
Poznejte Příběhy našich zahrad 
a Parků
Zelené bohatství jižní Moravy, vysočiny 
a Dolního rakouska

zahrady, parky a  další zajímavá místa s  krásnou přírodou 
jsou jedinečným přírodním a kulturním bohatstvím příhra-
ničního regionu jižní Morava, Vysočina a  dolní rakousko. 
Vydejte se spolu s  námi po stopách příběhů těchto míst, 
objevte jejich zapomenutou historii i současnou krásu. tato 
místa jsou skvělým místem pro odpočinek i zdrojem inspira-
ce, pro děti hřištěm i školou.
Vezměte svou rodinu a přátele na výlet a pojďte s námi do 
zahrad a parků!

www.dozahrad.cz, www.diegaerten.eu

zahrada, V níž Vládne Příroda
Četné ukázkové a soukromé přírodní zahrady naladí na přírodě 
blízké zahradničení a ukážou, jak se vlastní přírodní zahrada 
může stát rájem pro člověka, živočichy a rostliny. 

každá zahrada je živý organismus, v kterém můžeme zaží-
vat koloběh přírody, proměnu a vývoj. Samozřejmě: čím více 
v souladu s přírodou se o zahradu pečuje, tím znatelnější 
jsou tyto příznaky vývoje vidět. S několika málo opatřeními, 
jež podporují přirozené procesy a chrání zdroje (jako např. 

mulčování nebo druhová rozmanitost) a s uvědomělým vyu-
žitím přírodních zahradních prvků (jako např. květinový tráv-
ník nebo živý plot z planých druhů keřů) se každá zahrada 
může proměnit v přírodní zahradu, v níž žijí lidé v souzně-
ní s přírodou. V našich ukázkových zahradách i početných 
přírodních zahradách obhospodařovaných přírodě blízkým 
způsobem poznáte netušené množství zahradních prvků 
a seznámíte se s  lidmi, kteří mají s ekologickým zahradni-
čením spoustu zkušeností a mohou vám dát tipy pro vaši 
vlastní přírodní zahradu. 

rarity V oVocné  
a zeleninoVé zahradě
Ukázkové přírodní zahrady jsou nejen oblíbeným výletním cí-
lem, ale také botanickými klenotnicemi, které se zasazují o za-
chování druhové rozmanitosti a v kterých objevíme rarity, jež 
se možná ještě dokonce u našich prarodičů servírovaly každo-
denně na stůl. 

kdo ví, že mrkve byly původně fialové, že existují brambory 
s červenou slupkou, červenobílá mramorovaná řepa anebo 
jablka připomínající chuťově banán? některé druhy ovoce 
a zeleniny se nám tak dnes jeví jako kuriozita, ve skutečnosti 
se ale často jedná o staré odrůdy, jež upadly v zapomnění. 
Mnohé ukázkové zahrady v dolním rakousku, v jihomorav-
ském kraji a kraji Vysočina si tak dalo za úkol tyto jedineč-
nosti opět kultivovat a pečovat o jejich pěstování. 

UMění V zahradě
Zahrada je jako galerie umění v zeleni: mnohá ukázková zahra-
da je tak lákavým výletním cílem nejen pro milovníky přírody, 
ale také pro fanoušky umění. Svou rozmanitostí tady umělecká 
díla mohou soutěžit s díly vytvořenými matkou přírodou. 

Umělecká díla promění zahradu v něco zcela výjimečného. 
ale platí to i naopak: zahrady propůjčují uměleckým dílům 
zvláštní auru. Přírodní prostředí vytvoří zelený a osvěžující 
rámec, zmenší distanci mezi návštěvníkem a  uměleckým 
prvkem, odstraní (především u dětí) strach z dotyku a nabíd-
ne částečně i překvapivý náhled. Umělecká díla nacházející 
se v ukázkových zahradách v dolním rakousku, v  jihomo-
ravském kraji a  v  kraji Vysočina se představují v  celé růz-
norodosti, od klasických po moderní, od soch po instalaci, 
od bonsají po bysty. a někdy je dokonce samotná ukázková 
zahrada hotovým uměleckým dílem!

klášterní zahrady:  
MíSta klidU a inSPirace
Od středověkých bylinkových zahrad přes feudální barokní 
zahrady až po moderní interpretace duchovního zahradního 
umění: klášterní zahrady jsou nejenom příkladem historicky 
cenných zahrad a parků, ale i také ještě dnes slouží jako oáza 
klidu a skvostu. 

od založení prvních křesťanských klášterů ve 4. století mají 
zahrady pro jeptišky a mnichy obrovský význam: jako užitko-
vé zahrady, jež poskytují vlastní zásoby potravin a  léčivých 
rostlin, ale také jako místa rozjímání, kde se člověk cítí být 
bohu obzvlášť blízko. jak se změnily funkce a vzhled zahrad 
v průběhu staletí, lze názorně vidět v dolním rakousku a na 
jižní Moravě jak v historických zahradách klášterů, tak také 
v nových zahradních projektech s náboženským pozadím.

 
všech 12 příběhů si můžete přečíst na www.dozahrad.cz 
a www.diegaerten.eu včetně tipů, které zahrady a par-
ky v našem přeshraničním regionu navštívit.

