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Podzim na
Onom Světě

Reportáž

NEBOJTE SE, NEZVEME VÁS DO NADPOZEMSKÉHO SVĚTA. MÍSTO, KTERÉ JSME LONI NA PODZIM
NAVŠTÍVILI, NESE TAK ZVUKOMALEBNÝ NÁZEV DÍKY TOMU, ŽE JE SKUTEČNĚ OD VESNICE VZDÁLENO
NĚKOLIK KILOMETRŮ. PÁR CHALUP NA OKRAJI LESA SHLÍŽÍ KLIDNĚ DO ÚDOLÍ A JEDNA Z NICH POSTUPNĚ
PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ. VELKÁ ZAHRADA, KTERÁ SE KOLEM NÍ ROZKLÁDÁ, SNESE PŘÍVLASTEK
PŘÍRODNÍ, PROTOŽE PŘIPOMÍNÁ SPÍŠ SAD ČI KRAJINU NEŽ ZAHRADU V PRAVÉM SLOVA SMYSLU. 
A PRÁVĚ V TOM JE JEJÍ KOUZLO.
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Text a foto Michal Babor

Původně tu na samotě bydlel starý pán, sadař,
který si se svými stromy výborně rozuměl
a zdá se, že jeho duše na Onom Světě stále

ještě přežívá. I když bude leckterým stromům
slušných pár desítek let, jsou úžasně vitální a pod
bohatou úrodou ohýbají své větve až k zemi. Noví
majitelé naštěstí skoro všechny stromy zachovali,
přikoupili ještě některé pozemky těsně přiléhající
k usedlosti a postupně zanedbávanou zahradu ve
spolupráci se zahradní architektkou Lucií Komendovou
začali přetvářet do podoby permakulturní zahrady,
tedy takové, která nevyžaduje intenzivní péči a přesto
se v ní daří pěstovat ovoce a zeleninu. Tráva se tu
seká jen jednou dvakrát za rok a protože dobytek,
který by spásal seno, se tu nechová, rovnou se používá
jako mulč kolem stromů 
Na místě, kde se dnes od hladiny koupacího jezírka
odráží sluneční paprsky, býval dříve nebesák –
rybníček, do kterého proudila voda z okapů a který se
tak střídavě plnil a vysychal. Svou novou podobu
získal po vyhloubení, zvětšení a vyložení fólií,
nicméně voda sem stále z okapů proudí, ale odtéká
jen tehdy, když se přelije přes okraj. Vodní plocha je
tu ale ještě jedna – spodní jezírko, které už není

koupací, slouží jako retenční nádrž vody přečištěné
v kořenové čističce. Ta funguje spolehlivě už rok
přesto, že majitelé v současné době využívají chalupu
jen příležitostně. Ze spodního jezírka se voda
přirozeně vsakuje do okolního terénu a vylepšuje tak
hydrologickou bilanci. 
Do koncepce permakulturní, respektive přírodní
zahrady zapadají i volné živé ploty po obvodu
pozemku vysazené z jedlých keřů. I když jim nejsou
více než tři čtyři roky, už začínají plodit, a tak si
mohou majitelé občas zobnout třeba muchovníku 
či ostružin, do kuchyně se hodí i rakytník nebo černý
bez. 
Okrasou zahrady je část za domem, která slouží i pro
posezení na jaře na podzim. Slunce sem totiž svítí
odpoledne a večer, a tak se tady kromě teplomilných
trvalek daří i bylinkám. I když v době naší návštěvy
byla už většina květin odkvetlá, mohli jsme se
přesvědčit, že dobře založený okrasný záhon je
ozdobou i po odkvětu. Suchá květenství třapatek,
řebříčků, rozchodníků a dalších druhů rozehrává ve
spojení s okrasnými trávami skutečnou symfonii
barev, kterou umí vykouzlit jen podzim.

n
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Samota, výhled do kopců
a lesů – barevný podzim

na Onom Světě

Průhled ze dvora přes
jezírko s jasnou
dominantou starého
ořechu





Vnitřní, dříve
hospodářský dvůr
obklopený budovami
vytváří soukromý prostor.
Terasa přiléhající ke grilu
krytá pergolou je
vydlážděna z dřevěných
špalíků – nejde sice
o řešení navěky, ale
k přírodě je takové řešení
milosrdnější a dobře se
po ní chodí i naboso.
Dříve, jak to bývalo
obvyklé, byl dvůr asi
vydlážděný kameny nebo
jen udusaný, dnes tu
roste svěže zelený, hustý
trávník, dlážděné jsou
pouze cesty
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Trvalkovo-bylinková
partie je okrasným
prvkem a reminiscencí na
okrasné předzahrádky
venkovských usedlostí.
Funguje vlastně jako
předzahrádka, i když je
za domem. Kromě
bylinek pro využití
v kuchyni se tu najde
přes léto i řada květin do
vázy, teď, na podzim, už
mají trvalky své finále za
sebou, svým způsobem
jsou ale stále krásné

