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Náruč otevřená
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NEBÝT DOPORUČENÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTKY, ASI BYCHOM NÁDHERNOU,
ČERVNOVĚ ROZKVETLOU ZAHRADU JEN TĚŽKO NAŠLI. ROZHODNĚ BYCHOM
JI NEHLEDALI V PŘÍMĚSTSKÉ LOKALITĚ JIHOČESKÉ METROPOLE, PROTOŽE
JSME ZVYKLÍ, ŽE NA TAKOVÝCH MÍSTECH SE VĚTŠINOU PŘÍRODNĚ LADĚNÝM
ZAHRADÁM NEDAŘÍ. TENTOKRÁT JDE ALE O VÝJIMKU, I KDYŽ PŮVODNÍ
ZÁMĚR BYL TROCHU JINÝ.
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Text a foto Michal Babor

Přírodní zahradu se všemi jejími zákonitostmi,
plnou života, hmyzu, lučních květů, vzrostlých
stromů a zeleninových záhonů, si většinou

dokážeme představit někde na venkově, u staré chalupy
s ovocným sadem a za plaňkovým plotem. Tentokrát vás
však zveme na návštěvu zahrady, která vznikla před pár
lety kolem nově postaveného, moderně pojatého domu
usazeného do svahu, lépe řečeno na terénní zlom:
zatímco hlavní část zahrady se nachází na jedné úrovni,
vstupní část na pozemek i do domu leží o jedno celé
obytné patro níž. To, co na svahu nezabral dům,
ponechalo se přírodě – svah se zpevnil pomocí
dřevěných latí a osel travní směsí Rozkvetlá louka. 
První dva roky prý nic moc, ale třetí rok, kdy jsme mohli
zahradu navštívit i my, dostála travní směs svému názvu.
Pestrost lučních květin byla nejen vidět, ale i slyšet. 

Nad řebříčky, diviznami, šalvějemi, kopretinami,
chrpami, hadinci, kohoutky a spoustou dalšího lučního
kvítí netrpělivě přeletují včely, mouchy, pestřenky,
kovaříci a další drobný hmyz, aby si z bohaté nabídky
sladkého nektaru a pylových zrn odnesl také něco pro
sebe. Nad takovým koncertem pro oči i uši dokážete
sedět dlouhé minuty a stále máte co objevovat. Ale je to
u zbytek zahrady, který také stojí za pozornost – ať už je
to terasa s bazénem a odpočinkovým zákoutím,
nevšedně pojatý trvalkový záhon nebo užitková zahrada
plná sladkých jahod a hráškových lusků. Když už si
myslíte, že nemáte co objevovat, vyskočí na vás ze svého
úkrytu kočka, kterou právě automatická sekačka vyrušila
z poledního spánku. 
I když je zahrada nedaleko Brna ještě hodně mladá
a pár let ještě potrvá, než povyrostou keře po jejím
obvodu, aby skryly hustou zástavbu v okolí a vytvořily
tak dostatek soukromí, už teď se má tahle mladá slečna
čím chlubit. Nakonec, posuďte sami!
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Promyšlená a přesto
přirozeně působící
kombinace vysazených
trvalek s divokými
rostlinami ze směsi
Rozkvetlá louka: zatímco
modré šanty, žluté
řebříčky nebo okrasné
trávy vysadily na místo
ruce šikovných
zahradníků, diviznám,
planým řebříčkům,
kopretinám, zvonkům,
silenkám a mnoha dalším
druhům přesné místo
vyčleněné nebylo – tam,
kde se jim daří, si prostě
rostou
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  Přístup od vstupní branky

do horní části zahrady
vede po chodníku

z betonových desek
uložených do štěrkového

pole – čisté, elegantní
řešení, které v sobě

snoubí přírodní i čistě
moderní aspekt.

