6. Základní principy tvorby zahrad pro TP
"No place on earth is more sensuous than a garden. In its sights, sounds, tastes,
touches, and smells, we find home and heart and love..."
(Žádné místo na zemi není vìtším potìšením pro naše smysly než zahrada. V jejím
obraze, zvucích, chutích, dotycích a vùních nachází domov naše srdce a láska...)
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Z èlánku Where senses bloom (Kde smysly kvetou), int. str. è.

øi tvorbì zahradní architektury pro tìlesnì postižené vycházíme pøedevším z
charakteru postižení osob, jimž má být prostor urèen, ale také z toho, zda se
jedná o zeleò soukromou urèenou pøímo pro urèitou osobu (soukromá
zahrada), zeleò polosoukromou (zde je nutno ještì rozlišovat, zda se jedná o místo s
krátkodobým pobytem napø. nemocnice, nebo o zaøízení s dlouhodobým pobytem
osob urèité skupiny postižení domovy dùchodcù, slepecké ústavy, ústavy pro
hluchonìmé, hospice apod.), nebo veøejnou zeleò (tj. veøejnì pøístupné objekty, které
jsou urèeny všem skupinám obyvatelstva parky, botanické zahrady, zahrady
historických objektù, veøejné mìstské prostory). U všech objektù urèených pro osoby
tìlesnì postižené vycházíme z obecných technických principù zmiòovaných v 7.
kapitole
V každém pøípadì bychom však mìli vycházet ze základních principù, na nichž se
shodují v podstatì všichni citovaní autoøi. Tyto principy byly sepsány do 6 základních,
které uvádí projektanti Slepecké zahrady v Osace v èele s Yoshisuke Miyake ve své
zprávì dostupné na int. stránce:
http://www.design.ncsu.edu/cud/nightsky/sensory/principles.html

Základní
principy

Principy jsou tedy následující:
1. Spravedlivost
Hlavní vstup je spoleèný pro všechny uživatele a všichni se pohybují na stejných
komunikacích. (Èasto je vstup, vìtšinou do budovy, pro vozíèkáøe oddìlen, mnohdy
vede nedùstojným prostøedím dvorù, skladiš a pod.. To, že je vstup spoleèný má
výrazný pozitivní vliv na psychiku - žádné rozdìlování "zdravých a nemocných" již pøi
vstupu do objektu).

Spravedlivost

Všem je umožnìn stejný smyslový požitek. Vodní prvky, život ve vodì, prvky dlažeb i
sochy, vše je udìláno tak,
aby umožnilo bohatý vjem i
lidem s postižením zraku.

Zahrada v Osace se snaží
nedìlat rozdíly mezi návštìvníky. Vyvýšené vodní plochy
umožòují bezprostøední a
bezpeèný kontakt s vodou i
rostlinami jak nevidomým, tak
dìtem a vozíèkáøùm.
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Vyvýšené záhony a vyvýšené vodní prvky umožòují stejný
vjem sedícím i stojícím návštìvníkùm a nijak neomezují
sedící èi osoby s omezenou pohyblivostí (Dùležité je moci
dosáhnout na vše, jako zdravý èlovìk, je to pøínosné
pøedevším k uvìdomìní si vlastní osobnosti).

Sochy v zahradì v Osace jsou umístìny tak, aby si je mohl
prohlédnout každý. Tedy na podstavcích, ve výšce dosažitelné
dìtmi i vozíèkáøi. Tím jsou sochy snadno dosažitelné i pro zrakovì
postižené, kteøí si je prohlédnou hmatem. Samozøejmostí je
oznaèení sochy struèným popisem v latince i brailovì písmu.
Zajímavé je umístšní soch z rùzných materiálù, kdy lze detailnì
vnímat zpùsob práce s tìmito materiály, i styly jednotlivých tvùrcù.
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2. Flexibilita
Návštìvníci si mohou ovìøit a poznat
vše vlastním zpùsobem. Dostatek
posezení dovoluje návštìvníkùm
zùstat, jak jen dlouho chtìjí, vyvýšené
záhony i voda dovolují interakivnitu
všem bez rozdílu.
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Flexibilita

