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Prozáření severni stÍany
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Krás ná v každém ročním období
Zahrada' kterou sí naši čtenaÍi přejí doladit od zahradní architektky, je už ted, docela p.říjemná, hlavně díky

vzrostlejším stromům' stačí ji na iakt",ych místech doplnit vhodným podrostem a dekorativně oživit trvalkami'

Někde bui]e ale třeba vzít pilu a prořezat hodně zarostlá místa'
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rryŽadujr lehkou. ky.elou hum<jznr oůdu 4 5 pH.
Podle qpu stanoviště je proto nutné doplnit 20
až 40 centimetrů silnou .v'rstr'u rašeliny

Severní stranu dále lemují habry které se dají
tvarovat jako husý žil'y plot. Nawhuje g,tvoření
takzvané clonné zóny, která lrytváří přirozenou
polrledovou izolaci'Jako další variannr pro
l'}tvoření clonné zóny z listnaq'ch rostlin nabízí
keře bobkovišně 1ékaÍské (Prunus laurorerasus),
kteraje.ra lezelenj ír , , imé neoPad;Vá '
Popřípadě kvetoucí živé plory - tavolnílg', zlatice
a mooho da1ších neméně krásných druhů'

Řezání dřevin na |ihu
Na jižní straně bylzďoŽen nolý záhon, kterému
dominuje myrobalan t ie.ňo\) 5.erveným
t:.ster.;' (Prunus cerasfera 'Nigra'), coŽje velmi

cenná dřevina, která lytváří v dubnu mnoho
růŽoýh květu a plodíjedlé červené peckovice.
Záhonje doplněný podrostem z nízkého
půdopokrywného jalovce (Juniperus cam', Green
caÍpet') a kamzičníku (Doranicum). Pottž;ta byla
t.rke vel ice popuLarní svrda br|á '  panaiovaným
Iistem (Cornus alúa,Sibirica Variegata') a brslen
( Euanynu'fot tuneíl.e laj lmaTm zbarvenrm
listu. Zkosený roh pozemku zdobí keř vajgélie
(Weige/a), která má velice zajímavé zvonečkovité
květy podle kultivaru od bílé přes růžovou
k Červené.Tento keřje rLrrneŽ vel ice neniroČný.
olemován nízkou bo rovici Heč (Pinus mugo
'Mops').

Protější záhon byl velice zarostlý a zahuštěný
proro doporuČila autorka navrhujeho proiezáni
a \'yřezání některých dřevin'Jeh1ičnaý keř
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Vážení čtenářl '  máte zanedbanou
zahradu či prázdný pozemek a chcete
jej proměnit V ze|ený Íáj? stačí' kdyŽ
do našíredakce poš|ete Íotografie sVé
zahrady nebo zákoutí' s nimiŽ si nevÍte
rady' p|án pozemku (nejlépe V nrěřítku
1 | 100), soupis specif ikací (nadmořská
Výška' půdní podmínky' k|imatické poc.
mínky rr]ísta)' Zamys ete se také nad ií-
co od zahrady očekáVáte' Pro Vybrané
nejzajímavější parceiy zpracuií archi
tekti zdarma zák|adní studi i (V ]edné
Var antě)'

Pište na adresui

časopis Můi dům' řešení zahrady,
Nádražní 32' t50 00 Praha 5'
e-mail: vlastimil.ruzicka@bmczech.cz
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:. lovy pohled ze zapadni strany

Posyp mulčovací kůrou a zakrytí výsadby netkanou
textilií usnadní údržbu, o vizuální efekt se postará
kombinace kůrv a bílých oblázků

:lahradila keřem listnaým _ zde sejedná
o komuli Davido.v'r-r ( Buddleia davidií), t<teta
!\Ími květy i \,1lní lákí moý1y, proto se jí
často lidově říkí moýí keř a také letní šeřík,