GeSchichten UnSerer Gärten 
Und ParkanlaGen erfahren 
Der grüne reichtuM von süDMähren, vysočina 
unD nieDerösterreich 

zum einmaligen natur- und kulturerbe der grenznahen 
regionen Südmähren, Vysočina und niederösterreich zäh-
len Gärten und Parks sowie weitere interessante herrliche 
naturräume. jede Örtlichkeit erzählt eine andere Geschich-
te. Wir möchten gemeinsam mit ihnen den Spuren ihrer 
Vergangenheit folgen, ihre Geheimnisse lüften und die 
Schönheiten ihrer Winkel aufzeigen! diese Plätze sind der 
perfekte ort für die erholung. Sie sind eine unversiegbare 
inspirationsquelle und dienen kindern zum Spielen und 
zum lernen!

Gehen Sie mit uns auf entdeckungsreise in Gärten und 
Parks! Sie können gerne ihre familie und freunde mitneh-
men.

www.dozahrad.cz, www.diegaerten.eu

die natUr iM Garten  
Wirken laSSen 
Zahlreiche Schau – und Privatgärten machen Lust auf naturna-
hes Gärtnern und zeigen, wie der eigene Naturgarten zu einem 
Paradies für Menschen, Tiere und Pflanzen werden kann.

jeder Garten ist etwas lebendiges, und in ihm können wir 
die kreisläufe der natur, Veränderung und entwicklung er-
leben. freilich: je natürlicher der Garten bewirtschaftet wird, 
desto deutlicher treten diese entwicklungen in erscheinung. 
Mit ein paar Maßnahmen, die die natürlichen abläufe för-
dern und ressourcenschonend sind (wie etwa Mulchen oder 

Mischkultur), und dem bewussten einsatz von naturgarte-
nelementen (wie blumenwiese oder Wildstrauchhecke) kann 
aus jedem Garten ein naturgarten werden, in dem Mensch 
und natur im Gleichklang leben. in unseren Schaugärten so-
wie in zahlreichen naturnah bewirtschafteten Privatgärten 
lernen Sie eine ungeahnte fülle von naturgartenelemen-
ten kennen und kommen mit Menschen in kontakt, die viel 
erfahrung im ökologischen Gärtnern haben und die ihnen 
tipps für ihren eigenen naturgarten geben können.

raritäten iM obSt- Und 
GeMüSeGarten
Schaugärten sind nicht nur beliebte Ausflugsziele, sondern auch 
botanische Schatzkammern, die sich um die Erhaltung der Sor-
tenvielfalt kümmern und in denen wir auf Obst- und Gemüsera-
ritäten stoßen, die vielleicht sogar bei unseren Großeltern noch 
täglich auf den Tisch kamen.

Wer weiß, dass karotten ursprünglich lila waren, dass es 
erdäpfel mit roter Schale gibt, rot-weiß marmorierte rü-
ben oder äpfel, die geschmacklich an bananen erinnern? 
So manches obst und Gemüse erscheinen uns heute als 
kuriosität, in Wahrheit handelt es sich aber oft um alte, in 
Vergessenheit geratene Sorten. Viele Schaugärten in nie-
derösterreich, Südmähren und Vysočina haben es sich zur 
aufgabe gemacht, diese besonderheiten wieder zu kultivie-
ren und deren bestand zu sichern.

kUnSt iM Garten 
Der Garten als Kunstgalerie im Grünen: So mancher Schaugar-
ten ist nicht nur für Natur-Liebhaber, sondern auch für Kunst-
freunde ein lohnenswertes Ausflugsziel. Die Vielfalt der Kunst-
werke wetteifert dabei sogar mit jener von Mutter Natur. 

kunstwerke machen aus Gärten etwas ganz besonderes. 
aber es gilt auch umgekehrt: Gärten verleihen kunstwerken 
eine besondere aura. die natürliche Umgebung sorgt für 

einen grünen und erfrischend anderen rahmen, sie ver-
ringert die distanz vom besucher zum kunstwerk, nimmt 
(besonders bei kindern) berührungsängste und bietet teil-
weise sogar überraschende einblicke. die kunstwerke, die 
in den Schaugärten niederösterreichs, Südmährens und 
Vysočinas zu finden sind, präsentieren sich dabei in aller 
Vielfalt, von klassisch bis modern, von der Skulptur bis zur 
installation, vom bonsai bis zur büste. Und manchmal ist 
sogar der Schaugarten selbst das kunstwerk!

kloSterGärten:  
orte der Stille Und inSPiration
Von mittelalterlichen Kräutergärten über feudale Barockgärten 
bis zur modernen Interpretation spiritueller Gartenkunst: Stifts– 
und Klostergärten sind nicht nur Beispiele historisch wertvoller 
Gartenanlagen, sondern auch heute noch Oasen der Ruhe und 
Pracht.

