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Sedem krokov 
ku krásnej záhrade

T E X T  Ing. Zoltán Nagy
F O T O  A  V I Z U A L I Z Á C I E  Grand Garden

V prostredí našich záhrad chceme v súčasnosti 
viac oddychovať. Veď v supermarketoch praskajú 
pod váhou ovocia a zeleniny regály. Pestovanie 
vlastnej zeleniny a ovocia sa stalo pre mnohých 
z nás skôr koníčkom ako nevyhnutnosťou. 

Hoci sa zdá, že rastliny ras-
tú samé a svoju záhradu 
poznáme, máme jasnú 

predstavu je dobré nechať si poradiť 
od odborníkov. Profesionálny návrh 
záhrady znamená pre investora vyššiu 
investíciu do projektu a realizácie, 
ale výsledok určite za to stojí. Kto sa 
rozhodne založiť si záhradu, určite 
ocení niekoľko rád, ktoré mu pomô-
žu v procese realizácie záhrady od 
projektovania až ku krásnej záhrade 
a zaslúženému oddychu v nej.
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1. AnAlýzA trhu
V súčasnosti pôsobí na Slovensku 
veľké množstvo záhradných archi-
tektov a záhradných centier, ktoré 
ponúkajú projektovanie, realizáciu 
a následne údržbu záhrad. Nie je 
preto ťažké nájsť odborníka, ktorý 
záhradu navrhne a aj ju zrealizuje. 
Kým však oslovíte konkrétnu firmu, 
nezaškodí, ak si prezriete jej firem-
né portfólio a ukážky prác, ktoré 
má firma úspešne zvládnuté. Každá 
firma má svoj štýl, iné vnímanie 
priestoru a samozrejme, charakteris-
tickú kvalitu odvedenej práce. Podľa 
fotografií môžeme posúdiť do akej 
miery dbá firma na kvalitu práce či 
detailné vyhotovenie. Keď sa nám 
podarí nájsť architekta alebo firmu, 
ktorej realizácie nás oslovia, máme 
čiastočne vyhrané. Na základe ho-
tových diel sa uistíme, že architekt 
nám bude mať čo ponúknuť, ba 
môžeme sa fotografiami inšpirovať 
alebo sa s nimi priam stotožniť.

2. SpoluprácA v prAvý čAS
Najmä pri novostavbách je dôležité 
osloviť záhradného architekta ešte kým 
sa vyriešia komunikácie okolo domu či 
ostatné nehnuteľné prvky. Ak pozve-
me odborníka do záhrady, kde sú už 
realizované cesty či drobné záhradné 
stavby, musí im prispôsobovať svoj návrh. 
V podstatnej miere obmedzujú jeho 
možnosti riešenia plochy pozemku. Nie 
je vhodné, ak dizajn záhrady prispôso-
bujeme statickým prvkom. Včasná spo-
lupráca ponúka správne zladenie kom-
pozície záhrady s domom. Materiálové 
a konštrukčné riešenie budovy je možné 
zopakovať aj pri tvorbe samotnej záhrady. 
S architektonickou kanceláriou je ideálne 
začať spolupracovať v zimnom období, 
keď architekti a zamestnanci realizačných 
firiem nie sú v teréne. Investor a záhrad-
ný architekt majú dostatočný priestor na 
rozvinutie spolupráce, ktorá zahŕňa kon-
zultácie a vypracovanie projektu.