Posezení s přáte|i na východě
Na ýchodní staně byla v novém návrhu
doplněna jednoduchá dievěná pergola
s posezením, kteÍáje popnuta pomocí

N Výrazně působící
myroba|án třešňoVý

v ZákaUÍí z tavin na
západnÍstraně

' 
Upravený záhon

u don'ru

plaménkv' (Clenatis), ponechán by1 zeleninor,y
záhon, kde si majitelé pěstují produkty pro
kuchyň, ýhodnéje doplnitjej také o zanon
bylin koly a zpesriir sij ideln|Ček čeÍsEymi
by1inkami (např bazalka, pažitka, petrželka,
tymián, oregano' mateřídouška, majoránka
a mnoho dalších běžně dostupých bylinek).
Jako solitéru použila autorka náwhu
nádhernou magnolii tlnvitou (Magnalia

lz:ledem k době kvetení. Pyramidální korunu
::e rr.t.i'áří smrk sirý ,Coni'ca, (Picea glauca
C n ica'). doplnény podrostem z vtesů'

Ze strany záhonu se nachází boční vchod
: lomu, kterýje mírně svažity a místy
:':l.dr1 travou. Náwh řeší pouŽití přírodních
:'. . l  ronr.ch kamenů. krere v1padaji ve[Jce
:: -lzeně, doplnění mulčovací kůrou
i - -'[inami hotenzie (Hldrangea),pod

;-=-:i lze dosadit aromatickou bylinu levanduli
..''.''.\ou ( Laaandula a nqur/ iÍolia\. kteÍá má
.. r-:sné zahndě nezastupitelné místo a celé
:..: .::1 ozdobí.

rUJ DÚM L SToPAD 2o]1

NoVý záhon na j ižní straně



Kostřava sivá (Festuca g/auca)

li'liýora ,N|gta,), umístěnou do volné

plochy trávníku. Magnolie patří mezi jedny

z nejnápadnejších a nejkrásnéjších dřevin

1ata. Zajímavosti 1e, že kvetou před olistěním,

tudíž lyniknou jejich ýazné velké květy.

Do zarravnéné plocby v okoli magnolie

a dďších volých zatravněýh ploch

doporučila autorka náwhu rysadit kolekci

různobarer'ných jarnich cibuJovin ínarcisy,

Bobkovlšeň Iékai ská (P r u n u s l au roc e ra sus)

tuliPány, h}acinty, kÍokusy, sněŽenky, bledule

apod'). kreré budou jiŽ Pii pwnim sečeni

trár,ní<u odkvetlé a je možné je tedy posekat

spo|u s první trávou. Okraje záhonů je lépe

zaÍoýnat Pomoci zahradního plastového
obrubníku, kteý se dá velmi dobře warovat

do poŽadovaného tvaru a zabtání zafitstání

trármíku do záhonů a usnadní práci se

sekačkou. I
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AUToRKA ÁvRHu

|ng. soňa čeÍná (í98o) Wstudova|a ČZL
Praha-suchdo|' obory zahradnictví a kra,..:
inŽenyrstvi' Má ráda příIodu' kde hIede
inspÍaci a nápady pro sVé oblíbené přírc,..
a k|aslcké zah.ady' Výzvou jsou pío n| ta<.
zahrady moderní. Navrhování a rea|izace
zahrad je pro ni koníčkem a |áskou jiŽ
od út|ého mládí'

KONTAKT

Ing. soňa Černá
NáVrhy' rea|izace a Úd |Žba zah|ad'
autornatické záVlahové systémy HUnter
kance|ář Koste]ní 75' Jirkov
tel.r 608 298 494
e-mai|: sona'ceÍna@gmail 'com
www.zahradycerna.cz
http://zahradycerna.eshop-zdarma cz

Zakládáte zahrádku a potřebujete se poradit? vložte sýůj dotaz do PoRADNY A D|sKUzE

n4 www.dumabý.cz t o dborník na okrasnou zahradu vám odpoví.


