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Z
áhradný dizajnér Jason 
Hodges založil svoju 
firmu Greenart Gardens 
po absolvovaní štúdií na 
univerzite Ryde Tafe. Ke-

ďže vyrastal v Sydney, nemal problém 
etablovať sa v miestnych podmienkach 
a v priebehu dvoch desaťročí sa po 
skromných začiatkoch vypracoval 
na uznávaného a rešpektovaného 
záhradného dizajnéra, projektujúceho 
väčšinou rezidentné záhrady. Okrem 
projektovania záhrad spoluúčinkuje aj 
v relácii Better Homes & Gardens, kde 
sa venuje aktuálnym trendom a proble-
matikám sveta záhradnej architektúry. 
Počas kariéry sa na domácej pôde 
úspešne prezentoval na výstave Mel-
bourne Flower Show, odkiaľ si viackrát 
odniesol zlaté medaily. Na tohtoročnej 
Chelsea Flower Show v Londýne opäť 
zažiaril a jeho projekt austrálskej zá-
hrady si odniesol striebornú medailu 
v kategórii Show Gardens. 

Záhrada u protinožcov
Táto výstavná záhrada reprezentuje 
funkčný priestor pre vonkajšie bývanie 

a obsahuje viacero moderných prvkov, 
ktoré poskytujú pohodlie a náznak 
luxusu vo sviežej okolitej výsadbe. Je 
jednoducho kompozične členená a tvo-
rí ju množstvo zaujímavo riešených 
priestorotvorných prvkov. Zadná stena 
záhrady postavená z pieskovca je vy-
výšená a konštruovaná v podobnom 
duchu a uhloch ako podporné piliere 
prístavného mostu v Sydney. „Obýva-
ciu izbu - jedáleň“ rámuje zaujímavá 
konštrukcia pergoly a viaceré vyvý-
šené záhony, ktoré dodávajú záhrade 
zaujímavé hmotové členenie. Pergola 
a nosníky sú obložené recyklovanými 
doskami z oplotenia. Konzolový jedá-
lenský stôl s dĺžkou štyri metre vytvára 
pohodlné posedenie rodiny s priateľmi 
a doplnky ako pec na pizzu či nerezo-
vý gril poskytujú dostatok možností 
pre varenie a pečenie aj pre väčšie 
záhradné párty. 

Exkluzívne posedenie
Vonkajší pavilón ponúka útočisko 
pred vetrom a dažďom a kompozične 
predstavuje centrálny bod záhrady. 
Viacero luxusných doplnkov (vy-
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Jedna z najúspešnejších 
záhrad na tohtoročnej Chelsea 

Flower Show vzdala hold 
Sydney, rodnému mestu 

dizajnéra Jasona Hodgesa. 
Prostredníctvom použitých 

materiálov a doplnkov 
odkazovala na jeho ikonické 

stavby, no podarilo sa jej 
zhmotniť aj šarm celého 

austrálskeho kontinentu. 

Záhrada ponúka množstvo 
atraktívnych prvkov, 
slúžiacich predovšetkým 
pasívnemu oddychu.
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hrievaná vírivá vaňa či plynový krb) 
ponúka oddych telu i duši. Za paviló-
nom v opticky odizolovanej časti stojí 
vaňa, ideálne umiestnená vo vegetácii 
pre ničím nerušený kúpeľ. Vonkajšia 
sprcha, osadená v podobnom duchu 
v tichom kúte záhrady, slúži taktiež 
k vytvoreniu maximálneho komfortu. 
Zaujímavo riešená je aj zadná stena 
pavilónu s osadeným malým krbom 
a obojstranne presklenou stenou. 
Nad ňou vyrezávaná skulptúra, vo 
večerných hodinách osvetlená, dáva 
celému okoliu nový rozmer.

Textúra materiálov
V priestore záhrady architekt použil 
viacero typicky austrálskych staveb-
ných materiálov. Na okrasné múriky 
a steny použil pieskovec (s obľubou 
používaný v Sydney), na dlažby tma-
vomodrý vápenec (Melbourne), svoje 
miesto si našiel i zhrdzavený kus vl-
nitého plechu na stene za grilovacím 

kútikom. Neotesanosťou a jednodu-
chosťou poslúžil ako zaujímavý dopln-
kový prvok, odkazujúci na austrálske 
prístrešky či oplotenia. Všetky tieto 
materiály majú peknú vizuálnu textú-
ru a sú nielen funkčné, ale i praktické 
na údržbu.

Rastlinné palety
Záhrada využíva neobvyklú kom-
bináciu domácich a subtropických 
rastlín a výsadba má čisto reprezen-
tatívny charakter - táto kombinácia 
sa používa predovšetkým v teplejších 
oblastiach Austrálie (región Sydney 
- Brisbane). Pri výbere rastlín sa archi-
tekt snažil docieliť sviežu až tropickú 
atmosféru prostredníctvom zaujíma-
vých listov či lupeňov kvetov. Domi-
nujú palmy, no nechýbajú ani rôzne 
druhy papradí, strelícií či ľanovníkov, 
ktoré majú pôvod v rôznych častiach 
sveta a s obľubou sa pestujú v austrál-
skych záhradách.  e

záhradný architekt
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Dôležitým prvkom záhrady je 
atraktívne riešená  obývačkovo 
-  jedálenská zóna, obklopená 
vyvýšenými záhonmi.

zeleň

Použité materiály sú 
navzájom farebne zladené 

a pôsobia harmonicky.

Všetky prvky v záhrade sú zosúladené 
a odvšadiaľ cítiť útulnosť a pohodlie.
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