Zmìny povrchù cest usnadòují orientaci. Tak
si zrako vì postižení mo hou snadno
zapamatovat uspoøádání zahrady a lze tu pak
poøádat i závody v bìhu. Slepecká zahrada
Budapeš

3. Jednoduchost a intuitivnost
Zahrada je malá a protkaná sítí jednoduchých cest, oznaèkována pilíøi, vstup je
jednoznaènì definován. Nedaleko vstupu je kovový plán zahrady èitelný pro zrakovì
postižené a dostupný pro vozíèkáøe. Návštìvníci jsou také informováni o své poloze v
zahradì zmìnou povrchu cesty.
4. Výmluvné informace
Reliéfní dlaždice, Brailovo písmo, zvukový systém a text v angliètinì a japonštinì (je èím
dál tím dùležitìjší, aby byl informaèní systém
srozumitelný i turistùm, angliètina, která má dnes
status opravdu mezinárodního jazyka je jako druhý
jazyk nejvhodnìjší. Pøi oznaèování rostlin bychom mìli
pøedevším uvádìt vìdecký, tedy latinský název).

Jednoduchost

Informace

Nalezení správné cesty je usnadnìno snadno patrnými
a zapamatovatelnými prvky (patrnými nejen zrakem.
Tyto prvky jakoby "znaèkují prostor") jako jsou sloupy,
zmìny v textuøe a barevném kontrastu dlažeb (zmìna
barevného kontrastu je dùležitá pro slabozraké),
kovové vodící linie u cest a kontrastní ploty èi vyvýšené
kvìtinové záhony (snadno zapamatovatelné dle vùnì).

Informaèní systém v Japonské Osace, Reliéfy na zdi vyprávìjí
pøíbìh, pod ním je vše vypsáno v latince i Brailovì písmu.
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5. Nízká fyzická nároènost
Cesty zahradou jsou krátké a ploché, vyžadující minimální tìlesný výkon. Vyvýšené
záhony a vodní prvky jsou snadno dostupné a dovolují návštìvníkùm udržovat neutrální
pozici tìla a požadující pouze mírné naklonìní k tomu dosahu a vnímání prvkù.

Nízká
fyzická
nároènost

(Zahrada má sloužit pøedevším k relaxaci, a proto pouze pokud bude pohyb v ní
nenároèný a pro všechny pohodlný, bude zahrada navštìvovaná a oblíbená, tedy i
funkèní)

Pøíklad slepecké za hrady
Arboreta MZLU v Brnì aneb jak
je dùležité pohlídat si realizaci
technických detailù.
Díky chybì v postupu realizace
této zahrady má rampa témìø
45°sklon, což je bez pomoci
nepøístupné nejen pro vozíèkáøe, ale i osoby tìžce chodící èi
zrakovì postižené. Chybí tu
také madlo, jehož by se mohl
pøicházející podržet. Díky jediné
chybì se tak speciální zahrada
stává témìø nepøístupnou. Na
tomto pøíkladu je patrné, jak
výraznì záleží na každém
detailu a že jen díky jediné chybì
mùže pozbýt celé dílo svého
úèelu.
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Prostor

6. Rozmìry a prostor vhodný pro každého
Lavièky, cesty, záhony i vodní prvky musí být takových rozmìrù a takového umístìní, aby
je mohli rùzní uživatelé používat stejnì. Návštìvníci, jak stojící, tak sedící, ale i lidé malé
postavy mohou pohodlnì dosáhnout na všechny prvky.
V tìchto nìkolika jednoduchých bodech je stanoveno pøesnì to, na co bychom nemìli
zapomínat pøi projektování, a to nejen prostorù speciálnì urèených pro tìlesnì
postižené.

Korunovaèní kostel Sv. Matyáše a Rybáøské bašty,
Budapeš.
Mìdìný model kostela, který si
takto mohou prohlédnout i nevidomí. Vše je popsáno Brailovým písmem.
Maketa je umístìna na podstavci - stolku, kde je místo i pro
nohy vozíèkáøe, kterému je tím
umožnìno najet do bezprostøední blízkosti.
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