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Záhrada

S historickou
noblesou

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o rekonštrukciu

historickej záhrady, nie je to tak. Vznikla iba nedávno. 

J
ednoducho nebolo čo zachraňovať. Historická
záhrada v bývalej zemianskej kúrii buď nikdy
nebola, alebo sa do dnešných čias nedocho-
vali o nej žiadne záznamy ani zvyšky. Naši hos-

titelia rekonštrukciou vrátili schátranej budove lesk
pôvodného slohu a užívajú si ju ako rodinné sídlo. 

Pod vládou pravých uhlov

Napriek tomu však zatúžili obklopiť sa záhradou,
ktorá by ich, podobne ako fasáda domu, vracala späť

v čase. No nemala to byť iba verná kópia starých zá-
hrad. Prvkom, ktoré jej vdýchnu súčasného ducha,
boli priaznivo naklonení. Prácu záhradného archi-
tekta Zoltána Nagya spoznali cez záhradu známych.
Už prvé konzultácie ukázali vzájomné pochopenie
a rovnaký cieľ.

Základná kompozícia si vzala za vzor priame a na-
vzájom kolmé línie renesančných a barokových zá-
hrad, naopak bazén s podsvieteným antikorovým
vpustom či ohnisko zapustené v chodníku sú veľmi
súčasné. Všetky kompozičné osi sú vedené z miesta,

Históriu napodobÀuje v˘ber materiálov na
chodníãky. Línie a hranice urãuje
exteriérová pálená tehla spevnená
v betónovom lôÏku. Netkaná textília bráni
prerastaniu koreÀov pod vysypan˘m
makadamom. Sedenie pod odrasten˘m
stromom sa nesie v ÏltooranÏov˘ch farbách
ºalioviek, rudbekií a krásiek. 

Prísne tvarované guºovité tvary strihaného
kru‰pánu a súkvetia letného cesnaku

príjemne kontrastujú s mäkkosÈou
a premenlivosÈou ozdobn˘ch tráv. 
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ktoré je dobre prístupné výhľadom, ako napríklad
z kuchyne. Zostava rastlín, inšpirovaná anglickými
trvalkovými záhradami, svojím tvarom, ale i farbami
zmäkčuje a zjemňuje prísne línie. 

Ako sa kopú dejiny

Asi najväčšou zaťažkávacou skúškou pre reali-
začnú firmu bolo vyrovnanie terénu a presuny ze-
miny. Dom aj s priľahlým pozemkom už totiž čo-to

K historickej fasáde zrekon‰truovanej
zemianskej kúrie záhradn˘ architekt

navrhol formálnu kompozíciu plnú prav˘ch
uhlov. MäkkosÈ do nej vná‰ajú trvalkové

zosadby in‰pirované anglick˘mi
trvalkov˘mi záhradami. Pod kompaktnosÈ

siateho trávnika sa podpísala aj
automatická závlaha.
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Na prv˘ pohºad historická záhrada ponúka
modern˘ bazén s ãist˘mi a priamymi
líniami. Súkromie pri kúpaní poskytujú
domácim vyv˘‰ené záhony. 
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Ing. Zoltán NAGY

www.grandgarden.sk

Pri príchode nás čakala nerovná trávna, pri-
bližne tridsaťárová plocha s menším jazierkom
a niekoľkými kríkmi. S realizáciu, ktorá trvala pri-
bližne štyri mesiace, sme začali v máji 2009. Ma-
jitelia chceli, aby záhrada ladila s historickou fa-
sádou, ale zároveň bola súčasná. Silný moment
celého projektu je dôvera majiteľov. Po schvá-
lení plánov sa už pri realizácii nič nemenilo. Sta-
tickým formálnym tvarom dodávajú šmrnc
mäkké a vyvíjajúce sa záhony trvaliek. 

Majitelia sa, dosť netypicky, nechceli obklopiť
vysokým múrom z pevného ani živého materiálu.
Je im blízky motív otvorenosti. Preto sú  okolo ba-
zéna umiestnené vyvýšené záhony tvoriace pri
kúpaní v rovinatom teréne trochu súkromia. 

zažili. Ťažkú prácu poľnohospodárov, prechod
frontu, neskôr prestavbu na domov dôchodcov
a roky chátrania. Toto všetko sa dalo vyčítať pri zem-
ných prácach. Bolo treba vyviezť tony odpadu v po-
dobe kamenných, neskôr betónových základov maš-
talí a chlievov, starých tehál či zhrdzavených
nábojníc a plynových masiek. Na ťažkú ílovitú pôdu
dal záhradný architekt naviezť niekoľko kubíkov ne-
utrálneho rašelinového substrátu, čím zabezpečil vý-
živný štart novým výsadbám. K rýchlemu a spoľah -
livému rastu trávnika i kvetov patrí automatická
závlaha, pričom vodu čerpajú z vlastnej studne. Če-
rešničkou na torte je osvetlenie bazéna a všetkých
stromov.