Seit der Gründung der ersten christlichen klöster im 4. jahr-
hundert haben Gärten für nonnen und Mönche eine überra-
gende bedeutung: als nutzgärten, die die Selbstversorgung 
mit lebensmitteln und heilpflanzen garantieren, aber auch 
als orte der besinnung, an denen man sich Gott besonders 
nahe fühlt. Wie sich funktion und aussehen der Gärten im 
laufe der jahrhunderte verändert haben, ist in niederöster-
reich und Südmähren sowohl in den historischen anlagen 
der klöster und Stifte als auch in neuen Gartenprojekten 
mit religiösem hintergrund anschaulich zu erleben.

 
alle 12 geschichten lesen sie unter www.diegaerten.eu 
und www.dozahrad.cz, inkl. tipps, welche gärten und 
Parks etc. sie in unserer grenzüberschreitenden region 
besuchen können.

diScoVer the Story of oUr 
GardenS and ParkS
the green riches of south Moravia, the vysočina 
region anD lower austria

Gardens, parks and other interesting places with beautiful 
natural landscapes are part of the unique natural and cul-
tural richness of the border region of South Moravia, the 
Vysočina region and lower austria. join us in following the 
tracks of the stories of these places, and discover their for-
gotten history and contemporary beauty. these places are 
a great for relaxing and an inexhaustible source of inspira-
tion, for children as playgrounds and schools. bring your 
family and friends for a trip and come with us into the gar-
dens and parks.

www.dozahrad.cz, www.diegaerten.eu

the Garden Where We let 
natUre do itS Work
Many show and private gardens put visitors in the mood for 
gardening close to nature and show how their own natural gar-
dens can become a paradise for man, animals and plants.

every garden is a living organism in which we can experience 
the cycle of nature, transformation and development. of 
course, the more in harmony we are with nature in looking 
after our garden, the more noticeable these developments 
are. With a  few measures that support natural processes 
and protect resources (such as mulching or species variety) 
and with conscious use of natural garden elements (such as 
flowering lawns or hedges of wild shrubs), every garden can 
be transformed into a natural garden, in which people live 
in harmony with nature. in our show gardens and numer-
ous private gardens that are managed in an eco-friendly 
way, you will see surprisingly large amount of elements of 
natural gardening and you will meet people who have lots 
of experience with ecological gardening and can give you 
tips for your own natural garden.

raritieS in the frUit  
and VeGetable Garden
Show gardens are not only popular for sightseeing, but they 
are also botanical treasures that support the preservation of 
species diversity, and in which we can discover rare plants that 
not so long ago our grandparents may have served on the table 
every day.

Who among us knows that the carrots were originally pur-
ple, that there are potatoes with red skins, red-white mar-
bled beets, and apples with a  flavour reminiscent of ba-
nanas? Some kinds of fruit and vegetables seem odd to us 
today, but in reality they are often old varieties that have 
fallen into obscurity. Many of the show gardens in lower 
austria, the South Moravia region and the Vysočina region 
have taken on the task of cultivating and nurturing for these 
rare varieties again.

art in the Garden
The garden is like an art gallery among the greenery: many 
show gardens are an attractive sightseeing stop for lovers of 
not only nature but also art. In their diversity, such works of art 
can stand comparison with those created by mother nature.

Works of art turn the garden into something altogether ex-
ceptional. but the reverse is also true, gardens lend works 
of art a special aura. a natural environment creates a green 
and invigorating frame, it reduces the distance between 
the visitor and the artistic element, it takes away the fear of 
touching (especially for children) and it offers a somewhat 
surprising view of a work. artworks found in the show gar-
dens in lower austria, the South Moravia region, and the 
Vysočina region are presented in a  variety of ways, from 
classic to modern, from sculptures to installations, from 
bonsais to busts. and sometimes even the show garden is 
an accomplished artwork in itself!

MonaSterial GardenS: 
PlaceS of Peace and inSPiration
From medieval herb gardens, through feudal baroque gardens, 
to modern interpretations of spiritual garden art: monastic gar-
dens are not just examples of precious historical gardens and 
parks, they still today serve as oases of peace and magnificence.

