
FINANCE

j . . . . . ,1 KDY ZAČÍT
.......'. O zahradě snů přemýš|ejte ideá|ně ieště před
dokončením stavby domu, kdyŽ ie hotová hrubá
stavba a začínají se děIat terénní úpravy. To ieště
nejsnáze zv|ádnete přÍpadné změny terénu i po|oŽení
záv|ahového systému a vytvoření průchodů záv|ahy
k domu' Začínat s rea|izací před stavbou nemá
cenu, protoŽe se během stavby zničÍ nebo doide
ke změnám' ,,Správně zvo|ený sty| zahrady nasadí
domu ,ze|enou korunu,, vznikne tak venkovní pokoi.
Zahrada, která se sým domem ne|adÍ, iei dokáže
esteticky znehodnotit,,, upozorňuje Renata Břeňová.

i.....,. 
'AKOU 

CHTÍT
:.......j Dopředu si promyslete, jakému úče|u bude
zahrada s|ouŽit. Má být re|axačnÍ, ,bezÚdržbová,,
s dětským koutkem, nebo částečně uŽitková, v níŽ
se okrasné dřeviny střídaií se záhonky se ze|eninou?
Ko|ik času můŽete Věnovat péČi o ni a v jakém
sty|u by se zahrada mě|a vyvíiet? To vše by mě|o
být zapracováno do ieiího p|ánu, včetně detai|ního
UmÍstění rost|in a dop|ňků.

;.. 
,,. NA Co SE ZAMĚŘTT

i.....l. ,,Především na detai|y, které ve|ice usnadní
nás|ednou ÚdrŽbu _ napi vyuŽití netkaných texti|ií,
mu|čovací kŮry, tzv nevidite|né obrubníky a jiné,,,
radí Soňa Černá. CÍm obtíŽněiší údrŽba, tÍm draŽší.
SnaŽte se proto Vyvarovat schodů, visuých říms aj'

.."".. CENA
i..'....j oaqi se od s|oŽitosti návrhu, ve|ikosti
zahrady, terénních úprav, kva|ity zeminy a od
prvků. ,,Do prvorepub|ikoých zahrad se naváŽe|o
30_40cm kvaIitní zeminy, stále se tam drŽL stačí ii
prokypřit, a můŽete sázet. Chybi|i, ie třeba ii navézt,,,
Vysvětluie Libor Obst. Prosátou zeminu horší kva|ity
ze staveb koupíte V kompostárnách, 1 m3 za ó00KČ,
kvaIitní stoií aŽ 1500Kč a dostanete k ní certifikát
půVodu, na zahradě 300m2 s 10cm vrstvou Zap|atíte
za půdu ko|em 30000KČ p|us práce a doprava.
Kva|itnÍ zemina ie v|astně kompost, ze kterého
po dvou deštích vyraší p|eve|y.

KráSná abezpráCe!
Při p|ánování zahrady přemýš|eite o způsobu iejí údrŽby. Cím ii osadit, jak se starat

-e.kis,.si'z-?dais:>mteclnpá)e ,uěcí.ad)>o,+pjď2)zed+eÁ z.^l,Jpi+lÍl++j,p+s.?: |E-{ť'íí<6'fíffi'5tÍfr.6ffiíÁ'-

Zahrada na přání

I NEPROSTUPNOU ZELENOU HRADBU
JE NUTNÉ UDRŽoVAT A oBČAS
PRoŘEZAT Do PoŽADoVANÉHo TVARU.

-S PoTŘEBNÝtrn NnŘRoÍtrn sr DÁ DocíUT
nŮzNÝcH PoDoB ŽtvÉHo PLoTU, A TAK
SE Z NEJ r,lŮŽtSTAT VELM| ZAJÍMAVÝ
PRVEK',, VYSVĚTLUJ E Š|MoN PRoKoP.
CENA zntrŽÍ NA VELIKoST| PLoTU vÝŠCE
A ŠÍŘCD. Řez n UDRŽBA oD 12Kďm2.
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JAK To PRoBíHÁ
Při správně naplánovaném
harmonogramu nezabere
rea|izace v|astní zahrady
mnoho času' Po dokončení
stavebních prací na domě
se prováděií terénnÍ úpravy,
podle potřeby se naváží
a rozhrnuie zemina, poté
se střiká proti pleve|ům.

Do vytyčených záhonů se
vysadí dřeviny a květiny'
prosypou se mulčovací
kůrou nebo ob/.ázky,
nainstaluií se kameny
a iiné dop!ňky. Nakonec se
dělá trávnik - seý nebo
kobercov'ý.,,Nedodržení
časového postupu (idé

isou často netrpělivil sice
realizaci urychlí, ale zhorší
její následnou údržbu,,,
vysvět|uie Renata Břeňová.
ZaloŽení středně velké
zahrady (25o m2 trávniku
a 350m2 výsadby) trvá
zhruba osm dní' přípravné
práce Í4 dní.