3. prvý kontAkt ovplyvňuje 
výSledok
Je nevyhnutné, aby ste záhradného ar-
chitekta pozvali do záhrady a predstavili 
svoju víziu riešenia danej plochy. Treba si 
dopredu pripraviť katastrálne mapy a pô-
dorys riešenej plochy, na základe ktorých 
bude môcť architekt analyzovať pozemok. 
Priamo na mieste si zaznačí konkrétne 
detaily, existujúce komunikácie či drobné 
stavby. Dokáže odhadnúť hodnotnú ve-
getáciu, ktorú zakomponuje do projektu. 
Čím viac podkladov architekt dostane, tým 
lepšie sa bude môcť pripraviť na samotný 
návrh. Ideálne je, keď sa mu zdôveríte so 
svojou predstavou, obľúbenými dizajno-
vými variáciami, materiálmi či farbami. 
Prvé sedenie vo veľkej miere ovplyvňuje 
konečný výsledok, preto nenechávajte nič 
na náhodu.
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7. ÚdržbA záhrAd je nevyhnutná
Portfólio väčšiny firiem tvorí aj následná údržba 
záhrady. Pri správne navrhnutých a zrealizovaných 
dielach sa bežná údržba obmedzí na kosenie 
trávnika a občasné preriedenie porastov vegetácie. 
Sú to jednoduché práce, ktoré zvládnu i majitelia. 
Dôležité je nájsť si voľný čas. Ak nemajú majitelia 
skúsenosti so záhradníckymi prácami, odborníci 
radi poskytnú užitočné informácie. Ak vegetácia 
vyžaduje údržbové práce väčšieho rozsahu, je 
lepšie prenechať prácu realizátorom, ktorí pravi-
delne zabezpečia údržbu záhrady (zmladzovanie 
porastov, prevzdušňovanie trávnika) sezónneho 
charakteru. Zanedbanie starostlivosti môže viesť 
ku degradácii či prerasteniu porastov. Záhrada 
potom stráca nielen svoje čaro, ale i ťažko nado-
budnutý status okrasno-rekreačnej plochy.  

6. tvorbA záhrAdy  
je dlhodobá
Realizácia záhrady býva obyčajne sta-
vebnou záležitosťou, so všetkým, čo 
k výstavbe patrí. Prach, hluk alebo prí-
tomnosť zamestnancov realizačnej firmy 
môže poriadne zaskočiť i trpezlivejších 
investorov. Dôležité je uvedomiť si, že 
televízne programy, ktoré sa zaoberajú 
záhradníctvom, ponúkajú iba skreslený 
pohľad na expresnú výstavbu záhrad. 
Položenie paluboviek, vydláždenie 
chodníkov, vytvorenie záhonov, výstavba 
jazierok, bazénov, altánkov či závlaho-
vého systému je niekoľkotýždňovou zá-
ležitosťou. Ideálne je, ak nám realizátor 
poskytne predbežný časový plán práce 
hneď na začiatku. Pri výstavbe však mu-
síme zostať flexibilní, pretože realizačné 
práce často ovplyvňuje i počasie.

5. poSÚdenie 
návrhu projektu
Pri posudzovaní projektu vznikajúcej záh-
rady sa musíme zamerať na kompozičné 
riešenie, hmotové členenie a rozdelenie 
funkcií. Kompozícia záhrady sa väčšinou 
odvíja od veľkosti pozemku a špecifík 
riešenej plochy. Veľké záhrady ponúkajú 
dostatočne veľké miesto pre aktívny od-
dych, zakomponovanie vodných plôch či 
drobných záhradných stavieb. Tie menšie, 
musia zaujať predovšetkým detailným 
riešením jednotlivých zón. Charakter a štýl 
záhrady ovplyvní aj výber stavebných mate-
riálov, rastlín, farieb a ich vzájomná kombi-
nácia. K výberu materiálov treba pristupo-
vať veľmi citlivo a uvážene. Je dôležité, aby 
ladili so svojím okolím a do záhrady priro-
dzene zapadali. Rovnako dôležitý moment 
je správne rozdelenie jednotlivých funkcií. 
Plochy, ktoré budú v záhrade rôzne využí-
vané by sa nemali neprekrývať. Keď sa po 
viacerých konzultáciách prepracujeme k fi-
nálnej podobe projektu záhrady, môžeme 
sa pripravovať na samotnú realizáciu.

4. návrh záhrAdy je o komunikácii
Architekt navrhne prvé riešenie na základe podkladov, fotografií a osob-
ného rozhovoru. Ideálne je, ak dostaneme prvé náčrty, skice či 3D vizu-
alizácie. Na základe nich vypracujeme pripomienky a doplníme to, čo nás 
pri prvom stretnutí nenapadlo. Jednoducho, sme o krok bližšie k finál-
nemu riešeniu. Výborné je, ak dostaneme na výber niekoľko možností, 
z ktorých si vyberieme tú, ktorá nás najviac osloví. Nie je to najlacnejšie 
riešenie, ale budeme mať istotu, že výhľad za oknom presne splní naše 
očakávania. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie záhrady sa 
líši. Niektoré firmy si účtujú za prácu hodinovú sadzbu, niektoré posky-
tujú projektovú dokumentáciu v cene realizácie. Bežne je cena projektu 
vyjadrená percentuálne z celkového rozpočtu. 


