
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
JAK VYUŽÍVAT PRO TERAPII ZAHRADY? TO UČÍ LIPKA SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 
Brno, 8. ledna 2016 
 
Zahradní terapie je jedna z metod, která může pomáhat nemocným lidem či seniorům se zdravotními 
potížemi. I když v zahraničí již má mezi léčebnými metodami své místo, v České republice se s ní 
pacienti často nesetkají. V lednu 2016 proto jihomoravské školské zařízení Lipka rozjíždí semináře 
určené nejen pro zahradníky a správce budov, aby věděli, jak zahrady pro terapii upravit, ale také pro 
sociální pracovníky, kteří tyto metody následně budou moci zařadit do své praxe.  
 
Školské zařízení Lipka a především jeho pracoviště Kamenná chystá pro zájemce hned dva různé 
dlouhodobé kurzy. První představí, jak zakládat přírodní a terapeutické zahrady a jak je udržovat, druhý 
kurz je určen pro ergoterapeuty a rehabilitační i sociální pracovníky a představí zahrady jako vhodné 
místo pro terapii, především ale ukáže řadu osvědčených postupů. Každý z kurzů tvoří čtyři celodenní 
semináře doplněné o dvě inspirativní exkurze do přírodních ukázkových zahrad v Rakousku, na Moravě 
i v Čechách. Kurzy jsou dotovány Jihomoravským krajem, a proto je Lipka letos může nabízet za velmi 
výhodnou cenu 2000 Kč. Kurz o zakládání zahrad je již v tuto chvíli zaplněn, pro terapeuty zbývají ještě 
poslední místa a případní zájemci se mohou přihlásit na webu Lipky www.lipka.cz nebo 
www.ekoskolnik.cz. První seminář v rámci kurzu se koná již 26. ledna. 
 
„Každý jsme určitě někdy slyšeli pořekadlo, že příroda léčí, a mnozí z nás to mohou také z vlastní 
zkušenosti potvrdit. Zahradní terapie proto využívá příznivý pobyt v zahradě k léčbě nebo rehabilitaci 
lidí s různými obtížemi. Pomoci ale může i při přepracování, k odbourání stresu či předcházení syndromu 
vyhoření,“ říká Dana Křivánková, organizátorka a lektorka kurzů. Dále přibližuje, jak si samotnou terapii 
představit. Nemusí se totiž jednat jen o tradiční relaxaci v zahradě: „Speciálně upravené zahrady nabízí 
spoustu možností, například klienti po úrazech nebo s  problémy pohybového ústrojí využívají chodníčky 
s různými povrchy, aby opět získali jistotu při chůzi. Vhodné je také vykonávání jednoduchých 
zahradnických prací, při nichž má člověk možnost pozorovat zázraky přírody z blízka. Trhání květin je zase 
skvělým tréninkem jemné motoriky a vůně rostlin může pomoci čichu aktivovat paměť a vybavit 
vzpomínky.“ Pro to, aby bylo možné tyto aktivity do terapie zařazovat, je vhodné umístit do zahrady 
speciální prvky, například vyvýšené záhony, k nimž se klienti nemusí sklánět – na pracovišti Lipky Jezírko 
je k vidění dokonce vyvýšený záhon se zabudovaným zálivem, kam mohou vjet návštěvníci na vozíčku 
a snadno se tak dostat k rostlinám. Pro klienty zahradní terapie je například přizpůsobeno i zahradní 
náčiní jako hrábě, motyčky nebo rýč. Díky speciálním ergonomickým tvarům, které využívají fyzikálních 
zákonů, s nimi není práce tolik fyzicky náročná.  
 
 „Podobné zahrady jsou většinou k vidění v okolí nemocnic, léčeben či domů pro seniory. Stále jich ale 
není dostatek. V Brně se s nimi můžete setkat na pracovištích všech Lipky – v Jundrově, Soběšicích, 
v Kamenné kolonii a Pisárkách nebo v bohunické nemocnici, kde slouží především pacientům 
psychiatrické kliniky. Doufáme, že naše kurzy toto téma zpopularizují a budou inspirovat zdravotníky 
i odborníky v sociální péči, aby zahrady a jejich možnosti začali více využívat,“ doplňuje Křivánková. 
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Zmíněné kurzy letos nabízí Lipka komerčně poprvé, loni už ale proběhly pilotážní běhy a z nich vyšly tři 
desítky proškolených účastníků.  

Jedním z nich byla například i paní Hana Maxerová, instruktorka sociální rehabilitace působící v Hradišti 
u Znojma.  „Učím se v zahradách víc relaxovat, využívat různá místa a zákoutí k posezení a hlavně to 
učím uživatele naší sociální rehabilitace.“ 

 
Kurz pro terapeuty s názvem Prostor pro zahradní terapii je součástí projektu Terapie přírodou a pro 
přírodu probíhá díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního 
prostředí ČR. 
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