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ARBOSERVIS: Přenechte nám starost o vaši zeleň
Stavbu lze vytvořit rychle, tvorba zahrady je však
záležitost dlouhodobá.
Zahrada je výsledkem působení různých vlivů, a většinou tento vývoj nelze libovolně urychlit. Většina krásných
zahrad se tvoří postupně
a je nutná jistá vytrvalost
a trpělivost.
Filozofie firmy Arboservis je již od
začátku založena na kvalitě, profesionalitě, zkušenosti, spolehlivosti...
Před zakládáním nové zahrady provádíme pečlivou inventarizaci veškerých dřevin a porostů a vyhodnocení
potenciálů pozemku. Je kladen důraz
na sepětí s okolní přírodou a významnými krajinnými prvky. Nebráníme
se však modernímu pojetí v kontextu
současné architektury.
Můžeme se pochlubit mnoholetými
profesními zkušenostmi, díky kterým
nabízíme komplexní služby v oblasti návrhu okrasné zeleně, realizace
zahrad, sadových úprav, údržby zeleně a veškerých příbuzných prací, včetně dodávky zahrad na klíč.
Splníme všechny požadavky zákazníka, a to tradičním, nebo zcela netradičním způsobem. Naším hlavním
cílem je spokojený a vracející se klient.
V případě vašeho zájmu zajistíme
dopravu a odbornou výsadbu vybraných rostlin. Naše zkušenosti rádi
spojíme s vašimi představami o dokonalé zahradě. Spojením individuálního přístupu, letitých zkušeností,
osvědčených postupů a nejmodernějších technologií dosahujeme maximální spokojenosti našich zákazníků.
Návrh úprav, výběr rostlin i ostatního materiálu, konečné rozmístění i
výsadbu, provádíme osobně. Výcho-

Naše činnost:
realizace parků, městské
a krajinné zeleně
střešní zahrady
návrhy zahrad a zahradního
designu
architektonické studie a návrhy
návrhy pěstebních zásahů
ošetřování a pěstování všech
druhů dřevin a typů porostů
zakládání trávníků výsevem
i položením travního koberce
dodávka a výsadba rostlin včetně
vzrostlých stromů

technologie závlahových
systémů
stavba jezírek a založení vodních
biotopů
drobná zahradní architektura
- altány, schodiště, chodníky,
zahradní mobiliář
práce s kamenem
zemní práce a modelace terénu
realizace atypických zahrad
poradenství
prodej sbírkových i běžných
okrasných rostlin
dodávka a péče o interiérovou
zeleň

Reference
Soukromé zahrady, realizované zejména na Vysočině - jedná se o řadu
drobných i větších realizací, zejména novostaveb realizovaných
dodávkou na klíč.
Realizace sadových úprav v CHKO Čeřínek - Dolní Hutě - tato
realizace zahrnovala rozsáhlé terénní úpravy a modelace, stavební
i zahradnické práce, s důrazem na začlenění celého komlexu do okolní
krajiny.
Projekty vegetačních úprav pro Kraj Vysočina - projekční práce
pro realizaci veřejné zeleně
Úpravy areálových ploch bytových a rezidenčních komplexů v Jihlavě
- zahrnují dodávku sídlištní zeleně (např. Horní Kosov, Heulos,
Na člunku)
Sadové úpravy při výstavbě obchodních řetězců - (Tesco, Lidl, Penny)
diskem je schválený návrh od investora, jako výchozí podklad, není však
dogmatem – předpokládá se volný
prostor pro improvizaci zahradního architekta. Případné změny jsou
samozřejmě průběžně konzultovány.
Naše společnost nabízí jak jednorázové, tak i pravidelné údržby zahrad
dle individuálních potřeb zákazníka.
Zakládáme si na vysoké kvalitě provedené práce a profesionálním, vstřícném jednání.

Sadové úpravy průmyslové zóny v Jihlavě
Sadové úpravy průmyslové zóny v Humpolci
City Park Jihlava - úprava veřejných ploch, realizace biokoridoru,
střešní zahrada. Úspěšnost City Parku Jihlava dokládá také celá řada
ocenění, jako Stavba roku 2009, nebo Cena za ekologický přínos
realizovaného projektu, organizovaná sdružením Stavíme ekologicky
spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem
životního prostředí ČR.
Titul Stavba roku 2009 byl City Parku udělen za architektonické
řešení nákupního centra v těsném sousedství historického jádra,
se zřetelem k ozelenění fasád, střešní zeleni a vytvoření biokoridoru.

O nás
Firma Arboservis byla založena Ing.
Romanem Koláčným (absolventem
ČZU Praha), členem Společnosti pro
zahradní a krajinářskou tvorbu. Prezentujeme se především na Vysočině,
řadou realizací soukromých zahrad
a sadovými úpravami areálových i
veřejných ploch. Máme vlastní zázemí
se záložní školkou okrasných dřevin a
prodejní plochu sbírkových exemplářů
ve Větrném Jeníkově.

