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OPRACOWANIE PROJEKTOWE
Opracowanie projektowe powinno być:
- jednorodne pod względem kompozycyjnym i graficznym;
- postrzegane jako całość,
- jasne i czytelne dla odbiorcy, a tym samym łatwe w zrozumieniu.

Dlatego tak ważne jest ustalenie:
- konwencji graficznej
- hierarchii ważności poszczególnych elementów.
Dotyczy to wybranych:
- wyboru technik opracowania,
- doboru barw,
- liternictwa.

Projekt koncepcyjny służy przedstawieniu ogólnej koncepcji projektowej,
ukazuje rozmieszczenie, kształt i wzajemne położenie najważniejszych
elementów projektowanego terenu. Kompozycja arkusza projektowego jest
podporządkowana określonym zasadom. Kompozycja powinna być
zrównoważona i przejrzysta, elementy na projekcie nie powinny być
umieszczone zbyt ciasno, gdyż ma to zdecydowanie niekorzystny wpływ na
jego czytelność. Istotne jest w jakiej kolejności pokazujemy odbiorcy
poszczególne części składowe projektu. Plansze należy opracować tak, aby
obserwator był oprowadzany po projektowanym terenie. Pierwszym etapem
projektowania ogrodu jest dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów
działki, zbadanie cech gleby, nasłonecznienia terenu oraz zapoznanie się ze
specyfikacją techniczną działki, określoną lokalizacją budynku i przebiegiem
przyłączy. Istotne jest ustalenie oczekiwań dotyczących wyglądu i
przeznaczenia projektowanego terenu oraz określenie charakteru otaczającego
go krajobrazu. Zebrane w ten sposób informacje są pomocne w stworzeniu
ogólnego projektu zagospodarowania terenu, który jest podstawą do uzyskania
akceptacji zleceniodawcy i wprowadzenia ewentualnych poprawek w
proponowanych rozwiązaniach.

Dokumentacja projektowa ogrodu
przydomowego powinna zawierać:
Treść
1. Wstęp
 przeznaczenie ogrodu
2. Charakterystyka ogrodu.
informacja o terenie, powierzchnia, lokalizacja względem stron świata;
warunki gruntowe;
budynki (dom z tarasem, garaż, budynek gospodarczy).
3. Dobór roślin (żywopłot, trawnik, rabaty kwiatowe, ogród skalny, drzewa, krzewy).

4. Mała architektura (oświetlenie, meble ogrodowe, altana, pergole, rzeźby, plac zabaw dla
dzieci, oczko wodne, ogrodzenie).
5. Drogi, podjazdy, chodniki, ścieżki, schody.
6. Literatura.
7. Załączniki
Projekt ogrodu przydomowego (kalka techniczna A3, tytuł, skala, lokalizacja względem
stron świata, autor, legenda).
Dokumentacja zdjęciowa (gatunki roślin, mała architektura, nawierzchnie, ogrodzenie).

Opracowanie graficzne projektów koncepcyjnych
Odpowiednie opracowanie graficzne projektu koncepcyjnego jest bardzo ważnym,
zadaniem, ponieważ składa się na nie wiele elementów, które decydują o tym, czy
opracowanie to jest dobre.
Do elementów tych należą:
- zarys sytuacyjny, który przedstawia lokalizację terenu objętego projektem
(najczęściej w małej skali), ma bardzo ogólny charakter;
- analizy kompozycyjne – funkcjonalne, funkcjonalno – przestrzenne, które
obrazują różnego rodzaju powiązania terenu z jego otoczeniem (w dużej skali),
- rzut z góry, który prezentuje przyjętą koncepcję projektową (najczęściej w
skali 1:1000 lub 1:500 dla koncepcji ogólnych oraz 1:250 lub 1:100 dla koncepcji
szczegółowych); dobór skali dobieramy uwzględniając rodzaj obiektu, którego
dotyczy koncepcja;
- detale – wybrane fragmenty przedstawione w odpowiedniej skali w celu
uwidocznienia istotnych w przyjętej koncepcji elementów (najczęściej spotykane
skale to: 1:50 i 1:25),
- widoki aksonometryczne, perspektywiczne, przekroje przedstawione w
odpowiednich skalach, które ukazują detale lub główny rzut z góry,
- opisy – składają się na nie: napis główny, który wyjaśnia, co przedstawia
projekt; napisy uzupełniające, np. rzut z góry, widok, przekrój, legenda, skala,
wykaz gatunków; napisy szczegółowe, np. informacje znajdujące się w legendzie;
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- opracowania uzupełniające – modele i makiety projektowanych obiektów.

