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Zdravá zahrada - Helena Vlašínová
Vydavatel/ výrobce: Helena Vlašínová
Rok: 2013
ISBN: 9788026052395
Propagátorka přírodních zahrad, Helena Vlašínová, poradí, jak na zahradě hospodařit bez chemie. 
Knížka představí, jak na zahradu přilákat drobné živočichy, jak udržet půdu zdravou a představí 
užitečné "plevelné" rostliny. Dozvíte se, jak co nejlépe využít světla a stínu a jak úspěšně pěstovat 
méně známé druhy zeleniny a ovocných dřevin.

Abeceda přírodní zahrady – CD - Helena Vlašínová
Vydavatel/ výrobce: Ekologická poradna Veronica
Rok: 2007
Toto CD bylo vydáno jako doplněk ke knize Zdravá zahrada. Obsahuje okomentované fotky. Na 
CD naleznete mimo jiné odpovědi na otázky, co to je ačokča a o jejím využití na zahradě. Také si 
můžete přečíst, jak využít bršlici kozí nohu do různých jídel a další zajímavé věci.

Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku – Jaroslav Svoboda
Vydavatel/ výrobce: Smart Press, s.r.o.
Rok: 2009
ISBN: 978-80-87049-28-0 
Publikace podává srozumitelně základní pravidla fungování přírody a návod na vytvoření jedlé a 
přírodní zahrady. Přírodní nebo také ekozahrada vyžaduje minimální údržbu a zárověň poskytuje 
maximální užitek. Nezáleží na tom, jak velký prostor máte, může to být balkon, zahrádka nebo si 
můžete založit rodový statek! Kniha srozumitelně a s pomocí četných fotografií poskytuje návod 
pro vytvoření vlastního zahradního designu, informace o téměř zapomenutých českých druzích 
zeleniny i bylin, tradičních odrůdách ovocných stromů, významu divokých zvířat pro přírodní 
rovnováhu v zahradě, aj. zajímavosti.

Moje přírodní zahrada - Příručka zahradního vědění (dar Zelené knihovně, nebylo hrazeno z 
grantu)
L. Krčma, M. Petrová, D. Křivánková (ed.)
Vydavatel/ výrobce: Umweltschutzverein Bürger und Umwelt, o. s. Přírodní zahrada
Rok: 2010
Kniha slouží jako základní přehled k realizaci přírodní zahrady, je přístupně psaná i pro začátečníky. 
Přírodní zahrady jsou důležitým prostorem pro život rostlin, živočichů a lidí. Vyznačují se tím, že se 
k jejich úpravám nepoužívá rašeliny, minerálních hnojiv a pesticidů. Jsou upřednostňovány původní 
druhy rostlin, ponechávání biotopů pro divoké živočichy, mulč, kompost či smíšené kultury 
zeleniny. V ilustrované knize rozdělené do tématických sekcí najdeme informace o tom, jaké prvky 
by měla přírodní zahrada mít, jak založit bylinkovou nebo zelinářskou zahradu, jak pěstovat na 
terasách, balkonech a střešních zahradách, jak si pořídit louku místo trávníku nebo živé ploty místo 
betonových a proč je dobré mít na zahradě ježka. Kniha vznikla v rámci projektu "Přírodní zahrady 
bez hranic", na kterém spolupracují jihomoravské, jihočeské a dolnorakouské neziskové organizace. 

Otočné kolečko - rádce pro sázení zeleniny a ovoce
Vydavatel/ výrobce: Ekologický institut Veronica
Rok: 2011
Zelenině prospívá, pěstujeme-li ji ve smíšených kulturách. Když jsou některé druhy na záhoně 
vedle sebe, odhánějí si navzájem škůdce, podporují se v růstu a zlepšují si chuťové vlastnosti. Proč 
to nevyzkoušet. Otočné kolečko je praktický pomocník - v okénku si nastavíte plodinu a ve výřezu 
hned vidíte, jak daná plodina ovlivňuje pozitivně nebo negativně svoje sousedy. Zjistíte, že do 



záhonu brambor je dobré vysadit měsíček nebo že mrkev s cibulí jsou dobří sousedé. Celkem 
kolečko zobrazuje 40 plodin.

Úvod do Permakultury - Mollison, Bill, Slay, Reny Mia
Vydavatel/ výrobce: Asociace Permakultúra (CS)
Rok: 2012
ISBN: 80-968132-0-X 
Permakultura je o navrhování trvale udržitelných lidských sídel. Je to přístup k životu, založený na 
etickém využívání krajiny. 

