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Když rozkvétá
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alpská sjezdovka
ADRESA ZNĚLA JASNĚ, ALE TREFIT SE DO ÚZKÝCH JEDNOSMĚRNÝCH ULIČEK VE SVAŽITÉ ČÁSTI BRNA BYL TAK TROCHU OŘÍŠEK.
KDYBYCHOM NEVĚDĚLI, ŽE NA NÁVŠTĚVU DO JEDNÉ ZE SVÝCH
ZAHRAD NÁS POZVALA ZAHRADNÍ ARCHITEKTKA LUCIE KOMENDOVÁ,
ČEKALI BYCHOM TADY NEJSPÍŠ SVĚT BETONOVÝCH OPĚRNÝCH ZDÍ
A ZKRÁTKA DRŽENÉHO TRÁVNÍKU. OPAK BYL PRAVDOU!
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Terasa navazující přímo
na dům má dřevěnou
palubu a je dostatečně
prostorná pro letní
snídaně i večerní grilování
s větší společností. Stejné
dřevo jako na terase kryje
koruny zídek z přírodního
zdiva. Aromatické bylinky
pěstované v úzkých
záhonech po okraji terasy
za horkého léta krásně
voní a občas přistanou
i v polévce nebo na
stejku

Text a foto Michal Babor

K

dyž se staví nebo
rekonstruuje v již zastavěné
části města, mívá to jednu
nezanedbatelnou výhodu: lapidárně
řečeno člověk ví, do čeho jde. Soused ho
nepřekvapí třípatrovým domem ani
králíkárnou přilepenou na plot hned vedle
terasy. Dům lze kdykoli přestavět nebo
opravit, pozemek ale většinou nijak
zásadně nezměníme. Když se majitelé
zahrady představené na následujících
stranách rozhodovali, jestli přesídlit sem,
do jedné z okrajových částí Brna,
zvažovali pro i proti parcely, která svým
sklonem připomíná alpskou sjezdovku. Ale
pozemek byl orientovaný na jih,
umožňoval na městské poměry daleký
výhled do zeleně a výměra bratru tisíc
metrů byla tak akorát… Jenže co s tím
prudkým svahem?

Jak už příroda několikrát dokázala, snaží-li
se ji člověk příliš znásilnit, zle se mu
odvděčí. Designérka Lucie Komendová
proto majitelům navrhla jen decentní
úpravy terénu, které zajistí v části
přiléhající k domu obytnou funkci,
a zbytek ponechat v přírodním duchu.
A trefila se! Také majitelé jsou totiž
příznivci spíše přírodního stylu, a proto
jim nebyla cizí kvetoucí louka ani pár
ovocných stromů a keřů. A tak má
zahrada ve své svažité části dvě tváře: tu
formální, s obytnou palubou, jezírkem
a několika menšími terasami, a přírodní –
s loukou, užitkovými dřevinami
a zahradním domkem. Těžko říci, která
z nich je zajímavější, zvláště v polovině
června, kdy jsme zahradu navštívili my.
Nakonec posuďte sami…
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Jezírko je mělké a ke koupání přímo neslouží – alespoň ne majitelům. Jejich slova, že koupat se sem
létají jedině ptáci, dokázal kos a předvedl polední osvěžující rituál. Jezírko je samočisticí, rostliny
zvládnou spotřebovat všechny živiny, takže voda zůstává čistá. Paluba na břehu je myšlena jako lavička
– stačí se posadit, ponořit nohy do chladné vody a kochat se výhledem…
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Přepadem přes plochý kámen přetéká voda
z jezírka do malé tůňky pod terasou a vrací se
nuceným oběhem zpět nahoru. Proud vody není
nijak velký, voda proto zvlhčuje i kameny v zídce
a drobný hmyz toho rád využije
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Kvetoucí loukou v dolní
části zahrady vede jen
úzká pěšinka, jinak je to
ráj barevných přírodních
rostlin, které jsou pastvou
nejen pro oči, ale i pro
motýly, včely, pestřenky
a mnoho druhů
užitečného hmyzu.
Druhová skladba rostlin
se bude časem měnit,
teď, dva roky po výsevu,
je tu zastoupený
nejčastěji heřmánek,
chrpy, vlčí mák, vikev
a koukol
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Předzahrádka se vstupem
do ulice je založena jako
suchá zahrada. Nosit po
schodech nahoru
sekačku by bylo zbytečně
obtížné, a tak funkci
trávníku přebírá štěrk.
Vysazeny jsou v něm jen
suchomilné rostliny
doplněné jarními
cibulovinami. Gabionový
plot časem poroste
přísavníkem a tvrdý efekt
kamene výrazně zjemní

14 | ZAHRADA V OBRAZECH

