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Inz Nového
špirZélandu
ácie
Neutíchajúca analýza dopadov ľudskej činnosti na
okolie nás núti premýšľať nad riešeniami, ktoré by
dokázali zmierniť náš negatívny vplyv na prírodu.
Staronové riešenia sú však mnohokrát ľahšie
aplikovateľné než sme si mysleli.

Priestorové
záhradné prvky
v kombinácii
so zaujímavými
rastlinami
zaujmú
predovšetkým
pri
posedeniach.
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ďaka nádhernej prírode
je Nový Zéland úžasným
lákadlom pre turistov, ktorí
vyhľadávajú neprebádané
a divoké prírodné scenérie. So svojou miernou oceánskou, na
severe krajiny čiastočne subtropickou
klímou, má dostatočné množstvo zrážok
hlavne v horských oblastiach. Vďaka

nim, miernemu podnebiu, ale tiež izolácii od okolitého sveta sa na ostrove darí
rozmanitej flóre, ktorá je v mnohých
pohľadoch celosvetovo unikátna.

Kultúra záhradnej
architektúry
Podobne ako Austrália aj Nový Zéland má bohatú históriu záhradnej
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Voda a všetko s ňou spojené
zohráva v Novozélandských
záhradách kľúčovú úlohu.

Záhradný architekti s obľubou siahajú po
pestrej palete domácich rastlín.

architektúry. Svedčia o tom parky
a záhrady rozosiate po celej krajine
či sieť súkromných ubytovní typu
B&B, ktoré sa pýšia prekrásnymi
zelenými oázami, ponúkajúcimi možnosť oddychu pocestným. Záhrady sú
inšpirované väčšinou tradičnými anglickými trvalkovými záhradami, v móde sú však aj moderné kompozície
doplnené atraktívnymi, pôvodnými
druhmi rastlín. Ten posledný typ záhrad nám pomocou svojich projektov
predstaví Kirsten Sach.

Záhrady dažďa
Kirsten sa vo svojej tvorbe zameriava
predovšetkým na budovanie záhrad
s prihliadaním na trvalo udržateľný
rozvoj. Spôsob, akým sa o to snaží,
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je pritom jednoduchý a nanajvýš
inšpiratívny. Dlhodobý problém
znečisťovania povrchových vôd
a pôdnej erózie na Novom Zélande
sa snaží vyriešiť osvetou a výstavbou
dažďových záhrad. Koncipované sú
ako domáce rezervoáre a čističky
zrážkových vôd. Prosperujúca ekonomika krajiny totiž podporila masívnu

výstavbu spevnených komunikácií,
záhradných mestečiek či nákupných
stredísk, čím priamo prispela nielen
k zrýchlenému odtoku vody z týchto
plôch, ale aj k jej znečisteniu. Silný
prúd vody zachytáva nečistoty a ťažké kovy, ktoré sa následne priamo
dostávajú do povrchových tokov riek.
Svojou troškou prispieva každý, kto

105

zeleň

Starý sud pod odkvapom
je definitívne zažehnaný
a nahradený estetickou nádržou
s rastlinnou výsadbou.

Zdá sa, že železničné podvaly
nepovedali posledné slovo ani na
Novom Zélande.

Dizajn verzus ekológia
má strechu nad hlavou. Kirsten experimentuje s jednoduchým riešením.
Vo svojich záhradách sa snaží vytvoriť
zberače dažďovej vody, ktoré slúžia
v období sucha na zavlažovanie. Pri
prívalových dažďoch je prebytočná
voda odvádzaná do zón s rastlinnou
výsadbou, ktorá napomáha filtrovaniu
nečistôt a eliminácii ťažkých kovov.
Systém je prepojený s kanalizáciou,
do ktorej sa plynulo odvádza prečistená voda. Odtok vody sa týmto spôsobom spomalí a nehrozí pôdna erózia.
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Kirsten má silný cit nielen pre
ekológiu, ale aj pre samotný dizajn
projektovaných prvkov. Vo svojich
záhradách rada používa subtropické rastliny a necháva sa inšpirovať
aj prvkami ázijského dizajnu. Jej
mottom sa stala jednoduchosť, zrozumiteľnosť, premyslená kompozícia
a jednoduchá údržba. Počas svojej
tvorby získala niekoľkokrát ocenenie
z Auckland Flower show. Jej koncepcia „Rain Garden“ získala zlatú medailu na najprestížnejšej kvetinovej
výstave na južnej pologuli Ellerslie
Flower Show v roku 2007.
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