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Holandsko – ideál a vzor
„dům se zahradou vlastní česko-
holandská rodina,“ říká Mga.  věra 
dudková z ateliéru krásná zahrada. 
„Přála si odclonit pozemek od  rušné 
silnice a  vytvořit zahradu především 
pro děti. Jinak jsem měla volnou ruku. 
o  to víc mě poháněla touha vytvořit 
báječnou zahradu, takovou, jaké jsem 
obdivovala při cestách Holandskem. 
Jejich zahrádky, které zdobí i miniatur-
ní prostory, spojené s vodními kanály, 
mosty a mostky a malebnou architek-
turou, jsou jak z  pohádky. Holandští 
zahradní architekti jsou podle mého 
názoru mistři ve tvorbě zahrad, zahrá-
dek, předzahrádek tzv. rodinného typu. 
vše, co jsem měla možnost vidět na ho-
landském venkově, bylo v  lidských 
měřítkách a strašně milé. Jelikož pou-
žívám tzv. intuitivní feng-shui (pro tvor-
bu se nepoužívají tabulky ani měření), 
řídím se při rozvržení zahrady Pa-kui, 
svým citem a  intuicí. Celkově má za-
hrada tvořit harmonický celek a každý Pro všechny   smysly

Úzký dlouhý 
zahradní pozemek 
u řadového rodinného 
domku hraničící 
s rušnou výpadovkou 
na Prahu majitele nijak 
neinspiroval, a proto 
se obrátili na zahradní 
architektku. Rodina 
s malými dětmi by těžko 
zvládla budovat zahradu 
vlastními silami, bylo 
to časově i fyzicky nad 
jejich síly.

Text: Marie Krausová     Foto: Petr Hejna

Pohled z cestičky od branky: vlevo vysoké 
trávy ozdobnice čínské (Miscanthus sinensis 
‚Strictus‘). Vpravo se otevírá pohled  
do zahrady na hrací kout a terasu.
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obyvatel v ní má mít vlastní místo, svůj kout. Ty mají vzájemně 
komunikovat a  být propojené do  logického a  harmonického 
celku, aby se zahrada dala maximálně využít. Pak má smysl.“ 

divočina, Hry i odPočinek
největší škodnou v  zahradě bývají děti a  psi, tvrdí zahradní 
profesionálové. ale když je navržena právě s funkčním koutem 
pro děti, stane se skvělým prostorem pro hry. v této zahradě je 
dětský kout vedle terasy s pergolou, kam rodiče vidí. dětské 
zákoutí odděluje od užitného a bylinkového záhonu dřevěná 
palisáda. Ta nedovolí přehlédnout celou zahradu naráz a nutí 
jít pěšinou až dozadu. „Tak jsem dosáhla momentu překvape-

ní, kdy se až za palisádou odhalí pohled do druhé části, kde je 
ve vrbě skrytá lavička a dětský domeček na hraní. Pro tako-
vou domácnost má smysl stvořit zahradu jako divočinu plnou 
chutí, vůní a barev,“ říká Mga. věra dudková.

zaHrada Jako okolní kraJina
základem je geometrický tvar daný půdorysem, kde se protí-
nají čtyři ovály. Celou kompozicí se vine mlatová cesta, která 
vede od vstupní branky až na konec zahrady. zadní část je tzv. 
divočina -- vizuální a protihluková zelená hradba proti rušné 
komunikaci za plotem. „Protože se za silnicí rozprostírají pole, 
která jsou od domu vidět, navrhla jsem zahrádku, která této 
krajině odpovídá. Podle feng-šuej jsem umístila do pravé části 
herní zónu pro děti, u plotu před silnicí vysadila stromy a keře, 
ale částečně jsem zachovala průhled do krajiny, a víc dopředu 
umístila užitkový záhon s bylinkami.“ odkaz na Holandsko je 
předzahrádka, kde na jaře kvete záplava barevných tulipánů.

