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Projektowanie ogrodu najczęściej utożsamiane jest z planowaniem nasadzeń roślinnych. 
Tymczasem projekt nasadzeń to niemal ostatni etap procesu projektowego. Jest bardzo ważny, 
ale nie może mieć miejsca, jeśli nie poprzedzi go zbudowanie koncepcji zagospodarowania 
terenu. Innymi słowy szczegółowe planowanie roślin jest możliwe dopiero po zaplanowaniu 
zagospodarowania przestrzeni. I to właśnie planowaniu przestrzeni poświęcony jest niniejszy 
ebook.  
Na kolejnych stronach pokażę ci jak przejść od pustej kartki do planu zagospodarowania terenu. 
Wytłumaczę zasady i reguły, poznasz przydatne metody i triki.  Dowiesz się jak stworzyć spój- 
ną, harmonijną i funkcjonalną  przestrzeń wokół twojego domu. Zapraszam do lektury!

Mam na imię Ania i jestem architektką 
krajobrazu z wieloletnią praktyką projektową 
i wykonawczą.  
Projektuję ogrody i tereny zieleni, prowadzę 
warsztaty i piszę bloga Fajne Ogrody. Cza-
sem jako ekspert pisuję do gazet lub poja-
wiam się w TV. 
Od kilku lat dynamicznie rozwijam działania 
edukacyjne online. Uczę jak planować fajne 
ogrody, które nie tylko wyglądają, ale również 
działają! Inspiruję posiadaczy ogrodów do 
porzucenia sztampy i śmiałego wyjścia poza 
schemat „rządka tuj pod płotem”.
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Rozmieszczaj na trójkącie. 
Sprytnym sposobem na rozmieszczenie 
elementów programowych w przestrzeni 
ogrodu jest metoda trójkąta. Najczęściej 
używa się trójkąta równobocznego, ale nie 
jest to żelazna reguła. Trójkąt należy usta-
wić na planie tak, aby jeden z jego wierz-
chołków wypadał na osi głównej budynku 
mieszkalnego lub tarasu (linii prostej dziel-
ącej budynek lub taras na dwie połowy) 
(RYS. 2).  
Pozostałe dwa wierzchołki trójkąta wyz-
naczą punkty lokalizacji elementów pro-
gramowych np. altany i elementu wodnego 
(RYS 3,4). 
Elementy programowe warto dobrać tak, 
aby jeden był „mocniejszy” (większy, silniej 
wybijający się w przestrzeni), a drugi „lżej-
szy” (mniej wyrazisty, słabiej wybijający się 
w przestrzeni ogrodu).  
Trójkąt można delikatnie obracać tak wo-
kół punktu na osi domu lub tarasu, aby jego 
wierzchołki wyznaczające punkty lokaliza-
cji elementów programowych zmieniały 
położenie. 

1.

3.

2.

4.
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Niwelację klina można prześledzić na 
przykładzie korekty linii rabaty, przy której 
zlokalizowano podest pod basen (RYS. 1 
brązowy okrąg). Lokalizacja podestu w po- 
zycji stycznej do linii rabaty powoduje 
powstanie klinów trawy (RYS. 2 - czer-
wone obszary). Aby zniwelować kliny, nale-
ży skorygować linię rabaty tak, aby objęła 
klinowate przewężenia (RYS. 3).  
W wyniku korekty podest znajduje się 
częściowo na trawniku i rabacie, co poz-
wala wyeliminować kliny trawnika (RYS. 4). 

1. 2. 3. 4.
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Unikaj ostrych klinów. 
Ostre, wąskie, klinowate przestrzenie nie 
są pożądane w przestrzeni ogrodu, przede 
wszystkim z powodów funkcjonalnych. 
Szczególnie należy unikać ich w przypadku 
linii dzielącej rabatę i trawnik.  
Wąskie, ostre kliny powodują problemy 
z wykaszaniem trawnika. Kosiarka nie jest 
w stanie wykosić wąskich przestrzeni. 
Powstaje konieczność ręcznego doka- 
szania lub pozostają nieestetyczne kępy 
trawy.
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Brak poprzecznego chodnika na linii: 
chodnik wejściowy - podjazd - składzik na 
drewno (czerwona linia na RYS. 2) znacznie 
zwiększa ryzyko przedeptu w wyniku inten-
sywnego użytkowania w danym miejscu. 
Zawsze będzie istniała potrzeba częstego 
przechodzenia z podjazdu na chodnik oraz 
z  chodnika i podjazdu do składziku itd. 
Pozostawienie wyłącznie trawnika sprawi, że 
przedept pojawi się po dwóch, trzech 
sezonach. Aby temu zapobiec warto zapla- 
nować komunikację również w linii po-
przecznej (RYS. 3).

1. 2. 3.
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Eliminuj ryzyko powstania przedeptów. 
Przedept to pojęcie funkcjonujące w branżo- 
wym slangu. Oznacza ścieżkę wydeptaną 
w trawniku lub rabacie wskutek intensywnego 
użytkowania. Intensywność użytkowania wy- 
nika z uwarunkowań funkcjonalnych. Prze- 
dept powstaje na trasie po której użytkownicy 
poruszają się wyjątkowo często np. po drewno 
do składziku (beżowy prostokąt na planie RYS. 
1) lub do altany śmietnikowej. Planując układ 
komunikacyjny (podjazd, ścieżki itp.) unikaj 
sytuacji sprzyjającej powstaniu przedeptu 
(RYS. 1).  

DARMOWA PRÓBKA



projektowanie  
ogrodu to sztuka 

eliminacji 
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