ZAHRADNÍ TVORBA

ZAHRADA RODINNÉHO DOMU
PROCHÁZKA ROZKVETLÝM SADEM NEBO
TVŮRČÍ KATARZE
Tomáš Pilař

Motto:
Není malých zakázek,
jsou pouze malá
řešení.
Kvalita architektury
je otázkou uměřenosti
a souladu.
Osvícený zákazník je
základní předpoklad
dobrého konce.

Ing. Tomáš Pilař (1970), absolvent
oboru sadovnictví a krajinářství na
Zahradnické fakultě VŠZ v Brně,
autorizovaný architekt, zakladatel
ﬁrmy Datura – ateliéru pro zahradní
a krajinářskou tvorbu
SNÍMKY: autor
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Návrh rodinné zahrady se zdá být milou hravou záležitostí plnou krásných detailů
a nevšedních rostlin, místo toho je potenciálně jednou z nejstrašnějších katarzí v práci
zahradního architekta. U mě se zde totiž snoubí neomezená hloubka zpracování s nedostatečným zadáním a omezeným rozpočtem, nebo jinak neomezená touha opakovaně vstupovat do návrhu zahrady s požadavkem na stanovení konečné ceny (předpokládá se jaksi samo sebou, že cena nebude vysoká, poněvadž zahrádku si vlastně
udělá kde kdo). Všechny námitky mají jedno společné – součástí návrhu zahrady je
pomoc zahradního architekta při hledání zadání.

Vzácným případem jsou sepsané požadavky na zahradu (nikoliv asi dva stromy, maliny a rybíz nebo trávník a nějaké túje),
ale odkud kam se bude chodit, odkud kam se lidé budou
dívat, co je spíš prostor intimní a co veřejný, co se ještě může
chtít „asi budeme chtít bazén, prosím, vyhraďte mu místo“).
V opačném případě je povinností architekta klást neočekávané (a nepříjemné) otázky nutící klienta přemýšlet, odkud
kam a kdo bude chodit a jezdit třeba se sekačkou (cestičky
a rampy), kudy kam se lidé budou dívat (kompoziční osy,
kompoziční akcenty), jak se zahrada bude využívat (rodina
s dětmi nebo spíše reprezentační a pohledová záležitost), jak
moc se jí chcete věnovat (opravdu si myslíte, že to budete
stíhat), kolik si myslíte, že to může stát?
Spousta problémů má totiž celkem jednoduché řešení, pokud
jsou vysloveny včas. Totiž místo na budoucí bazén může být
vyznačeno terénní modelací, záhonem modrých květin nebo
zůstane pouze vynechané, všechno je o dost lepší než později
umístit bazén za garáž a kůlnu na dříví a chodit do něj kolem plotu do ulice, místo na dřevo do krbu může být docela
blízko dveří i místnosti s nářadím (a cirkulárkou) a nebude
ho potřeba nikam nosit, místo na kompost může být uktryté
v záhonu malin a tak dále.
Na druhou stranu, pokud někomu stačí sériový dům vybraný
z „davového“ katalogu, asi nemusí aspirovat na zahradu od
architekta a naopak. Neustále totiž se nad prací vznáší rozpor
ambicí domu a zahrady, přičemž omleté tvrzení, že kvalita architektury je věcí souladu částí víc než částí samotných, jaksi
zůstává neslyšeno. Tvořit zahradu kolem beztvarého domu,
který nemá obličej a záda, posazeného doprostřed parcely,
a zahrada má vznikat až v okamžiku, kdy se dokončují vnější
omítky a kdy nejenže nelze domem posunout, ale ani předělat
vstup nebo schody na terasu (vstup je vždy kolmo na zeď
bez ohledu na směr příchodu), je práce sisyfovská, co se týče
dřiny, tak i konečných výsledků.
Zahradní architekt řeší (může a má řešit), přirovnáme-li zahradu k domu, nejenom dispozici, ale vybavení nábytkem, koberce, čalounění a obrazy, stejně tak musí myslet na přestavbu
bytu na dvojgenerační za dvacet let. A přitom klient většinou
ani netuší, že by prostor mohl mít koncepci a že pokud ji má,
není triviální ji změnit, práce vlastně nikdy nekončí, každá
změna vyvolá další sérii změn, zadání „aby tam celý rok něco
kvetlo, celý rok něco vonělo a nedalo to skoro žádnou práci“ je

