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zahrada
jako

Zahradní architekt Ferdinand Leffler 
člení zahradu na jednotlivé pokoje jako 
je tomu v bytě. Každý kout prostoru 
se snaží rozvrhnout tak, aby přesně 
vyhovoval potřebám svého majitele 
a rezonoval s jeho povahou i životními 
postoji. Přinášíme vám ochutnávku 
jeho práce – alespoň několik ukázek 
zelených místností a jejich zařízení. 
text Ferdinand Leffler (redakčně kráceno) foto ateliér Flera

Obývací pokoj
Přirovnáváme-li jednotlivé kouty v zahradě k částem 
bytu, pak je jednoznačným obývacím pokojem terasa, na 
které trávíme devadesát procent času. Je to jeden z mála 
pokojů, který je přímo napojený na dům. Při realizaci mu 
proto dejte vždycky přednost a dostatečný prostor.

Terasa může být kavárenským obýváčkem se vším 
všudy, tedy nejen s jídelním stolem, ale i s pohovkou. 
Funkci interiérové jídelny tady ale neduplikujte, vytvořte 
si tu třeba bistro koutek nebo zcela neformální relaxační 
posezení s gaučem. Sezení musí být přizpůsobené vašemu 
životnímu stylu, není nic smutnějšího než po celý rok 
večeřet ve dvou u stolu pro dvanáct lidí. Pro vaření na 
terase volte venkovní krb s otevřeným ohněm.

Velmi dobře působí, když vybrané prvky z interiéru 
(skříňky s hrníčky, textilie, nádoby s rostlinami) na terase 
zopakujete - oba prostory se pocitově propojí.

 Předsíň
Má-li mít zahrada někde formální charakter, pak je to právě 
v předsíni, tedy v předzahradě. Na místě je pokora, protože 
předsíň je mezistupněm mezi vaším mikrosvětem a vnějším 
okolím. Dbejte proto na čistotu barev, materiálů a tvarů. Místo 
by mělo být praktické a vřelé zároveň, myslete na vítací strom, 
propašujte sem pár metrů zeleně. Umístíte-li do prostoru 
lavičku, budete mít přehled o tom, co se děje v okolí.
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Špajz
Pěstitelský ráj může být jedním z nejzajímavějších 
zákoutí na zahradě. Je tak silným lákadlem, že ho 
můžeme umístit dál od domu – spolehlivě nás k sobě 
stejně přitáhne. Kromě užitku by měl špajz přinášet 
také radost – máte se do něj těšit, ne trpět klečíce 
v blátě na kolenou. Vhodné je vytvořit záhonky v jasně 
daných tvarech a ohraničit je fošnou, kamennou 
kostkou či ocelovou pásovinou, záhony vyvýšené 
budou ještě navíc pohodlné. Mezi záhony vytvořte 
štěrkové či mlatové cestičky, vyhnete se blátem 
obaleným botám. Pokud jinde v zahradě o automatické 
závlaze neuvažujete, v prostorách špajzu o ní 
popřemýšlejte. Dobrá je také lavice, na kterou se 
posadíte mezi sklizní a pletím, vhodný je i sázecí stolek. 
Stěny špajzu může tvořit skupina keřů s bobulovinami 
anebo dřevník se dřevem.
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Kuchyň
Vaření je asi ta nejsnazší cesta, 
jak se nechat vylákat do zahrady. 
Vždyť vařit v nitru zahrady 
může být mnohem zábavnější 
než zůstat uvnitř domu, navíc 
se v zahradní kuchyni snadno 
obklopíte rodinou a přáteli.

Základem je dřez s pitnou 
vodou, přidat můžete skříňky na 
nádobí a třeba i zahradní ledničku. 
Při plánování je třeba dobře 
volit materiál varné sestavy. 
Odolná je deska z kamene nebo 
betonu, dvířka z plechu, případně 
z trvanlivého dřeva. Přirozeně 
a vtipně působí propojení 
kuchyňského koutu se zahradním 
špajzem.
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Ložnice 
Chytře založená zahrada vám mimo každodenní pobyt dokáže nabídnout soukromí 
i v průběhu noci. Nemusíte být velcí romantici, abyste si užili usínání v letní noci 
s pohledem na nebe plné hvězd. A ten vzduch po ránu… vaše zahrada je kus krajiny, 
nebojte se v ní podle toho chovat. U plápolajícího ohně si můžete rozložit kempinkové 
matrace, z gauče na terase rozložením vytvořit pohodlnou postel.

Koupelna 
Jednoduchým, a snad i proto tolik 
oblíbeným prvkem do moderní 
zahrady je dnes venkovní sprcha. 
Zvláště v zahradách, kam se 
nevejde větší osvěžující vodní 
prvek, je vhodnou alternativou, 
jak udělat v parných dnech 
radost dětem i dospělým. 
Realizace je prostá, vyvedete 
vodu do vybraného tělesa 
sprchy, které buď ukotvíte do 
vhodné stěny v zahradě, nebo 
mu poskytnete třeba dřevěnou 
oporu, aby bylo stabilní, když 
okolo běhají rozjívené děti. 
Pro sprchu je dobré vymyslet 
správný pokojíček. V případě, 
že máte malé děti, může 
být umístěn v centru dění 
s dostatečným prostorem na 
hraní okolo, přemýšlíte-li o sprše 
k regulérnímu sprchování, může 
být příjemně zastrčena do kapsy 
zeleně, doplněna paravánem 
či oddělena stříhaným živým 
plotem.

 Inzerce 
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Čítárna 
Hlouběji do zahrady, do záhonu vyšších trvalek či keřů umístěte čítárnu (zašívárnu či 

trucovnu). Pohodlný, příjemný prostor, kde chcete sami odpočívat, číst si apod. Vybavit ho 
můžete dle vlastních potřeb – houpačkou, hamakou, pohodlným křesílkem. Zašívárna by 

měla se zahradou splynout a zároveň nabídnout fantasticky pohodlné posezení.

Dětský pokoj 
Děti jsou nejvděčnějšími obyvateli každé správné zahrady, můžete 
jim buď vytvořit hernu z celého prostoru, nebo jim vymezit pokojíček 
a přizpůsobit ho na tělo konkrétního dítěte. Každé má jiné potřeby 
– někdo je odmalička intelektuálního ražení a bude vyhledávat 
koutek, kde si může nerušeně snít, jiný si naopak bude bez prostoru 
pro kotrmelce a střílení gólů připadat zoufale nevybitý. Prostor pro 
nejmladší děti (pískoviště) umístěte tak, abyste na něj viděli z hlavní 
terasy a z obývacích pokojů. Větší děti ocení klubovnu – menší 
dřevostavbu, kam si budou moci zalézt a schovat se před světem 
dospěláků. Nezapomeňte na vodu v jakékoliv podobě, děti ji milují.


