






Fáze zakládání zahrady
Zakládání zahrad má svá pravidla, fáze, které nelze vynechat. 

Na následujících stránkách vám tyto kroky přiblížíme na příkladech 
námi realizovaných zahrad.

Společným jmenovatelem naší práce je komunikace a kvalita, faktory, které jsou základním před-

pokladem vaší i naší spokojenosti. Komunikace mezi investorem, zahradníky, architektem a dalšími 

profesemi, která posouvá představy ke skutečnosti. Kvalita použitých materiálů, substrátů, rostlin, 

kvalita projektových podkladů i kvalita odvedené práce a následné péče.

2



OBSAH

3© Josef Čapek

1. Setkání
od první schůzky ke konceptu zahrady
str. 4-5

2. Projekt
prováděcí projekt, osazovací plán, výkaz výměr, rozpočet
str. 6-7

3. Terénní úpravy a stavební prvky
modelace terénu, půda, zídky a dlažby, střešní zahrady, vodní prvky 
str. 8-13

4. Výsadba rostlin
aby zahrada kvetla
str. 14-15

5. Zakládání trávníku
výsev nebo travní koberec
str. 16-17

6. Následná péče
založením zahrady vše teprve začíná
str. 18-23

Karel Čapek: „Zahrádky je možno zakládati několikerým způsobem; 

nejlepší je ten, že se na to vezme zahradník.“



4

Setkání
Zahrada, ne-li víc než dům, potřebuje plán...

Je během na dlouhou trať s mnoha proměnnými, které k vaší spokojenosti umí uchopit zahradní 

architekt. V průběhu let jsme navázali spolupráci s mnohými z nich. Svým klientům se snažíme do-

poručit tu osobnost, u níž tušíme vzájemné porozumění.

Po prvotním setkání, kdy si společně 

utříbíte své požadavky a představy, 

architekt načrtne koncept  - studii 

zahrady, navrhne celkové prostorové 

uspořádání  pozemku i v návaznosti 

na okolí, náplň a funkci jeho částí a cel-

kový vizuální obraz. I když je tato fáze 

hlavně o barvách, tvarech a hledání 

příběhu vaší zahrady, měli byste stále 

stát nohama pevně na zemi. Proto 

je součástí studie odhad nákladů na 

realizaci.

Koncept





Projekt
Projekt je východisko, rámec, vize, díky níž projdete 
cestu k uskutečnění vašich představ mnohem snáz ...

Tzv. prováděcí dokumentaci tvoří technické výkresy terénních úprav, osazovací plán doplněný

 popisem vlastností a efektů použitých rostlin, detailní výkresy drobných zahradních i stavebních 

prvků – zídek, terasy, vodních prvků a mobiliáře. Důležitou součástí je podrobný výkaz výměr  

umožňující přesné nacenění jednotlivých úkonů a materiálů i případné rozdělení realizace zahrady

do etap.

“Teprve postupem času jsem docenila, jak 

moc je důležitá při zakládání zahrady od-

bornost a zkušenost. Rostliny jsou pestré 

barevně i výškou, pořád je na co se dívat, 

protože je plánovitě rozložený čas květů, 

nikde není „přecpáno“ a jinde „prořídlo“. 

Zahrada má smysl a koncepci. Kolemjdou-

cí nám ji, k mé nemalé radosti, chválí.“

J. Barnátová
zákaznice Trees
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Výsadba rostlin
Rostliny vybíráme s péčí u osvědčených domácích 
školkařů a v případě větších stromů v zahraniční, 
převážně v Německu, kde jsou obdobné klimatické podmínky.

Zákazník si může zvolit velikost rostlin, umíme zasadit i stromy takzvaně vzrostlé, kdy nám 

s manipulací pomáhá technika. Zákazníkům vždy vysvětlíme, jaké jsou výhody a nevýhody výsadby 

velkých nebo naopak menších rostlin.

Dbáme na to, aby výběr rostlinného 

materiálu odpovídal nejen vizuálnímu 

ladění zahrady, ale také speciickým 

podmínkám stanoviště. Správná 

volba sortimentu je zásadní pro 

výsledný efekt i pro minimalizaci 

nákladů na budoucí 

údržbu zahrady.
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