Projekt ogrodu
przydomowego - SKALA

25 cm
(50 m)

20 cm (40 m)

22,5 cm
(45 m)

22,5 cm
(45 m)

Skala 1:200
Powierzchnia ogrodu 2000 m2
Powierzchnia ogrodu 2025 m2
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Projekt ogrodu przydomowego - SKALA
Plany i rzuty, przekroje należy wykonywać w skali.
Skala :
1:25 to 1 m w rzeczywistości odpowiada 4 cm na rysunku
1:50 to 1 m w rzeszywistości odpowiada 2 cm na rysunku
1:100 to 1 m w rzeczywistości odpowada 1 cm na rysunku
1:200 to 1 m w rzeczywistości odpowada 0,5 cm na rysunku
1:500 to 1 m w rzeczywistości odpowiada 0,2 cm na rysunku
1:1000 to 1 m w rzeczywistości odpowiada 0,1 cm na rysunku
Skalę 1:100 używamy do projektowania średniej wielkości ogrodów o
długości od 10-30 m
Skalę 1:50 używamy do sporządzania projektów małych ogrodów
długości do 10 m
Skalę 1:20 wykorzystujemy do projektowania pojedynczych elementów
np.: pergoli;
A skale 1:10 stosujemy do szczegółowych rysunków pewnych elementów
konstrukcyjnych np.: przekrojów murów
7

Projekt ogrodu
przydomowego

Planując ogród należy pamiętać, że im prostsza kompozycja, tym łatwiej
przenieść ją w teren. Przejrzysty układ roślin, niezbyt duże
nagromadzenie detali, ścieżki prowadzące do celu, dadzą z pewnością
ciekawszy efekt niż chaotyczna mieszanina przypadkowych elementów.

Plany i rzuty, przekroje należy wykonywać w skali. Tak wykonane
rysunki przydają się mierniczym, wykonawcom prac ziemnych i małej
architektury oraz ogrodnikowi.
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Projekt ogrodu przydomowego
Projekt jest wynikiem odpowiedzi na szereg pytań, które powinieneś
zadać sobie podczas
całego procesu ( analiza – wynik ), np.:
- Jakie wymagania ma inwestor?
- Jak połączyć potrzeby inwestora i natury?
- Jakie walory ma krajobraz?
- Co chcemy zachować z istniejącego krajobrazu?
- Co chcemy wydobyć w krajobrazie – podkreślić?
- Czy możemy wzbogacić krajobraz?
- Jak zaprojektować teren „samowystarczalny” (plus, bo mały koszt
wydawany na pielęgnację)?
- Jak zaprojektować aby nie odseparować roślin od siebie ( „ogród –
otwarty krajobraz”)?
- Jak i czy się uda przenieść krajobraz na teren projektowany
(naśladowanie natury; miejsce o podobnej specyfice – warunkach)?
Należy pamiętać, że najlepszym architektem krajobrazu jest sama
natura i to od niej powinniśmy się uczyć – czerpać pomysły, a
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niekiedy nawet naśladować!

