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Zahradní architekt Ferdinand Leffler vešel 
do širšího povědomí díky úspěšnému 
a  hlavně poutavému pořadu České televize 
„Ferdinandovy zahrady“. Málo se ale ví, že 
za tím vším stojí roky tvrdé práce u nás i v za-
hraničí, bez které by zájem televizních kamer 
rozhodně nebyl takový. Ovšem už na první 
pohled vyplyne skutečnost, že Ferdinand 
doslova překypuje charismatickou osobností, 
se kterou je radost a potěšení chvíli pobýt. 
Pořád je plný energie a nadšení, které se zdá 
být místy vpravdě nepochopitelné. Pak ho 
poznáte blíž a  nakonec se loučíte s  jedinou 
myšlenkou – jak by to bylo fajn, kdyby ta-
kových Ferdinandů měla naše republika víc... 

Když nahlédneme do minulosti – kde se vza-
la idea, že se stanete tím, čím jste?
Zajímala mne krajina, krajinné inženýrství. Na 
České zemědělské univerzitě jsem studoval obor 
Krajinné inženýrství, aplikovaná ekologie. Po 
dvou semestrech mi tento obor připadal příliš 
teoretický, možná jsem byl nedočkavý, ale chy-
běly mi výsledky. Na dva roky jsem vyrazil cesto-
vat. Při toulkách Evropou i Amerikou mi došlo, 
že všechno, co mne zajímá – ekologie, proměna 
prostoru, psychologie, sociologie a design – se 
mi spojují v zahradní architektuře. Měl jsem vel-
kou radost, když jsem si tento obor objevil. Na 
Agronomické fakultě jsem pak vystudoval obor 
Okrasné zahradnictví. 

Přinesl jste si ze světa hromadu zkušenos-
tí, daří se je aplikovat na českou menta- 
litu?
Samozřejmě. Ta největší zkušenost, kterou 
jsem si ze světa přinesl, je, že neexistuje uni-
verzální vzorec na žádného člověka ani na 
žádnou zahradu. Vždy a  znovu si to venku 
připomenu. Díky jiné krajině, jinému jazyku 
mám pořád oči dokořán.

Zahrada musí žít, to je jasné. Jak pracu-
jete s  bylinami, které jsou nejen krásné, 
ale i prospěšné?

Když je rostlina, kterou mohu použít, léčivá, 
prospěšná, tak jí dám vždy přednost. Někteří 
majitelé chtějí bylinkový záhon blízko terasy 
nebo kuchyně. Ale já ho rád navrhuju i  dál 
v zahradě. Je to pro mne další motivace, díky 
které vytáhnu majitele dál do zahrady. Ze vše-
ho nejradši ale bylinky sázím plošně všude po 
zahradě – mezi trvalkové záhony, do nášlapů
i na formálnější předzahrádku.

Co podle vás každá zahrada musí mít, 
ale často se na to zapomíná?
Každá zahrada musí mít koncept. Silné jasné 
téma, které je blízké jejímu uživateli. A  jestli 
bych měl vybrat jednu věc, na kterou v  zah-
radě nezapomenout, tak je to dobře položená 
lavice.

Co nebo kdo vás v práci nabíjí a co nebo 
kdo naopak vyčerpává?
Nabíjí mne, když se mi podaří udělat lidem ra-
dost. Když spolu s  mým týmem zpříjemníme 
lidem život. Stává se to často v okamžik, když 
prezentujeme první koncept. Vyčerpává mne 
opakované se vracení na začátek. Buď se 
rozhodnete jít se mnou a já vás povedu, nebo 
se v tom chcete dál pitvat a pak nejsem part-
nerem pro vás. Klient – architekt – realizace, 
my všichni jsme na jedné lodi, všem nám jde 
o stejnou věc a nebaví mne, když klient hledá 
důvod, proč nevěřit architektovi nebo realizaci, 
anebo když se realizátor snaží vymyslet levou 
na klienta.

S  přihlédnutím ke rčení o  kovářově ko-
byle, jak vypadá Ferdinandova zahrada?
Po deseti letech zabývání se, jak bude moje 
zahrada vypadat, s ní začínám být spokojený. 
Prožívám v ní to, co lidem říkám. Moje zahrada 
je pod tvrdým tlakem mých čtyř dětí a tří psů. 
Jsem typický uživatel, který na svou zahradu 
nemá moc času. Moje zahrada proto musí 
být odolná. Najdete v ní přírodní jezero, sau-
nu, ohniště. Moje zahrada kvete, voní a leccos
v ní se dá jíst. Mám svou zahradu rád.

