uPohled od vstupu

dříve

Když se uvelebíte v křesle, zapomenete na okolní svět. Čas
se stává nepodstatným a vy můžete relaxovat. Jen tak, anebo
s oblíbenou knížkou v ruce. Pokud se ale chcete bavit, stačí
jednoduše přeměnit zahradní stoleček na barový, do boxu
pod stolovou deskou dát vychlazené víno, rozsvítit lampičky
a začít skvělou party!

nyní
&
Za co může

houpačka

dříve

Houpání v křesle na letní dovolené rozhoupalo
i mé myšlenky. Jak proniknout do kouzelného světa
zahradní architektury a jak změnit naši předzahrádku,
která by mohla být perlou našeho bytu.
TE X T ANA AL AČKOVA

|

Kdysi tady byla tráva,
ale ta už dávno ustoupila
mechu a plevelu. Sucho
si vybralo svou daň
a krásné zůstaly jen
levandule.

FOTO ANA AL AČKOVA A VÁCL AV VALNÝ





u

DŘÍVE Střešní předzahrádka byla dispozičně vyřešená dobře, ale funkčně

NYNÍ Nápad vyměnit trávu za kačírek byl skvělým řešením. Kamínky pomáhají

nikoliv. Buď jsme pořád sekali, anebo jsme se dívali na vyšisované fleky.
Krásné to bylo málokdy.

vyniknout zasazeným květinám. A sekat už nemusíme.
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Jak zařídit bezúdržbovou terasu

nyní
Dřevěný plot zútulnil
celou zahradu a opticky ji
uzavřel v opravdu soukromý
prostor. Přidal nám tak
i příjemný pocit bezpečí.
Teď si houpání můžeme
bezstarostně užívat.

DŘÍVE & NYNÍ terasa

NETŘESKY Rozkvetlá zahrada dělá radost
nejen nám, ale i včelám a motýlům. Netřesky
podle vyprávění mé babičky hlídají dům,
aby se nestala nějaká pohroma. Musejí být
zasazeny po levé straně dveří. Mně se líbí, jak
vypadají a kvetou, a tak je mám všude.

Pohled od záhonů
Okrasné česneky jsou pozůstatkem
původní zahrádky a dělají nám radost
už dlouhých deset let. Také spolu
s levandulemi ovlivnily barevné ladění
nové zahrady.

vyrobil dřevěný plot. Vzhledem k tomu,
že bylo možné odstranit jen kovové
pláty, ale nikoli sloupky, vymyslela
jsem konstrukci, kterou jsme nasadili
na původní sloupky, a pak jednoduše
upevnili dřevěné panely. Splnili jsme
tak i požadavek společenství majitelů
bytových jednotek, které požaduje,
aby plot byl rozebíratelný. Část plotu
mezi naší a sousední zahradou jsem
pojala kaskádovitě a poskládala ze dvou
různých výšek. Je potřeba udržovat
dobré sousedské vztahy a přes vysoký
plot by to asi moc nešlo.

M

oje designérské nápady
vznikají naprosto všude. Při
pohledu na staré budovy,
zámecké kašny, bublinky ve skleničce
prosecca.A tak to bylo i tentokrát.
Lehký vánek, vůně Středozemí
a houpání v závěsném křesle mi vnukly
myšlenku: chci to mít u nás doma!
Za zavřenýma očima jsem začala
skládat vysněnou zahrádku. Bude
útulná, středozemní, ne moc náročná
na údržbu. Plná rozkvetlých rostlin
a zajímavých detailů. A hlavně s párem
houpacích křesel!

NA ETAPY

PO DVOU LETECH…

Téma Důležité
je přesně si určit, co
je cílem proměny, vědět,
co si od ní opravdu
slibujete.

Zahradník
Dobrý zahradník
váš plán o žlutých
a fialových kytkách
dotáhne do finále.

STARÁ KAŠNA Občas
s klienty chodím po bazarech
a starožitnictvích a stává se, že si
vybere nejen klient, ale i já. A tak
to bylo i s tímhle kusem kašny.
Majitel bazaru vyprávěl, že je
zámecká. Známe se už nějakou
dobu a on ví, že miluji věci
s příběhem. Zda je jeho zámecký
příběh podložený fakty?
Po tom pátrat raději nebudu,
prostě se mi líbí.
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Štěrk
Nahradit špatně
udržovatelnou trávu
kamínky vám může
ušetřit spoustu práce.

ZAHRADA S NOVÝM PLOTEM

Pak se objevil pan Chaloupka.
Zahradník, který se stará o zeleň
v našem vnitrobloku.
Ukázala jsem mu svůj první pokus
o návrh zahrady. Moc se mu líbil a záhy
jsme se domluvili na realizaci. Dokonce
hned ten rok na jaře. Aby vše klaplo,
oslovila jsem i truhláře, se kterým
spolupracuji, aby na základě výkresu

FOTO ANA ALAČKOVA A VÁCLAV VALNÝ

1

3 body k úspěchu
2
3

Od tohoto okamžiku do realizace
uplynuly dva roky. Návrh
s moodboardem a výkresem byl hotov
rychle, vytvořila jsem ho v programu,
v němž navrhuji interiéry. Vůbec jsem
ale netušila, jak bude těžké sehnat
zahradnickou firmu, která nejenže
zrealizuje všechny moje nápady
a nakreslený návrh, ale hlavně bude mít
čas a kapacitu!
Nepomohla ani věta, že mi je v podstatě
jedno, kolik to bude stát, hlavně ať to je.
Několik slíbených termínů ztroskotalo
proto, že jsme se do zaběhnutého
harmonogramu nějak nevešli. Chvilku
jsem se podezírala, že jsem vymyslela
designérský blud a oslovené firmy o jeho
realizaci nemají zájem.