Vytváříme zahrady tak, abyste se v nich cítili co nejlépe
Začalo jaro - je to ten pravý
čas pro založení zahrady? To
jistě ví Roman Koláčný, majitel firmy Arboservis.
V dnešní době můžeme zahradu zakládat prakticky po celé
vegetační období. Samozřejmě, že jarní období je příhodné z hlediska agrotechnických
postupů, nebo uplatnění výsadeb rostlin s kořenovými baly.
Chceme mít krásnou zahradu, netroufáme si ovšem na
její realizaci. Obrátíme se
tedy na vás – odborníky. Na
co se máme připravit? Co nás
čeká?
Tvorba zahrady je velice individuální činnost, která se odvíjí z vlastních představ a možností klienta Záleží na umístění
zahrady, okolní přírodě, architektuře. Ve zkratce řečeno, je vždy nutné vyhodnotit prostorové
a funkční řešení, tomu přizpůsobit sortiment rostlin a materiálů, sestavit rozpočet a zkoordinovat realizaci v terénu .
Je dobré, když mají klienti
svou představu?
Zahrady vytváříme pro své
klienty tak, aby se v nich cítili
co nejlépe. Je potřeba najít společnou řeč, a zároveň ctít určité
sadovnické a architektonické
zákonitosti a pravidla.
Které prvky při tvorbě
zahrady zákazníkům nabízíte?
V našich realizacích s úspěchem uplatňujeme kombinaci
kamene a dřeva jak v přírodním, tak i v moderním pojetí
zahrad. Jedná se buď o samostatné výtvarné prvky, nebo

mou dodávky na klíč. Zákazník
se nemusí o nic starat.

práce je vidět například na
střeše jihlavského obchodního centra City Park. Hodí se i
pro soukromý sektor?
Určitě ano. Je to zcela v souladu s chápáním současné
moderní architektury zvláště
tam, kde zástavbou ubývá prostor pro zeleň.
Získáme tak kousek přírody, která zvýší komfort našeho bydlení. Obecně lze konstatovat, že zahrady lze vytvářet
na jakémkoliv místě – mohou
to být střechy, fasády, balkony,
dvorky.

Je třeba na založení zahrady, či její radikální úpravu,
nějaké povolení?
Pro běžné založení zahrady
takové povolení není potřebné. Pokud se však týká i stavebních a zemních prací, je vhodné
informovat příslušný stavební
úřad.

Ing. Roman
Koláčný
jejich uplatnění při realizaci
drobné zahradní architektury (zídky, ohniště, terasy, schody). Ve finálních pracích se stále
více prosazuje pokládka kobercových trávníků.

Mají dnes ještě lidé trpělivost s pěstováním zeleniny a
ovoce?
Myslím, že mnozí mají –
zejména pro tu radost sám si
něco vypěstovat. Dokonce se
domnívám, že z hlediska rostoucí poptávky po ovocných
stromech zažívá ovocnářství
určitou renesanci.

Jsou v úpravě zahrad nějaké
trendy?
Myslím si, že v současné době
není žádný vyhraněný trend,
ale uplatňují se různé zahradní styly a zároveň se přejímají i
tradice zahradní tvorby z jiných
zemí. Takže vznikají obdoby
japonských zahrad, japonské
zenové zahrady, minimalistické zahrady v současné moderní
zástavbě, eko zahrady, atd.
Je něco, co teď všichni chtějí
na zahradě mít?

ním různých a často nákladných
technologií.

V poslední době je takovým
fenoménem zahradní jezírko,
zejména koupací, se samočistící
funkcí. Ta je podmíněna zejména plochou a množstvím vody,
skladbou materiálů a schopností rostlin odebírat ve vodě
rozpuštěné látky, podporující
tvorbu řas a sinic.
Poradíte i s návrhem
zahradního jezírka?
Samozřejmě. Je však třeba si
uvědomit, že pojem koupacího jezírka se samočistící funkcí
neznamená automaticky bezúdržbový provoz, i s uplatně-

Když stavíme dům, máme
rovnou řešit i podobu zahrady?
Je velmi prozíravé, pokud se
současně řeší podoba domu
i zahrady. Dům i zahrada pak
vytváří funkční, dispoziční i
architektonický celek. Ve finále
to pro investora přináší i nemalé finanční úspory.
Musí si zákazník dodávat
rostliny, zeminu, připravit
nářadí…?
Naše firma realizuje vše for-

Jaká je dnes vlastně funkce
zahrady?
V dnešní době zcela převládá
její rekreační a estetická funkce, na úkor jejích produkčních
schopností.
Oborem vaší firmy je také
veřejná zeleň a realizace
sadových úprav. V čem je
práce na nich jiná, než v soukromých zahradách?
Jednoznačně rozsahem prací,
protože se často potýkáme i s
několikahektarovými plochami a množstvím sadovnického materiálu. Práce mají spíše
technický charakter, zatímco
tvorba zahrad je víc tvůrčí.
Obvykle po založení zahrady
nastává období jejího rozvoje
a péče o ni. Bohužel toto pravidlo neplatí pro mnohé investory obchodních a průmyslových
objektů, pro které je založení

Můžete přiblížit, na čem
právě teď vaše firma pracuje?
V Jihlavě se připravujeme na
ozelenění Špitálského předměstí v rámci výstavby hobbymarketu. Ve spolupráci s
PSJ Jihlava realizujeme sadové
a terénní úpravy obchodní zóny na ploše několika hektarů v
Trutnově.
zeleně pouze nutnost, vyplývající ze stavebního povolení.
Trendem světové architektury jsou střešní zahrady. I
s nimi máte zkušenost. Vaše

Takže vaše působnost sahá
i za hranice Vysočiny?
Máme za sebou zakázky v
okolí Prahy i Brna. Od soukromých zahrad až po střešní
zahrady v centru měst.

Kontakt

ARBOSERVIS
Ing. Roman Koláčný
Větrný Jeníkov 138 5
588 42 Větrný Jeníkov

www.arboservis.eu
tel.: +420 728 818 533
e-mail: kolacny@arboservis.cz
kolacny@arboservis.eu

www.facebook.com /
Návrhy a realizace zahrad
Arboservis

