
Osvědčený postup navrhování
Mapy.cz, katastr
Vyfotit si místo záhonu z různých pohledů
Měření v terénu, včetně trvalých prvků (šachta, elektroskříň...)
Vytvořit si mřížkový papír, kde je jeden metr ve skutečnosti jeden
čtvereček. V případě malých záhonů i půl metru/čtverec.
Nakopírovat si ho ještě před kreslením, ať je možné ho vyměnit.
Sepsat si seznam rostlin, které máš k dispozici na zahradě, od
sousedů... Rozděl si je podle výšky a barev.
Sepsat si seznam rostlin, které tam chceš. Rozděl do skupin podle
výšky a drž se zvoleného barevného ladění.
Měj po ruce tabulku rostlin, kde jsou jejich výšky a šířky, termíny i
barvy kvetení.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.



Osvědčený postup navrhování

8. Nejprve zakresli původní stav plochy, pak vytvaruj záhon. Začni na okraji
jedné z metrových mřížek, ať máš přehled v rozměrech při kreslení.
9.  Potom zakresli pevné prvky (víka šachet, sud na vodu, kanál...). Pokud chceš
mít v záhoně nějaký větší okrasný prvek (fontánku, kámen, sošku...), umísti ho
do záhonu.
10. A teprve potom zakresluj rostliny. Začni těmi nejvyššími, stromy a stromky.
Potom keře, vyšší traviny a postupuj k okraji záhonu. 
11. Soliterní rostliny kresli kružítkem, u skupin stačí dělat křížky, které potom
orámuješ "bublinou".
12. Rostliny si čísluj od jedničky dál a zapisuj si na papír, jaké rostlině číslo
patří.
13. Až máš nakreslený celý záhon, ještě ho projdi, představ si rostliny vedle
sebe, jestli jim to sluší. Střídej barvy, výšky, struktury listí, termíny kvetení... Aby
nikde nevzniklo příliš velké místo, kde v jednotlivých měsících nic nepokvete.
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14. Nakreslený záhon si zase okopíruj a můžeš si ho vybarvit pastelkami
apod. v barvě květů, případně listů. Tak lépe posoudíš, jestli k sobě barvy
padnou a vhodně se střídají.
15. Jakmile jsi se svým návrhem spokojená, napiš si úhledný seznam, ideálně
do Excelu, kde napíšeš přesné názvy rostlin (klidně i v latině), k nim jejich
označení v osazovacím plánku a jejich počty.
16. Podle tohoto seznamu budeš rostliny nakupovat. První volba by měla
padnout na školkaře v okolí. Tam bývá největší výběr a nejnižší ceny. Až
potom přichází řada na lokální zahradnictví a eshopy. Nakupovat v hobby
marketu nebo na výstavách sebou nese mnoho rizik, pokud možno, toho se
vyvaruj.
17. Mysli na to, že rostliny, které nejsou pěstované v květináčích, se dají
sehnat a sázet jen v obdobích: 15.10.-15.12 a 1.4-15.5. Jde zejména o dřeviny
- ovocné stromky i keře a vzrostlé stromy.


