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Kupujàc dzia∏k´ pod budow´ wymarzonego domu, oczami wyobraêni widzimy go w ca∏ej okaza∏oÊci, zazwyczaj dumnie prezentujàcego si´ w ogrodzie, jakby by∏
tam od zawsze.

Niewysokie i rozleg∏e tarasy jako malownicze
rozwiàzanie na spadki terenu na du˝ej powierzchni przed domem.

ran˝acja ogrodu wymaga od nas wiedzy ogrodniczej, budowlanej, ale
przede wszystkim – niczym nie skr´powanej wyobraêni – choç w za∏o˝eniach przypomina urzàdzanie wn´trza domu, jest utrudniona gdy˝, przestrzeƒ wokó∏ wydaje si´ nie mieç koƒca. Aby u∏atwiç
Paƒstwu odnalezienie w∏asnych inspiracji
ogrodowych i przybli˝yç aspekty techniczne, wraz z Pracownià Sztuki Ogrodowej
rozpoczynamy cykl publikacji dotyczàcych
tematów zwiàzanych z projektowaniem
i budowaniem ogrodu.

A

STREFY FUNKCJONALNE
Ka˝da ze stref, w zale˝noÊci od sposobów wykorzystania, wymaga zagospodarowania okreÊlonej przestrzeni. Odpowiedzi na pytania, jaki ∏uk przewidzieç na wygodnà zatoczk´ do zawracania lub jakiej
wielkoÊci powinien byç taras, na którym
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Âcie˝ka
do ogrodu
ustawimy stó∏ jadalny, znajdziemy w licznej literaturze lub przeprowadzajàc próby
w terenie. Mo˝emy równie˝ przygotowaç
list´ problemów i skorzystaç z konsultacji
u fachowców, sprawdzajàc, czy trafnie dobraliÊmy rozwiàzania. Istotne jest
uwzgl´dnienie interakcji domu i jego otoczenia – musimy uwzgl´dniç lokalizacj´
studzienek, instalacji podziemnych oraz
linii energetycznych, ale tak˝e pami´taç
o swoim przysz∏ym komforcie. Odleg∏oÊç
grilla od domu powinna byç na tyle bliska,
by nie zniech´ca∏a nas od jego wykorzystywania, Êmietnika na tyle odleg∏a, by nie
przeszkadza∏y nam nieprzyjemne zapachy, a warzywno-zio∏owe grzàdki najlepiej
zaplanowaç w pobli˝u kuchni. Ka˝dy ze
stworzonych na papierze elementów warto
zweryfikowaç ∏àcznie z rozk∏adem pomieszczeƒ w domu, a tak˝e pod kàtem sàsiadujàcych dzia∏ek.

jektowania, ale ju˝ wczeÊniej warto orientowaç si´, w jakim kierunku podà˝amy.
Kiedy ostatecznie zaakceptujemy naszà
koncepcj´, musimy narysowaç jej rzut
w odpowiedniej skali, np. na papierze milimetrowym – wtedy mo˝emy przystàpiç
do wertowania katalogów, odwiedzania
sk∏adów budowlanych, centrów ogrodniczych oraz szkó∏ek z roÊlinami. JeÊli wyliczymy wymiary i powierzchnie poszczególnych stref, ∏atwiej nam b´dzie oszacowaç iloÊç materia∏ów niezb´dnà do realizacji, a tak˝e sprawdziç, czy wybrane
przez nas obiekty „zmieszczà si´” tam,
gdzie przewidzieliÊmy dla nich miejsce.
Dysponujàc mocnà wizjà, mo˝emy
przystàpiç do przygotowywania projektu.
Znajdà si´ w nim przede wszystkim szczegó∏owe rysunki razem z wymiarami, dok∏adny przedmiar – czyli zestawienie iloÊciowe konkretnych materia∏ów, a tak˝e
wst´pny harmonogram realizacji. O poszczególnych elementach zagospodarowania otoczenia domu, oraz jak sprawiç,
aby nasze pomys∏y przekszta∏ci∏y si´
w rzetelny plan dzia∏aƒ, opowiemy Paƒstwu w nast´pnym wydaniu.
JAKUB MYÂLIWIEC,
FOT. PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ,

I

O T O C Z E N I E



PROJEKT

Dobry plan
Ogród, tak jak wszystko, co ma zostaç stworzone od zera, potrzebuje dobrego pomys∏u opartego
na za∏o˝eniach funkcjonalnych i wizualnych. Dlatego przygotowanie dobrej koncepcji to fundament dla
dalszego dzia∏ania. Majàc do dyspozycji okreÊlonà powierzchni´, na dok∏adnej mapie z naniesionym
budynkiem i granicami dzia∏ki, zaczynamy okreÊlaç strefy funkcjonalne. Najistotniejsze z nich to:


nawierzchnie (alejki, dojazdy, parkingi, miejsca sk∏adowania np. drewna na opa∏);



gospodarcze (sk∏adziki, Êmietniki, gara˝e, uprawy w∏asnych warzyw i owoców, hodowli zwierzàt);



rekreacyjne (s∏u˝àce zarówno wyciszeniu i relaksowi, jak i aktywnej rekreacji, sportom);



towarzyskie (miejsca przygotowywania i spo˝ywania posi∏ków, organizacji imprez).

Widok z lotu ptaka
na ca∏oÊç za∏o˝enia projektowego.
Koncepcja przygotowana przy wspó∏pracy z Biurem Projektów Archon+ (dom w Dàbrówkach G2).

WWW.SZTUKA-OGRODOWA.PL

Inspiracje ogrodowe

OBIEKT W OGRODZIE
Kiedy przygotujemy ju˝ plan funkcjonalny, pora zastanowiç si´ nad konkretnymi obiektami w ogrodzie. Cz´Êç z nich b´dzie wymaga∏a podpi´cia pod sieci elektryczne i wodociàgowe w budynku oraz
monta˝u dodatkowych w∏àczników i sterowników. JeÊli przemyÊlimy to wczeÊniej,
nie b´dziemy zmuszeni po zakoƒczeniu
prac budowlanych wykonywaç dodatkowych wykopów i niszczyç elewacji. Najpopularniejsze elementy wymagajàce takich
zabiegów to automatyczne otwieranie bramy, oÊwietlenie ogrodu i zewn´trzne kontakty, nawadnianie i krany ogrodowe oraz
pompy i filtry wodne.

DOBÓR ROÂLIN I MATERIA¸ÓW
Wybór okreÊlonych materia∏ów oraz roÊlin do kompozycji jest du˝o bardziej
skomplikowany i nale˝y ju˝ do etapu pro-

Liliowiec w towarzystwie funkii
na tle ogrodzenia i strumienia.
Fontanna z ∏upka w ramie z piaskowca cieszy widokiem i cichym
szmerem sp∏ywajàcej wody.
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