Živá zahrada - Křivan, V., Stýblo, P. 
Vydavatel/ výrobce: Chaloupky o.p.s.
Rok: 2012
Bohatě ilustrovaná publikace nabídne rady a nápady, jak hospodařit na zahradě přírodě blízkým 
způsobem. Dozvíte se, jak na zahradu přilákat volně žijící živočichy a hmyz a jak s přírodou více 
spolupracovat.

Hrajeme si na přírodu - soubor her s ekologickou tématikou - Kolektiv autorů Lipky
Vydavatel/ výrobce: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brn
Rok: 2008
ISBN: 9788090480742
Metodické pokyny ke hrám, poznámky pro vedoucího pro méně zkušené organizátory ekohraní.

Lesní čarování I. -Ponížilová - Juříčková, Blanka
Vydavatel/ výrobce: Rezekvítek
ISBN: 80-902954-6-0  
Kniha omalovánek, vystřihovánek, hádanek a her s tématikou lesa. Kniha do deště, pro zimní 
večery a ta odpoledne, kdy není možno vyrazit do přírody.

Lesní mimičarování - aneb Lesní čarování pro nečtenáře - B. Ponížilová
Vydavatel/ výrobce: Rezekvítek
Rok: 2007
Kniha plná omalovánek, vystřihovánek, hádanek a her o lese, tentokrát pro děti ve věku 4 - 8 let.

Pexeso o lese - Bureš, J., Zeman, O., Kudličková, J.
Vydavatel/ výrobce: Ekocentrum Paleta
Rok: 2012
Pexeso seznamuje děti s tím, jaké funkce má les. Interaktivní pomůcka obsahuje odkládací list, kam 
mohou děti za "body navíc" položit nalezené dvojice kartiček a dozvědět se tak, jaký význam má 
les pro ekosystém a pro člověka.

Pexeso o odpadech - Bureš, J., Zeman, O., Kudličková, J.
Vydavatel/ výrobce: Ekocentrum Paleta
Rok: 2012 
Interaktivní pexeso děti učí, jak nakládat s odpady. Součástí pexesa je odkládací list, s jehož pomocí 
se děti seznámí s tím, jak odpadky třídit i jak jejich vzniku předcházet.

Pexeso: Naše škola bez jedů
Vydavatel/ výrobce: Arnika
Pexeso s běžně používanými předměty z našeho okolí. Pexeso tvoří dvojice, z nichž jedna karta 
zobrazuje předmět, který škodí životnímu prostředí, druhá pak ekologicky šetrnější variantu.



Velký koloběh vody - Pexeso pro malé - Zeman, O.
Vydavatel/ výrobce: Ekocentrum Paleta
Rok: 2010 
Pexeso pro nejmenší děti ukazuje, jakým způsobem voda na Zemi koluje. Od moře přes řeky až k 
vodovodnímu kohoutku, děti na konci hry budou mít možnost kartičky poskládat tak, jak ve 
skutečnosti cestuje sama voda.

Vodní čarování I. - B. Ponížilová
Vydavatel/ výrobce: Rezekvítek
Rok: 2009
Voda poetická i voda praktická, voda v přírodě i voda v domácnosti, vodní živočichové a vodní 
rostliny, kolébka života i nebezpečný živel... Pojďte poodhalit některé čáry tohoto velkého a pro 
život nezbytného kouzelníka. Kniha omalovánek, vystřihovánek, hádanek a her o vodě. Naučná 
kniha do deště, pro zimní večery a ta odpoledne, kdy nelze vyrazit do přírody.

Klíč k určování obojživelníků a plazů - Mojmír Vlašín
Vydavatel/ výrobce: Rezekvítek
Rok: 2007 
Vztah lidí k přírodě se postupně zlepšuje, což se dá dokumentovat především na obojživelnících a 
plazech. Často se to projevuje v podobě budování nových tůněk, mokřadů , studánek a obnovou 
kamenných zídek apod. V duchu hesla "Poznej a chraň" je vhodné naučit se rozpoznat druhy, které 
chceme chránit. Jednak proto, abychom mohli stanovit způsob ochrany, který se druh od druhu liší a 
jednak při bližším seznámení se z domněle slizkých a odporných zvířat stávají vlhcí a šupinatí 
přátelé. K tomu výborně dopomůže nové vydání klíče Mojmíra Vlašína nádherně ilustrované 
kresbami Jana Dungla. Publikaci vydalo na sklonku roku 2007 občanské sdružení Rezekvítek v 
Brně.

Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů - Otmar, R., Bebbington, A., Bebbington, J.
Vydavatel/ výrobce: Rezekvítek
Rok: 2012
Klíč k určování sladkovodních bezobratlých živočichů. Podle jednoduchých kroků se snadno 
dostanete k cíli.

Žížaly a jejich význam pro zlepšování kvality půdy - Reidun Pommeresche, Sissel Hansen et 
al.
Vydavatel/ výrobce: Bioinstitut
Rok: 2010

Učíme se v zahradě (K. Burešová a kol.) 
Rozsáhlý manuál o problematice školních zahrad. Přináší spoustu praktických rad, jak zahradu 
založit, udržovat a jak ji s dětmi využívat ke vzdělávání a výchově. Více než osm desítek 
praktických aktivit rozepsaných krok za krokem spolu s nákresy a fotografiemi usnadní pedagogům 
jejich práci a přinesou radost z pobytu s dětmi venku.
Aktivity jsou zařazeny do oborů a průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. Neméně důležitou součástí manuálu je i kapitola o bezpečnosti práce na 
zahradě a inspiraci jistě přinese galerie vzorových zahrad z celé republiky. Začleněny jsou také 
zkušenosti se školními zahradami z Německa.
Publikace je určena všem zájemcům o využívání školní zahrady jako přírodní učebny.

Hurá z lavic 3 (K. Burešová a kol.) 
Doplněné vydání publikace pro vyučování v lese, na louce, u potoka, u rybníka, na zahradě, v parku 
i na poli. Obsahuje pracovní listy, návody k výrobě pomůcek, obrazové tabule, sérii jednoduchých 



klíčů k určování mechů, dřevin, pobytových znamení, vodních živočichů, hub a ptačích hnízd. 
 Naleznete zde i náměty na netradiční výtvarnou výchovy v lese.

Seznamujeme se s léčivými rostlinami (K. Burešová) 
Publikace je především návodem pro ty, kteří se chtějí vyznat v běžně užívaných léčivých rostinách. 
Chtějí se je naučit pěstovat, ošetřovat, používat v kuchyni, v kosmetice, k výrobě tinktur, olejíčků, 
mastí a čajů.
Součástí publikace je jednoduchý klíč k určování pěstovaných léčivek, stolní hra a spousta jiných 
aktivit včetně návodu k rozboru čajů jako námět pro laboratorní práci.

Kartičky k určování čeledí rostlin (K. Burešová, K. Krejčí) 
Obálka obsahuje sadu 12 kartiček A6 s výstižnými nákresy znaků základních čeledí rostlin a s 
popsanými znaky a zástupci jednotlivých čeledí. Pomůcka je vhodná pro práci přímo v terénu.

Neseparuj se, separuj! (M. Kříž) 
Jedná se o podrobný návod na projektové vyučování napříč jednotlivými předměty pro druhý 
stupeň základních škol a střední školy. Celý projekt je zaměřen na odpadové hospodářství v místě 
školy. K jednotlivým aktivitám jsou zpracovány pracovní listy. Úkoly jsou zařazeny do oblastí a 
učiva podle RVP.
Obsah:
Práce s daty (matematika informatika)
Cesta odpadu (výchova k občanství)
Skládka a její rekultivace (přírodopis, chemie)
Odpadový slovníček (anglický a německý jazky)
Dotazník pro občany (český jazyk)
Mapa odpadových míst (zeměpis)
Odpad v přírodě (výtvarná výchova).

Praktická péče o školní zahradu společně se žáky (Hábová V. a kol) 
Pracovní listy zprostředkovávají srozumitelnou formou znalosti zkušených pedagogů, zahradníků, 
biologů a dalších odborníků. Publikace obsahuje rady a návody k založení školní zahrady a péči o 
ni. Nabízí náměty k využití školní zahrady a jejích produktů ve všech ročních obdobích. Skripta 
vznikala a byla ověřována v rámci projektu Příroda Vysočiny je naší učebnou.

Ptačí vystřihovánky (J. Zeťková) 
Tato publikace vás zavede do ptačí říše. Na 12 stranách A4 formátu naleznete obrysy 12 druhů 
ptáků, které můžete vybarvit, nebo jen prostříhat. Vše je doplněno barevnými fotografiemi a 
stručným popisem.Vhodné pro děti od mateřské školy.
Vznik publikace podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Vystřihni si motýla (J. Zeťková) 
Touto publikací chceme upozornit děti a jejich rodiče na kouzelný svět motýlů a na jejich nutnou 
ochranu.
Publikace nabízí na 12 listech formátu A4 detailní nákresy motýlů v reálně velikosti a zvětšené 
nákresy motýlů, které si děti vystřihnou a upevní na okna či zavěsí do prostoru. Obálka přináší 
barevné fotografie těchto motýlů.