přetěžko naplnitelné (u choleričtějších architektů vede k odpovědi, že nejmíň práce dá zelený beton, čímž většinou přijdou
o zakázku). Třebaže architekt vidí mnohem dál než klient,
v případě košatých projektů není ani on schopen dohlédnout
konce, a proto je tedy obtížné stanovit konečnou cenu za dílo.
Se zvláště hloubavým investorem nelze realizovat projekt
jinak než dohodou o hodinové mzdě architekta nebo dohodou
o ceně za nejbližší etapu projektu. Nepřekvapí tedy, že mnoho
architektů považuje intenzivní zájem klienta o tvorbu zahrady
za destruktivní, protože jakkoliv se klient cítí povolán, po desáté korekci zadání se architekt cítí být unaven.
Celá úspěšná tvorba je prostoupena požadavky na autora,
zákazníka i jejich projekt:
• Architekt musí být nadán obrazotvorností, aby si dovedl
představit, co se stane za deset, třicet a padesát let, zákazník
musí mít trpělivost, aby si na některé věci počkal.
• Architekt musí pořídit dost dobrý (silný) návrh, aby unesl
změny a drobná doplnění (sebelepší realizace v sobě zahrnuje
nebezpečí doplnění o plastový pseudobarokní květináč s křiklavě barevnými letničkami nebo o roztomilého trpaslíčka).
• Složitější zahrady (ty, co obsahují skalky, zídky, bazény a pergoly) jsou autorskými díly s povinností autorského dozoru až
do samého konce a lépe i dohledu v letech následujících.
• Zahradní architekt a zahradník jdou jako poslední, takže na
ně padnou všechny chyby předchozích profesí a musí je obrátit k dobrému nebo alespoň zakrýt milosrdnou zelení.
• Pokud považuje zákazník za normální, že dům mu pravidelně uklízí úklidová ﬁrma, je logické rozšíření, že na zahradu
pravidelně dohlíží ﬁrma zahradnická, přičemž vůbec nemusí
dělat všechno, jenom to, co zrovna udělané není.
• Jestliže dům stojí 15–25 000 Kč/m2 užitné plochy, pro zahradu zpravidla stačí částka 10 × až 20 × nižší, ale za setinu
a míň už deﬁnitivně nic pořídit nelze. U větších zahrad je
řešením diferencovaný přístup k jednotlivým částem.
• Tvorba zahrady má ambice být nekonečným procesem, kterému se v konečném čase dá vtisknout pouze kostra.
• Zahrada je vždy běh na dlouhé tratě nejenom proto, že
nelze celou zahradu založit z opravdu vzrostlých dřevin (ty
lze použít v případě atria banky nebo bloku prestižních kanceláří), ale také proto, že nikdo v okamžiku prvního kontaktu
(zadání) není schopen odhadnout, co všechno bude třeba.
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• v seznamu priorit ji umístí na poslední místo,
• přemýšlí o ní, až je dům postaven, a hodlá ji
pořídit z peněz, které zbudou,
• pořizuje si zahradu s pocitem, že nebude
vyžadovat žádnou péči

ŠPATNĚ

Možná poučení z předchozích řádků lze shrnout do tabulky, jak posloužit zahradě:

• má ji rád, to je všechno
(myslí na ni, i když je daleko, chce být s ní
a v ní, věnovat se jí, tuší, že to bude něco
stát, chce s ní být spokojený)

AUTOR

DOBŘE

KLIENT

• použije na údržbu velmi náročné prvky, jako skalku,
• navrhne komplikovaný půdorys (malé bobečky
v trávníku),
• projektuje věci, které zákazník nemůže využít, které
nechtěl a chtít nebude,
• vloží do zahrady všechny věci, které někde viděl (na
obrázku) a zdály se mu aspoň chvíli krásné

Rozvedením staré pravdy, že z požadavků dobře/rychle/lacino
lze splnit nejvýš dva, jsou pak následující cesty, jak se dobrat
zahrady:
1a – Pořídit zahradu špatně a lacino: uložit stavební ﬁrmě,
která staví dům, aby osela trávník a zasázela tam nějaké túje
(desítky referenčních realizací v každém obytném souboru).
1b – Pořídit zahradu špatně a draho: uložit stavební ﬁrmě,
která staví dům, aby osela trávník a zasázela tam nějaké túje
(mnoho referenčních realizací v každém obytném souboru)
a doplnit věcmi, které zaujaly při návštěvě zahradního centra
(mnoho referenčních realizací v každém obytném souboru).
Postup s rostlinným materiálem pak opakovat každý rok

• vybírá vitální a spolehlivé taxony, které porostou,
i když nebudou mít optimální péči (zpravidla
problémové jsou superkultivary inzerované zahradními
centry),
• vyřeší všechny přístupy a komunikační vazby
(po zahradě je potřeba jezdit se sekačkou a kolečkem,
lépe taky zajet autem),
• důsledně vyřeší všechny technické (technologické)
detaily – co nelze efektivně udržovat, udržováno
nebude

Architekt musí
být nadán
obrazotvorností, aby
si dovedl představit,
co se stane za deset,
třicet a padesát let,
zákazník musí mít
trpělivost, aby si na
některé věci počkal.

