
a poměrně malém místě vyrostou 
během necelého měsíce pozoruhodné 
soutěžní zahrady, obklopené neméně 
pozoruhodnými stánky firem. Je 
to velký svátek, na který se těší 

jak pořádající členové Královské 
zahradnické společnosti (Royal 
Horticultural Society), tak široká 
veřejnost z celého světa. Nenechává si 
jej ujít ani anglická královna. Všichni 

se radostně přesouvají od zahrady 
k zahradě, od stánku ke stánku. Za pět 
dnů (od 24. do 28. května) bylo 
možné spatřit to nejlepší v zahradním 
návrhářství a v oboru zahradnictví. N

Londýnská inspirace 
plná barev a vůní 
Světoznámá výstava Chelsea Flower Show se koná každý rok na zelené louce u Royal Hospital v Londýně a je 
tradiční oslavou krásy zahrad a zahradničení. Nabízíme malou procházku včetně doporučení vybraných rostlin, 
které jsou použitelné i pro české klimatické podmínky. 

TEXT: Vlastimil Růžička, Danuše VaňkoVá FOTO: Danuše VaňkoVá   
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zahrada The daily Telegraph
gardeN návrh: CleVe West

Snížená plocha v centru této zahrady jí dodává 
na zajímavosti, navozuje větší pocit intimity a opticky ji 
zvětšuje. Jasná žlutá stěna s chrliči vody jí poskytuje 
antický nádech. zahrada vyhrála letošní soutěž Best 
Show Garden, ale možná je na ní nejhezčí právě 
entuziasmus návrháře Cleve Westa, který v zimě 
vykopával ze sněhu pastiňák, aby ho pak mohl použít 
ve výsadbě. I my se můžeme nechat inspirovat 
a své záhony ozdobit žlutozeleným pastiňákem nebo 
načechrat fenyklem.

Vybrané rostliny použitelné pro české klimatické 
podmínky: 
jerlín japonský Sophora japonica
zimostráz Buxus sempervirens
plamének Clematis 'Blue river'
bedrnička Acaena microphylla
paznehtník Acanthus mollis
řebříček Achillea filipendulina 
česnek Allium cristophii
česnek Allium nigrum
česnek Allium schubertii
tráva Anemanthele lessoniana
hvozdík Dianthus cruentus
fenykl Foeniculum vulgare 'Giant Bronze'
pastiňák Pastinaca sativa
šalvěj Salvia argentea

zahrada The M&g
iNvesTMeNTs gardeN
návrh: Bunny Guinness

ani v další zahradě se návrháři 
nenechali omezovat tradičními 
kategoriemi a na vyvýšených 
záhonech spolu rostou červené zelí 
i levandule ve směsi dalších okrasných 
a užitkových rostlin. 

Vybrané rostliny použitelné pro naše 
podmínky: 
červené zelí Brassica oleracea 'red 
drumhead'
levandule Lavandula 
chrastavec Knautia macedonica
pcháč Cirsium rivulare 'atropurpureum'

 zahrada a BeauTiful paradise
návrh: kazuyuki ishihaRa

Příklady pro osázení se dají najít i v zahradě plné 
javorů – sladit a sesadit na jedno místo více kultivarů 
japonských javorů podle odstínu jejich listoví přinese 
do zahrady celovegetační barevnost, která vyvrcholí 
v podzimním ohňostroji barev. 

Vybrané rostliny použitelné pro naše podmínky: 
javor japonský Acer japonicum 'vitifolium'
javor dlanitolistý Acer palmatum 'villa Taranto'
přeslička Equisetum ramosissimum var. japonicum
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zahrada
a MoNaco gardeN
návrh: saRah eBeRle

zahrada inspirovaná Monakem 
a středomořskou vegetací v sobě 
spojuje čistotu modernistického řešení 
stavebních prvků s nadýchanou, 
bujnou výsadbou, která zaplňuje každý 
kout, svislou stěnu nebo střechu. 
Pozoruhodná je především výrazná, 
přesto jemná až křehká kombinace 
materiálů. Osázení svislých stěn nebo 
střech se často opakovalo i v dalších 
zahradách. Stejně tak trend návratu 
k přírodě nebo ekologické uvědomělosti 
byl patrný z mnoha zahrad. autoři 
návrhů používali dokonce i recyklované 
materiály… 

Vybrané rostliny použitelné pro naše 
podmínky: 
borovice černá Pinus nigra

zahrada

WiNds of chaNge
návrh: Jamie
Dunstan

v této zahradě zaujmou 
především vrtule, které jsou 
zde instalovány jako zdroj 
energie…

Vybrané rostliny použitelné 
pro naše podmínky: 
třešeň mahagonová Prunus 
serrula 

120 | Zahrada

Můj důM září 2011



zahrada

rBc NeW Wild gardeN
návrh: niGel Dunnett
& the lanDsCape aGenCy

zahrada v přírodně-ekologickém 
duchu s besídkou z lodního 
kontejneru, velkými nádržemi 
na dešťovou vodu a suchými 
zídkami s domečky pro hmyz. 
dřevěný kruh s posezením v lesíku 
z břízek a bíle kvetoucích bylin má 
své přirozené kouzlo a může být 
následováníhodný.

