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1 Zapojení zaměstnanců 

1.1 1. plánovací setkání 

Jako první proběhlo 19. 3. 2013 setkání nad zadáním. Plánovacího setkání se zúčastnilo 6 
zaměstnanců. Účastníci dostali plánek zahrady a byli požádáni, aby si zahradu prošli a přímo na 
místě do něj zapsali, jak se v jednotlivých částech zahrady cítí a jaké smyslové vjemy (negativní 
či pozitivní) zde vnímají. Toto hodnocení prostoru se stalo podkladem pro řešení vnímaných 
problémů a rozvíjení vnímaných hodnot prostoru zahrady. 

Obr. č. 1 Schéma zahrady pro potřeby zachycení pocitů a vjemů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 1 Pocity a vjemy vnímané v prostoru zahrady 

VJEMY A POCITY 
 

hlavní parkoviště útok aut 

dvorek závětří 
 

parkoviště 

 
uzavřenost 

 
zeď bez života 

 
bezpečí 

 
prázdno 

 
příjemné   

 
neútulno 

 
prázdné 

 
ostrov zeleně v zatáčce u zdi 

 
super kaštan 

 
k plotu to má spád 

 
divné 

 
odkryté 

 
neútulné terasa příjemné slunce 

 
mohlo by být příjemné 

 
malé 

 
zbořeniště 

 
stísněné 

 
neuspořádané 

 
výhled na ošklivé parkoviště 

 
intimní 

 
pohoda 

 
u garáží nevyužité 

 
příjemné světlo v borovicích 

zahrada ve svahu výhled   
 

plechový výhled 

 
blízkost lesa 

 
industriální 

 
blízkost staré vesnice 

 
nekryté 

 
příjemné   

 
rovné 

 
taková zahrádka 

 
nevyužité 

 
výhled na komín hrůzy 

 
teplé, hřejivé 

 
odpuzující drátěný plot 

 
útulné 

 
utopeno ve spodní části 

  

 

klid zahrádka u kuchyně opuštěné 

 
ptáci 

 
utopené 

 
prostor před recepcí pod stromy docela útulná zahrádka 

 
volnost 

 
schované 

 
přírodní 

 
utopené 

 
neformální 

  

 

kryté 
  

 
rozmanité 

  

 

velké 
  

 
s potenciálem 
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Po zhodnocení současného stavu jsme se zaměřili na fungování a charakter zahrady 
v budoucnosti. 

Účastníci setkání v průběhu brainstormingu navrhovali jednotlivé aktivity, které by v zahradě 
rádi dělali. Poté jednotlivým aktivitám dali bodovou prioritu. Rozdělit bylo možné 4 body, po 
jednom či více bodech pro jednu aktivitu. 

Následně byly promítány inspirační fotografie s různým charakterem zahrad s komentářem. 

Účastníci setkání poté navrhovali přídavná jména, jež by vyjadřovala charakter budoucí zahrady. 
Také tomuto charakteru byly rozdělovány priority. Rozdělit bylo možné 3 body, po jednom či 
více bodech pro jeden charakter. 