Projekt ogrodu
przydomowego
STRONA GRAFICZNA
Pierwsza strona pracy:
- tytuł projektu,
- imię i nazwisko autorów projektu,
- nazwa i logo firmy wykonującej projekt,
- rok i miejscowość wykonywanego
projektu

Druga strona pracy:
- spis treści
Czcionka najczęsciej nr 12, odstępy
między wierszami 1,5
Rysunki i zdjęcia numerowane i opisane,
w opisie odnośniki do tabel, rysunków
graficznych i map.
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Projekt ogrodu przydomowego
Wyróżniamy następujące etapy powstawania projektu zagospodarowania
terenu zieleni:
1. Stan pierwotny – zaczynamy od naniesienia na plan działki
wszystkich istniejących obiektów: budynków, istniejących roślin, które
chcemy zachować, zaznaczamy też ścieżki i podjazdy. Stosujemy tu rzut
z góry, który jest podstawową formą przedstawiania
projektowanych rozwiązań.
2. Planowanie stref – działkę dzielimy na części o różnym
przeznaczeniu. Miejsca wypoczynkowe staramy się osłonić planując
nasadzenia odpowiednich roślin; dbamy o ładne widoki.
3. Planowanie detali. Zaznaczamy aleje, ścieżki, kształt oczka wodnego,
usytuowanie obiektów małej architektury, materiały wykończeniowe na
nawierzchnię, płoty, murki.
4. Planujemy miejsca na posadzenie roślin.
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Perspektywa w projekcie

Perspektywa jest to umiejętność ukazania trójwymiarowych przedmiotów na
płaszczyźnie z zachowaniem naturalnych stosunków przestrzennych. Perspektywa
odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym konstruowaniu rysunku. Umożliwia
oddanie wrażenia głębi (trzeciego wymiaru), dzięki zachowaniu zjawiska pozornych
zmian kształtu przedmiotów zależnie od ich ustawienia względem obserwatora. Na
przykład: przedmioty w miarę oddalania się od oka pozornie stają się coraz
mniejsze, a linie równoległe zbiegają się na linii horyzontu (typowym tego
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przykładem są tory kolejowe).

Perspektywa w projekcie
Rysunek perspektywiczny opiera się na jasnych zasadach konstrukcji. Wszystkie
linie i odległości, jakie można zaobserwować, w rzeczywistości ulegają tzw.
skrótom perspektywicznym. Oznacza to, że przedmioty położone dalej od nas
widoczne są jako mniejsze niż te, które położone są bliżej, a równe odległości
pomiędzy nimi w perspektywie mogą ulegać proporcjonalnemu skróceniu i nie
być widoczne jako równe. Bardzo istotne dla rysunku jest położenie rysującego i
związane z nim umiejscowienie linii horyzontu. Linia horyzontu jest jak gdyby
granicą pola widzenia i znajduje się zawsze na poziomie oczu rysującego. Wynika
z tego, że rysując ten sam obiekt z tego samego miejsca, można go inaczej
przedstawić, w zależności od tego, czy obserwator przyjmie postawę stojącą,
siedzącą czy leżącą. Nie bez znaczenia jest położenie samego przedmiotu w
stosunku do obserwatora. Przedmiot można ustawić do obserwatora czołowo,
bokiem, nad linią horyzontu lub pod nią. Od wyżej wymienionych czynników
zależy liczba punktów zbiegu na linii horyzontu dla rysowanego przedmiotu.
Linie, które składają się na rysunek przedmiotu, widziane przestrzennie, ulegają
zjawisku zbiegania do punktów zbiegu, które położone są głównie na linii
horyzontu.
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Perspektywa w projekcie
Ze względu na położenie rysującego i położenie przedmiotów w stosunku
do niego wyróżniamy następujące rodzaje perspektywy:
– równoległa – z jednym punktem zbiegu,
– ukośna – z dwoma punktami zbiegu,
– z lotu ptaka – z trzema punktami zbiegu,
– żabia – z trzema punktami zbiegu,
– powietrzna.
Większość przedmiotów można przedstawić jako układ prostych figur
geometrycznych i brył. Omówienie zasad perspektywy często opiera się
na zasadach konstrukcji, prostych figur płaskich – prostokąta (kwadratu) i
okręgu, a także prostych brył o ścianach płaskich – prostopadłościanu
oraz brył obrotowych – walca i stożka. Aby wyjaśnić zasady konstrukcji
umieszczone zostały punkty zbiegu na kartce, na rysunkach
przedstawiających poszczególne rodzaje perspektywy. W rzeczywistości,
najczęściej punkty zbiegu musimy sobie wyobrazić, gdyż znajdują się
one poza płaszczyzną papieru, na którym rysujemy. Musimy je mieć
niejako w wyobraźni i konstruując poszczególne przedmioty dążyć do
nich liniami konstrukcyjnymi.
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Aksonometria
w projekcie
Widok aksonometryczny.
Służy on do stworzenia
wizji projektowanego
terenu. Tworzy się go na
podstawie rzutu z góry, w
tej samej skali.