Vystřihni si květinu (J. Zeťková) 
Přírodovědné vymalovánky pro MŠ a první stupeň ZŠ. Třetí díl.
Publikace nabízí na 12 listech formátu A4 detailní nákresy květin v reálně velikosti a zvětšené 
nákresy květin, které si děti vystřihnou a upevní na okna či zavěsí do prostoru. Obálka přináší 
barevné fotografie těchto květin.



Rybí vystřihovánky (J. Zeťková) 
Tato publikace vás zavede do vodní říše ryb. Na 12 tvrdých listech formátu A4 naleznete obrysy 12 
druhů ryb, které můžete vybarvit, nebo jen prostříhat. Vše je doplněno barevnými fotografiemi a 
stručným popisem a srovnáním velikosti.Vhodné pro děti od mateřské školy.

Přírodovědné rébusy (K. Burešová, J. Zeťková) 
V této publikaci najdete celou řadu přírodovědných rébusů. Každý rébus obsahuje otázky, které lze 
bodovat podle nabídnuté stupnice. Součástí je slovníček, který obsahuje 140 popsaných a v 
rébusech se vyskytujících rostlin a živočichů, 8 dalších přírodnin a 8 zeměpisných názvů. V českém 
jazyce lze pomůcku využívat z hlediska tvorby slov. Otázky jsou odstupňovány pro mladší a starší 
děti.

POHÁDKOVÁ ZAHRADA - Renata Czelisová, Kateřina Řeháková a Alena Uhříčková   
Sloha obsahuje podrobnou metodiku, která slouží učiteli a obsahuje informační podklady pro 
všechny nabízené činnosti. Je rozdělená na deset kapitol, z nichž každá se věnuje jednomu zákoutí 
zahrady a jeho typickým obyvatelům a rostlinám (mrtvé dřevo, keře, vrbový domeček, louka, 
kompost, strom, vyvýšené záhony, ohniště, divočina, jezírko). V každé z kapitol najdete potřebné 
informace a řadu námětů pro činnosti s dětmi – pohádku, tipy pro pozorování, hry a tvoření. Dále 
ve sloze najdete velký barevný obrázek zahrady, který je určený na nástěnku ve třídě, a samostatný 
arch s kresbami zvířat a rostlin.

STARÉ ODRŮDY JABLONÍ - Stanislav Boček a kolektiv autorů Lipky
Sada obsahuje barevnou publikaci popisující 29 starých odrůd jabloní, plakát velikosti A1, 8 
různých pohlednic s přírodovědným kvízem a výukovou pomůcku Člověk a rozmanitost přírody.

STROMY A KEŘE V NAŠICH LESÍCH, PARCÍCH A ZAHRADÁCH – nové vydání
Autor: Blanka Ponížilová a kolektiv autorů Lipky
Praktický atlas slouží jako pomůcka k rychlému určení dřevin, se kterými se můžeme běžně setkat v 
okolí našeho bydliště – v městských a příměstských parcích, na zahradách, na návsích či v lesích.
Díky praktickému formátu je vhodným společníkem na cesty do přírody a umožňuje určování 
jehličnatých a listnatých stromů, keřů a popínavých dřevin přímo v terénu. 

UŽITEČNÉ PLEVELE  - Dana Křivánková
Nevědecky, leč výstižně se říká: „Plevel je vše, co roste tam, kde to nechceme.“ Pojem 
„doprovodná vegetace“ je přesnější, neboť žádná rostlina neroste na svém místě bezdůvodně. Když 
tyto důvody poznáme, můžeme vlastnosti doprovodné vegetace využít ve svůj prospěch.
Praktický vějíř popisuje 44 druhů planých i pěstovaných rostlin, které se u nás běžně vyskytují. Na 
každé kartičce najdete vedle ilustrace přehledné piktogramy, informující o délce vegetace rostliny, 
době a barvě květu, šíření rostliny a dalších zajímavých vlastnostech. U většiny rostlin naleznete 
také recepty na jednoduchou přípravu preparátů, které vám pomohou účinně a bez použití chemie 
bojovat s nejrůznějšími nemocemi a škůdci na vaší zahradě.