(něco vůbec neporoste, další věci porostou špatně a některé
příliš, žádná pak nebude vypadat jako obrázek v katalogu).
2a – Pořídit zahradu dobře a ne moc draho: strávit dosti času
vlastními úvahami a debatou s architektem stavebním i zahradním a ty přimět k diskusi a spolupráci.
2b – Jak pořídit zahradu dobře a draho: použít cestu 1a
(nebo 1b) a uvědomit si, že to není cesta, pak nahradit variantou 2a nebo vrhnout se na studia a i poté poněkud metodou „pokus – omyl“ zrealizovat zahradu.
Takže vzhůru do budování zahrady, nejlacinějšího obytného
prostoru; myslím že jste na dobré cestě mimo jiné i proto, že
čtete tento časopis i článek.

Příběh pergoly
V mnoha případech je zahradní architekt postaven před nutnost vyřešit kumulované chyby jeho
předchůdců: dům přecházel v zahradu rozměrnými
shrnovacími dveřmi výšky 3 a šířky 4 m, obrácenými
na jihozápad, před dveřmi byla vydlážděna terasa
šířky 6 m, a protože sluneční paprsky změnily tuto
terasu každé odpoledne v pekelnou výheň, „mělo se
něco stát“. První nápad, přistínit terasu markýzou,
skončil zjištěním, že dost velká je jenom ta největší
markýza a tu si nikdo nepověsí na dům, byl pak nahrazen vizí, že to vyřeší zahradní architekt pergolou.
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Samotné zadání výška 3 m, rozpětí 6,5 m evokuje představu
těžkopádné hřmotné konstrukce, takže nalezené řešení subtilní kovové konstrukce barvy podmračené oblohy bylo milým
překvapením, stejně tak jako třetina ceny markýzy. Pergola
nyní obrůstá révím. Podmínkou úspěchu byl obrazotvorností
nadaný investor, který připustil kovovou pergolu.

Neuvěřitelné se stává skutkem aneb pohádka nakonec
Za čtvero kopci a jedním potokem (kousek za Prahou) koupil
pozemek osvícený investor s tím, že tam jednou bude mít
dům, zatím ale na něj nemá, a tak tam postaví jenom chatu,
ze které bude posléze letní byt pro hosty. Od samého začátku
trval na koncepčním řešení celého pozemku (0,6 ha), umístění domu, chaty, zahradního jezírka, odpočívadla, hřiště i přístupové cesty, kompozičních vazeb a řešení pro více variant
(např. více domů). Potom následovaly terénní úpravy, které
svažitou louku změnily na překvapivý kousek modelovaného
prostoru (první obrázek – vytyčení obrysů, to jsme tomu ještě
úpně nevěřili). Balvany objevené při zřizování plošiny na dům
byly výzvou ke zbudování skalky a zárubních zídek odpočívadla nad jezírkem (druhý obrázek – hotová zárubní zídka odpočívadla, už věříme). Následovala výsadba dřevin (místy i šest
metrů vysokých stromů, většinou však trochu běžnějších velikostí), která doplnila dřeviny stávající a bude pokračovat keři
a tvorbou sadovnického detailu, technickou realizací jezírka
a spoustou dalšího dle chuti a elánu.
To všechno bez toho, že by se dům samotný alespoň začal
projektovat, prostě až nadejde jeho čas, bude zasazen do fungující zahrady, která na něj už čeká.
Věci by se nemohly stát při požadavku „rychle a hned“ nebo
by zcela vystoupily z ﬁnančních možností investora (nelze
projektovat, že se najdou balvany pod budoucím domem,
nutné násypy mají jinou technologii, nedostanou-li čas na
slehnutí, dřeviny lze sázet za tisíce i statisíce kus atd.).
Zde však investor (osvícený) i projektant mají pocit, že vzniká
dílo, které je obohatí vnitřně i navenek a přesáhne běžně
chápaný obsah rodinné zahrady a dost možná se budou vídat
mnoho let (jestli nezemřeli, tak tam tvoří dodnes).
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