Since the foundation of the first christian monasteries in the 
4th century, gardens have been of immense importance for 
nuns and monks, as gardens for crops to provide their own 
supplies of food and medicinal plants, but also as places 
of contemplation where one feels especially close to God. 
how the features and appearance of gardens have changed 
over the centuries can be clearly seen in lower austria and 
South Moravia, both in the historic gardens of monasteries 
and in new garden projects of a religious character.

 
read 12 stories and gardens and parks trip tips from 
our cross border region on www.dozahrad.cz and  
www.diegaerten.eu. 
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Skanzen Strážnice / Das südostmährische Dorfmuseum Strážnice / Vill-
age Museum of Southeast Moravia Strážnice / © CCRJM, A. Jedounek

Kittenberger zážitkové zahrady / Kittenberger Erlebnisgärten / 
Kittenberger Adventure Garden 
© Die Gärten Niederösterreichs / Florian Lierzer

Otevřená zahrada Nadace Partnerství / Offener Garten NP / Open 
Garden NP / © CCRJM, A. Jedounek

Ukázková zahrada / Schaugarten / Show garden Ingrid Kralovec 
© Die Gärten Niederösterreichs / Florian Lierzer

Ukázková přírodní zahrada Jezírko – Lipka / Naturschaugarten Jezírko – Lipka / 
Nature show garden Jezírko – Lipka / © CCRJM, A. Jedounek

DIE GARTEN TULLN, Tulln/Donau © Die Gärten Niederösterreichs / 
Florian Lierzer

Státní zámek Telč / Schloss Telč / Chateau Telč / © Vysočina Tourism

kontakty / kontakte / contactS 

centrála cestovního ruchu – jižní Morava, z. s. p. o.
radnická 2, 602 00 brno, Česká republika / czech republic

+420 542 210 088, info@ccrjm.cz 
www.jizni-morava.cz, www.dozahrad.cz

Die gärten niederösterreichs
niederösterreich-ring 2, haus c, 3100 St. Pölten, Österreich / austria

+43 2742 9000-19828, office@diegaerten.at
www.diegaerten.at

iMc fachhochschule krems
institut international business, 3500 krems a. d. donau

Österreich / austria
+43 2732 802 399, office.iib@fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at

Vysočina tourism www.region-vysocina.cz 
niederöstererich-Werbung www.niederoesterreich.at

Zpracoval: Advertum, s. r. o. / Mapa: SHOCart, spol. s r. o. / Sazba a tisk: Tiskárna Didot, spol. s r. o. / 2019 
Informace k certifikovaným ukázkovým přírodním zahradám: Ekologický institut Veronica (www.veronica.cz), 
Chaloupky o. p. s. (www.chaloupky.cz).
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bílovice nad svitavou
1 Ukázková přírodní  

zahrada jezírko – lipka
naturschaugarten  
jezírko – lipka
nature show garden  
jezírko – lipka

blansko
2 chko Moravský kras – sídlo

landschaftschutzgebiet 
Mährischer karst
Protected landscape area 
Moravian karst

boleradice
3 Ukázková přírodní zahrada Mš 

a zš boleradice
naturschaugarten Mš  
und zš boleradice
nature show garden  
Mš and zš boleradice

brno
4 botanická zahrada a arboretum 

Mendelovy univerzity
botanischer Garten und 
arboretum Mendel Universität
botanical Garden and 
arboretum of Mendel 
University

brno
5 botanická zahrada Přfa MU

botanischer Garten der 
naturwissenschaftlichen  
fakultät Masaryk Universität
botanical Garden  
of the faculty of Science  
of Masaryk University

brno
6 centrum léčivých  

rostlin lf MU
heilkräuterzentrum Mf MU
Medicinal herbs centre  
of Mf MU

brno
7  

       

jurkovičova vila
jurkovič-Villa
jurkovič-Villa

brno
8   

  

Mendelovo muzeum MU – 
Mendelova zahrádka
Mendel-Museum
Mendel Museum

brno
9 Městský park lužánky

Stadtpark lužánky
city park lužánky

brno
10 Městský park špilberk

Stadtpark špilberk
city park špilberk

brno
11  

       

otevřená zahrada nP
offener Garten
open Gardens

brno
12 Přírodní zahrada U Smrku

naturschaugarten U Smrku
nature show garden U Smrku

brno
13 Ukázková přírodní  

zahrada kamenačky
naturschaugarten  
kamenačky
nature show garden  
kamenačky

brno
14 Ukázková přírodní zahrada 

kamenná – lipka
naturschaugarten  
kamenná – lipka
nature show garden  
kamenná – lipka

brno
15 Ukázková přírodní  

zahrada lipová – lipka
naturschaugarten  
lipová – lipka
nature show garden  
lipová – lipka

brno
16 Ukázková přírodní zahrada Mš 

Pastelky
naturschaugarten  
Mš Pastelky
nature show garden  
Mš Pastelky

brno
17 Ukázková přírodní zahrada Mš 

Pod špilberkem
naturschaugarten  
Mš Pod špilberkem
nature show garden  
Mš Pod špilberkem

brno
18 Ukázková přírodní zahrada 

rozmarýnek – lipka
naturschaugarten  
rozmarýnek – lipka
nature show garden  
rozmarýnek – lipka

brno
19 Ukázková přírodní zahrada 

u Pazderků
naturschaugarten  
U Pazderků
nature show garden  
U Pazderků

brno
20 Ukázková přírodní zahrada 

Vlašínovi
naturschaugarten Vlašínovi
nature show garden Vlašínovi

brno
21  

       