Tab. č. 2 Aktivity v budoucí zahradě a její  charakter  

POŽADOVANÉ AKTIVITY BODY 

dívat se na zeleň 4 

sednout si na plácku nahoře na svahu pod ořešákem 3 

pěstovat rajčata, dýně 3 

jíst na terase (obědy, svačiny) 2 

pracovat na terase („pracovní místnost“) 2 

dělat shyby na hrazdě 2 

pracovat na počítači ve stínu u stolu 1 

relaxovat na terase 1 

hrát ping-pong na parkovišti ve dvorku 1 

telefonovat 1 

schovat se v zeleni 1 

pěstovat bylinky (do kuchyně na vaření) 1 

lézt na lezecké stěně 1 

dělat oheň s bečkou 1 

sednout si u krmítek 0 

mít jednání na terase („jednačka“) 0 

využívat zahradu jako prodloužení konferenčního prostoru (kinosálu) 0 

utrhnout si kytku do vázy 0 

utrhnout si jahody 0 

dát si kávu se zákazníkem na terase 0 

parkovat ve stínu 0 

  POŽADOVANÝ CHARAKTER ZAHRADY BODY 

hravý (něco na chození při telefonování, např. zeď; protažení nohou) 3 

přírodní 2 

divoký (kontrast k technologiím, schovat se, relaxovat) 2 

jedlý (vesnická babiččina zahrádka) 2 

zurčící (zvuk vody) 1 

zelený 1 

uzavřený (vymezení prostoru, clonící ploty, výhled na komín a rezavé plechové steřchy) 1 

útulný 0 

pestrý 0 

bezúdržbový 0 

s kameny a travami 0 

klidný 0 

střapatý 0 
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1.2 Dotazníkové šetření 

Na podkladě setkání byl vytvořen webový dotazník, který doplnil vstupy ze setkání. Byl zaslán 
všem zaměstnancům firmy s žádostí o jeho vyplnění. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 17 
zaměstnanců. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou v příloze. 

1.3 2. plánovací setkání 

Na podkladě výsledků z 1. plánovacího setkání a z dotazníkového šetření byly navrženy tři 
varianty řešení prostoru zahradu (popis a schémata variant viz dále). Tato řešení byla 
představena 9. 4. 2013 na druhém plánovacím setkání. Setkání se zúčastnilo 5 zaměstnanců, 
kteří mají o řešení zahrady největší zájem. Nad variantami proběhla diskuze a byla navržena 
závěrečná doporučení pro finální variantu. 

Tab. č. 3 Závěrečná doporučení pro finální variantu 

Zahrádka u kuchyně 

Vyvýšený záhon se zpevněnými boky nalepený na přístupovou cestičku 

Maliny 

Haťový plot 

Kompost 

Terasa 

protahovací prvky řazené za sebou (kuláče, kmen/trám, želva =zpevněné pochozí kopečky) 

Příchozí cesta - velkoformátové dlaždice v kačírku.  

Kačírek kolem cesty slouží zároveň jako Priesnitzův chodník 

Naproti terase dřevěná treláž na odclonění pohledu na nevzhledné budovy  

Recepce 

Místo části chodníku trvalkový záhon 

na konec záhonu umístit kámen jako signál, že tam začíná zvýšený obrubník 

část zvýšeného obrubníku v prostoru vchodu do recepce snížit 

Dvorek 

Dřevěná terasa 

Boulder 

2 kratší záhony s trvalkami a popínavkami 

Lanko od kaštanu na ochoz v 1. patře 

Popínavka na domě proti jednačce 

parkoviště 

nerezová lanková síť s popínavými dřevinami 

podél parkoviště skupinky keřů a trvalky 

Zahrada ve svahu na severu 

stejně jako ve variantě Zelená baldachýn, ale bez protahovacích prvků a ohniště 

místo dřevěné terasy jen lavičku 
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2 Pracovní varianty 

2.1 Varianta zelený baldachýn 

Hlavním motivem návrhu je lehká konstrukce z 
nerezové sítě s pnoucími rostlinami, která 
potlačuje stávající dominantní působení 
betonové parkovací plochy. Kromě pohledového 
odclonění při výhledech z kanceláří zároveň 
vytváří žádoucí přistínění parkujících 
automobilů. Motiv pohledových clon z pnoucích 
rostlin se opakuje na lankové treláži u západní 
terasy (zakrytí výhledu na užitkové stavby na 
sousedních pozemcích) a v prostoru dvorku, kde 
se zeleň šplhá až k ochozu v prvním patře. 

