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Malá záhrada – ako na to ?
Mnohí z tých ktorí bývajú
v mestách alebo obciach z radovou
zástavbou
mnohokrát
pociťujú
nedostatok priestoru . Je tomu ale
naozaj tak. Je alebo nie je možne
vytvoriť peknú a útulnú záhradu aj na
malom priestore. Dnes sa pokúsim
pozrieť sa na to z viacerých hľadísk
a pre mnohých snáď nájdeme riešenie.
Hľadisko „domáceho pána/ni“
Predstavy ktoré často máte sa
nemusia zhodovať z možnosťami ktoré
nám ponúka priestor. Predstavy sú
však z veľkej miery ovplyvnené množstvom poznatkov ktoré o danej problematike
máme a o možnostiach o ktorých vôbec nemusíme vedieť. Takže ako odpovedať
človeku ktorý má ťažkú hlavu z toho ako vyriešiť malý priestor tak aby mu skvalitnil
chvíle oddychu a odpočinku ? Odpoveďou je hľadať možnosti o ktorých nevieme
pretože ako je známe po vyčerpaní všetkých možností ešte vždy existuje jedna
možnosť.
Hľadisko „záhradného architekta“
- možnosti ako vyriešiť malý priestor je
skutočne veľa (pozri Fotogalériu), ale len
dobrý architekt hľadá v prvom rade riešenie
ktoré je najbližšie pre „domáceho pána/ni“
a až potom
prichádzajú prvky ako
sebarealizácia architekta, finančná stránka
a čo najdrahších
(navrhnúť čo najviac
drevín ).
Hľadisko neutrálne – Tak teda ako na
to . V prvom rade ak sa chcete dobre cítiť
v priestore a netrúfate si ho upraviť sami
postupujte nasledovne
1. Zhromaždite čo najviac informácii o svojich potrebách, predstavách o tom čo
sa Vám páči a čo nie. Nesnažte sa ich nijako triediť či skúšať niečo navrhnúť
obyčajne to dopadne tak že sa snažíte skombinovať 2-3 prvky z viacerých
riešení a výsledok určite nebude dobrý.
2. nájdite si záhradného architekta (jeho známosť resp známosť firmy u ktorej
pracuje nemusí byť zárukou kvalitne vyriešeného priestoru).
3. zistite či Vás daný záhradný architekt počúva, počúva o Vašich predstavách ,
názoroch, ak nie a snaží sa Vám vnútiť svoju predstavu okamžite ho pošlite
preč, výsledok nemusí byť zlý ale málokedy dobrý práve pre Vás
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Ak sa dopracuje k návrhu
nechajte si vysvetliť prečo
zvolil architekt také riešenie,
ako zakomponoval Vaše
pripomienky, a názory. Zistite
čo
najviac
informácii
o budúce
záhrade
a to
hlavne
o jej
nárokoch,
údržbe
,
potrebe
agrotechnických
zásahoch
Prečo.:
Male
kútiky
a záhrady sú obyčajne viac
náročné na údržbu ak
chceme dosiahnuť vysoký
estetický efekt a to sa nie vždy musí zhodovať s Vašimi predstavami
o záhrade a jej údržbe
5. Po spracovaní návrhu/projektu v mierke sa môžete rozhodnúť či si trúfate túto
časť záhrady založiť sami alebo to zveríte odbornej firme. Zverenie odbornej
firme Vám ponúkne určite kratší termín realizácie, rýchlejšie zabezpečenie aj
náročnejšieho sortimentu a hlavne záruku. Nevýhodou je vyššia cena ako keď
si to budete realizovať sami
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