
pom rové m ítko 0-10 m

d m 9*14m p isazený k ulici

pozemek 18x24 m
(pouhých 432 m2)

kryté parkovací stání 3*6 m

parkovací stání 3*6 m
(zpevn ný trávník)

vjezd do krytého stání

vjezd na pozemek

- i na malém pozemku lze
po ídit funk ní zahradu,
pokud hospoda íme s místem
od prvního okamžiku

- usazení domu na terén
definuje využitelnost zahrady
jako pobytové plochy, je lepší
terénní odskoky vy ešit na
hranicích pozemku, než v
t sném sousedství stavby

- p isazení parkovacích stání
k hranici pozemku šet í místo
nezbytné pro p íjezd



vyhrazený p ístup na pozemek alespo 2,5m
(stavba bazénu, rekonstrukce domu etc. )

- usazení stavby k uli ní á e
šet í pozemek pro zahradu a
to jak zmenšením ve ejné
ásti, tak zkrácením

nezbytných zpevn ných
ploch

- zadlážd né musí být
v tšinou jenom plochy ve
srážkovém stínu (pod
st echou) a hlavní p ístup do
domu. Ostatní plochy mohou
být ešeny jako zpevn ný
trávník (nap . voštiny
EcoRaster). Je to levn jší, líp
to vypadá a nemusíme ešit
srážky



“kotevní strom” v rohu pozemku

ke ový lem kolem plotu
nebo živý plot
nebo popínavé d eviny

“kotevní strom” v rohu
sousedního pozemku

“kotevní strom” v rohu
sousedního pozemku

“kotevní strom” v rohu pozemku

- v tšina d evin je posléze
p íliš rozm rná , aby na
malém pozemku stála jinde
než uprost ed, je tedy
nezbytné ást strom
(vlastn všechny) sdílet se
sousedy, tak aby vaše
d eviny byly sou ástí plánu
sousední zahrady a naopak

- míra vymezení pozemku
proti ostatním je odlišná
podle nátury každého z nás.
Na každé zahrad by m l být
ale alespo jeden “úpln
krytý kout”

- skladba živého plotu je
otázkou o ekávání . V tšinou
platí , že nepr hlednost
vyžadujeme pouze v lét a
navíc nikoliv absolutní.
Listnaté ke e ( a popínavky)
mají víc efekt v pr b hu
celého roku, ob as i se
sladkou kulinární te kou.
Navíc rychleji p ir stají a jdou
kdykoliv zmladit, což u
jehli in nepotkáme.

- paleta kv t a plod b hem
celého roku p iláká další
obyvatele zahrady jako ptáky
a motýly



soliterní ke

okrasný bazén
(zahradní jezírko)

zúžený profil
- popínavé d eviny
na plotu

pásová výsadba
kolem plotu
- viz schema

záhon trvalek v exponované
pozici - viz schema

trávník jako souvislá
snadno udržovatelná
plocha

soliterní ke

posezení na terase; terasa
p evážn krytá p evisem st echy

barevný záhon u vstupu,
tvá domu, kterou
nastavujeme kolemjdoucím

strom u soused ,
který je sou ástí
i naší zahrady

- teprve po ty ech krocích
které nejsou p esko itelné
má smysl navrhovat
konkrétní záhon. Organizací
prostoru (provozu) za íná
každá zahrada. Je to zákald
dalšího konání. Výsadba ve
špatn organizovaném
prostoru nikdy nem že být
funk ním prvkem

- p edložené ešení je
jednoduché až lapidární ve
svém p dorysu. Bude bohaté
ve svých projevech, pokud
jsou dob e navržené a
p im en udržované
výsadby. Bude lepší než
v tšina zahrad a nebude
vyžadovat víc úsilí.
Bezúdržbová zahrada je
mýtus, s dob e navrženou
zahradou m žete mít krásný
(a funk ní) prostor aniž by
jste vynaložily usilovnou pé i,
sta í sofistikovanou.


