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DOSAVADNÍ STAV 

Zahrada kolem domu (doplnit příslušné údaje) majitelům nevyhovuje, 
původní koncepce přestala plnit svoji funkci. Zahrada je málo rozčleněná a 
postrádá prvky, které by zpříjemnily její užívání.  

Pro ochranu soukromí jsou po obvodu zahrady vysázeny listnaté i 
jehličnaté keře. Většina borovic je napadena sypavkou, která způsobuje 
reznutí jehlic.  

Terasa je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci.  

Některé keře a stromy bude možné v zahradě ponechat, stromové a keřové 
patro stačí vhodně doplnit. Chybí vyšší bylinné patro z kvetoucích trvalek. 
Trávník začíná ztrácet vitalitu.  

POPIS ZÁMĚRU REKONSTRUKCE ZAHRADY 

Před domem je malá předzahrádka. Leží v polostínu a její plochu tvoří 
trávník. Chybí zde zajímavá a reprezentativní dominanta. Proto bude vedle 
vchodu do domu vysazen solitérní keř, Hydrangea paniculata 'Limelight'. 
Od vyrašení na jaře vyniká svěže zeleným olistěním a ve druhé polovině léta 
poutá pozornost bohatými latami bílých květů, které při dokvétání mění 
barvu na limetkově zelenou.  

Vedle boxu na popelnice odcloní plot od sousedů líska obecná (Corylus 
avellana). Pro snazší chůzi k popelnicím i za mokrého počasí poslouží 
šlapáky v trávníku z dubového dřeva. 

Úzký prostor po levé straně, zastíněný po většinu dne domem, je vhodné 
využít pro stavbu domku na nářadí. Bude řešen jako dřevostavba na míru 
s posuvnými dveřmi. Poskytne dostatek místa na uložení pingpongového 
stolu, sekačky, skládacích lehátek, kol a nářadí. 

Za domkem bude navazovat podél plotu řada okrasných keřů, na kterou již 
bude vidět z terasy. Až na konec zahrady povede od domku mlatová cesta, 
ukončená u vyvýšených záhonů. 

Širší prostor po pravé straně domu bude sloužit jako parkoviště pro auta. 
Povrch je na uvážení. 

Podél plotu odcloní parkoviště od sousedního pozemku živý plot ze 
stříhaného habru (Carpinus betulus). Stávající výsadba se nedá vhodným 
způsobem omezit z důvodu rozšíření plochy pro parkování. 

Přechod z parkoviště k terase umožní šlapáky z tvrdého dřeva, umístěné 
v trávníku. 
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Terasa vyžaduje kompletní rekonstrukci. Bude zhotovena z odolného 
tropického dřeva (Garapa, nebo Fava Amargosa) a zastřešena samonosnou 
hliníkovou pergolou v antracitové barvě. Subtilní konstrukce hliníkových 
pergol nepůsobí rušivě, nevyžaduje pravidelnou údržbu jako dřevo, je 
dostatečně odolná vůči povětrnostním vlivům a její životnost je tak téměř 
nekonečná. Navíc umožňuje snadnou instalaci osvětlení, elektrických 
zásuvek a dalších technických prvků potřebných pro komfortní užívání 
terasy. Pergolu je možno doplnit i o boční elektricky stahovatelné lamely. 
Plocha bude zvětšena tak, aby se sem vešel stůl s posezením pro osm osob 
a ještě zbylo místo na pingpongový stůl. 

Z terasy bude možné vstoupit bosou nohou rovnou do trávníku. V zimě 
nebo po dešti však bude příjemnější chůze po zpevněných cestách 
s mlatovým povrchem. Cesty se u terasy rozdvojují. Jedna se spojí s rovnou 
cestou podél plotu a dovede uživatele k vyvýšeným záhonům v levém 
zadním rohu zahrady. 

Dva vyvýšené záhony budou ze sibiřského modřínu. Jejich abnormálně 
velká výška umožňuje komfortnější obslužnost. Za nimi a mezi nimi bude 
mlatový povrch, který usnadní práci i za mokrého počasí. K odpočinku při 
práci poslouží jednoduchá malá lavička, která může sloužit i jako odkládací 
plocha. Uvnitř lavičky se nachází malý úložný prostor pro drobné zahradní 
nářadí. V rohu bude ukrytý nevelký kompostér. 

Druhá cesta míří doprava k mlatové ploše s ohništěm. Ohniště bude 
zapuštěné a obložené přírodním kamenem. K posezení jsou určena dvě 
dřevěná zahradní křesla a dřevěná lavice, která bude fungovat i jako malý 
dřevník. V případě, že by kapacita malého dřevníku pod lavičkou 
nevyhovovala, může být postaven dřevník až do výšky plotu a k posezení 
přidána další dvě křesla. 

Mlatová plocha s ohništěm je od okolí odstíněna suchými zídkami 
z přírodního kamene. Vytvoří závětří, na jaře a na podzim budou 
akumulovat sluneční teplo. Povrch kratší zídky může sloužit jako 
příležitostná odkládací plocha, například při opékání špekáčků na ohništi.  

Do spár mezi kameny budou během stavby vysazeny nenáročné skalničky 
– netřesky, rozchodníky, zvěšinec zední aj., aby zídky nepůsobily příliš 
stroze. 

Delší zídka poskytne větší pocit soukromí při koupání v zapuštěném 
bazénu. Aby bazén nepůsobil rušivě a také pro větší pohodlí bude bazén 
obložen dřevem stejného druhu jako terasa. Dřevěná plocha bude zvětšena 
o místo na lehátka. V rohu by vzniklo potencionální místo i na zahradní 
sprchu. 
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Okraje zahrady budou od sousedních pozemků pohledově odděleny 
řadami keřů. Z původní výsadby zde budou ponechány dvě dosud zdravé 
borovice (Pinus), kaliny pražské (Viburnum x pragense), pustoryly věncové 
(Philadelphus coronarius) a kdoulovec (Chaenomeles).  