V prostoru dvorku vzniká v návaznosti na hlavní 
společenskou (konferenční) místnost nová 
pobytová plocha určená pro neformální 
setkávání většího počtu lidí.  Tato nově navržená 
dřevěná terasa je členěna vyvýšenými dřevěnými 
bloky k sezení a zapuštěnými vegetačními 
plochami s malými stromy, které vytváří 
příjemný intimní prostor.  

Navazující parkovací stání jsou přistíněna 
korunami stromů s podrostem trvalek, které 
dodávají prostoru barevnost a živost. Prostor pro 
trvalky byl získán i u jednacích místností a u 
recepce díky zúžení stávajících zpevněných 
ploch.  Trvalkový podrost je navržen také jako 
podsadba vzrostlých stromů u stávajících 
západní terasy. V blízkosti této terasy je u 
kuchyně umístěn vyvýšený záhon (německá 
kupa) určený pro pěstební účely. 

Severní svažitá část zahrady je řešena jako přírodě blízká plocha s květnatou loukou a 
roztroušenými solitérními dřevinami. V nejvyšším místě je situována vyhlídková terasa, ve 
střední části pak ohniště s balančními prvky pro protažení mezi prací (trampolína, kladina, 
apod.). 

Podél plotu v této přírodě blízké části zahrady a také podél parkoviště je navržena výsadba keřů 
jako pohledová bariéra, jež má odclonit nevzhledné okolí.  

Za velkým solitérním stromem v prostoru parkoviště je navržena gabionová zídka a stěna z 
nerezových lanek s popínavými dřevinami. Mezi těmito stěnami jsou umístěny kontejnery na 
odpad. 
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2.2 Varianta březový háj s travinami 

Charakter větší části zahrady určují skupiny bříz 
v severní svažité části zahrady s podrostem 
travního společenstva, s charakterem prérie. 
Stromy přechází i do prostoru parkoviště, kde je 
díky zmenšení šířky parkovacích stání získán 
nový prostor pro jejich výsadbu, a kde se uplatní 
jako stínící a pohledově clonící prvky. Jako 
vizuální bariéra jsou navrženy i skupiny keřů 
podél parkoviště. 

Západní část zahrady u stávávající terasy je 
řešena jako klidová, barevná, květinová. 
Propojení terasy s parkovištěm je tvořeno 
velkoformátovou betonovou dlažbou usazenou 
do drobných říčních oblázků. Podél dlažby je 
ponechán pruh oblázků tvořící Priesnitzův 
chodník pro masáž plosek nohou po dlouhé 
sedavé práci. Kuchyňská zahrada má podobu 
záhonů v úrovni terénu mezi bylinkami. 
Pohledové odclonění terasy od okolí vytváří 
paravánová stěna. 

Dominantním prvkem jižní části dvorku je 
architektonizovaná vyvýšená vodní nádrž 
napájená dešťovou vodou. Přilehlá pobytová 
plocha je tvořena stejnou velkoformátovou 
dlažbou v drobných říčních oblázcích jako 
chodník spojující západní terasu a parkoviště. V 
této pobytové ploše jsou solitérně vysázeny 
menší stromy s trvalkovou podsadbou prolínající 
se do dlažby. 

Prostory kolem přízemních jednacích místností a kolem recepce jsou oživeny a dotvořeny 
mobilní zelení ve velkých kontejnerech a pnoucími rostlinami. Dostatečná velikost kontejnerů na 
rostliny zaručí požadovaný prostorový efekt a zároveň sníží potřebu časté zálivky a riziko 
vymrznutí rostlin. 
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2.3 Varianta sad a vinice 

Návrh odkazuje a rozvíjí místní historický motiv 
vinice a sadu. Ty jsou umístěny v severní části 
zahrady na jihozápadním svahu. Horní část 
svahu je zakončena vyhlídkovou terasou, která 
navazuje na pohledovou osu mezi vinicemi a 
rastrem ovocného sadu. V sadu lze umístit 
venkovní sedací pytle a do budoucna i závěsné 
houpací sítě. Motiv ovocných dřevin přechází ze 
sadu do parkovací plochy, kde vytváří žádoucí 
částečné přistínění aut a zlidšťuje velké měřítko 
parkoviště. V části u gabionové zdi není v 
současné době pro výsadbu stromů dostatek 
prostoru, proto jsou parkovací stání zúžena a z 
kolmých stání jsou vytvořena stání šikmá. Tím je 
pro stromy získán potřebný prostor. 