Zelená se tráva
-xí^-. ' -- 'í -í-J. ' ' ' :  PRIPRAVNA FAZE

l......j ,t"zte půdy jsou pro VýseV travnÍ
směsi nevhodné, museií se převrstvit zeminou
s namíchaným pískem, a|espoň 10cm, aby tráVník
snadno odnoŽoval _ zahusti|,,,Wsvětluie Libor obst
Časý neúspěch tráVníků na zahradách. Neiprve se
pozemek odp|evelí, půda naveze a nakypří, třeba
ku|tivátorem, a urovná do poŽadovaného tvaru.

........ SETÝ NEBO KOBERCO\.í
:  1 v"

:.......j Do připravené půdy zasejte trávu (peč|ivě si
vyberte vhodnou směs) a pak ýdny za|éveite. Nebo
si nechte po|oŽit kobercový trávník. Na uváIcovanou
půdu se rozba|ují iednotlivé ro|e s kobercem.
Po |ehkém zválcování vydatně za|éVeíte, aby neusch|,

j""". STROMY
i.......j Rozhodujete-|i se o nákupu dospě|ých stromů,
určitě se porad'te se zahradním architektem' zdaIi se
vámi vybraný kus hodí na dané místo. Často totiŽ
stromy uhynou jen proto, Že potřebují jiné podmínky.
Lepší neŽ Úp|ně vzrost|é stromy (šance na ujmutÍ
ie 50o/o) ie pořídit si středně Vzrost|é ze ško|ky.
,,Listnaté keře by ve ško|ce mě|y být nejméně jednou
přesazované a zastřižené. Vzpřímené iehIiČnaté
dřeviny kupu jte v minimá|ní ýšce 40 cm a stromy
s kmínkem o ve|ikosti obvodu B_10cm' dvakrát
přesazované,,, radí Soňa cerná. Větší stromy |ze sázet
pouze pomocí větší techniky, která se na zahradu
musí něiak dostat. Cena: iehličnaý pěti- aŽ sedmi|eý
strom něko|ik tisíc korun, 15|eý desetitisíce,2,5-3m
vysoký |istnaý strom 1500_2000Kč.

,.""', KVETINY
i.......j Vyberte si ty, co se vám |íbí a které
na vybraném místě porostou| DobrodruŽství zaŽijete
při pěstování květin ze semínek, ihned se můŽete
kochat z květin v květináči. V zahradnictví, okrasných
škoIkách nebo zahradních centrech zkontroIujte
zdravotnÍ stav rost|iny a kořenový systém. Chystáte-|i
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Rostou stromy' kvetou květiny

a zhruba za osm dní iei můŽete poprvé posekat.
lhned po po|oŽení ie krásně ze|ený, po dvou ýdnech
se po něm můŽete procházet, oči ani chodid|a
nebude rušit p|eve|' Lze si iei pořídit po ce|ou sezonu.

i....',i KoLIK STo]Í TRÁVNÍK.1.....j. 
,,Cena se pod|e mnoŽství a druhu pohybuie

zhruba od 100 do 170Kč za m2 kobercového
tráVníku, p|us pok|ádka,,, říká Soňa Černá.
,,Seý trávník je nás|edně náročnější na údrŽbu
a finanční prostředky _ více trpí na zap|eve|ení,
je nerovnoměrný a nevyváŽený',,dodává Renata
Břeňová. SekánÍ vyide od 1 Kďm, a Vertikutace
od 5 Kďm, (www.|evny-zahradnik.cz), profesioná|ní
setí od 30 Kďm,'

se na ska|ku, nechte si ji profesioná|ně založit, ieií
přestavba se počítá na ýdny a tisíce'
Cena: keře 40_ó0Kč, trva|ky 20-50Kč, v Praze
napiwww.zahradnictvi-chladek.cz >

Na www.neiremeslnici.
cz zadeite heslo zahrada
a vybíreite zahradníka
dle referencí. Coko|i vás
zaiímá, se dočtete na
http://vasi-zahradnici.cz.

NEJLÉPE v Z|MÉ, Do 5"C.,,PRo STRoMY
S oBVoDEM KMENE B0cm A VÍCE
VE VÝŠCE 130cm MUSÍTE ZAj|ST|T
PoVoLENí oD oDBoRU ŽVoTNÍHo
PRoSTŘEDí. poŠrrE ŽÁoosr A ČEKEJTE
NA PoVoLENÍ, KACENÍ plÁNurr llŽ
KoNCEM LÉT^," RADíŠ|MoN PRoKoP.
CENA znteŽÍ NA VEL|KoST| KoRUNY
A DRUHU STRoMU. oVoCNÉ oD 25oKč'
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PODZIM + ZIMA
Profesionálové maií ted'méně
práce a budou se vašemu proiektu
věnovat, na iaře už můžete sázet'
Ted, prořežte stromý specia|isý
si ale radši obiedneite už v !étě
či na podzim. ',ovocné stromy
vyžaduií řez alespoň jednou
za dvaro}ry,,,radí Šimon Prokop.