Po levé straně budou z terasy vidět tři stálezelené bobkoviště (Prunus 
laurocerasus), mezi nimiž pokvetou keřové růže (Rosa). Následují ibišky 
syrské (Hibiscus syriacus). Kvetou ve vrcholném létě, kdy si růže dávají před 
druhou vlnou kvetení pauzu. Vajgelie květnaté (Waigela florida) rozkvétají 
podle odrůdy od května do června, a často v průběhu léta kvetení v menší 
míře opakují. Za borovicemi z původní výsadby porostou dva dříny obecné 
(Cornus mas). Na jaře rozkvétají jako první, svazečky drobných žlutých 
kvítků se objevují ještě před olistěním. Na podzim potěší jedlými sytě 
červenými plody plnými vitamínů. Dříny dobře snášejí řez a dají se tak 
snadno udržet v požadované velikosti. 

Za vyvýšenými záhony bude řada jedlých keřů: maliníky (Rubus idaeus), 
rybíz (Ribes rubrum), angrešt (Grossularia uva-crispa) a borůvku kanadskou 
(Vaccinium corymbosum).  

U zadního plotu dále porostou vajgélie a tavola kalinolistá (Physocarpus 
opulifolius). Z původní výsadby zde zůstanou dva pustoryly (Philadelphus 
coronarius) a stálezelená kalina pražská (Viburnum x pragense). 

Podél plotu na pravé straně zahrady bude vysazen již zmíněný živý plot 
z habrů, lemující parkoviště, a za ním dále řada volně rostoucích keřů. Hned 
za habry to bude kolkvície krásná (Kolkwitzia amabilis), která se bude 
opakovat ještě jednou u šlapáků před terasou. Tento keř je pěkný a 
zajímavý po celý rok, ale nejvíce v květnu, kdy se celý pokryje množstvím 
světle růžových květů. S ní bude ladit bíle kvetoucí tavolník van Houtteův 
(Spiraea vanhouttei). Následuje vyšší keř, po mnoha letech i malý strom, 
dřín japonský (Cornus kousa). Na přelomu dubna a května ho zdobí efektní 
bílé květy (ve skutečnosti drobná květenství s bílými listeny) a po odkvětu 
jedlé kulovité plody. Je krásný i svým zeleným olistěním a podzimním 
zářivě červeným zbarvením.  

U plotu roste také nízká převislá sakura (Prunus serullata), která pochází 
stejně jako dva keře pustorylu z původní výsadby. Mezi nimi, místo borovic 
napadených sypavkou, budou vysazeny další listnaté keře. Tavola 
kalinolistá je vcelku nenápadný keř, za vegetace neprůhledný a vhodný do 
živého plotu. Pouze v době květu na sebe upozorní okolíky drobných 
bělavých kvítků. Šeříky ve třech různých barvách zazáří na počátku května 
a potom vytvoří husté zelené pozadí za ohništěm a částečně i za bazénem. 
Následuje další tavola a za ní opět pustoryl z původní výsadby. Roh zahrady 
kryje již zmíněná stálezelená kalina pražská.  
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Plocha zahrady je rozčleněna volnými skupinami stromů a keřů a doplněna 
trvalkovými záhony. Hlavní trvalkový záhon bude mezi levým rohem terasy 
a mlatovými cestami, které tvoří trojúhelník. Bude zde kombinace vyšších i 
nižších trvalek a okrasných travin v převažující klidné bílo-růžovo-fialovo-
modré kombinaci. Nízké trvalky, například šanty, porostou i za cestou pod 
růžemi. 

Na rozcestí se rozloží skupina vilín virginský (Hamamelis virginiana), který 
pokvete časně z jara, kdy ještě nic jiného nekvete. Za nimi porostou volně 
v trávníku stromovitý muchovník (Amelanchier grandiflora) a višeň 
z původní výsadby, která částečně skryje pohled na vyvýšené záhony. 

Uprostřed zahrady bude hlavní dominantou ambroň západní 
(Liquidambar styraciflua). Od jara do podzimu ji zdobí leskle zelené listy 
podobné javorovým, příjemně aromatické. Na podzim předvede paletu 
barev od žluté až po temně rudou, v závislosti na počasí. Mezi ambroní a 
pódiem pro lehátka poroste javor amurský (Acer ginnala). Je to hustý velký 
keř až malý strom, ozdobný listem, drobnými nažloutlými květy a potom 
nažkami s červenými křidélky. Na podzim se zbarvuje jako první do ohnivé 
červené.  

U pravého rohu terasy zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum). 
Jeho krásné srdčité listy se na podzim barví zlatožlutě, ale nejzajímavější je 
jeho podzimní vůně. Spadané listy za ranní rosy voní jako buchty čerstvě 
vytažené z trouby. Japonci mu říkají „koláčový strom“, u nás má přezdívku 
„buchtovník“.  

Skupinu pod břízami doplňují nižší keře, hroznovec hroznovitý (Exochorda 
racemosa) a čilimník časný (Cytisus praecox). Kvetou na jaře bíle a světle 
žlutě. Hroznovec má i pěkné plody, hnědé hvězdičky připomínající badyán. 

Ohniště a dřevěné pódium s bazénem budou obklopovat trvalkové záhony 
s vyššími i nižšími druhy trvalek a okrasných travin. 