Vila löw-beer
Villa löw-beer
Villa löw-beer

rájec-jestřebí
43 Státní zámek  

rájec nad Svitavou
Schloss rájec nad Svitavou
chateau rájec nad Svitavou

rousínov
44 tyMyjánová zahrada –  

zš rousínov
tyMyjánová Garten –  
zš rousínov
tyMyjánová Garden –  
zš rousínov

rudka u kunštátu
45 Smyslová zahrada v rudce – 

jeskyně blanických rytířů
Sinnesgarten in rudka
Garden of Senses in rudka

skalní Mlýn u blanska
46 dům přírody  

Moravského krasu
haus der natur des  
Mährischen karstes
house of nature Moravian 
karst

slavkov u brna
47 zámek Slavkov-austerlitz

Schloss Slavkov-austerlitz
chateau Slavkov-austerlitz

slup
48 Vodní mlýn ve Slupi – 

krhovicko-jaroslavický náhon
Wassermühle in Slup – 
Mühlbach von  
krhovice-jaroslavice
Watermill in Slup –  
the krhovicko-jaroslavický 
millrace

starovičky
49  levandulová farma

lavendelfarm
lavender farm

strážnice
50 Skanzen Strážnice

das südostmährische  
dorfmuseum Strážnice
Village Museum  
of Southeast Moravia  
Strážnice

strážnice
51 zámecký park Strážnice

Schlosspark Strážnice
chateau park Strážnice

tvarožná lhota
52 Muzeum oskeruší

Speierling-Museum
Sorb tree Museum

tvarožná lhota
53 Salaš travičná

almhütte travičná
chalet travičná

uherčice
54 Státní zámek Uherčice

Schloss Uherčice
chateau Uherčice

Újezd u brna
55 Ukázková přírodní zahrada Mš 

Újezd u brna
naturschaugarten  
Mš Újezd u brna
nature show garden  
Mš Újezd u brna

valtice
56  

       

bylinková zahrádka  
lu a tiree chmelar
kräutergarten lu und  
tiree chmelar
herb Garden lu & tiree 
chmelar

valtice
57 Státní zámek Valtice

Schloss Valtice
chateau Valtice

valtice

58 Muzeum vinařství,  
zahradnictví a krajiny
Museum für Weinbau,  
Gartenbau und landschaft
Museum of Viticulture,  
horticulture and landscaping

hněvkovice
4 chaloupka  

na dobrém konci
hütte na dobrém konci
cottage na dobrém konci

hybrálec u jihlavy
5 zahrady laurus

Gärten laurus
Gardens laurus

kněžice
11 Ukázková přírodní zahrada 

chaloupky
Schaugarten chaloupky
Show garden chaloupky

krásné, osada Mrhov

12 Ukázková přírodní zahrada 
štukhejlovi
Schaugarten štukhejlovi
Show garden štukhejlovi

lažínky u Moravských budějovic
13 Ukázková přírodní zahrada 

litobal lažínky
Schaugarten litobal lažínky
Show garden litobal lažínky

libická lhotka u chotěboře
14 Ukázková přírodní zahrada 

Peterkovi
Schaugarten Peterkovi
Show garden Peterkovi

lukov u Moravských budějovic
15 odpočinková zóna 

v obci lukov
erholungszone in lukov
relax zone in lukov

Moravské budějovice
16 Ukázková školní zahrada  

Mš fišerova
Schauschulgarten  
Mš fišerova
Show school garden  
Mš fišerova

Myslibořice
17 Ukázková školní přírodní  

zahrada Mš Myslibořice
Schauschulgarten  
Mš Myslibořice
Show school garden  
Mš Myslibořice

Myslibořice
18 Ukázková školní přírodní  

zahrada zš Myslibořice
Schauschulgarten  
zš Myslibořice
Show school garden  
zš Myslibořice

Myslibořice
19 Ukázková přírodní zahrada 

domov na zámku
Schaugarten domov  
na zámku
Show garden domov  
na zámku

nové veselí
23 Ukázková školní přírodní  

zahrada zš nové Veselí
Schauschulgarten zš nové 
Veselí
Show school garden zš nové 
Veselí

oslavice
24 Ukázková přírodní zahrada 

oslavice
Schaugarten oslavice
Show garden oslavice

oudoleň

25 Ukázková školní přírodní  
zahrada zš a Mš oudoleň
Schauschulgarten  
zš und Mš oudoleň
Show school garden  
zš and Mš oudoleň

Pavlov
26 Stanice Pavlov o. p. s.