''Nenechte si nic přerůst přes hlavu.
Pravidelná péče je levněiší než
Í x za 5 let o zanedbanou zahradu.,,

NA STARE A NEUDRZOVANE ZAHRADE
JE TŘEBA RAZANTNíPRoŘEZ, PoKACENí
NĚKTERÝCH DŘEVN' MECHAN|CKÉ Čl
CH EM |CKÉ oDPLEVELENL REKoNSTRU KCE
TRAVNAT./CH PLoCH, DoSADBA NoVÝCH
RoSTL|N A oPRAVA ZAHRADNíCH
STAVEB. NA NOVOU ZAHRADU SI NECHTE
VYPRACoVAT PRoJ EKT,,J E DoBRÉ
VYT|PoVAT ZAJíMAVÉ PRVKY VE STAVAJÍCÍ
ZAHRADĚ" RADÍ RENATA BŘENoVA.
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Práce
na ZaT1radě
pŤizpŮSobte

Vegetačnímu
období
rostlin.

odborníci
vám poradí,

kdy co
udělat.

Správná péče
,.....'.. PRAVIorr-NÁ ÚonŽsn
:....'.;. Zahrada potřebuie iednou ýdně posekat
tráVu, 2x za rok zvertikutovat a postříkat proti
škůdcům a pleve|ům, 3_4" ročně pohnoiit
d|ouhodobým hnojivem, 2" ročně prořezat keře,
stromy stačí jednou za rok či dva. ,,Správně za|oŽená
zahrada sice nevyŽaduje to|ik zák|adnÍ péče, a|e
neiméně 2_3x za rok by ii měl odborník vidět.
Nesprávnou údržbou si totiŽ |ze zahradu zničit,,,

tvrdí Soňa Cerná. ,,KaŽdý rok se mění k|imatické
podmínky, konzultace s odborníkem se vyp|atí
alespoň iednou roČně,,,tvrdí Renata Břeňová.

i.....,i ZAHRADNÍK NA RoK NEBO
... . . . . . 'NA SEZONU
Nemáte-|i na údržbu čas, naiměte si ce|oroční
zahradníky, kteří 5e o zahradu postarají' nemUsíte n.
ani žádné zahradnické náčiní. Pokud běŽnou údrŽb-
zv|ádnete sami a netroufáte si třeba na ýškové
nebo jiné speciá|ní práce' najměte si profesioná|y
na konkrétní Činnost. Počíteite však s de|ší objednac.
Ihůtou. ,,Profesioná| vi kdy se co má udě|at a iakýn^
zpŮsobem' hodí se na ce|oroční údrŽbu. Na sekání
zahrady Či p|etí si naiměte důchodce nebo studenta
z oko|Í' je to |evnější a snadno mu vysvět|Íte' co si
přejete,,, vysvětluie Libor obst.

;"" ,  CENA
i....... odvíií se od ve|ikosti zahrady a vzdá|enosti,
kterou je třeba doiíŽdět, za 300_400m, zap|atÍte
měsíČně 4000-5000 KČ v ceně je sekání kaŽdý ýce.
hnoiení, údrŽba záv|ahového systému a zazimován'
zahrady, menší zahrada vyide od B00Kďměsíc. o

a

Systém zalévání
,.....,,. KDY POKLADAT
1.......j Nechcete-|i pobíhat po zahradě s konví,
pořid'te si záv|ahoý systém. ,,DůleŽitá je ve|ikost
zav|aŽované p|ochy, zda se iedná o tráVní|í či keřové
ýsadby, zdroi vody _ studna, jÍmka, vodovodní
řád _ a ieií tlaK,,vysvět|uie Renata Břeňová, iak se
vytváří návrh ce|ého systému. ,,Vstupní investice
do studny ie náročněiši a|e při současných cenách
vody je návratnost nák|adů rych|á.,, |deá|ní ie pokládat
záv|ahový systém při zak|ádání zahrady, v za|oŽené
zahradě se musí sloupnout tráVní|r zaČistit, po|oŽit

systém, upevnit a opět pokýt trávníkem. Po zimě si
však půda Často sedá.

i' ilarv VYBRAT
....... Na trávník si pořidte ýsuvné postřikovače,
rotační nebo rozprašovací. Pod|e ve|ikosti p|ochy
vybíreite vhodnou dé|ku a Úhe| dostřiku. Na keře
a rost|iny ie vhodněišÍ kapková nebo mikrozáv|aha'
,,Vše řídí automatická jednotka napojená na dešťové
čid|o, které b|okuie záv|ahu při srážkách. Přináší
značnou úsporu Času a vody,,.vysvět|uie Soňa Cern;
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