ZA JEDEN PROVAZ  - kolektiv autorů
Kniha je určena zejména pedagogům základních a středních škol. Jednotlivé kapitoly však mohou 
být inspirací také pro představitele místní samosprávy a rodiče, kteří hledají cestu, jak probudit v 
obci občanskou aktivitu.
Publikace je rozdělena na tři oddíly označené písmeny A, B a C.
Oddíl A Trocha teorie na začátek aneb bez základů těžko stavět se ve stručnosti věnuje důležitým 
pojmům a konceptům, ze kterých celá metodika vychází.
Oddíl B Škola pro udržitelný život krok za krokem provede čtenáře metodikou programu Škola pro 
udržitelný život – procesem přemýšlení o budoucnosti obce, vytváření vlastního zásobníku projektů 
školy a plánování jednotlivých projektů. Popsaný postup uplatňovaný v rámci programu je dobře 



využitelný i pro školu, která se do programu nezapojí.
Oddíl C Udržitelný rozvoj dvanáctkrát jinak rozpracovává každé ze 12 témat programu (a tedy i 
udržitelného rozvoje) v samostatné kapitole. Kromě informačního základu kapitola poskytuje 
náměty na diskuzní otázky, rozpracované aktivity (včetně jejich přiřazení ke vzdělávacím oborům a 
tematickým okruhům dle RVP) a další návrhy na činnosti ve výuce.
Na konci celé publikace je vloženo CD obsahující pracovní listy a výukové materiály navazující na 
jednotlivé tematické kapitoly a očíslované dle značení v textu.
Počet stran: 312 + pracovní listy a přílohy na CD

Autoři: Miroslava Drobílková, Jan Hollan, Blažena Hušková, Lukáš Kala, Eliška Knížková, 
Kateřina Kociánová, Jiří Kulich, Stanislav Kutáček, Jaromír Kvasnička, Magdalena Maceková, 
Michal Medek, Martin Nawrath, Tomáš Růžička, Marie Římanová, Věra Soukupová, Petr Šmíd, 
Lucie Tomášková, Tomáš Václavík, Zuzana Eliška Veselá, Michal Veselý, Pavlína Vrbová
Odborná recenze: Aleš Máchal

Jak pře(d)kládat svět – základy dobré inerpretace - Ladislav Ptáček a Tomáš Růžička 
(editoři) a M. Medek, B. Hušková, M. Banaš
Kniha je první publikací vydanou v České republice, která se podrobně věnuje interpretaci místního 
dědictví, tedy tomu, jak srozumitelně a zajímavě prezentovat přírodu, památky, osobnosti a místní 
tradice.

50 nápadů pro děti, jak přispět k záchraně planety - Kateřina Janatová a Sophie Javna 
Tato kniha je výjimečná tím, že představuje ochranu přírody jako dobrodružství a ukazuje, že 
člověk nemusí být dospělák, aby dokázal něco změnit. Kromě informací a praktických návodů, 
které děti můžou zkoušet samy doma, ve škole, s rodiči nebo s kamarády, obsahuje zábavné 
ekopokusy, kvízy a spoustu odkazů na internetové stránky, kde se kluci a holky mohou dozvědět 
víc. Českou verzi knihy, které se ve světě prodalo více než milion výtisků, navrhla ilustrátorka a 
grafička Kateřina Janatová jako krásnou věc, kterou budou děti rády brát do ruky a ke které se 
budou rády vracet. Určeno dětem ve věku 8-12 let (a nejen jim!).

Jak na plevel bez chemie - Flowerdew Bob
Zahrada bez plevele, to je jistě sen každého zahradníka. Plevel je noční můrou všech pěstitelů a 
zahrádkářů. Stále více však přibývá těch, kteří kvůli tomu nehodlají zamořovat svět chemií a sahají 
raději k prostředkům, jež jsou k přírodě šetrnější. O tom, že mohou být stejně účinné, vás přesvědčí 
tahle knížka z nové zahradnické BIO série. Kromě toho se naučíte konkrétním metodám a 
postupům práce, dovíte se, co na které druhy plevele platí, a získáte pár zajímavých tipů, které vám 
pomohou vykázat nepříjemné rostlinné vetřelce za hranice své zahradní říše.

Jak na choroby a škůdce ekologicky - Flowerdew Bob
Bob Flowerdew, expert s třicetiletou praxi, je proslulý svým ekologickým přístupem a právě tak se 
staví i k vyčištění zahrádky od nežádoucích nájezdníků. Jako vždy ochotně poradí, jak se zbavit 
škůdců čistě a bez chemie, nebo – což je ještě lepší - zařídit, aby se k vám vůbec 
nenastěhovali.Některé postupy jsou důmyslné a nápadité, většina jich vyjde levně a úplně všechny 
jsou účinné a vyzkoušené. Výsledkem bude krásná zdravá zahrada a bohatá úroda jenom pro vás.

