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O T O C Z E N I E

Stworzenie wokó∏ naszego domu
przyjaznej, atrakcyjnej i malowniczej
przestrzeni wymaga post´powania
wed∏ug konkretnego zamys∏u.
Ró˝norodne pomys∏y i inspiracje,
które posiadamy, wymagajà
uporzàdkowania oraz uj´cia
w sprecyzowany plan.

Pi´kny
i funkcjonalny
ajemniczy wg∏´bnik, przytulny zakàtek do grillowania i altana obroÊni´ta
pnàczem, podczas tworzenia koncepcji zostajà wst´pnie rozlokowane i po∏àczone w kompozycyjnà ca∏oÊç. Przed wykonaniem nale˝y jednak okreÊliç jak dok∏adnie majà wyglàdaç, z jakiego materia∏u b´dà zbudowane i jakà jego iloÊç nale˝y zakupiç. Podobnie Êcie˝ka, która podczas przechadzki uka˝e najbardziej urocze
zakàtki ogrodu, wymaga okreÊlonego budulca na nawierzchni´ i obrze˝enia oraz
podbudowy wytrzymujàcej przewidziane
obcià˝enia. Stworzenie projektu to ustalenie wszystkich informacji, które pos∏u˝à
do zaplanowania, wyliczenia kosztów
i przeprowadzenia prac wykonawczych.

T

POMYS¸ NA ARAN˚ACJ¢
Kiedy pomys∏ na aran˝acj´ przestrzeni
(koncepcja) ulega przekszta∏ceniu w szczegó∏owy plan, wszystkie przewidziane elementy znajdujà swoje miejsce. Do ka˝dego
obiektu w ogrodzie nale˝y wykonaç szczegó∏owy opis, rysunki techniczne, dobór technologii wykonania, przedmiary materia∏ów
niezb´dne do budowy, a tak˝e warunki i zasady piel´gnacji lub konserwacji. W razie
potrzeby wykonuje si´ tak˝e wizualizacje
lub szkice pomocnicze, które pozwalajà dok∏adnie zrealizowaç zamys∏ projektanta.
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Bez wzgl´du na to czy sami jesteÊmy
projektantami w∏asnego ogrodu, czy chcemy powierzyç jego zaprojektowanie bran˝ystom, przed podj´ciem dzia∏aƒ nale˝y
zwróciç uwag´ na istotne warunki jakie
stwarza dzia∏ka. Sà to informacje dotyczàce stanu gleby, ukszta∏towania i uzbrojenia terenu, czy klimatu i otoczenia. Niejednokrotnie projekt jest wynikiem kompromisów pomi´dzy mo˝liwoÊciami dzia∏ki, a marzeniami inwestorów.

JAKI PROJEKT?
PrzemyÊlana i skonsultowana z u˝ytkownikami wst´pna koncepcja zostaje
przekszta∏cona w ca∏oÊciowy plan ogrodu.
Ma on zwykle form´ rzutu z góry w okreÊlonej skali i ukazuje jak poszczególne
elementy projektu wspó∏grajà ze sobà.
Plan przedstawia kompozycje roÊlinne,
uk∏ad komunikacyjny i elementy architektoniczne
dok∏adnie
umiejscowione
w ogrodzie. Jest to podstawowy dokument
niezb´dny przy pracach wykonawczych.
W ka˝dym ogrodzie dominujà wra˝enia
wizualne. Wa˝nym elementem jest dynamika kolorów, form i faktur, zmieniajàca
si´ przez kolejne pory roku. Mo˝liwoÊç
wyobra˝enia proponowanych rozwiàzaƒ
dajà wizualizacje w postaci kolorowych
planów i rysunków. Wizualizacje sà tym

elementem projektu, który jest pomocny
zw∏aszcza dla u˝ytkowników ogrodu
i sprawiajà, ˝e nie jest on „suchà” dokumentacjà niezb´dnà jedynie wykonawcy.
W sztuce projektowania to w∏aÊnie rysunek jest najprostszà i zarazem najdoskonalszà formà przedstawienia ró˝nych pomys∏ów i rozwiàzaƒ.

