DOTAZNÍK PRO BUDOUCÍ UŽIVATELE ZAHRADY
Abychom vám mohli navrhnout zahradu přesně na míru vám a vaší rodině, potřebujeme vědět co
možná nejvíce o tom, jaké máte představy a přání, příp. jsou-li zde nějaká omezení, např. alergie na pyl,
pohyb malých dětí po zahradě, psů či jiných mazlíčků.
Prosíme tedy o vyplnění následujícího dotazníku, na jehož základě vám budeme navrhovat vaši zahradu.
Jednotlivé možnosti zakroužkujte či jinak viditelně označte a zašlete na náš mail nebo nám jej odevzdejte při
naší první schůzce.
Počítejte prosím také s tím, že při první schůzce budeme potřebovat dokumentaci k vašemu pozemku,
rozměry zahrady, rozvody inženýrských sítí, apod.
Kontaktní údaje objednatele:
Jméno:
Telefon:
E-mail:
Adresa:
Velikost pozemku:
Věk dětí, které se budou na zahradě pohybovat:
Vlastní zahrada
►Líbí se mi zahrada ve stylu:
● Venkovském – typické venkovské rostliny, prvky, osázené nádoby, zelenina, ovocné dřeviny, bylinky
● Orientálním (japonské a čínské zahrady) – hlavními komponenty jsou voda, kámen a rostliny
● Anglickém – dřeviny volně až divoce rostoucí, ovocné dřeviny přímo v okrasných záhonech, růže, pivoňky
● Moderním – tvarované dřeviny, doplňky – plastiky, sochy, abstraktní umění

►K jakému účelu bude zahrada využívána?
● Odpočinek a relax
● Společenský, setkávání s přáteli, pořádání večírků
● Zahrada pro děti nebo domácí mazlíčky
►Náročnost údržby:
● Minimální údržba
● Částečná údržba (občasné vypletí a posečení trávníku)
● Na péči o zahradu máme čas
► Do zahrady chci zakomponovat:
Voda v zahradě
● Okrasné jezírko, příp. jezírko na koupání
● Bazén na plavání
● Výtokový kámen
Dřevo
● Pergola
● Lavička
● Altán
Kámen v zahradě
● Velké, solitérní balvany
● Okrasný kačírek různé frakce
● Menší, okrasné valouny
Zábava a odpočinek
● Gril či venkovní kuchyň
● Venkovní krb nebo ohniště
● Posezení pro rodinu a přátele

Děti v zahradě
● Dětský koutek
● Houpačka, pískoviště a jiné herní prvky
● Domeček
Užitkové doplňky
● Přístřešek pro auto
● Parkovací a příjezdová plocha
● Zahradní domek
● Skleník
● Kompostér
● Dřevník
● Sušák na prádlo
● Nádrž na jímání dešťové vody
Cesty
● Prašné: pískované, štěrkové, antuka
● Zámková dlažba
● Přírodní kámen
● Pouze šlapáky
Designové doplňky
● Plastika
● Socha
►Osvětlení v zahradě

Ano

Ne

► Zavlažovací systém

Ano

Ne

► Je v rodině někdo alergický na pyl?

Ano (na jaké rostliny?)

Ne

► Jaké máte oblíbené rostliny? Preferujete jehličnany, stálezelené rostliny, kvetoucí keře, trvalky a kvetoucí
rostliny, cibuloviny?
►Máte nějaké oblíbené barvy?
►Budete chtít ve své zahradě záhon na zeleninu?

Ano

Ne

►Odclonění od souseda pomocí živého plotu:

Ano

Ne

► Jaký anorganický materiál použijeme na pokryv záhonů?
Mulčovací kůra
Kačírek
Barevné štěpky
Bez anorganického materiálu, pouze půdopokryvné rostliny
►Chcete záhony ohraničit pomocí obrubníků?

Ano

Ne

Děkujeme za vyplnění dotazníku a budeme se těšit na spolupráci.
www.zahradniksikula.cz
tel: 728 007 691