„Izby“ podľa farieb

Už na prvý pohľad je jasné, že v priestore preva-
žujú najmä trvalky a okrasné trávy. Ihličnanov je tu

Betónov˘ bazén získal krásu pouÏitím
plastovej fólie, ktorá verne imituje mozaiku.

Záhrada ponúka niekoºko moÏností
sedenia, jednou z nich je i romantická

drevená hojdaãka. 

Modern˘ prvok záhrady je napríklad
antikorov˘ vpust. Okolie bazéna skrá‰ºujú
ohnivoãervené kvety fakºoviek a rudbekií,
rôzne druhy okrasn˘ch tráv, ale i liatra ãi
vrbica vo fialov˘ch odtieÀoch. 
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minimum. Čerstvo vysadené kultivary stromov s gu-
ľovitou korunou objem zatiaľ iba naberajú. Blaho-
darný tieň poskytujú tri dospelé jasene a jeden javor,
ktoré boli z pôvodných výsadieb v dobrom stave
a mohli tu zostať. Na detailné vypracovanie trvalko-
vých záhonov si záhradný architekt pozval skúsenú
kolegyňu Martinu Šášikovú, ktorá je v tejto oblasti
doma. V každej časti záhrady vládnu určité farebné
kombinácie. Na takéto delenie architekta inšpirovali
prehliadky zámkov alebo hradov, kde je zvyčajne
každá komnata iná. Princíp inakosti tak vytvára kúty
s rôznou náladou. Posedenie na terase sa nesie
v energickej červeno-žltej kominácii, okoliu ohniska
vládnu chladivá biela a fialová, záhony od susedov
sú v romantickej modro-ružovej. Farebnosť je za-
chovaná aj v podaní jarných cibuľovín.

Hoci sa zdá, že záhrada je veľmi náročná na
údržbu, vystačí si počas roka s troma návštevami zá-
hradníckej firmy. Dôkladnú údržbu stihnú traja 

Pergolu e‰te ãakajú v˘sadby popínav˘ch
ruÏí. V záhonoch prevaÏuje modro kvitnúci

kocúrnik, asistujú mu bielokvetá marulka
a Ïltozelená alchemilka. 

Ohnisko, zapustené do roviny spevnen˘ch
plôch, je vyloÏené ‰amotov˘mi tehlami. 
Na odvod daÏìovej vody slúÏi trativod.

Oko pote‰ia fialovo kvitnúce vrbice
a monardy ãi ruÏovkasté echinacey.
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zamestnaci za dva dni na jar, v lete a na jeseň. Tráv-
niku sa pravidelne venuje domáci pán.

To, že majitelia sú so záhradou spokojní, dokazuje
fakt, že v nej trávia podstatnú časť voľného času. Po-
skytuje niekoľko sedení, a to v tieni i na slnku. Naj-
častejšie sa stoluje na terase, ale radi využijú i skla-
dacie ležadlá či hojdačku. 

Monika KRÁLOVÁ, foto: Ing. Zoltán NAGY

KeìÏe trvalky sa v skorej jari iba
prebúdzajú, kvetinov˘ efekt vytvoria
tulipány a jarné cesnaky. Prvá farba jari je
ãervená v podaní niÏ‰ích tulipánov, druhé
nastúpia farebné vysoké s prímesou
jarn˘ch cesnakov. Nasledujú letné cesnaky
a napokon trvalky. FarebnosÈou kopírujú
letné rozdelenie na farebné zóny.

Pripravte si pestrú jar

Cibuľoviny sa vysádzajú na jeseň. Najideálnejší
je však september, aby sa ešte stihli do zimy za-
koreniť. Sadia sa do hĺbky raz takej, ako je výška
cibule. Keď si chcete uľahčiť pravidelné vybera-
nie cibúľ, môžete ich do zeme zasadiť v plasto-
vých košíčkoch.
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