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Záhrada s celkovou rozlohou 1 000 m² v pokojnej loka-
lite neveľkého mestečka bola výzvou pre architekta. 

Koncept pôdorysnej kresby vychádza z cyklickej podstaty 
života, ideálu, súladu a rovnováhy. Premenlivá povaha dňa, 
svetla či života je v nej premietnutá do dvoch polkruhov, 
predstavujúcich vzájomné protipóly, ktorých existencia je 
podmienená ich koexistenciou. Negácia pravouhlých tva-
rov a geometria záhrady, ktorá nie je podriadená tvaru 
domu, vytvorili harmonický súlad tvarov a funkcií. 

Ekologicky rozmýšľajúci majitelia domu si chceli do záhra-
dy preniesť kúsok domestifikovanej prírody. Domáci milá-
čik – ovca Betty, mala preto pri projektovaní záhrady roz-
hodujúci hlas. Práve jej výbeh tvorí veľkú časť záhrady 
a stal sa jej ústredným prvkom. Chodník, ktorý spája v záh-
rade miesta s rôznymi funkciami, sa stal symbolickou 
cestou hľadania rovnováhy medzi človekom, jeho potreba-
mi a prírodou. Hľadaním súladu, teda hľadaním ideálu...

Hľadanie rovnováhy, 
negácia pravých uhlov

TEXT a foto: Ing. Zoltán Nagy

V  záhrade  ideálov  nachádzame 
tendenciu  k  prirodzenosti. 
Predstavuje návrat k prírode cez 
vidiecku  štylizáciu.  Jej  lokalizá-
cia ju priam predurčila na dobro-
družné hľadanie harmónie medzi 
človekom  a  prírodou.  Zosobňuje 
pradávny  romantický  ideál  ich 
blízkosti a prepojenosti.
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Výstavba záhrady sa začala v máji v roku 2006. Výborná 
komunikácia s majiteľmi odbúrala všetky zábrany, ktoré 
by mohli stáť v ceste fantázii. Dôležitým momentom bolo 
prepojenie existujúcich prvkov v záhrade s prvkami nový-
mi, modernými. 

Na terasu sa napája prechod do garáže, ohradený plotom 
z cédrového dreva. Maskuje menej atraktívne, ale dôležité 
prvky záhrady. Skrýva sa za ním sklad dreva a sušička na 
bielizeň. Lavička umiestnená v tieni plota poskytuje naj-
krajší výhľad do záhrady.

Na vchod do domu priamo nadväzuje priestranná terasa, 
vykladaná modernou betónovou dlažbou. Uloženie dlažby 
bolo podriadené kompozícii záhrady a tvarovo kopíruje 
prvý polkruh trávnika. Aj tu sa prísne dodržiavala myšlien-
ka negácie všetkých pravých uhlov.

Typickým príkladom toho, že staré s novým netvorí proti-
klad, ale vzájomne sa dopĺňa a vyzdvihuje, je zladenie no-
vých spevnených plôch so starým kamenným múrom.

Všetky dôležité plochy sú navzájom prepojené chodníkom. 
Pochôdzková vrstva je z drveného kameňa. Voľba naň padla 
najmä pre jeho estetický vzhľad a prírodný charakter mate-
riálu. Chodník má po oboch stranách obrubník z betónovej 
dlažby, ktorý ohraničuje nielen pochôdzkové plochy, ale aj 
okrasné záhony. Použitie betónových okrajov popri záho-
noch je dôležité nielen z estetického hľadiska, ale aj z hľa-
diska údržby záhrady. Pevné okraje totiž zabraňujú preras-
taniu trávnika do záhonov a takisto roztrúseniu mulčovacej 
kôry na trávnikové plochy. Údržba záhrady je oveľa jedno-
duchšia a časovo menej náročná, ako keby kvetinové či 
úžitkové záhony voľne prechádzali do trávnika. 
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Prepojenie polkruhov (trávnika v prednej časti a ovčieho 
výbehu) zabezpečuje štrkový chodník, osadený v zovretí 
záhonov. Vyúsťuje pri vstupnej bráničke do ovčieho výbe-
hu. Pri nej sa prudko lomí a pokračuje v poloblúku až do 
úplne zadnej časti záhrady, kde končí pri malej kruhovej 
odpočinkovej ploche s výhľadom do okolitej krajiny. 
Z jednej strany je lemovaný výbehom pre Betty a z druhej 
zmiešanými záhonmi rastlín.

Rastlinná skladba záhonov je veľmi triezva. Chudobné 
pôdne pomery a sila prevládajúcich vetrov ovplyvnili celko-
vé druhové zloženie. Kostrovými drevinami sa stali brezy 
(Betula jacquemontii) s nádhernou kontrastnou bielou 
kôrou a jarabiny. Záhony sú zmiešané z trvaliek, okras-
ných tráv a veľkého množstva vždyzelených drevín. Výber 
rastlín podliehal nielen poveternostným podmienkam na 
stanovisku, ale aj vkusu majiteľov, ktorí sa na zostavovaní 
osadzovacieho plánu aktívne zúčastňovali.   ■

Centrálna trávniková plocha je miestom na aktívne detské 
hry a ponúka priestor aj na atraktívne športové aktivity. Je 
tu umiestnená aj preliezačka pre deti, ktorá je dobre vidi-
teľná z kuchynského okna domu. Jej poloha umožňuje mať 
ratolesti stále pod kontrolou. V tejto časti sa nachádzajú aj 
staré ovocné stromy. Jablone potrebovali hlboký zmladzo-
vací rez, aby sa dostali spať do produkčnej formy. Kolmo 
na túto plochu vedie cesta z drveného kameňa, ktorá 
spája záhradu s bočným vchodom na pozemok. Tento 
vchod umožňuje majiteľovi zásobovať domáceho miláčika 
potravou a podstielkou.

V strede záhrady sa nachádza palubovka zo smrekového 
dreva, vytvarovaná do tvaru elipsy. Je osadená v strede 
trvalkového záhona a v lete poskytuje majiteľom ideálny 
priestor na odpočinok. Palubovka v srdci záhrady ponúka 
krásny výhľad do všetkých kútov pozemku. Dopad slnečné-
ho svetla umožňuje tráviť na nej pekné chvíle na jar aj 
v neskorej jeseni.


