Novinky k projektu Přírodní zahrada:
Projekt Přírodní zahrada
se nově propojuje s firemní kulturou ad.
(Tisková zpráva Přírodní zahrada, z.s.)

Již od roku 2001, tj. 2 roky po vzniku projektu v Rakousku, proniká projekt Přírodní zahrada
(v rakouském originále Natur im Garten) i do českého prostředí. A daří se mu poměrně
dobře. Ke konci roku 2016 evidujeme cca 444 certifikovaných přírodních zahrad, z toho cca
80 ukázkových, téměř desítka vydaných publikací a nespočet propagačních materiálů, které
od té doby spatřily světlo světa, a nespočet akcí – exkurzí, seminářů, přednášek, prezentací a
konferencí, které se v rámci projektu uskutečnily, považujeme za velký úspěch.

Nyní, 15 let po vstupu projektu do ČR, můžeme ohlásit další přelomové úspěchy. Kromě
dalšího vydání kalendáře, a to na rok 2017 s názvem „Rok v přírodní zahradě“, o kterém jsme
Vás již v minulém roce informovali, je zde další úspěch. A to udělení plakety první klasické
firemní zahradě. Zatímco doposud získávaly certifikáty převážně soukromé a veřejnoprávní
zahrady vč. spousty školních zahrad i veřejné zeleně v obcích, nově získala v loňském roce
plaketu Přírodní zahrada první firma. Touto firmou je společnost dm, která vybudovala
přírodní zahradu u svého sídla v České republice v Českých Budějovicích.

Firmu dm drogerie markt považujeme za ekologicky smýšlející a zaměřenou firmu a
vybudování přírodní zahrady částečně pro veřejnost a částečně pro zaměstnance firmy to jen
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potvrzuje. Oceňujeme tímto tento pokrokový počin a těšíme se, že takovýchto firem u nás
bude přibývat a najdou ve společnosti dm svůj vzor. Zahradní plaketu převzal při slavnostním
setkání s novináři dne 9.9.2016 přímo v zahradě firmy jednatel Gerhard Fischer.

Pokud zavítáte v letošní zahradní sezóně do Českých Budějovic, určitě si nenechte pohled na
zahradu v sídle firmy na adrese Jeronýmova 1485/19 ujít. Před budovou je založen nádherný
štěrkový záhon s trvalkami, nechybí velmi elegantně vyřešené gabiony se zelenou střechou a
domečky pro hmyzí pomocníky a vodní prvek. Již v prostorách firmy jako takové, kam se
běžný kolemjdoucí nedostane, se nachází dvě střešní zahrady a další smíšené záhony a
odpočinkový koutek pro zaměstnance. Na jedné ze střešních zahrad jsou umístěna včelstva,
společnost využívá kompostéry a u posezení pro zaměstnance je možné si posloužit
bylinkami ke zpestření svačiny či oběda.

Za Přírodní zahrada, z.s. Martina Petrová, místopředsedkyně, a Jan Nussbauer, poradce
projektu a autor projektu zahrady
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