Station Pavlov
Station Pavlov

Pelhřimov

27 Ukázková školní přírodní  
zahrada zš krásovy domky
Schauschulgarten  
zš krásovy domky
Show school garden  
zš krásovy domky

Přibyslav

28 Ukázková školní přírodní  
zahrada zš Přibyslav
Schauschulgarten  
zš Přibyslav
Show school garden 
zš Přibyslav

rynárec
29 Ukázková přírodní zahrada 

kumžákovi
Schaugarten kumžákovi
Show garden kumžákovi

sněžné u nového Města 
na Moravě

30 japonská kamenná zahrada
japanischer Steingarten
japanese rock garden

stará Říše
31 Ukázková přírodní zahrada 

Stará říše
Schaugarten Stará říše
Show garden Stará říše

světlá nad sázavou
32 zámecký park Světlá nad 

Sázavou
Schlosspark Světlá nad Sázavou
chateau park Světlá nad 
Sázavou

telč
33 Státní zámek telč

Schloss telč
chateau telč

třebíč

34  

       

bazilika sv. Prokopa  
– bylinková zahrada
St. Prokop basilika  
– kräutergarten
St. Procopius basilica  
– herb garden

valeč u hrotovic
35 zámek Valeč

Schloss Valeč
chateau Valeč

věcov

36 zahrada dorotka
Garten dorotka
Garden dorotka

velká bíteš
37 Ukázková školní přírodní 

zahrada zš tišnovská
Schauschulgarten  
zš tišnovská
Show school garden  
zš tišnovská

velké Meziříčí
38 Ukázková přírodní zahrada 

baliny
Schaugarten baliny
Show garden baliny

žďár nad sázavou
39 zámek žďár nad Sázavou

Schloss žďár nad Sázavou
chateau žďár nad Sázavou

želiv
40 Ukázková školní přírodní  

zahrada Mš želiv
Schauschulgarten Mš želiv
Show school garden  
Mš želiv

altenburg
1  

       

benediktínský klášter 
altenburg
benediktinerstift altenburg
altenburg abbey

artstetten
2  

       

Přírodní zámecký  
park artstetten
natur-Schlosspark  
artstetten
nature chateau park 
artstetten

artstetten / Dölla
3  

       

bylinky u Sonji
kräuter Sonja
Sonja’s herbs

asparn/Zaya
4  

 

MaMUz zámek 
asparn/zaya
MaMUz Schloss  
asparn/zaya
MaMUz castle asparn/zaya

bacharnsdorf
5  

 

Wachau přírodní zahrada
Wachau naturgarten
Wachau nature garden

böheimkirchen
6  

       

Ukázková zahrada Margit Stich
Schaugarten Margit Stich
Show garden Margit Stich

breitstetten
7  

 

Ukázková zahrada brigitte Mahr

Schaugarten brigitte Mahr

Show garden brigitte Mahr
brunn am wald
8  

       

zahrada karikatur  
brunn am Wald
karikaturengarten  
brunn am Wald
Garden of caricature

eckartsau
9  

 

zámecký park eckartsau
Schlosspark eckartsau
chateau park eckartsau

etsdorf/grafenegg
10  

 

bio-kräuter-landgasthaus 
„anno 1920“
bio-kräuter-landgasthaus 
„anno 1920“
„anno 1920“ herbal inn

geras
11  

       

klášterní zahrada  
léčivek Geras
klösterlicher heilkräutergarten 
Stift Geras
the herb Garden  
Geras abbey

gföhleramt
12  

       

Ukázková zahrada  
elisabeth Veen
Schaugarten elisabeth Veen
Show garden elisabeth Veen

grafenegg
13  

 

zámecký park Grafenegg
Schlosspark Grafenegg
chateau park Grafenegg 

hardegg
14  

 

národní park thayatal
nationalpark thayatal
national Park thayatal

hollabrunn
15  

       

zahrada projektu  
pro ženy lUna
Garten-Wirtschaft /  
Wirtschafts-Garten des lUna 
frauenprojektes
Garden of women  
project lUna

karlstein
16  

 

Spolek přátel léčivých rostlin
Verein freunde der  
heilkräuter
friends of medical plants

karlstetten
17  

       

Ukázková zahrada Gertraude 
Schmidt
Schaugarten Gertraude 
Schmidt
Show garden Gertraude 
Schmidt

kirchberg am wagram
18  

 

Park alchymistů
alchemistenpark – obstgarten 
kirchberg am Wagram
alchemist Park

kleinwetzdorf
19  

       

anglická zahrada  
heldenberg
englischer Garten  
heldenberg
english Garden heldenberg

langenlebarn
20  

       

