DESIGN

ZAHRADY SNU
Vaše zahrada si zaslouží být jedinou svého druhu na Zemi

ORIGINAL GARDEN
Titulní foto: Michaela Polnická
Foto: Archiv www.zahradysnu.cz
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Originalita je stále žádanějším prvkem luxusu a neprolíná se jen do
designu interiérů, módních doplňků či přepychových vozů. Stále více
milovníků krásna oceňuje prvky originality také ve svých zahradách.

R

elaxovat nebo se scházet s přáteli
v prostředí, které ve vás probouzí
nádherné pocity, na místě, které je
vašim klenotem a jediné svého druhu na Zemi, je snem nejednoho z nás. Certifikované zahrady ORIGINAL GARDEN,
které již jinde nespatříte, tvoří pro své klienty
zahradní architekt Daniel Purgert.
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Jaký typ zahrady je v současnosti nejžádanější a jaké
prvky jsou u zákazníků nejoblíbenější?
Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď. Co
ale mohu posoudit, že módní vlna zavedených typů
zahrad odeznívá. Na trhu se objevuje fenomén individuality a zákazníci méně než dříve hledí na peníze
a přejí si vytvořit dokonalý obraz vlastního soukromí.
Jsou to zahrady složené z detailů často propojujících
jejich minulost se současností. Vytváří se detailní
imaginace takové přírody, která jim je typově nejbližší. A v ní se zohlední i ten nejmenší detail, který
uspokojí pocity, které chcete později vnímat i za okny
obýváku.
Co mohu udělat, pokud se mi líbí návrh, který jste
již realizoval pro jiného zákazníka?
Pokud si přejete opakovat detaily, které spadají pod
výlučný projekt označený titulem ORIGINAL GARDEN, nelze dělat nic. Zákazníkovi garantujeme, že
pokud navrhneme prvek, který se stává nosným, nezrealizujeme ho již nikde jinde. Pokud pracujete až
s intimními detaily, které Vám jsou svěřeny a vytváříte
něco, co si nese soukromou symboliku, je nesmírně
důležité ponechat to jako vlastní tvůrčí originál. Váš
otisk přírodě.
S jakým nejzvláštnějším požadavkem jste se během
své práce setkal?
Každý o něčem sníme a teď si představte, že já to mám
jako povolání. Upřímně řečeno, jsem tak otevřen
představám, že ani nevím, které požadavky se pova-
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žují za zvláštní. Dopracovali jsme se k takovému technickému zázemí, že jsme posunuli hranice. Můžeme
zachytit i ten nejmenší detail Vaší vize a zhmotnit tak
sen, zkrocený pouze námi samými. Mám rád individualismus a jedinečnosti přání zákazníků, který mi
dovolí podílet se na něčem tak osobním jako je jejich
soukromí. Jediné, co mě zajímá, je výsledný pocit,
který vnímá on sám.
Jak byste doplnil větu: Zahrada je místem…
...jaké si sami určíte. Zahrada je jako příroda. Je nepřekonatelná. Všechny vzory v ní najdete, všechny barvy,
tvary, nápady, všechnu krásu. Všechnu jedinečnost.
Může být šperkem, hřištěm, zelenou plochou, užitnou
zahrádkou, ale i krajinou, může být spojnicí mezi starými rodiči a jejich vnoučaty. Může to být Váš mikrosvět
soukromí, ve kterém se budete cítit jako doma. Zahrada je místem, jaké si sami určíte.
zahradysnu.cz
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