Proměna probíhala v etapách. Nejdříve
se odstranil původní porost, pak
položila geotextilie a kačírek. Poslední
fází bylo sázení. Jediné přání, které se
mi nesplnilo, byla malá vodní plocha.
Pan Chaloupka ji zavrhl a měl pravdu.
Vůbec by to nevypadalo dobře.
Plot byl namontován vzápětí a já
konečně mohla objednat základní
inspiraci celé akce. Závěsná křesla!
Štěstěna mi přála. Podařilo se mi sehnat
dvě za cenu jednoho. Trochu jsem se
bála kvality a provedení. Kupovala
jsem je v první vlně omezení a už
nebylo možné naživo nic vyzkoušet.
Obavy byly zbytečné, obrovská křesla
s nosností 140 kg hravě pojmou
i zamilovaný pár.
Pak už jsem dekorovala, dřevěné
květináče jsem natřela tmavou barvou,
aby vynikly před světlým plotem.
Koupila světelné řetězy, piknikový koš
a pár doplňků… Bavilo mě to. A hodně.
Nová oáza nám pomohla překonat
náročné covidové období a nezbláznit se
z povinné karantény.
KONTAKT, KTERÝ BY SE VÁM
MOHL HODIT
Zahradnictví Chaloupka Můj virtuální návrh byli
schopní dokonale zrealizovat. A co slíbí, to dodrží.
zahradnictvichaloupka.webnode.cz
Doplňky a osvětlení westwingnow.cz
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DŘÍVE & NYNÍ terasa

DŘÍVE & NYNÍ mlgmrtlhm

nyní
Původní sestava sedacího
nábytku je doplněná
o křesla ze stejného materiálu.
Vysoký dřevěný plot a vhodné
rostliny pomohly z nudného
prostoru vytvořit
další krásné místo
v našem bytě.

S rozsvícenými lampičkami se ze zahrady
stávají divadelní kulisy. Hra stínů při
stmívání, pohupování křesel v lehkém vánku,
vůně rozkvetlých levandulí a dobré víno.
Inscenace naprosto nepředvídatelná a my
ji pokaždé hltáme, jako kdybychom se na ni
dívali poprvé a naposled…
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Pohled od vstupu

dříve

Po zrušení trávníku
a nasypání štěrku byl
už prostor připravený
k osázení. Ještě chybí
dřevěný plot.
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DŘÍVE & NYNÍ terasa

PROSTOR
Předzahrádka o rozloze necelých
osmdesát metrů čtverečních
umístěná z větší části na střeše
garáží je pomyslnou náhradou
balkonu a teras patřících k bytům
ve vyšších patrech.
PROBLÉM
Umístění zahrádky na střeše
a orientace na jihovýchod se
ukázaly jako zásadní problém pro
původní uspořádání. Travnaté
ploše a zasazeným rostlinám se
vůbec nedařilo. Buď usychaly,
anebo naopak trpěly plísňovými
chorobami. Po pár letech ze
zelené zahrady nezůstalo skoro
nic. Na zahradě s bezpohlavním
oplocením také chyběl pocit
útulnosti a bezpečí.
ŘEŠENÍ
Použití kačírku propojilo zahradu
a okolí a eliminovalo starost
se sekáním trávy. Geotextilie
zadržuje potřebnou vláhu a brání
prorůstání plevelu. Původní
levandule s tuhým kořínkem byly
přesazené a doplněné o další
vhodné rostliny. O pocit bezpečí
a útulnosti se postaral nový vysoký
dřevěný plot namontovaný
na původní konstrukci, kterou
nebylo možné odstranit.

POZVÁNKA NA PIKNIK
Spolu s tibeťákem Ely si přejeme, ať se
tato fotka stane symbolem pro návrat
do normálního života, kde se u dobrého
vína a pohoštění budeme znovu
a bezstarostně setkávat s přáteli a rodinou!

Nákupní seznam

PROSTĚ DOVOLENÁ! Když jsem zahradu navrhovala, neměla jsem nejmenší tušení, že se skoro na dva roky stane místem pro náhradní dovolenou… A vlastně
docela příjemným. Testudo hermanni čili želva evropská vyskytující se v jižních státech, pršut, ovčí sýr a hroznové víno servírované na prkýnku z olivového dřeva
a pohled na rozkvetlé skalničky vás rázem přesunou na místa, kde si můžete dovolit odpočívat a nic jiného neřešit.
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Nástěnné svítidlo Philips Ecomood Skies, feim.cz,
1 253 Kč; světelný řetěz Partaj, 950 cm, westwingnow.cz,
649 Kč/ks; závěsná křesla Tahiti pořízená v akci za
5 999 Kč/ks, běžná cena 8 990 Kč/ks, sconto.cz; piknikový
koš A day in the park, butlers.cz, 1 990 Kč; zahradní
barový stůl Cool bar ratan, atan.cz, 2 045 Kč

Kolik to stálo

BAREVNÁ ŠKÁLA

LEVANDULE A DEKORATIVNÍ ČESNEKY URČILY BAREVNÝ SMĚR, KTERÝM SE NOVĚ ZABYDLENÁ
TERASA MĚLA UBÍRAT.

Slunečné barvy
květin

Levandulová
připomíná rostliny
na skalnatém
pobřeží.

Bez zelené
není zahrada
zahradou.

Přírodní dřevo
na plotě vytváří
soukromí a pocit
útulnosti.

Černá je
na nábytku
a kovových
doplňcích.

Dřevěný plot.................32 000 Kč
Zahradnické práce.......18 165 Kč
Rostliny a substrát..........7 705 Kč
Osvětlení..........................3 200 Kč
Nábytek..........................14 043 Kč
CELKEM...................75 113 Kč
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