Ukázková zahrada Weber 
„rainbows end“
Schaugarten Weber  
„rainbows end“
Show garden Weber  
„rainbows end“

langenlois
21  

 

loiSiUM Svět vína
loiSiUM WeinWelt
loiSiUM Wine World

langenlois
22  

 

zahranická škola langenlois
Gartenbauschule langenlois
Garden school langenlois

Maissau
23  

       

Svět ametystu Maissau
amethyst Welt Maissau
amethyst World Maissau

Melk
24  

 

klášterní park Melk
Stiftspark Melk
Park of Melk abbey

Mistelbach
25  

 

Ukázková zahrada  
irmgard hackl
Schaugarten irmgard hackl
Show garden irmgard hackl

neidling-afing

26  

 

fairwurzelt
fairwurzelt
fairwurzelt

neuriegers
27  

 

Ukázková zahrada erika  
a kurt Pascher
Schaugarten erika  
und kurt Pascher
Show garden erika  
and kurt Pascher

velké Pavlovice
59 ekocentrum trkmanka  

s environmentální  
výukovou zahradou
Ökozentrum trkmanka
ecocentre trkmanka

veselí nad Moravou
60 Vzdělávací a informační 

středisko bílé karpaty
bildungs- und infozentrum bílé 
karpaty
education and information 
centre bílé karpaty

Domamil
1 Ukázková školní přírodní 

zahrada zš a Mš domamil
Schauschulgarten zš&Mš 
domamil
Show school garden zš&Mš 
domamil

užitková zahrada / nutzgarten / utility garden
tematická nebo zážitková zahrada / themen- oder 
erlebnisgarten / thematic or experience garden
park / Parkanlage / park
klášterní zahrada / klostergarten / monasterial garden
ukázková přírodní zahrada / Schaugarten / show garden
zámecká zahrada / Schlossgarten / chateau garden
ostatní / Sonstiges / others

brno
22  

       

Vila Stiassni
Villa Stiassni
Villa Stiassni

brno
23  

       

Vila tugendhat
Villa tugendhat
Villa tugendhat

břeclav
24 Ukázková přírodní zahrada zš 

břeclav
naturschaugarten  
zš břeclav
nature show garden  
zš břeclav

bučovice
25 Státní zámek bučovice

Schloss bučovice
chateau bučovice

čejkovice
26  

       

zahrada sv. hildegardy – 
Sonnentor
Garten der hl. hildegard – 
Sonnentor
Garden of St. hildegard – 
Sonnentor

čížov
27 národní park Podyjí  

+ nc Čížov
nationalpark Podyjí – Čížov
national Park Podyjí – Čížov

hodonín
28 Včelařské arboretum lužice

bienenarboretum lužice
bee arboretum lužice

hostim
29 Ukázková přírodní zahrada 

ovčírna
naturschaugarten ovčírna
nature show garden ovčírna

křtiny
30 arboretum křtiny

arboretum křtiny
arboretum křtiny

kunštát

31  

       

Státní zámek kunštát
Schloss kunštát
chateau kunštát

lednice
32 akademická zahrada  

a labyrint přírody a ráj  
zahrad
akademischer Garten  
und naturlabyrinth und 
Gartenparadies
academic garden and  
labyrinth of nature  
and garden paradise

lednice
33 biosférická rezervace 

dolní Morava – sídlo org.
biosphärenreservat  
niedermähren
the lower Morava  
biosphere reserve

lednice
34 Multifunkční centrum zámek 

lednice – krajinou zahrad
Multifunktionszentrum 
Schloss lednice –  durch die 
Gärtenlandschaft
Multifunctional centre  
chateau lednice – through the 
landscape of gardens

lednice
35 Státní zámek lednice

Schloss lednice
chateau lednice

lovčice
36 Ukázková přírodní zahrada Mš 

a zš lovčice
naturschaugarten  
Mš und zš lovčice
nature show garden  
Mš and zš lovčice

lysice
37 Státní zámek lysice

Schloss lysice
chateau lysice

Mikulov
38 chko Pálava 

landschaftschutzgebiet Pálava
Protected landscape  
area Pálava

Mikulov
39 regionální muzeum  

v Mikulově – zámek
regionalmuseum  
in Mikulov – Schloss
regional museum  
Mikulov – chateau

Milotice
40  

       