Trvalkové záhony jsou od
štěrkového chodníku
odděleny plastovým

předělem, který zabrání
prorůstání rostlin mimo

vyčleněné místo

V horní části zahrady se
trávník pečlivě udržuje,
aby mohl sloužit i jako
příležitostné hřiště.
Dětská prolézačka je
dočasným prvkem – až
děti vyrostou, může se
odstranit a místo může
sloužit jako užitkový
nebo okrasný záhon
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Bazén se už dávno stal
součástí každé moderní
zahrady – záleží jen na

tom, jak vhodně ho
dokážeme

zakomponovat do
prostoru. Kulisa z okolní
zástavby časem zanikne

za volně rostoucími
živými ploty

Netradičně pojatý
trvalkový záhon je
rozdělen do několika
geometrických částí,
z nichž každá je
vyhrazena konkrétnímu
druhu rostlin – od právě
zatahujících cibulovin
přes letní trvalky až po
okrasné trávy, které svůj
efekt projeví až na
podzim

Automatická sekačka
zvládá péči o trávník bez
lidského zásahu a vydává

se sekat v pravidelných
intervalech



Detaily pro inspiraci
\

Reportáž

Ing. Eva Teplická
autorka návrhu zahrady

Styl zahrady o celkové rozloze 1250 m2

navazuje na architektonický výraz
domu. Geometrické uspořádání ploch
je vyvažováno použitím rostlin různých
struktur, textur a barev. V kontrastu
s přísnou architekturou novostavby
jsme zahradu navrhli v přírodním
duchu. Na přání majitele je rodinný
dům obklopen plochami divokých
trvalkových záhonů s pestrou skladbou
rostlin suchomilného charakteru. Jsou
mulčovány štěrkem a mají vysoký

stupeň autoregulace (sebeřízení), takže jsou méně náročné
na údržbu. Nevyžadují zálivku, odplevelovat je třeba jen
třikrát během roku a na jaře seříznout. Jarní aspekt tvoří
směs cibulovin – tulipány, narcisy, okrasné česneky,
modřence a šafrány. Dynamika je vnesena pomocí
vtroušených solitérních okrasných travin. 
Kostru kompozice tvoří nově vysazené listnaté a jehličnaté
stromy – lípa, jeřáb břek, jeřáb ptačí moravský, liliovník,
katalpa, šachován, javor, habr a borovice lesní, z ovocných
stromů jsme zvolili staré a krajové odrůdy odolnější vůči
chorobám. Na okraji hranice jsou vysázeny známé i méně
známé ovocné druhy – rybíz, angrešt, zimolez, josta,
agónie, muchovník, rakytník, ostružiny, maliny, dřín
a další.  
U vstupu a v zadní užitkové části zahrady byl prostor pro
uplatnění lučního květnatého trávníku – směs travin
s bylinami převážně domácího původu. Oproti klasickému
trávníku je druhově bohatý, atraktivní pro hmyz a jiné
živočichy a vnáší do zahrady esenci divoké přírody. Navíc
je méně náročný na údržbu (sečení třikrát během roku)
a postupné vykvétání jednotlivých druhů se jeví jako
zajímavé zpestření celé zahrady. 
Rok a půl po založení zahrady jsou výsadby stabilizovány.
Záhony trvalek jsou plně zapojené, stromy a keře nabývají
na hmotě. K spokojenosti majitelů přispívá fakt, že
zahrada zvolenou technologii založení a použitím výše
zmíněných prvků vyžaduje minimum péče a žije si svým
vlastním životem. Pro majitele zahrady je tak zdrojem
nekonečné inspirace, prostorem pro pozorování přírodních
procesů a vývoje zahrady jako celku.
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Dům je osazen téměř
těsně k jedné straně
pozemku. Habrový plot
zatím roste do výšky,
časem se bude
seřezávat. Dětský míč
už je na cizí parcele.
Svah je tady tvarován
do přirozeného splazu
osázeného směsí šanty,
šalvěje, kontryhele
a kopretin, posekaná
tráva se tu nechává
ležet

Ateliér Gaia
Ing. Eva Teplická
Durďákova 49, 613 00 Brno
Tel. 777 614 907
www.zahradaproradost.cz

V užitkové části zahrady nejde
o žádné velké pěstování, ale
spíš metodu „z ruky do pusy“.
Přesto se tady zelenině
i drobnému ovoci výtečně daří

Kočka si na automatickou
sekačku stále ještě nezvykla
a před jejími nájezdy se chodí
schovávat do zeleninových
záhonů, kam má sekačka vjezd
zakázán
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