Sázení, zalévání a hnojení - Flowerdew Bob
U rostlinek na zahradě je stejně jako u dětí důležitá péče od prvního okamžiku. A právě proto stojí 
zahradničení na základních kamenech, které se jmenují setí, výsadba, zalévání a hnojení. Abychom 
dosáhli co nejlepších výsledků, je moudré řídit se osvědčenými pravidly dobrých zahrádkářů. Jeden 
z nich se teď s vámi podělí o svoje zkušenosti. Osvojíte si nejrůznější triky a zlepšováky, naučíte se 
správně sít i sázet a dozvíte se, kdy, jak a nakolik hnojit či zalévat.



Nepřítel, nebo spojenec - Flowerdew Bob
Už odedávna se ví, že některé rostliny si navzájem vyloženě škodí, zatímco jiné si prospívají. 
Teprve v nedávné době se na to ale začalo jít vědecky, takže už víme, že příčinou mohou být 
chemické látky, mikroogranismy, vztahy mezi škůdci a hostiteli a mnohé další věci. Populární 
zahradník Bob Flowerdew vás se svým příslovečným humorem provede bojovým polem vaší 
zahrady a poradí, které rostliny (a hlavně proč) je dobré pěstovat v těsném sousedství a které je lepší 
oddělit jako nepřátele. Výsledkem bude překrásná zdravá zahrada plná květů a obtěžkaná chutnou 
úrodou.

Kompost - Flowerdew Bob
Kompost není vlastně nic jiného než obyčejný odpad z kuchyně a ze zahrady. Tedy to, co bychom 
jinak vyhodili do popelnice, a ještě zaplatili za odvezení. My toho ale využijeme a získáme cenné, 
přírodní, ekologicky čisté hnojivo, které plodům z naší zahrádky dodá výtečnou chuť a spoustu 
minerálů. A teď se tedy naučíme, jak se kompost správně zakládá, co do něj patří a co ne, jak se s 
ním potom pracuje, na co všechno má vliv a jaké můžeme čekat výsledky.

Království bylinek v permakulturní zahradě - Holzerovi Claudia a Josef Andreas, Kalkhof 
Jens
Plánování, realizace, péče, sklizeň, využití
Bylinkové spirály představují zahradní prvek s vícenásobným užitkem. Jak je správně založit se 
dozvíte v této knize. Paleta představovaných možností realizace sahá od terasovitých zahrad přes 
bylinkové záhony, živý bylinkový nábytek a suché zídky až ke kráterovým neboli klimatickým 
zahradám. A aby nezůstalo jen u výstavby, věnuje se část knihy skrytým hvězdám každé zahrady - 
bylinkám a jejich mnohostrannému využití v kuchyni, přírodním léčitelství a lékárnictví.

Stromy - Od semínka k rozlehlému lesu -  David Burnie
ISBN/EAN: 9788073914288 
Překladatel: Jana Dostálková
Při listování knihou s nádhernými fotografiemi ze života stromů, přijdete na to, proč jsou stromy tak 
fascinující organismy. Dozvíte se, jak rostou nebo jak dorůstají do tak obrovské výšky i to, že 
některé z nich žijí tisíce let. Objevíte, co všechno lidé získávají ze stromů – od potravy přes různá 
vlákna a oleje až po léky. Zjistíte, že stromy čistí vzduch, který dýcháme. Prozkoumáte různé typy 
lesů, rostoucích od Arktidy až po tropy, a seznámíte se s tím, jak se jim daří v dnešním rychle se 
měnícím světě. Kniha zaujme děti i dospělé působivou grafikou. A ještě něco – při otevření knihy 
vás čeká překvapení.

Práce na biozahradě -  Annelore a Susanne Brunsovy
Nakladatelství: PLOT
Každý, kdo má zkušenost s pěstováním ovoce a zeleniny, ví, že práce na zahradě nespočívá pouze v 
hnojení, sázení a zalévání, ale že je zapotřebí vykonávat celou řadu dalších řemeslných prací. 
Tato kniha přináší čtenářům názorné stavební plánky a nákresy zachycující jednotlivé kroky, 
vyčerpávající návody na výrobu různých typů pařenišť, zásobníků na kompost, podpěrných 
konstrukcí pro pěstování bobulovitého ovoce a zeleniny, návod na vybudování zemního sklepa a 
dalších užitečných pomůcek pro biologické i běžné pěstitelství. Čtenáři se zde mohou naučit sekat 
kosou, stavět vyvýšené záhony mohylového a terasového typu, ptačí budky a obydlí pro užitečné 
živočichy, prořezávat stromy a keře a mnoho dalších dovedností. 