Státní zámek Milotice
Schloss Milotice
chateau Milotice

Moravský krumlov
41 zámecký park Moravský 

krumlov
Schlosspark Moravský 
krumlov
chateau park Moravský 
krumlov

nP Podyjí
42 národní park Podyjí –  

vinice šobes
nationalpark Podyjí –  
Weinberg šobes
national Park Podyjí –  
vineyard šobes

chotěboř
6 Ukázková školní  

přírodní zahrada  
Gymnázium chotěboř
Schauschulgarten 
Gymnasium chotěboř
Show school garden chotěboř

chrástov
7 Ukázková přírodní  

zahrada fexovi
Schaugarten fexovi
Show garden fexovi

jaroměřice nad rokytnou

8 Ukázková školní přírodní  
zahrada Mš jaroměřice  
nad rokytnou
Schauschulgarten  
Mš jaroměřice nad rokytnou
Show school garden  
Mš jaroměřice nad rokytnou

jaroměřice nad rokytnou
9 Státní zámek  

jaroměřice nad rokytnou
Schloss jaroměřice  
nad rokytnou
chateau jaroměřice  
nad rokytnou

kámen
10 Park hradu kámen

burg kámen Park
castle kámen Park

niedersulz
28  

 

Muzeum vesnice niedersulz 
Weinviertler Museumsdorf 
niedersulz
Village-Museum of  
niedersulz 

ober-grafendorf
29  

 

World of StyX
World of StyX
World of StyX

orth/Donau
30  

 

Schlossinsel, schlossorth 
centrum národního parku
Schlossinsel, schlossorth 
nationalpark-zentrum
Schlossinsel, schlossorth 
national park centre

ottenstein
31  

 

Ökokreis
Ökokreis
Ökokreis

rabenstein
32  

 

Steinschaler natufaktur
Steinschaler natufaktur
Steinschaler natufaktur

riegersburg
33 zámek ruegers

Schloss ruegers
chateau ruegers

roggenreith
34  

       

zážitkový svět whisky haider
Whisky-erlebniswelt haider
Whisky adventure  
World haider

röhrenbach
35  

 

renesanční zámek  
Greillenstein
renaissanceschloss  
Greillenstein
renaissance chateau  
Greillenstein

schiltern
36  

  

arche noah ukázková 
zahrada
arche noah Schaugarten
arche noah show garden

schiltern
37  

       

kittenberger zážitkové 
zahrady
kittenberger erlebnisgärten
kittenberger adventure 
Gardens

schloßhof
38  

 

zámek hof
Schloss hof
hof Palace

schrems
39  

       

Park skulptur Muzea umění 
Waldviertel
Skulpturenpark des 
kunstmuseum Waldviertel
Sculpture Park of the 
Waldviertel art Museum

schrems
40  

       

UnterWasserreich Schrems
UnterWasserreich Schrems
UnterWasserreich Schrems

seitenstetten

41  

 

zahrada kláštera  
Seitenstetten
hofgarten Stift  
Seitenstetten
Garden of Seitenstetten 
abbey

sprögnitz
42  

 

Sonnentor zážitek
Sonnentor erlebnis
Sonnentor experience

st. leonhard/forst
43  

       

Ukázková zahrada ingrid 
kralovec
Schaugarten ingrid kralovec
Show garden ingrid kralovec

st. Martin
44  

       

zážitek: kámen & zahrada
erlebnis: Stein & Garten
experience: Stone & Garden

st. Pölten
45  

       

Park spořitelny St. Pölten
Sparkassenpark St. Pölten
Sparkassenpark St. Pölten

steinakirchen/forst
46  

 

kräuterkraftwerk
kräuterkraftwerk
kräuterkraftwerk

tulln/Donau
47  

       

zahrada tUlln
die Garten tUlln
Garden tUlln

tulln/Donau
48  

       

Praskac země rostlin
Praskac Pflanzenland
Praskac – the country 
of Plants

unterretzbach
49  

       

zahrady na návsi  
Unterretzbach
angergärten Unterretzbach
Village square gardens 
Unterretzbach

waidhofen/ybbs
50  

 

zámek rothschild 
Schloss rothschild
chateau rothschild

wolfpassing/hochleithen
51  

       

Wein4tler sedlákova 
zahrada
Wein4tler bauerngarten
Weinviertel farmer‘s garden

Zwettl
52  

       

klášter zwettl
Stift zwettl
zwettl abbey

havlíčkův brod
2 Ukázková přírodní zahrada 

domova pro seniory reynkova
Schaugarten reynkova
Show garden reynkova

havlíčkův brod
3 Ukázková přírodní zahrada 

horní krupá
Schaugarten horní krupá
Show garden horní krupá

náměšť nad oslavou
20 Státní zámek  

náměšť nad oslavou
Schloss náměšť  
nad oslavou
chateau náměšť  
nad oslavou

nové Město na Moravě
21 Ukázková školní přírodní  

zahrada Mš Slavkovice
Schauschulgarten  
Mš Slavkovice
Show school garden  
Mš Slavkovice

nové veselí
22 Ukázková školní přírodní  

zahrada Mš nové Veselí
Schauschulgarten  
Mš nové Veselí
Show school garden  
Mš nové Veselí