U stávající terasy v západní části zahrady 
vznikají protahovací prvky – hrazda, balanční 
šlapáky. Nežádoucí výhledy na sousední 
pozemky zakrývá barevná stěna ze dřevěných 
kůlů a vytváří tak klidný intimní pobytový 
prostor.  V blízkosti terasy u kuchyně jsou 
navrženy vyvýšené pěstební záhony (se 
zpevněnými boky). V okolí těchto záhonů lze 
pěstovat bylinky pro vůni i potřeby kuchyně. 

V návaznosti na společenskou místnost vzniká v 
jižní části dvorku přírodní plocha ze 
stínomilných trvalek a stromů, které vnáší 
přírodní hmotu i do vyšších pater. Trvalkové 
výsadby pod stromy se opakují i u menšího 

parkoviště na dvorku. Na budově naproti konferenční místnosti jsou navrženy popínavé rostliny 
oživující fasádu budovy. 
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3 Finální řešení 

Finální verze vychází z varianty Zelený 
baldachýn. Hlavním motivem je lehká konstrukce 
z nerezové sítě s pnoucími rostlinami, která 
vyváří zelenou střechu nad parkovištěm. 
Potlačuje tak dominantní působení betonové 
parkovací plochy. Kromě pohledového odclonění 
při výhledech z kanceláří zároveň vytváří žádoucí 
přistínění parkujících automobilů.  

Motiv pnoucích rostlin se opakuje v prostoru 
dvorku, kde se zeleň šplhá až k ochozu v prvním 
patře. V prostoru dvorku navazuje na hlavní 
společenskou (konferenční) místnost ve stejné 
výškové úrovni dřevěná terasa, určená pro 
neformální setkávání většího počtu lidí. Tato 
terasa je členěna vyvýšenými dřevěnými bloky k 
sezení a zapuštěnými vegetačními plochami se 
stromy, které vytváří příjemný intimní prostor. 
Odklápěcí dvířka v podlaze terasy umožňují 
přístup k podzemní akumulační nádrži na vodu a 
dalším součástem technické infrastruktury. 

Navazující parkovací stání jsou přistíněna 
korunami stromů s podrostem trvalek, které 
dodávají prostoru barevnost a živost. Prostor pro 
rostliny byl získán vyjmutím dlažby z přední části 
parkovacích stání. Také v části před recepcí byla 
zpevněná plocha zmenšena a byl vytvořen nový 
trvalkový záhon. 

U stávající západní terasy byly navrženy 
protahovací prvky – dřevěná kláda, kuláče 
zapuštěné do země a zpevněný kopeček. Tato 

balanční stezka navazuje na Priesnitzův chodník a vytváří tak určitý okruh. Priesnitzův chodník 
je tvořen drobnými říčními oblázky a vede podél cesty spojující západní terasu s parkovištěm. 
Cesta je tvořena velkoformátovou betonovou dlažbou. 

Část zahrady u kuchyně je určena pro vyvýšené záhony (se zpevněnými boky) pro pěstební 
účely. Severní svažitá část zahrady je řešena jako přírodě blízká plocha s květnatou loukou a 
roztroušenými solitérními dřevinami. Na louce lze umístit venkovní sedací pytle (Fat boy) a 
lavičky. 
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Vizualizace prostoru parkování na dvorku 

 

Vizualizace prostoru odpočinkového prostoru na dvorku 

 

Vizualizace prostoru u terasy 

 


