
 

Mówi się, że czas wolny należy spędzać na świeżym powietrzu. Dla miłośników sportu, 

wędrówek, wspinaczki to żaden problem. Ale jak dopasować do świeżego powietrza 

zamiłowanie do czytania, gry w szachy bądź w karty? Można spróbować odpowiednio 

urządzić ogród bądź jego część. 

Z ośrodków wypoczynkowych znamy duże szachownice z wysokimi, na ogół drewnianymi 

figurami, które pozwalają na grę w szachy w trybie „spacerowym”. W ogrodzie lepiej 

sprawdzi się szachownica z darni i betonowych lub kamiennych płyt chodnikowych. Płyty 

powinny być dobrze zagłębione w podłożu, żeby wygodnie było kosić trawę. Zamiast trawy 

można też zastosować odporne na deptanie macierzanki. Jeżeli figury będą dobrze 

zakonserwowane, mogą pozostać pod gołym niebem jako niebanalne rzeźby ogrodowe.  

 

 
 

Warto wtedy dopilnować, żeby poza czasem gry stały zawsze na płytach. Zależnie od tego, 

czy do szachownicy użyty został kamień czy beton, dopasować trzeba materiał pozostałych 

elementów: ławek – w ilości wystarczającej dla wszystkich kibiców, ścieżek oraz stolików, 

których blaty też mogą zdobić szachownice. Jednorodność materiału użytego do elementów 

małej architektury pomoże uzyskać spójny styl ogrodu. Warto też zachować w całej 

przestrzeni wzór kwadratów; kwadratowe lub dzielone na kwadraty rabaty kwiatowe, 

warzywnik, prostokątne pergole i podpory pod pnącza. Kanciastość takiego ogrodu i tak 

złagodzą naturalne kształty roślin.  



Stoliki przydadzą się również do odstawiania napojów i jedzenia. Tego rodzaju ogród jest 

doskonałym miejscem do spotkań towarzyskich, które nie obejdą się bez jakiegoś posiłku. 

Szachownice pozwolą grać w wiele gier – nie tylko w szachy czy warcaby. Możliwe będzie 

nawet zorganizowanie turnieju. Stąd warto pamiętać o ogólnych zasadach planowania 

dostatecznej ilości miejsca: odpowiedniej szerokości przejść i miejsc siedzących 

wystarczających dla maksymalnej liczby użytkowników. Terenowa szachownica powinna się 

składać z kwadratów o boku 40-45 cm. Mniejsze sprawią, że przechodzenie między figurami 

będzie dość uciążliwe. Przenośne szachownice ogrodowe dostępne w handlu mają na ogół 

pola o boku 30-35 cm. Jeżeli zakładamy chowanie figur, przejście do schowka powinno mieć 

szerokość ok. 1,80 m, tak by minęły się dwie osoby z taczkami lub wózkiem. Zestaw 

gotowych figur średniej wielkości z tworzywa sztucznego może kosztować około 2000 zł. 

Można jednak wykonać potrzebne figury samodzielnie, a nawet zlecić ich wyrzeźbienie. 

 

W ogrodzie dla szachisty bezdyskusyjnie powinna się znaleźć rabata z szachownicami: 

kostkowatą, Michajłowskiego, perską, cesarską i innymi. Ponieważ w naturze większość z 

szachownic to gatunki łąkowe, towarzyszyć im mogą trawy i kwiaty jednoroczne.  

Szachownica kostkowata wymaga raczej lekkich, próchnicznych gleb, ale stanowisko 

powinno być wilgotne. Jeśli nie zabraknie wody szachownica da sobie radę również w 

zwykłej ziemi ogrodowej, a nawet na dobrze zdrenowanej rabacie z ziemią gliniastą. 

Podobnych warunków potrzebuje szachownica Michajłowskiego. Obu gatunkom służy 

półcień i lekkie okrycie ziemi na zimę - np. cienka warstwa liści – w rejonach z ostrymi 

bezśnieżnymi zimami. Szachownica perska o bardzo ciemnych kwiatach jest wyższa od 

poprzednich i wymaga nieco bardziej słonecznego stanowiska, ale sama dostarcza dosyć 

cienia mniejszym krewniaczkom na wspólnej rabacie. Warto też pilnować przykrycia jej na 

zimę. Najpopularniejsza szachownica cesarska, o bardzo okazałych kwiatach 

pomarańczowych u gatunku i żółtych, białych a nawet czerwonych u odmian, ma największe 

wymagania. Potrzebuje żyznej, zasobnej ziemi i słonecznego stanowiska. Bywa wrażliwa na 

wiosenne przymrozki, ale za to zapach jej cebul odstrasza nornice, co przyczynia się do jej 

popularności w ogrodach. Wszystkie szachownice sadzi się jesienią. Oprócz traw i roślin 

jednorocznych będą do nich pasować również kobiercowe byliny skalne. 
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