Wykonanie polega na umieszczeniu rzutu z góry wybranym bokiem pod kątem 60°,
45° lub 30° do poziomu, a następnie nałożeniu na tak przygotowany podkład kalki
technicznej w układzie pionowym i podniesieniu pionowo do góry wszystkich
elementów projektu. Można posługiwać się pomocniczą siatką kwadratów.
Rysunek wymaga precyzji i dokładności wykonania. Bardzo istotną sprawą jest
sposób cieniowania rysunku. Dobry projekt to wybór odpowiedniego stylu, określa
on układ kompozycyjny ogrodu, jak i wszystkie detale potrzebne do jego
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urządzenia.

Przekrój w projekcie
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Plan techniczny w projekcie
Plan techniczny pokazuje
wszystkie elementy
strukturalne
projektowanego ogrodu.
Wyraźnie jest tu
oznaczony obrys domu
wraz z drzwiami i oknami,
mury oporowe i wolno
stojące, płoty, krawężniki,
stopnie, ogrodowa
architektura,
nawierzchnie, ścieżki,
baseny trawniki. Może też
przedstawiać istniejący
drzewostan.
17

Plan nasadzeń w projekcie

Na planie nasadzeń wyznaczone są pozycje
poszczególnych drzew, krzewów i bylin,
Szczegółowy plan rabat bylinowych wymaga
jednak większej skali. Rośliny jednoroczne i
cebulowe, zakreskowujemy lub wykropkowujemy.
Każdą roślinę z planu opisuje się podając jej
nazwę i liczbę okazów (można to następnie
przedstawić w tabeli). Plan nasadzeń ułatwia
wykonanie nasadzeń oraz wykonanie zakupów
roślin.
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Plan nasadzeń w projekcie
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PROJEKT
GEOMETRYCZNY
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PROJEKT OGRODU

Plan techniczny i plan
nasadzeń wykonujemy
na planszy podstawowej
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Rysowanie planu w
skali.

1. Rysowanie domu (okna
drzwi)
2. Zarys domu
3. Przenoszenie innych
rzędnych z pomiaru
4. Triangulacja
5. Wykończenie planu
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Plan bąbelkowy
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Przygotowanie do projektowania
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Szkic wstępny I

Linie siatki są
prostopadłe do
elewacji domu.
Stwarza to wrażenie
dynamiki dzięki
prowadzeniu wzroku
od domu przez
urozmaicające widok
nasadzenia ku
dzikiej cześci
ogrodu.
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Szkic wstepny II

Obrócono siatkę tak
aby była prostopadła
do ukośnej ściany
kuchennej
przybudówki. Dzieki
temu projekt lepiej
„wychodzi” z domu.
Zmienił się nieco
graniasty wzór
pierwszego projektu
za pomoca łuków.
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Szkic wstępny III

Użycie łuków w
projekcie otwiera
nowe możliwości.
Wykorzystano
obróconą siatkę.
Cyrklem o rozstawie
ramion bądącej
wielokrotnością
boku kwadratu siatki
wykreślono wzór z
łuków i kół.
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Plan nasadzeń – elementy struktury
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Plan nasadzeń – roślinny szkielet
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Plan nasadzeń – roślinny szkielet
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Plan nasadzeń - ozdóbki
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Plan nasadzeń - ozdóbki
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Plan nasadzeń w projekcie

Efekt
końcowy
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