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Záhradná architektúra je jednou 
z najmodernejších profesií, 
ktorá reprezentuje syntézu 
umenia, techniky a moderného 
stavebníctva.

írsky

N
eustále skúma a pre-
hodnocuje vzťah di-
zajnu k záhradníckej 
tvorbe a pokúša sa im-
plementovať kreatívne 

tvorivé postupy v prostredí našich do-
movov. V nasledujúcich číslach vám 
predstavíme najznámejších svetových 
záhradných architektov a ukážeme 
si, akou cestou sa uberá moderný zá-
hradný dizajn vo svete.

Írsky záhradný dizajn
Nie je to tak dávno, čo bezradná írska 
populácia masívne opúšťala svoje 
domovy a migrovala po svete hľada-
júc prácu. Všetko sa však zmenilo 
po prijatí ekonomických reforiem 
a silnejúci keltský tiger privábil na-
späť nielen svojich emigrantov, ale 
i obrovské množstvo pracovníkov 
z nových členských krajín EÚ. Obdo-
bie ekonomického rozkvetu sa stalo 
obdobím, v ktorom začali prosperovať 
profesie a odvetvia, ktoré dovtedy 
vôbec nevynikali. Zeleninové políčka 
v záhradných mestečkách nahradili 
praskajúce regále nákupných centier 
a podobne ako u nás začala vznikať 
kultúra záhradného dizajnu. Postupom 

Len prednedávnom dokončená 
„vlajková loď“ firmy zožala 
úspech aj v kruhu odbornej 

verejnosti.

záhradný dizajn
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Otázka, ako vyzerá záhrada záhradného 
architekta je zodpovedaná: jednoduché tvary, 

maximálne vyhratie sa s terénom, smelé farby 
a možnosť oddychu v každom kúte.

Záhrady sú obyčajne riešené 
tematicky, v tomto prípade ide 

o inšpiráciu keltskou mytológiou.

Zakomponovaním vody do blízkosti 
odpočinkovej časti alebo terasy nadobudne 
okolie domu akýsi iný priestorový rozmer. 
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i tie najmenšie plochy a dodať im po-
trebný punc modernosti. V tomto duchu 
sa nesie aj tvorba Andrewa Dunna. 
Čisté línie, striedma kombinácia materi-
álov, rastliny so zaujímavými textúrami, 
vhodne osadené prvky drobnej archi-
tektúry a smelé používanie farieb sú 
charakteristickými výrazovými prvkami 
jeho tvorby. Neustále experimentovanie 
s novými materiálmi, formami a tvarmi 
obohatili a vycibrili nielen jeho technic-
kú zručnosť, ale napomohli aj k vytvore-
niu nových, smelších projektov.

Mierne podnebie
Írska klíma zásadne ovplyvňuje nielen 
myslenie tamojších ľudí, ale aj výber 
stavebného a rastlinného materiálu. 
Zimné teploty s 5 stupňami nad nulou 
ponúkajú zjednodušené stavebné 

Dairmiuda Gavina si vytvoril vlastný 
charakteristický štýl, s ktorým dokázal 
úspešne predať svoje projekty moder-
ných a praktických záhrad. S vierou, že 
kvalita nikdy nevyjde z módy a s dôra-
zom na komplexnú vlastnú realizáciu 
vybudoval tím štyroch profesných 
pracovníkov, s ktorými v uplynulých 
rokoch úspešne dokončil a odovzdal do 
užívania desiatky projektov rodinných 
záhrad. Jeho vizitkou sa stali do detailov 
premyslené kompozičné riešenia s pre-
cízne zrealizovanými detailmi.

Geometria nadovšetko
Ak sa pozrieme na súčasnú tvorbu v zá-
hradnom dizajne vo svete, neujde nám, 
že väčšina záhrad vychádza z geomet-
rickej kompozície. Geometrické tvary 
nám totiž umožňujú zaujímavo stvárniť 

času sa vyprofilovali prví záhradní 
architekti, ktorí ovplyvnení tradíciou 
anglických záhrad a skúsenosťami na-
dobudnutými vo svete začali formovať 
prostredníctvom televíznych médií ob-
raz modernej záhrady. Redaktori BBC 
Alan Thitchmarsh, Monty Don, či írsky 
dizajnér Diarmuid Gavin sa stali syno-
nymami modernej záhradnej tvorby 
a najviac pomohli rozšíreniu nových 
trendov v kultúre záhradného dizajnu.

Grassroots 
Landscaping
V duchu doby bola v roku 1999 založe-
ná i rodinná firma Grassroots Landsca-
ping vedená pod taktovkou záhradného 
architekta a realizátora Andrewa Dun-
na z Droghedy. Talentovaný Andrew 
ovplyvnený predovšetkým tvorbou 
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preto kľúčová. Záhradná architektúra 
sa tu naozaj vníma ako architektúra, 
ako dielo, ktoré sa realizuje staveb-
nými postupmi. Zručnosti murára 
a stolára sa preto vo firme zužitkujú 
každý deň. Stavebné práce zaberajú 
až 95 % všetkého realizačného času. 
Služby, napojené na stavebné práce 

postupy a výber rastlín, ktoré vďaka 
svojmu subtropickému pôvodu umož-
ňujú záhrady viac štylizovať a vniesť 
do nich určitú tematiku. Výsadbám 
záhrad zrealizovaných Grassroots 
landscaping dominujú predovšetkým 
trvalky, okrasné trávy, stromové pap-
rade a všadeprítomné kordylínky. Na-

Záhrady koncipované ako 
vkusne zariadené exteriérové 

obývačky, ponúkajú maximálne 
pohodlie a komfort.

Ing. Zoltán Nagy
Grand Garden
0911 374 375
www.grandgarden.sk

(nielen záhradníckeho charakteru) sú 
preto na vysokej úrovni. Objednanie 
a dodanie stavebného materiálu, stro-
jov či rastlín na stavenisko funguje 
precízne a presne. Žiadne zmätky či 
meškania. Férový prístup a rodinná 
atmosféra sú už len bonusom v kaž-
dodennom kontakte s Írmi všeobecne.
Je otázne, nakoľko súčasná hospodár-
ska kríza ovplyvní dizajn záhrad v ce-
losvetovom meradle. Ťažkosti, ktoré 
sprevádzajú írsku ekonomiku v sú-
časnosti, dávajú tušiť zmeny a posun 
v myslení ľudí. Je možné, že cesta od 
honosných a nákladných záhrad sa 
bude uberať smerom k jednoduchosti 
a štylizované zeleninové políčka zno-
va nadobudnú na význame.              e

opak ihličnany sa zo záhrad väčšinou 
striktne vytláčajú, nakoľko v moder-
nej tvorbe sú považované za atavizmy 
z minulého storočia.

Služby s presnosťou 
hodiniek
Výstavba záhrad v Írsku je predo-
všetkým stavebnou záležitosťou. 
Všestrannosť realizačného tímu je 


