
Na Zanzibaru u afrických 
břehů bují divoká zahrada, 
jejíž návrh vznikal 
v pražském ateliéru Flera. 

text Vladan Šír, foto Monika Vaňková

český
tropický  
ráj

Mohl to být další luxusní resort 
s palmami, zavlažovaným trávníkem 
a přísně střiženými keříky. Jenže čeští 
krajinní architekti Ferdinand Leffler 
a Jana Pyšková měli se zahradou a pláží 
náležející k Zuri Zanzibar Hotel & Resort 
jiné plány. K překvapení obyvatel ostrova 
ležícího u východoafrického pobřeží se 
rozhodli pro co nejvíce místní vegetace. 

Pětihvězdičkový areál Zuri otevřel před 
třemi lety český investor Václav Dejčmar 
jako komplex více než padesáti vilek 
a bungalovů, které hostům poskytují 
maximální soukromí. To mělo být 
podle zadání krajinným architektům 
umocněno i zelení, jež objekty obklopuje. 
Ferdinand Leffler zavrhl tradiční vzorec 

palmy-trávník-keříky, kvůli němuž by se 
na pozemku musely nechat vypálit celé 
plochy, a navrhl zahradu plnou rostlin, jež 
jsou pro tuto lokalitu přirozené: stromy, 
keře, květiny, kapradiny, liány. To, co 
místní považují za bezcennou vegetaci,  
se stalo základem budoucí vzrostlé 
zahrady. Místo kácení stromů přišli  
Češi s jejich záchranou.

„Na začátku to byl zarostlý kopec, 
vnímali jsme extrémní podmínky místa,“ 
říká o projektu Ferdinand Leffler. „Rostliny 
tu rostou na skále, v hrozném horku, bez 
půdy. Věděli jsme, že nám dá strašně práce 
tady něco udržet při životě. A taky by byla 
hloupost nevyužít toho, že už tu těžký boj 
o přežití některé stromy vyhrály. Málokdo 
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1 Areál Zuri se rozkládá na ploše více než 
11 hektarů, z čehož zahrady tvoří zhruba 
polovinu. 2 Krajinní architekti navrhli zeleň tak, 
aby přirozeně obklopovala více než padesát 
vilek a bungalovů. 3 Bujná a divoce rostoucí 
vegetace poskytuje návštěvníkům nejen 
stín, ale také soukromí třeba pro meditaci. 
4 V místní spice garden rostou pro oblast 
typické druhy koření: citronová tráva, vanilka, 
skořice, kardamom, hřebíček. 5 Trávník, který 
je nutné neustále zalévat, tu téměř nenajdete. 
Rostliny rostou divoce a udržují se jen podél 
cestiček a míst pro odpočinek.  

si na první pohled uvědomí, že tohle 
nejsou palmičky s chabou korunou, která 
skoro nestíní. Tyhle stromy stíní jako naše 
ořešáky nebo pořádné duby.“

Výsledkem je více než pět hektarů 
velká zahrada sahající až na pláž, 
která postupně živelně obrůstá vilky 
a bungalovy. Návštěvníci se mohou 
procházet v zeleni, a přitom se navzájem 
neruší. Velké oblibě se těší takzvaná spice 
garden, zahrádka s kořením, kde roste 
vanilka, hřebíček, kardamom, skořice 
a zázvor, tedy zdejší typické rostliny. Místo 
se našlo i pro zeleninovou zahradu, v níž 
místní kuchaři pěstují ingredience do 
svých pokrmů. Palmy, typický symbol 
tropické exotiky, najdou návštěvníci až 

u pláže, kam zahradní architekti zasadili 
i vrcholáky pravé, jejichž koruny dorostou 
do mohutných rozměrů a návštěvníkům 
poskytnou stín. 

„Máme krásný feedback od kamarádů, 
kteří na Zanzibar jezdí. Posílají fotky 
a přiznávají, že tohle místo je jiné, 
čerstvé, přirozené,“ pochvaluje si Leffler. 
„Potvrdili jsme si, že námi zvolená zeleň 
nepotřebuje ani tolik vody, ani chemie, ani 
‚člověkohodin‘ na údržbu. Nepotřebujeme 
desítky zahradníků, kteří kolem běhají, 
zaštipují a kropí. I z tohohle pohledu Zuri 
poskytuje nadstandardní klid a soukromí. 
Resort jsem chtěl letos ukázat také své 
rodině, bohužel jsme se tam kvůli covidu 
nedostali, ale věřím, že to vyjde.“ servis zurizanzibar.com, flera.cz
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