z Chelsea

Nejkrásnější zahrada

Jemná okrová
barva zdi celé
místo prosvětlí.
Sytější barva by
vypadala trochu
agresivně – místo,
aby výsadbu
jen zdůraznila,
strhla by na sebe
pozornost diváka.
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Půdu mezi rostlinami pokrývá drobný
štěrk, snížil se tak odpar vody a celý
záhon vypadá navíc velmi upraveně.

Výstavy
v londýnské
čtvrti Chelsea se
pořádají už od roku
1913. Prohlédněte
si zahradu, která
byla letos oceněna
zlatou medailí.

V

Anglii má zahradnictví a vše, co
souvisí se zahradami, nejenom
dlouhou tradici, ale stálou a velkou oblibu široké veřejnosti. To se rok co
rok projevuje právě na výstavě Chelsea
Flower Show, kterou pořádá společnost
The Royal Horticultural Society. Již několik
týdnů předem jsou vstupenky vyprodané a na samotné výstavě se tísní davy
nadšených návštěvníků. Chelsea Flower
Show přináší v podobě soutěžních zahrad
a firemních stánků nové trendy v zahradním designu, osvědčené i nové kultivary
okrasných rostlin a množství doplňků
pro zahrady. Zahrady se podle návrhů
designérů a za finanční účasti sponzorů
postaví přibližně během tří týdnů před
výstavou a ještě v prvních dnech před
vstupem veřejnosti proběhne vyhodnocení
všech vybudovaných zahrad i soutěžních
firemních expozic a jsou rozdány medaile.
Letos byla společností RHS vyhlášena jako
nejlepší ve své kategorii zahrada navržená
Clevem Westem.
Nedá se asi s jistotou říci, co přesně vedlo
porotu k vyhlášení této zahrady za nejhezčí
mezi tolika jinými krásnými, ale zřejmě to
bylo několik faktorů dohromady. Především
zahrada působí na návštěvníka od prvního
okamžiku radostně, uvolněně, a přesto poněkud tajuplně. Dalším faktorem je harmonická kombinace barev v převážně teplých
odstínech červeno-žluto-zelené barevnosti
s decentní příměsí chladnějších tónů.
Neméně důležitým faktorem je mistrné
prostorové rozvržení zahrady jak v ploše,
tak ve výškách. Tyto tři aspekty plus zdařilý
výběr rostlin i materiálů a v neposlední
řadě také působivá hra kontrastů, která
návštěvníka udržuje v pozornosti a touze
zahradu prozkoumávat, je možná tím, co
rozhodlo o vítězství.
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Zahrada je rozdělena na tři úseky, první
září barvami květů řebříčků, hvozdíků,
mavuní, turanů, česneků a pastináků, mezi
nimiž vede cesta z Cotswoldského kamene
ke snížené zahradě, kde se kamenná cesta
rozpadá a ztrácí. Podúrovňová zahrada se
sloupy působí tajemně s přídechem dávnověku, mezi sloupy ale vesele žijí květiny
a traviny. Své místo tu má rudý hvozdík,
červená Acaena microphylla, růžová chrpa
‘Phoenix Hybrids’, bílý badil, šalvěj se
stříbrnými listy, žlutavé trsy trávy Anemanthele lessoniana a Calamagrostis acutiflora, nerozkvetlé zelené špice paznechtníku
i exotické listy máčky. To vše je zjemněno
úkrojkovitými listy a načechranými okolíky
fenyklu ‘Giant Bronze’ a pastináku. Po několika kamenných schodech se stoupá
do stinného koutu zahrady se schodovitě
střiženým hraničním plotem ze zimostrá-

Malá plocha
je osázena
trvalkami s různým
charakterem růstu
a odlišnými listy.
FLÓRA NA ZAHRADĚ 33

8/19/11 11:12 AM

34 FLÓRA NA ZAHRADĚ

32-35 Zahradnik.indd 34

ZÁŘÍ 2011

8/19/11 11:12 AM

Rostliny, které můžeme podle
nejkrásnější zahrady na Chelsea
Flower Show 2011 použít
v našich zahradách:
pastinák (Pastinaca sativa)
fenykl (Foeniculum vulgare)
anděliku (Angelica archangelica)
jerlín japonský (Sophora japonica)
metlici (Deschampsia cespitosa)
třtinu (Calamagrostis acutiflora)
bažantí oceas (Anemanthele lessoniana)

zu a několika jerlíny japonskými. Jejich
koruny tvořené drobným olistěním jsou
protiváhou těžkých sloupů, jejichž hmotu
rostliny celkově zlehčují a oživují. Jestliže
v předních částech zahrady zářily červené
a žluté květy, zde je pokračující žluto-zelená kombinace doplněná chladnou modrou
barvou květů zvonků a plaménků ‘Blue
River’. Na vzdálené hranici zahrady končí
osová cesta lavičkou, jež je obklopena
zelení. Tu tvoří vysoká andělika, střapaté
neupravované zimostrázy uprostřed výsadby, chocholaté trsy trávy metlice, špičky
paznechtníku, žluto-zelené chomáče pryšce ‘Fens Ruby’, zelené kopečky kakostů
‘Bill Wallis’ s nenápadnými květy a pro tuto
zahradu nepostradatelný pastinák setý.
Ten je i v Anglii známý spíše jako kořenová
zelenina a návrhář Cleve West ho použil
zcela originálně. Zdá se, že právě barva
květenství této mrkvovité rostliny ho inspirovala k jasně žluté barvě zdi tvořící pozadí
pro antickou část. Omítnutá zeď nepůsobí
díky kamennému lemu a řadě malých
trysek s tekoucí vodou hole a její hladká
omítka účinně kontrastuje s kamenným

na teplá stanoviště do sušších,
propustných půd
paznechtník (Acanthus mollis)
česnek (Allium schubertii)
mavuň (Centranthus ruber)
turan (Erigeron karwinskianus)
pryšec (Euphorbia cyparissias)
šalvěj (Salvia argentea)
acénu malolistou (Acaena microphylla)
okrajem, zídkami a nakonec i s betonovými
sloupy, které byly pro tuto výstavní zahradu
dovezeny z Francie. Vše souvisí se vším,
a tak kromě snížení úrovně docílil Cleve
West zdánlivého zvětšení prostoru, ale také
větší intimity a zároveň získal zbudováním
zídek i možnost posezení.
V zahradě se dají najít další promyšlené
detaily, které z ní dělají výsledný příjemně
působící celek, jenž nepostrádá vtip, nápad a myšlenku. Cleve West k ní poznamenává, že ačkoli se nechal inspirovat
antickými památkámi, přesto jeho zahrada
není kopií zašlého města. Jeho zahrada
je naopak potvrzením, že se staré může
potkávat s novým, že rostliny svým divokým
přirozeným samoobnovováním dodávají
jeho návrhu život, který se kontinuálně
odvíjí z historické minulosti přes přítomný
okamžik do budoucnosti.

Ing. D. VAŇKOVÁ, foto autorka

Pokud na zahradě použijete takto výrazné
prvky, jsou již zbytečné další ozdobné
dekorace – dojem by se zbytečně tříštil.

Z určitého úhlu pohledu
vypadá tato část zahrady
jako antické atrium.

Voda vždy velmi
výrazně ovlivní náladu
zahrady, ať už se jedná
o přírodní jezírko nebo
formálně řešenou nádrž
geomerického tvaru.
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