Bylinky pro děti a maminky - Magdaléna Staňková–Kröhnová
Nakladatelství: Grada
Rok vydání: 2009 (1. vydání) 
ISBN: 978-80-247-2312-9
Knížka je určená pro všechny maminky, které chtějí používat dostupné přírodní prostředky pro 



zdraví své a svých dětí. Publikace je přehledná a především srozumitelná pro české maminky, 
zaměřuje se na využití fytoterapie a zdravé přírodní stravy v těhotenství, při kojení, v mateřství a 
pro děti. Vychází z lidových tradic, nabízí zdravé recepty a nápady na využití rostlin při tvoření s 
dětmi. 

Vypěstuj a sněz
ISBN: 978-80-7391-116-4
Překladatel: Liselotte Teltscherová
Rok vydání: 2009 
Jednoduché zahrádkářské návrhy a chutné recepty.Vypěstovat si vlastní ovoce či zeleninu není 
vůbec složité. Může přitom být celkem zábava a výsledky také nejsou k zahození. Tak si může dítě 
vypěstovat v květináči vlastní jahody nebo borůvky a vyhnout se tím otravným komárům, kteří 
znepříjemňují jejich sbírání v lese. Anebo třeba dýni a vydlabe si z ní skvělou lampu. Chce to jen 
trochu trpělivosti a péče. O svoji sklizeň se pak může podělit s kamarády nebo s rodinou, když z ní 
připraví chutná jídla podle receptů v této knize. Pohár s borůvkami a smetanovým sýrem v létě nebo 
dýňové koláčky na podzim ti připomenou, že nejlépe chutná to, co si člověk dokáže sám 
vypěstovat. Ostatně takové potraviny jsou také nejčerstvější a nejzdravější. Kniha obsahuje řadu 
jednoduchých zahrádkářských návrhů a chutných receptů. Od semene až na talíř - dítě se naučí 
vypěstovat si vlastní potraviny, uvařit si z nich vlastní pokrmy. Naučí se, jak potraviny rostou a jak 
je proměnit na chutné a zdravé občerstvení, obědy či večeře. A nepotřebuje k tomu zahradu. 
Všechny rostliny z této knihy se dají pěstovat doma.

Zahrada k nakousnutí - Permakultura podle Seppa Holzera
Jde o překlad dvou knih rakouského horského farmáře Seppa Holzera Der Agrar-Rebell A Sepp 
Holzer's Permakultur- upravený pro české a moravské klimatické podmínky. Celá kniha je 
doprovázena fotografiemi z jeho farmy Krameterhof, které dokládají rozmanitost, bujnost, 
nápaditost a originalitu, se kterou tento neobyčejný člověk dělá vlastně docela obyčejné věci, jen 
místo boje proti přírodě(proti plevelům, škůdcům, špatným podmínkám apod.) s ní spolupracuje a 
na základě neuvěřitelně hlubokých znalostí přírodních zákonitostí je schopen jich využívat ku 
prospěchu svému i rostlin a zvířat na svém pozemku, tedy i ku prospěchu celé přírody. 

Biozahrada, praktická příručka - Annelore a Susanne Brunsovy
Nakladatelství: Plot
ISBN: 978-80-7428-026-9
Přírodní pěstitelství ovoce a zeleniny neobohacuje pouze náš jídelníček, ale odhaluje souvislosti 
mezi světem rostlin a zvířat, zemí, vesmírem a člověkem. Pozorovat klíčení a růst rostlin a pomáhat 
jim v tomto procesu, prožívat neustále se měnící hru přírodních dějů přináší radost z práce pod 
širým nebem. Autorky nám nabízejí podrobnou, stručnou a přesnou formou poznatky potřebné k 
úspěšnému pěstování a sklizni zdravého ovoce a zeleniny bez chemických látek. Praktická kniha s 
mnoha tipy pro každého, kdo ocení křupavé saláty, voňavá rajčata, aromatické koření a lahodné 
ovoce z vlastní zahrádky. 
Annelore Brunsová, nar. 1928, předávala po mnoho let své poznatky o biologickém pěstování 
ovoce a zeleniny v rámci vyučování na německých státních vysokých školách a přednášek v 
alternativních centrech. S pomocí svého manžela, Huberta Brunse, jehož obrázky a nákresy 
doplňují její publikace, vydala celou řadu úspěšných knih z tohoto oboru. Annelore Brunsová dnes 
pracuje jako léčitelka. Susanne Brunsová, nar. 1960, jde ve stopách svých rodičů, ačkoli kvůli svým 
třem dětem zanechala studia zahradnictví, je autorkou mnoha knih o biologickém pěstitelství a 
pracovala pro rozhlas a televizi. Jejím hlavní zájmem bylo a je předávání poznatků našich předků 
příštím generacím.