Malá neznaMená JednoduCHá
Jen laik si myslí ´čím menší pozemek, tím snazší zahrada´. 
„někdy je to naopak,“ upozorňuje architektka. „Tahle, i když 
má 300 čtverečních metrů, byla poměrně náročná na realizaci, 
protože jsem použila prvky jako vysoké palisády, mlatové ces-
ty. nechtěla jsem, aby vznikla hluchá místa, která uživatele ne-
zaujmou, nepřilákají, nemá důvod tam vkročit. navrhla jsem 
lákavá zákoutí, kam není z terasy vidět.“ 

1   S koncem léta kvete modře ořechoplodec (Caryopteris clandonensis) 
a láká spousty motýlů

2   Vřes obecný žlutozelený (Calluna vulgaris ‚Spitfire‘, ‚Cuprea‘) 
v sousedství funkie/bohyšky (Hosta fortunei ‚Aureomarginata‘), 
v pozadí borovice kleč (Pinus mugo ‚Pumilio‘), dřišťál Thunbergův 
(Berberis thunbergii ‚Atropurpurea Nana‘)

3   Zeď porostlá přísavníkem (Parthenocissus tricuspidata ‚Veitchii‘), 
v kačírku růžově kvetoucí rozchodník (Sedum telephium ‚Herbstfreude‘)

4   Okrasný dochan psárkovitý alias vousatec (Pennisetum 
alopecuroides) s červenohnědými válcovito-štětkovitými klasy.

koMerční PrezenTaCe

Můžete ve zkratce vysvětlit princip 
Automoweru?
Automower seká a pohybuje se po trávníku 
v prostoru, který je vymezený pomocí speci-
álních drátů, tzv. vodičů. Ty přitom není třeba 
ukládat pod povrch, stačí je položit na zem 
a zajistit skobami. Po několika týdnech dráty 
zarostou a zcela zmizí z trávníku. Automower je 
napájen elektricky, sám si najde cestu k dobíjecí 
stanici a pokud se střetne s překážkou, zastaví 
se a vydá se jiným směrem. Nadrobno posekaná 
tráva se nehrabe, slouží jako hnojivo.

Čím si vysvětlujete úspěch?
Plně vyhovuje dnešnímu trendu, kdy si stále více 
lidí pořizuje domy s alespoň malou zahradou, 
která slouží hlavně jako místo odpočinku a zába-
vy. Lidé proto chtějí mít hlavně krásný trávník, 
ale většinou nemají příliš čas na jeho údržbu 
a pěstování. Automower je v tomto směru doko-
nalá sekačka – přináší perfektní trávník, je tichý, 
bezpečný, ekologický a navíc má krásný design.

Dá se tedy hovořit o „trávníku bez práce“?
Přesně tak, my mluvíme o trendu tzv. automa-
tické zahrady, která zahrnuje kombinaci práce 
robotické sekačky a automatických závlahových 
systémů. Automower bezesporu představuje 
nový standard v péči o zahradu a vysokou 
přidanou hodnotu pro každý trávník. Tento 
fenomén potvrzují i prodejní čísla, Automower 
je celosvětově stále žádanější zboží. Předpoklá-
dáme, že tento trend bude pokračovat i v České 
republice.

Jak si mohu vysvětlit slova o ekologické 
sekačce?
Dobíjecí baterie Automoweru má nižší spotřebu 
než běžná žárovka. Nevylučuje samozřejmě ani 
žádné emise. Navíc lze pořídit i solární hybridní 
verzi, kdy solární panel využívá energii ze 
slunce k dobíjení baterie. Za dobrých podmínek 
solární panel prodlouží o 20 % dobu sekání na 
jedno nabití, což má za následek ještě menší 
spotřebu energie.

Jaké máte plány pro letošní rok?
I nadále zůstává koncept automatického sekání ve 
středu našeho zájmu. V letošním roce předsta-
víme nový Automower 305, který je vhodný pro 
menší zelené plochy a je také cenově dostupnější.

Budoucnost pro sekání trávníku
Švédská Husqvarna je synonymem pro špičkové motorové řetězové pily. V současné době je ale značka stále častěji spojována s novou 
ikonou zahradní techniky, robotickou sekačkou Automower. Novou skandinávskou hvězdu nám v rozhovoru přiblížil Marek Šnyrych, obchodní 
ředitel Husqvarna Česko, s.r.o.
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Pro děTi a všeCHny sMysly
architektka navrhla bohatě kvetoucí vegetaci, takže je v zahradě od jara 
do podzimu stále něco barevného. od branky se prochází mezi dvěma 
rodinnými domy porostlými přísavníkem přes terasu s pergolou, která 
je doslova obalená vistárií a popínavou růží, kolem svíd, vajgelií, voňa-
vého nepravého jasmínu -- pustorylu. nechybí ani ořechoplodec, který 
na podzim krásně modře kvete a láká motýly. okrasný kultivar bezinky 
má roli přírodního krajinářského prvku a dává zahrádce punc české kra-
jiny. „volila jsem rostliny, ze kterých mají požitek všechny smysly: bar-
vy pro oči, aroma pro čich, šumící listí pro sluch a co rodina vypěstuje, 
pro chuť.“ Malá zahrada je půvabná, i když na ní dovádějí kromě psa tři 
malé děti. Majitelé ji udržují vlastními silami. rostliny bují jako o závod. 
„nejspíš proto,“ soudí architektka, „že si s nimi lidé hezky povídají,“.  ■