Na místě původního
menšího nebesáku je
dnes koupací jezírko –
zvětšené, prohloubené
a vyložené fólií.
Dřevěným korytem sem
proudí voda z okapů,
a i když delší dobu
neprší, vody moc
neubyde. Je nádherně
čistá a průzračná, filtrační
systém je prostý – vodu
čistí pouze kořeny rostlin
vysazených po obvodu
jezírka. Protože z vody
odebírají živiny, nedávají
řasám šanci růst

Dřevěné vodní víle z dílny
sochaře Jiřího Vyviala to

na břehu přírodního
jezírka sluší, stárne do
krásy spolu se dřevem
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Starý ořech je jednou
z dominant zahrady. Sice
dělá trochu neplechu,
když jeho listí padá do
jezírka a musí se
odstraňovat, ale kdo by
mu tuhle drobnou
skvrnku na kráse
neodpustil, když se ve
svahu tak nádherně
vyjímá, poskytuje stín,
ořechy a navíc místo pro
zavěšení houpačky

Malá, ale plně funkční
kořenová čistírna. Do
prostoru vyplněného
štěrkem a osázeného
čisticími vlhkomilnými

rostlinami proudí
znečištěná voda z domu.

Jakmile rostliny splní svou
funkci a vodu vyčistí,
přetéká do spodního

zásobního jezírka, odkud
se přirozeně postupně

vsakuje do terénu
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Lucie Komendová, M.Sc.
realizátorka zahrady

Zahrada s jabloňovým sadem
o celkové ploše přes dva hektary
se kloní pozvolna
k jihovýchodu. Nejdůležitějším
aspektem návrhu byl vodní
režim pozemku; maximální
využití stávajících zdrojů vody
– dešťové i odpadní a naopak
vysušení podmáčené části
louky. 
Dešťová voda z domu doplňuje
přes usazovací lagunku
koupací jezírko a z přilehlé
kůlny je svedena k zeleninovým

terasám, kde po vzoru starých alpských zavlažovacích
systémů povrchově protéká v kamenném korýtku
a částečným zásakem zavlažuje záhony. 
Voda odpadní se čistí v kořenové čističce, z ní odtéká do
retenčního jezírka a dál zavlažovat ovocný sad. Voda
z podmáčené louky byla svedena do malého potůčku,
který vtéká do dalšího retenčního jezírka a přepad z něj
zahradu zavlažuje pomocí průlehů, po vrstevnici
vedených příkopů.
Zeleninové terasy vznikly navršením vytěžené úrodné
zeminy při přebudovávání původního nebesáku na
koupací jezírko.
Další rovné plochy v zahradě byly vybudovány pomocí
suchých zídek z kamene z nedalekého lomu.
Z původního sadu, kde dnes stále najdeme i několik
cenných starých odrůd, zmizely během revitalizace
usedlosti staré a suché jabloně a byly nahrazeny jinými
ovocnými druhy a také slunečními pastmi s ovocnými
keři pro větší pestrost. 
V sadu byly na volné plochy dosety medonosné rostliny,
aby lákaly hmyzí opylovače. Spodní část sadu s velkým
počtem uhynulých stromů se proměnila v „divočinu“,
která je zcela ponechána vlastnímu vývoji, bez lidského
zásahu. Je místem, kde je možné se učit a pozorovat.
Celý pozemek lemuje více než 2000 m2 živých plotů
převážně z domácích druhů keřů, které kromě potravy
lidem i ptákům poskytují pozemku ochranu před větrem.
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Přístupová cesta ke
dvoru je krytá
střechou z korun
ovocných
i okrasných stromů

Louky v okolí
usedlosti se sekají
jen dvakrát za rok.
Les v pozadí chrání
prostor od severu,
možná i proto se
tady tak dobře daří
ovocným stromům,
především jabloním,
které pod tíhou
plodů ohýbají své
větve až k zemi


