2. místo

Zahrada roku 2008

Zahrada
s jezírkem
v Bystřici
Na projektu zahrady jsme začali pracovat
na podzim v roce 2004, když už byl dokončován dům a částečně byly dobudovány
i zpevněné plochy. Podkladem pro naši práci
byla projektová dokumentace architekta,
i když jsme si zahradu sami zaměřili na místě, protože jsme se museli vypořádat s velkými výškovými rozdíly a množstvím betonových zpevněných ploch. Majitelé už měli
stavební povolení na klasický bazén. Chtěli
zahradu pro sport, odpočinek i reprezentaci,
kde mělo být hřiště na fotbálek, prostor pro
jízdu na kole a bojové hry třech synů, možnost koupání a místo pro příjemné posezení
s přáteli u ohně.

V zahradě chtěli mít majitelé ovocné stromy,
keře, záhonek s jahodami a voňavými bylinkami. Celou zahradu bylo nutno také oddělit
pohledovou clonou od silnice, vedoucí podél
celé západní hranice pozemku. Nesměla však
zaclonit výhled na hory.

Zahrada se začala budovat na podzim 2005
a realizace probíhala ve třech etapách do
podzimu 2007. V prvním roce jsme zrealizovali vstupní část k domu.
Na svahu mezi domem, který je celodenně
v plném slunci, a chodníkem s vyvýšenou
teráskou přechází vřesoviště do skupiny travin, levandule a pokryvných růží
Výsadba stromů v kombinaci s vyššími a nižšími keři a trvalkami na mírném terénním svahu odděluje zahradu od rušivé komunikace.
Na naše doporučení se majitelé místo bazénu rozhodli pro koupací jezírko s potůčkem.
Jezírko bylo zprovozněno v září 2006.
Během roku 2006 bylo také založeno travnaté hřiště a zatravněna spodní část zahrady,
kam jsme v loňském roce vysázeli ovocné
stromy, které budou tvořit zelenou kulisu
a uzavřou zahradu od severu.
V roce 2007 po dostavbě altánu s letní kuchyní jsme dokončili výsadby kolem altánu
a opticky oddělili horní část zahrady s jezírkem od hřiště. Zároveň byly nainstalovány
herní prvky.
V současné době se v zahradě řeší už jenom
detaily. Páni kluci využívají zahradu jako překážkovou dráhu pro motorovou čtyřkolku či
kola, na trávníku se hraje petanque, na hřišti
fotbal, potůček k jezírku teče po přestavbě
hrázek občas jinak než by měl, kromě letního koupání se na jezírku v zimě také bruslí.
Zahrada tak slouží k radosti a spokojenosti.
Text: Alena a Jiří Šimkovi
Foto: archiv firmy Zahradnictví Šimková s.r.o.

Porota ocenila na zahradě, projektované a realizované firmou Zahradnictví
Šimková s.r.o., zejména velmi dobře vyřešené kompoziční a prostorové členění
zahrady. Funkční celky jsou jasně rozděleny a definovány. Kombinací terénních
modelací a rostlin jsou odcloněny nežádoucí podhledy do zahrady a při tom
jsou zachovány překrásné výhledy na okolní krajinu. Porota ocenila také výběr
a kvalitu rostlin, vynikající provedení a péči o zahradu.
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Svaz zakládání a údržby zeleně