Zahrádkářova čítanka - Luděk Přikryl
Nakladatelství: Fabula
Rok vydání: 2010 (1. vydání)
ISBN: 978-80-86600-69-7
Autor knihy věnuje pozornost zásadám biodynamického pěstování zeleniny a ovoce, aromatických 
bylin a některých léčivých rostlin. Jde o metodu, která se opírá o přednáškový cyklus Rudolfa 
Steinera z roku 1924, vydaný knižně pod titulem Zemědělský kurz. Důraz přitom klade na úrodnost 
půdy a kompostování, neboť kompost je pro něho „zlatým dolem“ zahrady. Samostatnou kapitolu 
věnuje také žížalám jako nedoceněným spolupracovníkům zahrádkáře. V knize nechybí ani zásady 
správného pěstování jednotlivých druhů zeleniny, včetně těch méně obvyklých, a kalendář 
zahrádkářských prací, vždy se přitom vychází z poznání přírodních zákonitostí uplatňujících se v 
růstu a vývoji rostlin. 

Kalendář naší zahrádky - Jürgen Wolff
ISBN: 80-7296-009-1
V kterých měsících je vhodné vysévat zeleninu? Kdy je vhodné rostliny hnojit? V kterých měsících 
je nejvhodnější sklizené výpěstky uskladnit, aby si dlouho udržely svou chuť? Na tyto a další 
otázky dává tato kniha odpovědi, přehledně měsíc po měsíci. Je vhodná pro všechny, kdo chtějí 
optimálně využívat svou zahrádku po celý rok.

Karty stromů Listnáče 1 – Anna Bártová
Výuková pomůcka obsahuje sadu karet se siluetami stromů, jejich jednotlivými částmi a slovním 
doprovodem. V metodice najdete řadu námětů na využití karet. Druhý díl představuje pět našich 
nejběžnějších listnáčů a navazuje na Karty stromů – Jehličnany.

Karty stromů Listnáče 2 – Anna Bártová
Výuková pomůcka obsahuje sadu karet se siluetami stromů, jejich jednotlivými částmi a slovním 
doprovodem. V metodice najdete řadu námětů na využití karet. Třetí díl představuje pět našich 
běžných listnáčů a navazuje na Karty stromů - Jehličnany a Listnáče 1.

Hmyz v přírodní zahradě – Dana Křivánková
Atlas hmyzu v podobě malého vějíře, který se hravě vejde do kapsy. Obsahuje obrázky a popisy 
padesáti druhů hmyzu, s nímž se můžeme potkat nejen v zahradě, ale i ve volné přírodě, ve sklepě, 
na balkóně či jinde v domácnosti.

Vystřihni si brouka – Jana Zeťková
Přírodovědné vystřihovánky.

Školní zahrada jako přírodní učebna – Dana Křivánková
Školní přírodní učebna je prostor v blízkém okolí školy, kde lze nejrůznější předměty vyučovat pod 
širým nebem v interakci s okolní přírodou. Není to divočina, na kterou by lidská ruka nesáhla, ale 
všechny zásahy a činnosti v ní probíhají s ohledem na veškeré její obyvatele a v souladu s přírodou.

Zahradní jezírka, nádrže a potůčky – Peter Himmelhuber
nakladatelství CPRES 2011
Tato kniha vás povede krok za krokem, naleznete zde všechny důležité informace týkající se 
stavebních postupů, použitých materiálů i technologií. Díky srozumitelnému popisu a bohaté 
fotografické příloze je každý z popsaných projektů zvládnutelný i pro kutila – začátečníka.



Voda v zahradě, zahradní jezírka , potůčky a vodopády – Hans Werner Bastian
nakladatelství Vašut 2012
V této knize se dozvíte vše, co byste měli o vodních zahradách vědět. Poradí vám, jak takovou 
zahradu naplánovat, založit, utvářet a jak o ni náležitě pečovat. Řada námětů dává inspiraci pro 
různé požadavky – od plastového či fóliového jezírka až po zurčící potůček. Obrazové návody 
usnadňují převádění představ do skutečnosti. Nabídka vhodných rostlin a živočichů vám pomůže 
vytvořit opravdu přírodní jezírko.