ROÂLINY
Trzonem przestrzennym ogrodu sà jego
elementy architektoniczne, na których
opiera si´ ca∏a kompozycja. Natomiast jego treÊcià, nadajàcà ca∏oÊci charakteru, sà
roÊliny. Ka˝da dzia∏ka stwarza indywidualne wymagania, które nale˝y wziàç
pod uwag´ przy doborze gatunków. Jedynie prawid∏owo dobrane do okreÊlonego
stanowiska roÊliny osiàgnà atrakcyjny pokrój i zdrowy wyglàd. Od odpowiedniego
doboru gatunków zale˝y równie˝ atrakcyjnoÊç ogrodu o ka˝dej porze roku. Ró˝norodnoÊç kwitnienia, barwne ulistnienie,
atrakcyjne jesienne przebarwienia oraz
ciekawe pokroje i faktury rysujàce si´ zimà – te wizualne cechy roÊlin po∏àczone
wed∏ug przemyÊlanego klucza doboru
sprawià, ˝e ogród zawsze b´dzie wart podziwiania.
Wszystkie zaprojektowane gatunki
umieszczone sà na ca∏oÊciowym planie
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ogrodu, z uwzgl´dnieniem rozstaw i zaznaczonà numeracjà odpowiadajàcà numeracji z przedmiaru materia∏u roÊlinnego. Ich iloÊciowe zestawienie wraz z minimalnà wielkoÊcià to niezb´dny element
przedmiaru, który pos∏u˝y do obliczenia
kosztów i dokonania zakupu.
Elementy architektoniczne, muszà tworzyç z ogrodem harmonijnà ca∏oÊç, ale sà
przede wszystkim obiektami u˝ytkowymi.
Mimo bogatej oferty rynkowej wymagania
jakich poszukujemy nie zawsze odzwierciedlone sà w gotowych rozwiàzaniach dost´pnych u producentów. Odpowiedzià
na takie specyficzne wymagania mo˝e byç
indywidualny projekt planowanej budowli
ogrodowej. Stworzony wed∏ug potrzeb
u˝ytkownika pozwala na pe∏nà dowolnoÊç
w zaspokajaniu gustów i wra˝liwoÊci estetycznej.
Wszelkie tego typu elementy zaprojektowane od podstaw wymagajà rysunków
technicznych, wed∏ug których sà póêniej
wykonywane przez odpowiednich bran˝ystów. Dlatego do g∏ównego planu do∏àczone sà dok∏adne plany szczegó∏owe: nawierzchni, ogrodzeƒ, altan, mebli ogrodowych oraz innych elementów.
Przedmiar, czyli oszacowanie nak∏adu
materia∏ów potrzebnych do realizacji jest
istotnym elementem w procesie projektowania i wa˝nà informacjà dla inwestora.
Jest to tabelaryczne zestawienie iloÊci i rodzaju zastosowanych materia∏ów W przypadku roÊlinnoÊci powstaje szczegó∏owa
tabela zawierajàca polskie i ∏aciƒskie nazwy oraz numeracj´ gatunków, a tak˝e
podstawowe uwagi piel´gnacyjne. Natomiast przy materia∏ach budowlanych podawane sà iloÊci liczone w jednostkach
d∏ugoÊci, masy lub obj´toÊci.

PLANY SZCZEGÓ¸OWE
Wszystkie elementy technicznej infrastruktury ogrodowej w projekcie zebrane
sà w formie zbioru wytycznych, przedstawiajàcych niezb´dne informacje oraz
technologie wykonania okreÊlonych elementów. Sà to cenne informacje dla osób
realizujàcych projekt, pomagajàce uniknàç póêniejszych b∏´dów i nieporozumieƒ.
Pi´kny ogród nigdy nie jest obiektem
bezobs∏ugowym. Wymaga piel´gnacji
i kontroli w ró˝nym stopniu, w zale˝noÊci
od jego formy, wybranych roÊlin i materia∏ów. Dla ka˝dego u˝ytkownika m∏odego
ogrodu, cenne b´dà zawarte w projekcie
uwagi dotyczàce specyficznych wymagaƒ
i piel´gnacji wybranych gatunków roÊlin.
Dowiemy si´ stamtàd jak przycinaç krzewy, aby odpowiednio si´ zag´szcza∏y

W pracowniach profesjonalnie zajmujàcych si´ aran˝acjà ogrodu powstajà przynajmniej
dwie koncepcje projektu.

i pi´knie kwit∏y, jak i kiedy okrywaç wra˝liwe na mróz gatunki, kiedy nawoziç roÊliny oraz walczyç ze szkodnikami. Mo˝na
znaleêç tu równie˝ porady dotyczàce piel´gnacji trawnika, konserwacji nawierzchni ogrodowych – drewna, kamienia i innych oraz utrzymania i programowania
systemu automatycznego nawadniania.
Niezale˝nie od tego jaki efekt chcemy
osiàgnàç, czy nasz ogród ma byç eleganckim salonem, czy te˝ sielskim zakàtkiem,
je˝eli chcemy by odpowiada∏ naszym
oczekiwaniom, powinniÊmy przed przystàpieniem do realizacji posiadaç szczegó∏owy plan dzia∏aƒ. Bez niego w ˝aden sposób nie mo˝na przygotowaç si´ do prac

i kosztów z nimi zwiàzanych. Nawet, jeÊli
w trakcie prac dokonamy zmian i adaptacji, uchroni nas to przed chaotycznym
dzia∏aniem, z którego zawsze wynikajà zaniedbania i przykre konsekwencje.
Ogród odwdzi´czy nam si´ za wysi∏ek
i prac´ w∏o˝one w jego tworzenie, chwilami zabawy na mi´kkim trawniku, wieczornymi ucztami przy grillu wÊród drzew, relaksem w zakamarkach zielonej przestrzeni, czy po prostu swoim pi´knem cieszàcym nas na co dzieƒ.
MARIA MICHALIK
PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ
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