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Všechno

je na terase
O podobě této zahrady hodně
rozhodoval bazén. Jeho umístění
vůči domu a hlavně slunci
byly na prvním místě. Bylo
na zahradním architektovi, aby
se s takovým zadáním popasoval.
Zvláště když si investor zároveň přál
„kvetoucí džungli, kterou se chce
kochat“. A teď se, přírodo, snaž!
Text: Marie Krausová
Foto: Petr Hejna
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ýhoda byla, že se zahrada tvořila, než byl dům postavený, v době když
byl pozemek jedna velká hromada suti,“ vypráví zahradní architektka Mgr. Věra Dudková. „Nejprve jsem hledala optimální místo pro bazén, aby pochytal maximum slunečního svitu. Celá parcela není příliš
velká, asi 800 čtverečních metrů, a když od nich odečtu zastavěnou
plochu domu, bazénu a terasu, řeklo by se, že na zahradu moc místa vlastně
nezbylo. O to víc mi dalo přemýšlení co a jak udělat, abych splnila základní
klientův požadavek stvořit zahradu jako bujnou džungli, kde stále něco kvete
a kde je místo i na zahrádkaření.“
Centrem zahrady je terasa dlážděná velkými betonovými dlaždicemi, imitací
přírodního kamene, stíněná markýzou a popínavkami. Dřevěná pergola je ukázka perfektní truhlářské práce, nejsou vidět žádné šrouby ani hřebíky. Po čtyřech letech vegetace splnila majiteli jeho přání: od jarních cibulovin do podzimu
pořád něco kvete, huňatý pokládaný kobercový trávník je díky závlahovému
systému smaragdově zelený i během letních veder. Obavám z plísní, které někdo
spojuje se závlahou, se dá předejít vertikutací. Makrolonové zastřešení bazénu
není vidět, stejně jako se takřka podařilo zastínit sloup vysokého napětí.

1 P
 od pergolou, která postupně zarůstá vistárií
čínskou (Wisteria sinensis), je také venkovní krb
2 Keramické konvičky slouží jako ozdobný květináč
3 P
 ohled na terasu od bazénu (zleva doprava):
čistec (Stachys byzantina), boubelka modrá
(Platycodon grandiflorus), perovskie (Perovskia),
oranžové květy – denivka (Hemerocallis
x hybrida), boubelka bílá (Platycodon
grandiflorus), ruj vlasatá (Cotinus coggygria
‚Royal Purple‘)
4 X
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
5 D
 etail krásné boubelky modré (Platycodon
grandiflorus)
6 M
 odře kvetoucí boubelka modrá (Platycodon
grandiflorus), perovskie (Perovskia).
V pozadí je purpurová ruj vlasatá (Cotinus
coggygria ‚Royal Purple‘); na pergole vistárie
(Wisteria).
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Výměra pozemku

800 m2

Výměra zahrady

cca 500 m2

Autor projektu

MgA. Věra Dudková

Realizace a údržba

ateliér Krásná zahrada

Závlaha

ano

Trávník

pokládaný

ZAHRADNÍ PŘEKVAPENÍ
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Přední část zahrady je u vstupu velmi nenápadná,
přibývá jí cestou kolem domu a největší překvapení
čeká vzadu. Z terasy odstíněné habrovými ploty je
výhled na postupně rozkvétající tulipány, kopretiny,
lilie, denivky, mečíky, boubelky, petunie, muškáty...
Zahrada poskytuje prostor i zahrádkářským touhám
majitelů, kteří vysadili jahody jako půdopokryvné
rostliny, stromkové rybízy a angrešty, bohatě plodící maliníky a netrpělivě čekali na první úrodu višní.
O zahradu se průběžně starají sami majitelé. Pětkrát
ročně přijde zahradu „vygruntovat“ zahradnická firma, která se kromě sezónní údržby pečuje o dosazo
vání a výměnu rostlin.

7 Pohled do zadní části zahrady
8 Stará týková mísa
9 Keramická nádoba dovezená z Řecka
s rozmarýnem
10 Detail tavoly kalinolistá tmavočervené
(Physocarpus opulifolius ‚Diabolo‘)
11 Zakrslý jehličnan (Chamaecyparis obtusa
‚Nana Gracilis‘)
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Přečtěte si více
na www.dumazahrada.cz
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