Zahrada
krok za krokem
Stavební doplňky v zahradě

Text: Jiří a Vladimíra Prouzovi

V průběhu letošního roku Vám na stránkách
našeho časopisu přiblížíme základní principy
zahradní tvorby a přineseme Vám praktické rady
a ukázky řešení, které by Vás mohly inspirovat při
budování vlastní zelené oázy.
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ostupně jsme vám přiblížili základní prvky zahradní kompozice, zásady realizace terénních úprav v zahradě a budování vodních prvků.
Tentokrát se zaměříme na nejrůznější
stavební doplňky zahrady, jako jsou altány, zahradní domky, pergoly a značnou část tohoto dílu věnujeme osvětlení
zahrady.

Zahradní domky
Většina zahrad se neobejde bez dalších
drobných staveb, které je zapotřebí vybudovat dříve než se pustíte do samotné
výsadby rostlin. Zejména u domu, který
není podsklepen, vyvstává nutnost vyhrazení určitého místa pro zahradní
stroje a nástroje, uskladnění hnojiv
a uložení řady drobností, bez kterých se
jen těžko obejdete.
Takovým místem může být malý zahradní domek nebo část garáže, pokud je dostatečně prostorná. Umístění zahradní-

Krytá pergola s integrovaným krbem vytváří
příjemné místo pro relaxaci v zadní části zahrady.

ho domku na pozemku je docela oříšek.
Zejména u menších zahrad dobře promyslete, kam takovou stavbu situovat.
Zpravidla je vhodné volit odlehlejší kout
pozemku, který nebude centrem Vaší
pozornosti. Plánujete-li pěstování zele-

Bufas dasdas draadzfae! Usci eros aci ent autatumsan ut verat, cons
etuer sit, venibh esenim dipis amcommolore magnisi.
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niny a ovoce, vybudujte záhonky s užitnými rostlinami právě v blízkosti zahradního
domku.
Využijte
jeho
osluněných stěn k pěstování citlivějších
druhů zeleniny jako jsou v našich podmínkách rajčata. Rovněž treláže s hrachem a popínavými fazolemi vám přinesou radost i užitek.

Altánky
Zahradní altánek nabízí kryté posezení
zpravidla ve vzdálenějších částech
zahrady. Umístěte jej tak, aby vám skýtal co nejzajímavější pohled na zahradu
a dům z jiné perspektivy. Součástí takového posezení může být i zahradní gril
nebo krb, případně přírodní ohniště. Altánek se tak stane novým klidovým a relaxačním prvkem zahrady.

Pergoly a treláže
Zahrady založené „na zelené louce“ trpí
několik prvních let po výsadbě nedostat Altánek je vítaným
cílem při procházkách
rozlehlou zahradou.
Moderní dům dobře
ladí s netradičními
materiály. Subtilní
kovová konstrukce
stavbu odlehčuje
a nepůsobí na malém
pozemku stísněně.

 Altánek lze
zakoupit i jako hotový
výrobek.

kem vyšší zeleně. Abyste si čekání na
blahodárný stín co nejvíce zkrátili, vybudujte na vhodném místě pergolu, případně trelážovou stěnu. Může jich být
i více, záleží na charakteru pozemku
a Vašem vnímání tohoto soukromého
prostoru.
Důležitá je volba materiálu. Tím nejlepším řešením je samozřejmě barevné
a materiálové opakování prvků použitých při stavbě domu. Dobře řešená pergola může být výrazným architektonickým prvkem, který opticky propojí dům
se zahradou a poskytne Vám tolik ceněné soukromí.
 Na malém pozemku je technické zázemí zahrady (kůlna na nářadí a dřevo do
krbu, sušák na prádlo) situováno tak, aby nezasahovalo do rekreační části
zahrady. Od přístupové cesty je tato část pohledově odcloněna stříhaným živým
plotem. Navržená zeleň (treláže s poopínavými rostlinami a vyšší listnaté
stromy) celý prostor esteticky dotváří.
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umístěte podél důležitých cest a nezapomeňte přitom na kvalitní osvětlení
schodů, teras a okolí vodních ploch.
Druhou neméně důležitou funkcí světel
v zahradě je vytvoření nevšední atmosféry a prodloužení doby, kterou můžete
trávit na své zahradě i po západu sluníčka. Umístěte venkovní reflektory tak,
aby prozářily koruny stromů a zvýraznily zajímavé prvky v zahradě jako jsou
prameniště, potoky, vodní prvky nebo
umělecké předměty.
Trocha užitečných technických detailů.
Venkovní osvětlení musí odpovídat normě především co se týče vlivu vlhkosti.
Veškeré elektrické rozvody v zahradě
musí být chráněny proudovým chráničem. Osvětlení ve venkovním prostředí
může mít napětí 220 V, výjimkou jsou
pouze vodní plochy, v jejichž okolí (do
3 m) je povoleno pouze 12V.
Vhodný typ osvětlení zajistí bezpečný pohyb
v okolí domu.

Myslete vždy na to, jak tyto stavby co
nejvíce ozelenit. Na výběr máte nepřeberné množství popínavých rostlin. Ke
stálicím patří pnoucí růže, jejichž moderní odrůdy kvetou ve více vlnách (Rosa
Grus an Heidelberg, Sympatie), plamének, zimolez. Než se tyto trvalky rozrostou do požadovaných rozměrů, můžete
je podsadit letničkami, které během jedné sezóny vytvoří zelený koberec obsy-

paný květy (svlačec, černooká zuzana,
fazol, hrachor).

Osvětlení zahrady
Osvětlení zahrady není módním výstřelkem, ale užitečným a krásným doplňkem. Jeho základní funkcí je zajištění
bezpečné chůze po zahradě. Proto jej
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Světla mohou mít nejrůznější tvary i barvy. Kvalitní design povznese estetiku nad účel.

 Neobyčejná scenérie
v okolí vodní plochy je
dosažena vhodně
umístěnými reflektory.
 Reflektor umístěný
v zemi přes den
nevnímáte a v noci
ozáří koruny stromů
a keře.
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KONTAKT
Ing. Jiří Prouza
zahradní architekt
tel.: 777 123 700
www.prouza-zahrady.cz

 V tomto případě je
zahradní domek vybudován
jako podsklepená zděná
stavba, ve které se skladuje
zahradní nářadí, ale naleznete
zde i vinný sklípek a místnost
pro posezení při degustaci vín.
I malá pergola ve vhodně
zvoleném provedení může být
dominantním prvkem, který
propojí dům se zahradou.
Zahradní domek ve
vzdáleném cípu zahrady
bude zanedlouho schován za
živým plotem z tůjí.

Inzerce
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