
Na návrhy a studie zeleně je možné 
dívat se odkudkoliv, z různých výškových 
úrovní, v návaznosti na dům nebo dokon-
ce z jeho jednotlivých místností. 

Perfektně zvládnuté jsou na vizualiza-
ci samozřejmě i veškeré stavební prvky. 
Zahradou, by je pouze jen navržená, se 
lze dokonce i virtuálně procházet. Vizu-
alizace je nezbytná pro ukázky různých 
možností modelací terénu, které jinak 
klient nemůže posoudit, protože si je 
jednoduše neumí představit. Významně 
tak napomáhá rozhodování o tom, zda-li 
nám bude návrh vyhovovat. Může pomo-
ci i definitivnímu rozhodnutí při váhání 

Zahrada je však živý organismus, je-
hož technické zakreslení opravdu jen 
odborníkům vypovídá o tom, jak bude 
navržený stav vypadat řekněme za de-
set let. Společnost VIZUALIZACE s.r.o. 
ve spolupráci se zahradním architektem 
nabízí unikátní zpracování vizualizací 
také v případě zahradních návrhů. Ar-
chitekt navrhne studii zeleně a pomocí 
vizualizace se vytvoří stav několik let po 
založení. Soukromí investoři, developeři, 
města a obce tak mohou vidět zahradní či 
parkové studie díky vizualizace na foto-
grafii a rozhodnout tak o nemalé investici 
daleko zodpovědněji.

Proč vizualizace zeleně ?

 Každý projekt stavby nebo zeleně je 
jistě technicky a odborně zvládnutý, nic-
méně si přiznejme, že jeho čitelnost není 
laikům až tak blízká. Proto má vizualiza-
ce architektury význam již na úrovni stu-
die. Ukáže nám strohé technické výkresy 
v příjemnější podobě a v případě fotore-
alistického zpracování naprosto „oprav-
dově“ se všemi materiály, stíny a detaily. 
Dílo je tak nerozeznatelné od skutečné 
realizace a již v této ranné fázi projekto-
vání jasně ukazuje cíl a tím ulehčuje celý 
proces prosazování záměru. 

Zeleň by měla splňovat požadavky svého investora a současně vizuálně 
dotvářet okolí stavby, aniž by byla v nesouladu s navazujícím prostředním. 
Měla by se, nejlépe za spolupráce se zahradním architektem, řešit již při 
tvorbě projektů staveb, ideálně společně s vizualizací. Vizualizace stavební 
a zahradní architektury nabízí společnost VIZUALIZACE s.r.o. – s unikátním 
provedením fotorealistické vizualizace jakékoli zeleně. Vizualizace v podobě 
dětských omalovánek jsou již minulostí.

Zahradní architektura 
a fotorealistické vizualizace
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Od studie až po fotorealistického zobrazení typového domu INTEGRA PLUS z katalogu firmy G SERVIS CZ s.r.o.

1 Zpracováno za použití tiskových materiálů firmy



nad více variantami řešení, aniž by bylo 
potřeba cokoli budovat. 

Svěřte se profesionálům

Vizualizacemi soukromých, veřej-
ných i průmyslových budov, jejich 
okolí a zahrad, spolu s dalšími služba-
mi, se zabývá dlouhodobě společnost 
VIZUALIZACE s.r.o., která v této oblasti 
dosahuje výborných výsledků. Kromě 
výše uvedených činností společnost 
dále nabízí například animace, 3D mo-
delování staveb a design, vizualizace 
pro architektonické a urbanistické stu-
die přímo na vybraný pozemek nebo do 
stávající zástavby. 

Takto komplexně pojaté služby (přede-
vším spolupráce se zahradním architek-
tem) ve spojení s kvalitou fotorealistických 
vizualizací dle jakéhokoliv architektonic-
kého návrhu parku, zahrady, náměstí apod. 
v současné době nikdo jiný v ČR nabíd-
nout neumí. Dlouhodobý vývoj umožnil 
sloučit kvalitu vizualizací právě v zahrad-
ní architektuře, nejobtížněji uchopitelném 
světě ve virtuální 3D grafice.

Vizualizaci mohou využívat nejen in-
vestoři, ale také architekti, projektanti, 
developeři a realitní kanceláře. Unikát-
ní vyobrazení budoucího stavu objektu 
v návaznosti na okolní terén tak, jak to 
umí společnost VIZUALIZACE s.r.o., vyu-
žívá např. pro své katalogy typových a in-
dividuálních projektů rodinných domů 
firma G SERVIS CZ s.r.o., PRODOM s.r.o, 
HOFFMANN VELOX, THERMO PLUS 
a samozřejmě spousta soukromých in-
vestorů a developerů.

„Pozor na chyby“, říká zahradní 
architekt

Vytvoření krásné a funkční zeleně není 
v mnoha případech otázkou financí, ale 
dobrého nápadu. Odborně zpracovaný 
projekt a jeho následná vizualizace navíc 
vyřeší komplexně celý pozemek. Zahrad-
ní architekt navrhne nejen celkový vzhled 
okolí stavby, ale také terénní úpravy, cest-
ní sí, vodní prvky, osvětlení, menší stavby 
a druhy rostlin vhodné pro danou lokalitu 
a záměr. 

Laické zpracování zeleně má nepo-
chybně kouzlo vlastní tvorby, ovšem vel-
mi často vykoupené nevratnými chyba-
mi, které bohužel většinou odhalí až čas. 
Stejně jako hledáme pomoc při řešení 
architektury, měli bychom hledat odbor-
nou pomoc i při řešení zeleně. Většina lidí 
dnes už dospěla k poznání, že správně 
vyřešená zeleň je další obytnou „živou“ 

místností našeho domova, nikoli pouze 
sterilním prostorem. 

Jak hodnotí spolupráci s firmou 
VIZUALIZACE s.r.o. architekti

„Úspěchem VIZUALIZACE s.r.o. je nepo-
chybně stálá spokojená klientela a příchozí 
noví klienti, kteří se pro tyto služby díky do-
poručení obracejí právě k nám,“ říká ředitel 
společnosti Ing. Jaromír Zápotocký.

„Neskrývané nadšení klientů, kteří pro-
šli celým procesem včetně vizualizace za-
hrady, je pro mě velkou odměnou. Máme 
k dispozici opravdu jedinečný a kvalitní 
nástroj k tomu, aby i v našem oboru měl 
klient možnost vidět svoji investici před 
samotnou realizací a to v kvalitě neroze-
znatelné od fotografie,“ dodává architek-
tka Klára Zápotocká.

Více na www.navrhy-zahrad.com, 
www.vizualizace.cz. ❏
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Fotorealistická vizualizace terénu se srubem z obrázků nahoře
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Ukázka architektonického řešení velkého pozemku se srubem, návrhem rybníku a okolí srubu