Vybrané rostliny použitelné pro 
naše podmínky: 
bříza Betula pendula 'dalecarlica'

zahrada The B&Q gardeN
návrh: lauRie ChetWooD & patRiCk Collins

zahradní dekoraci může tvořit také hotel pro ptáky,
netopýry a užitečný hmyz…
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zahrada The caNcer research uK gardeN
návrh: RoBeRt myeRs

zahrada sponzorovaná Institucí pro výzkum rakoviny může 
cynikovi připomínat hřbitov, nicméně sladěné barvy svítivých 
květů s bledě fialovou stěnou jsou krásné a použitelné i v našich 
podmínkách. 

Vybrané rostliny použitelné pro naše podmínky: 
borovice lesní Pinus sylvestris 
tamaryšek čtyřmužný Tamarix tetranda 
rakytník úzkolistý Hippophae rhamnoides
mavuň Centranthus ruber
Spartium junceum u nás nepřezimuje, lze nahradit janovcem 
Cytisus scoparius nebo čilimníkem Cytisus nigricans

zahrada The TiMes
eureKa gardeN
iN associaTioN WiTh
The royal BoTaNic
gardeNs KeW
návrh: maRCus BaRnett

Barev se rozhodně nebál ani autor 
návrhu zahrady sponzorované mimo 
jiné Botanickými zahradami v Kew. 
vibrující barevná směsice doplňuje bílé 
kmeny bříz i světlý pavilon v podobě 
rostlinné buňky a také buněčnou síť 
zalitou betonem na povrchu cest. 
z výsadeb v této zahradě si můžeme 
vzít příklad pro záhon v převažujících 
zeleno-žlutých tónech s rostlinami 
vhodnými do polostínu či stínu. 

Vybrané rostliny použitelné pro naše 
podmínky: 
bříza Betula utilis 'doorenbos'
kapradina Matteuccia struthiopteris
kontryhel Alchemilla mollis
tužebník Filipendula ulmaria 'aurea'
jarmanka s bílým květem Astrantia major 
škornice Epimedium x perralchicum 
'Frohnleiten'
metlice Deschampsia cespitosa
orlíček Aquilegia vulgaris 'ruby Port'
náprstník Digitalis x mertonensis
čemeřice Helleborus orientalis
pryšec Euphorbia amygdaloides 
'robbiae'
náprstník Digitalis purpurea f. albiflora
kakost Geranium sylvaticum 'album'

122 | Zahrada

Můj důM září 2011



zahrada The irish sKy gardeN
návrh: DiaRmuiD GaVin

Můžeme se vzdát mnoha barev ve prospěch 
uklidňující a svěží zeleně a navodit tak zdání 
horské rašelinné louky s mnoha vodními 
nádržemi, travinami, kopečky stálezelených 
dřevin spolu s břízami a habry, přes kterou 
vede vyvýšená stezka. Mimochodem, tato 
zahrada získala ocenění diváků, a není divu, 
když se mohli vznést do výše pohodlně usazeni 
v růžovém pavilonu pomocí nainstalovaného 
stavebního jeřábu. 

Vybrané rostliny použitelné pro naše 
podmínky: 
Pravidelně střižené tvary:
habr Carpinus betulus 
zimostráz Buxus sempervirens 

zahrada

laureNT-perrier gardeN
By luciaNo giuBBilei –
NaTure & huMaN
iNTerveNTioN
návrh: luCiano GiuBBilei

vícekmenné dřeviny vystupující z bohatého 
podrostu jsou s úspěchem použity také 
v zahradě s bambusovým altánem. decentní 

a přesto efektní barevnost zahradních součástí 
je podtržena elegantní úpravou v okolí altánu.

Vybrané rostliny použitelné pro naše 
podmínky: 
parotie perská Parrotia persica 
tráva Deschampsia cespitosa 
kerblík Anthriscus sylvestris 'ravenswing' 
bílá, růžová jarmanka Astrantia major  
náprstník Digitalis x mertonensis 
purpurový fenykl Foeniculum vulgare 
kosatec Iris 'dutch Chocolate'
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ZahradaMi vÁs provedla

Mgr. danuše vaňková z ateliéru
danUŠE dESIGn

www.navrhyzahrad-ostrava.cz
www.myazahrada.cz

více iNforMací

včetně termínu příští výstavy najdete 
na internetových stránkách www.rhs.org.uk

zahrada

The hoMeBase corNish
MeMories gardeN
návrh: thomas hoBlyn

Spojení dřevin s hojným zastoupením 
trav, kapradin a kvetoucích rostlin přináší 
zahrada s oválným bazénem v bílé žule. 
Borovice jsou podsazené rododendrony 
a kolekcí druhů přitažlivých buď barvou 
květů, texturou listů nebo celkovým tvarem. 

Vybrané rostliny použitelné pro naše 
podmínky: 
borovice lesní Pinus sylvestris
dřín japonský Cornus kousa
borovice lesní Pinus sylvestris 'Watereri'
Rhododendron yakushimanum 'Cunningham Blush'
modré květy:
makovník Meconopsis betonicifolia
dymnivka Corydalis flexuosa 'Blue Panda' 
včelník Dracocephalum
růžové květy:
prvosenka japonská Primula japonica
bílé květy:
náprstník červený Digitalis purpurea 'Camelot Lavender' 
výrazný tvar listů:
kapradina Phyllitis scolopendrium 
rodgersie Rodgersia
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