5   Zahradou se vine mlatová cesta do divočiny, kde je (zleva) vrba 
červenokřivolaká (Salix x erythroflexuosa), jasan ztepilý (Fraxinus exelsior), 
ušlechtilejší kultivar bezu černého (Sambucus nigra ‚Aurea‘). Za houpačkou jsou 
vajgélie - Weigela floribunda ‚Rosea‘, Weigela florida ‚Variegata‘ –  pustoryl 
(Philadelphus ‚Belle Etoile‘) a ořechoplodec (Caryopteris cl.).

6   Posezení pod jednoduchou pergolou porostlou vistárií

7   Vpravo, na nepřistíněné části domu, přísavník trojcípý (Parthenocissus tricuspidata 
‚Veitchii‘). Pod ním skupiny valounů v kačírku osázené denivkami (Hemerocallis 
x hybrida). Vlevo, ve větším zastínění žlutozelený vřes (Calluna vulgaris ‚Spitfire‘), 
funkie/bohyšky (Hosta fortunei ‚Aureomarginata‘, borovice kleč (Pinus mugo 
‚Pumilio‘), dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii ‚Atropurpurea Nana‘)

7
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Pro výběr zahradních nůžek je vždy nejdůležitější charakter vaší zahrady – jiné 
nůžky budete potřebovat na stříhání silných, slabých a starších větví, odlišné 
nůžky oceníte při střihu keřů, travin, bylinek nebo třeba vinné révy.

V zásadě se používají čtyři základní typy nůžek. Na čerstvé výhony a mladé 
větve jsou nejlepší zahradnické nůžky s dvěma ostřími, které umožňují stříhat 

blízko kmenu. Při stříhání působí nože proti sobě, výsledkem je čistý řez, který 
nepoškodí větev. Oproti tomu kovadlinkové nůžky s jedním ostřím a pevnou 
spodní částí se používají tam, kde na kvalitě řezu příliš nezáleží, mohou totiž 
poškodit měkčí větvičky nebo kůru. Jsou proto vhodné na střih starších vět-
ví nebo na odstraňování odumřelých či uschlých rostlin. Pracovat ve výškách 
bez použití žebříku lze pomocí stříhacího kopí. Jeho výhodou je veliký dosah 
a bezpečnější práce ze země. Přestřihnout větší průměry dřeva zase umožní 
dvojruční nůžky na větve.

Velikou výhodu představují zahradní nůžky vybavené ráčnovým převodem. 
Ráčna funguje jako utahovací mechanismus v závislosti na průměru stříha-
né větve, nemusíte se tedy bát, že nebudete mít sílu na přestřihnutí silných 
větví nebo tvrdého dřeva. Díky ráčnovému převodu tak snadno na tři tahy 
přestřihnete jednou rukou i větve o průměru 2 cm, ráčnové nůžky na větve 
s dlouhými rameny zvyšují vaši sílu o 250 %, čímž lehce přestříhnete větve 
o průměru 4,5 cm. 

U kvalitních nůžek by mělo být samozřejmostí precizně nabroušené ostří s anti-
adhezivním povlakem. Ten minimalizuje ulpívání zbytků z odstřihnutého dře-
va a rostlin. Důležité je také vybrat takové nůžky, se kterými se vám bude dobře 
pracovat – nezapomeňte, že je budete používat často a po celý rok. Rukojeť by 
proto měla být ergonomicky tvarovaná a s prvky z měkčeného plastu. Některé 
typy zahradních nůžek disponují nastavitelným rozevíráním rukojetí, čímž se 
nůžky přizpůsobí každé velikosti ruky uživatele. Nejlepší je vyzkoušet si držení 
nůžek přímo v obchodě, vedle prodavačů jsou dobrým rádcem i nezávislé spotře-
bitelské testy jako například DTest.

Jak vybrat správné zahradní nůžky
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