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Malá zahrada v klidné pražské čtvrti prozrazuje 
inspiraci zahradní architekturou jižní Evropy 
i anglickým trvalkářským uměním.Tři pokoje
       a jeden dům
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Zahradu o výměře 
zhruba 200 metrů 
čtverečních dělí 
od sousedů ploty 
z bobkovišně, stěna 
z červených cihel 
a dvě dřevěné 
clony, které barevně 
navazují na domek.

Inspiraci pro „křivou“ 
pěšinku našel Michael 
White na studiích 
v Japonsku. Kráčí se 
po ní pohodlněji než 
po dokonale rovných 
cestičkách.

K
dyž si před šesti lety Monika 
a  Michael Whiteovi pořídi-
li sto let starý dům v  praž-
ském Břevnově, bylo jasné, 

že bude potřebovat důkladnou rekon-
strukci. A  zahrada za  ním, svah po-
rostlý řídkou trávou s boudou pobitou 
pivními zátkami, zrovna tak. 
V  hrubých rysech měli jasno: „Chtěli 
jsme zahradu rozdělenou do tří poko-
jů. Vycházeli jsme při tom z  koncep-
tu italských zahrad, které jsou děleny 
podobným způsobem, a  navozují tak 
pocit většího rozměru,“ přibližuje 
Monika White, designérka a majitelka 
firmy LePatio. Pro inspiraci si manže-
lé prošli a  prohlédli nespočet zahrad 
ve Francii, v Itálii nebo v Portugalsku 
a  prolistovali spoustu knih. Základní 
koncept pak Michael White, vystudo-
vaný architekt, předal zahradním 
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Základní 
koncept vznikl 

nejdřív  
na papíře. 

Ostatně 
Michael White 

je vystudovaný 
architekt.
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architektům. Jejich návrh ale nako-
nec zůstal jen na papíře. „Chtěli jsme 
to zkrátka udělat po  svém,“ glosuje 
Monika White.
Pozemek rozdělili do  tří stupňů a  – 
v souladu s plánem – do tří „místnos-
tí“. První je terasa navazující na  dům 
zakončená příkrým svahem osázeným 
směsí trvalek a nízkých dřevin. Druhou 
trávník, využívaný jako travnatý pro-
stor pro opalování nebo večírky s přá-
teli, a třetí chata – k nepoznání změně-
ný domek z původní zahrady a  jídelní 
stůl postavený na  štěrku. Postupovali 

citlivě: na svém místě zůstala stará hru-
šeň, která je tu doma desítky let, zeravy 
se o  pár metrů posunuly a  původním 
schodům (které možná pamatují tolik 
co dům) přibyl jeden stupeň.
Záhony jsou vymyšlené tak, aby bylo 
na co se dívat po celý rok. Jarní žluto-
-modrou (jíž dávají podobu cibulovi-
ny), střídá bílo-modré léto s levandu-
lemi, sporýši, šalvějemi, plamenkami, 
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routami a  růžemi (a  spoustou dal-
ších), na podzim rozkvetou hvězdnice. 
V  zimě vyniknou dosud nenápadné 
zimostrázy a  také květenství okras-
ných trav. Nebylo to snadné.
„Inspirovala jsem se u Gertrude Jekyll 
a  Pieta Oudolfa, jehož kniha Dream 
Plants je moje bible,“ vzpomíná Moni-
ka White. „Ne všechny vybrané rostli-
ny u nás ale prospívaly, a tak jsme mu-
seli občas měnit a  přesazovat. Až při 

tvorbě záhonů jsem si také uvědomi-
la, že byla chyba nevyměnit původní, 
utuženou a vyčerpanou zeminu.“
Domek na  konci zahrady je rozdělen 
do dvou částí: jedna slouží jako úlož-
ný prostor na nářadí (prosklený strop 
do něj pouští dostatek světla), druhá, 
větší, jako „pánský salon“: nechybí 
v něm kávovar, lednička, obraz a křes-
lo, kde je příjemné posedět s  doutní-
kem. Když se koná party, je „chata“, 

jak jí Whiteovi říkají, praktickým zá-
zemím pro jídlo, pití a vůbec všechno, 
co se může hodit.
„Nikdy bych neřekla, že mým hobby 
bude zahrada. Ale je to tak a je to pro 
mě nesmírný relax. Po  stresech, kte-
ré zažívám při řízení firmy, je oprav-
du potřeba,“ rozhlíží se paní White. 
A  z  korun stromů zpívají ptáci, jako 
bychom ani nebyli pár zastávek tram-
vaje od centra Prahy.   ✳

Střecha garáže se proměnila v předzahrádku s javorem 
dlanitolistým. V druhé, nižší a stinnější části roste buk, 
a dům je tak příjemně oddělen od ulice stromy.

Pozdně jarní ladění svažitého záhonu 
je modro-žluté. Vertikální rozměr mu 
dodávají zelená plodenství česneků 
obrovských (malý snímek).

Najde se tu místo i pro rajčata 
v nádobách. Letos jsou jen dvě: 
„Loni se jich tu urodilo tolik, 
že je neměl kdo jíst...“ směje 
se Monika White.

Dnes už téměř není znát 
původní myšlenka dvou 
záhonů: ten Michaelův 
byl symetrický, Moničin 
spíš rozvolněný.

na otázku, zda už 
je zahrada hotová, 
paní Monika od-
povídá: „Bohužel... 
Naštěstí se prostor 
pro nějaký ten tvůrčí 
experiment vždycky 
najde... třeba když se 
neudržím a přiveze si 
z oblíbeného zahrad-
nictví deset nových 
kytek...“
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Chvíle klidu Pražské centrum není daleko, 
ale městský hluk sem nedoléhá. O to příjem-
něji se mezi stromy a květinami odpočívá.


