází 
k ničení rašelinišť a její doprava zanechává velkou 
ekologickou stopu.

Další kritéria se týkají zařazení přírodních prvků 
do zahrady (např. listnaté stromy, přirozená louka) 
a šetrné péče o zahradu (např. zalévání dešťovou vodou, 
mulčování).

K obhospodařování zahrady využíváme přírodních 
materiálů a postupů, mulčujeme, pěstujeme ve smíšené 
kultuře, zadržujeme dešťovou vodu a zavlažujeme s ní, 
pravidelně střídáme plodiny a postupně doplňujeme 
původní krkonošské druhy a odrůdy.

Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK,  
Středisko ekologické výchovy SEVER,  
Horská 175, 542 26 Horní Maršov

Více informací naleznete na www.ekologickavychova.cz 
nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu:  
prirodnizahrady@ekologickavychova.cz.

Krkonošská přírodní zahrada  

Domu obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK

Horní Maršov

… místo, které lahodí zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti

… místo, které chrání a umožňuje pozorovat přírodní děje

… místo, které mnoha živočichům poskytuje útočiště a potravu

… místo, které zadržuje vodu, zmírňuje teploty a zlepšuje místní klima

Přírodní  
zahrada  
na dotek

Přesná kritéria a podrobnosti o certifikacích přírodních 
zahrad naleznete na www.prirodnizahrada.com

Naše nabídka v oblasti přírodních zahrad

Semináře a kurzy pro učitele – zakládání a údržba školních 
přírodních zahrad, zapojení žáků a využití ve výuce, zahradní 
projekty

Semináře a kurzy pro vlastníky zahrad

Výukové programy pro děti z MŠ, žáky ZŠ a SŠ v naší 
přírodní zahradě – seznámení s fungováním a hospodařením 
v přírodní zahradě 

Samoobslužný program pro rodiče s malými dětmi v naší 
přírodní zahradě (k zapůjčení v Infokoloniálu DOTEK)

Poradenství k přírodním zahradám

Prodej a půjčování knih a pomůcek (https://sever.
ekologickavychova.cz/e-shop/)

Pár jednoduchých tipů, jak začít 
zahradničit v souladu s přírodou

 zalévat dešťovou vodu
 kompostovat a využívat kompost ke hnojení
 nesekat tak často a sekat ručně 
 mulčovat
 nepoužívat chemické postřiky a umělé materiály
 vytvářet útočiště pro živočichy



Myšlenka přírodních zahrad pochází z rakouského 
konceptu „Natur im Garten“ a má přispět k ochraně 
životního prostředí i lidského zdraví a k podpoře 
druhové rozmanitosti. 

Přírodní zahrady jsou místem natolik blízkým k pří-
rodě samotné, že jsou zejména ve velkých městech 
jedinou živou oázou. Zároveň jsou příjemným mís-
tem k odpočinku, hře, bádání i učení a zdravou spíží 
hned za domovními dveřmi. 

Krkonošská přírodní zahrada Domu obnovy tradic, 
ekologie a kultury DOTEK je navíc specifická tím, 
že navazuje na tradici bývalé zahrady a sadu památ-
kově chráněné barokní fary a je příkladem postupů, 
které neohrožují, ale naopak chrání cenné divoké 
rostliny a živočichy národního parku. 
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V zahradě na DOTEK se nacházejí  
tyto prvky přírodních zahrad

1  Plodonosné keře (jako potrava pro ptáky i lidi)

2  Divoký koutek (bezzásahová zóna zahrady)

3  Krkonošská horská louka (sekána ručně kosou,  

bez použití nepůvodních travních směsí)

4  Jezírko s místními druhy rostlin a živočichů

5  Suchá zídka (stanoviště pro teplomilné živočichy)

6  Listnaté stromy

7  Kvetoucí trvalky (původní druhy)

8  Kompost

9  Sudy na dešťovou vodu

10  Zeleninové záhonky a bylinky

11  Ovocné stromy (původní odrůdy) a bobulové keře

12  Hmyzí hotel

13  Broukoviště

Dále také škvorovníky, čmelákovníky, beruškovník, budky 

pro ptáky a netopýry, ptačí pítka a krmítka, ježkovník, 

hadník a další místa pro živočichy.

Tento letáček byl vytištěn v rámci projektu 
„Zahrada a hospodářství na DOTEK“, 
podpořeném Státním fondem životního 

prostředí České republiky a Ministerstvem 
životního prostředí.

Vyrobte si škvoří domeček

Škvoři jsou výborní zahradní pomocníci.  
Věděli jste, že zvládnou přes noc sníst až 120 mšic? 

Materiál na škvoří domek: menší hliněný květináč, 
provázek, nůžky, suchá sláma, klacíky. 

Postup: květináč, obraťte dnem vzhůru a malým 
otvorem protáhněte provázek na zavěšení. Květináč 

vystelte senem a omotejte provázkem, aby seno 
nevypadlo. Škvoří domek zavěste na strom tak, aby se 

květináč dotýkal stromu.