Richard Sklář

svou
zahradu

Mám
rád
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Knížku Ferdinanda Lefflera “Žijte ve své zahradě” 
můžete vyhrát s naší křížovkou na str. 14. 



Tradice Švédských kapek u  nás trvá již 
bezmála třicet let. Za tu dobu si je vyzkou- 
šely a oblíbily statisíce zákazníků. Zpočátku 
to byli senioři, kteří první balení nalézali pod 
vánočním stromečkem. Později se věhlas 
unikátního bylinného macerátu rozšířil 
osobním doporušením i mezi mladší gene-
race a tento trend trvá dodnes.

V  chuti Švédských kapek dominuje hořkost 
a  také mají patřičnou sílu. Alkoholu je v  nich 
40 % objemového množství. Je tomu tak proto, 
že díky alkoholu se z bylin během procesu mace-
race uvolní mnohem více účinných látek, než 
kolik by se uvolnilo ve vodě. Alkohol navíc fun-
guje jako přirozený konzervant, takže jsou to dvě 
mouchy jednou ranou. 

V  čem tedy spočívá fenomén Švédských ka-
pek? Díky vyvážené kompozici bylin kompletně 
ovlivňuje celý metabolismus. Výměna látek, která 
léty ztrácí na efektivitě, se již ve střednědobém 
horizontu díky Švédským kapkám upraví. 
Navenek se vše projeví třeba ve zvýšené vita- 

litě a odolnosti vůči sezónním zátěžím, upraví se 
trávení, zmizí nadýmání nebo pálení žáhy, zmírní 
se některé bolesti (například kloubů) a  celkový 
pohled na život je veskrze pozitivnější. 

Paradox je, že Švédské kapky se ideálně dávku-
jí po čajových lžičkách. Ráno, v poledne i  večer 
po dvou lžičkách, rozmíchat ovocném džusu 
nebo jen ve sklenici vody a  vypít s  jídlem. Ta-
kový způsob je bezpečný a  neměl by mít vliv 
na promile v krvi. S ohledem na obsah alkoholu 
nejsou Švédské kapky určeny pro děti, těhot-
né a  kojící ženy, to je jejich snad jediné výraz-
né omezení. Pokud ale užíváte specifické léky, 
raději dávkování Švédských kapek konzultujte 
s odborníkem.

Dnes jsou na trhu originální Naturprodukt 
Švédské kapky v  objemových množstvích 
500 ml, 250 ml a  100 ml. Z  nich už si vybere 
každý, podle individuální potřeby. Tak „na zdraví“ 
se Švédskými kapkami!

Richard Sklář

ŠVÉDSKÉ
KAPKY

Životní filozofie
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 „Mám rád pohodu a lidi a to je pro 
mě vlastně základ mé architektury.

Rád se směju a jím, jsem střelec 
a nedovedu si život představit bez 

psiska po svém boku.”

Ferdinand Leffler *1978

Vystudoval obor Krajinné plánování 

v kombinaci se zahradním inženýrstvím 

na České zemědělské univerzitě.

Je zakladatelem atelieru Flera, který 

patří k největším v Evropě a kde se věnuje 

projektům soukromého i veřejného 

prostoru.

Několikrát se svým týmem získal titul 

Zahrada roku. Úspěšně realizuje projekty 

v Evropě i ve světě - v Kanadě, ve Střední 

Americe nebo africkém Zanzibaru.

Je spoluautorem a moderátorem 

ceněného televizního pořadu 

Ferdinandovy zahrady.

Vydal knížku Žijte ve své zahradě (byla 

přeložena do angličtiny a vyšla též jako 

e-kniha) a knížku pro děti Kukadýlko.

V rámci Flera Academy se snaží o osvětu 

zahradní architektury a diskusi mezi 

odbornou a laickou veřejností.

Zpívá v rockové kapele Boys don’t cry,

má ženu a čtyři děti.

Ve vztazích i v zahradách oceňuje 

pravdivost a upřímnost bez přetvářek.

500 ml 250 ml

100 ml

Naturprodukt 15.711. Naturprodukt 15.710.

Naturprodukt 15.709.


