
Pre získanie jasnejšej predstavy o bu-
dúcej podobe záhrady je najlepšie 
siahnuť po bohatom zdroji obrázkov 

v podobe  kníh, časopisov, alebo rôznych 
galérií na internete. Nápomocné môžu 
byť predovšetkým portfóliá realizátor či 
známych záhradných dizajnérov, ktorý 
na internete prezentujú svoju tvorbu.  In-

špirovaním sa touto cestou ľahšie zistíte, 
k čomu inklinujete. Dôležité je všímať si 
nielen kompozíciu záhrad, prvky drobnej 
architektúry, ale i rastliny, ktoré sú v nich 
vysadené. Pri prvom kontakte so záhrad-
ným architektom budete sebaistejší a bu-
dete vedieť lepšie prezentovať svoje náro-
ky a predstavy.

JARNÉ PRÁCE V ZÁHRADE SÚ DÔLEŽITÉ HLAVNE Z POHĽADU RASTLÍN, KTORÉ TREBA OŠETRIŤ, 
PRESADIŤ ČI POHNOJIŤ.  ZOBÚDZAJÚCA SA PRÍRODA VÁBI DO ZÁHRADY, KDE UŽ TREBA  VŠETKO 
PRIPRAVIŤ NA NADCHÁDZAJÚCU SEZÓNU. JARNÉ OBDOBIE JE VŠAK IDEÁLNYM ČASOM AJ 
NA ZAČATIE REALIZAČNÝCH PRÁC NA NOVÝCH PROJEKTOCH.  PRE TÝCH, KTORÍ MYSLIA NA 
ZALOŽENIE ZÁHRADY JE PRETO NAJVYŠŠÍ ČAS ZAČAŤ ZÍSKAVAŤ INFORMÁCIE A INŠPIRÁCIE.

Čas 
projektovania

Prvý kontakt

Najmä pri novostavbách je dôležité oslo-
viť záhradného architekta ešte predtým, 
ako sa vyriešia komunikácie okolo domu 
či ostatné nehnuteľné prvky. Ak to tak nie 
je, architekt sa  musí prispôsobovať existu-
júcim prvkom, čo vo veľkej miere zväzuje 
jeho možnosti riešenia plochy. Nie je dob-
ré, ak sa dizajn záhrady musí prispôsobo-
vať k statickým prvkom. Naopak, včasná 
spolupráca umožňuje komplexné riešenie 
okolia domu a zosúladenie jednotlivých 
priestorotvorných prvkov. Je dôležité, aby 
dizajnér riešenú plochu navštívil a získal 
predstavu o vzťahoch, ktoré v rámci po-
zemku fungujú. Presné zameranie existu-
júcich prvkov a hraníc pozemku uľahčíte 
prípravou mapových podkladov. V tejto 
fáze je najdôležitejšia prvá konzultácia, pri 
ktorej máte možnosť predostrieť dizajné-
rovi svoje vízie.

Proces projektovania

Na základe podkladov, fotografií a osob-
ného rozhovoru s klientom architekt na-
projektuje riešenie pre konkrétnu plochu. 
Ideálne je, ak Vám dizajnér  pripraví  pr-
votné náčrty, skice či  vizualizácie, na zák-
lade ktorých ho potom môžete  usmerniť 
k finálnej variante projektu. Nápomocné 
môžu byť populárne 3D vizualizácie, ktoré  
umožňujú ľahšie pochopiť priestor a na-
vrhnuté prvky v ňom. 

Pomocou 3D softwaru dokáže dizajnér 
rýchlo modifikovať návrh a zapracovať 
nové pripomienky. Vizuálny obraz záhra-
dy sa tak stáva popri vytyčovacom a osa-
dzovacom pláne dôležitou súčasťou pro-
jektovej dokumentácie riešených plôch a 
detailov.

Hodnotenie projektu

Pri hodnotení projektu si treba všímať pre-
dovšetkým kompozičné riešenie, hmotové 
členenie a rozdelenie funkcií v budúcej 
záhrade. Kompozícia záhrady sa väčšinou 
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„NAJMÄ PRI 
NOVOSTAVBÁCH JE 
DÔLEŽITÉ OSLOVIŤ 
ZÁHRADNÉHO 
ARCHITEKTA EŠTE 
PREDTÝM, AKO SA 
VYRIEŠIA KOMUNIKÁCIE 
OKOLO DOMU ČI OSTATNÉ 
NEHNUTEĽNÉ PRVKY...“
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Realizácia záhrady

Realizácia záhrady býva obyčajne staveb-
nou záležitosťou, so všetkým, čo k takej 
výstavbe patrí.  Prach, hluk, či množstvo 
realizátorov za Vašimi oknami totiž vedia 
poriadne zaskočiť i tých s trpezlivejšou 
povahou. Výstavba paluboviek, vydlážde-
nie chodníkov, okrajov záhonov, výstavba 
jazierok, bazénov, altánkov, či závlahové-
ho systému je niekoľkotýždňovou zále-

odvíja od veľkosti a špecifík riešenej plo-
chy. Jej tvorbu ovplyvňuje najmä rozloha 
pozemku, zvolený štýl v ktorom má byť 
záhrada postavená, ale aj funkcie, ktoré 
sú v záhrade obsiahnuté.  Všímať si treba 
predovšetkým ich nekonfliktné rozmiest-
nenie.  Charakter a štýl záhrady ovplyvní 
aj výber stavebných materiálov, rastlín, 
farieb. Po viacerých konzultáciách, ktoré 
priniesli za výsledok realizačný projekt sa 
treba sústrediť už len na rozpočet realizač-
ných prác a následnú realizáciu záhrady.

žitosťou, na ktorú treba myslieť hneď na 
začiatku. Klient musí zostať flexibilný aj 
s ohľadom dokončenia realizačných prác, 
nakoľko samotnú výstavbu neovplyvňuje 
iba šikovnosť realizačného tímu, ale i po-
časie.

Ing. Zoltán Nagy
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„KLIENT MUSÍ 
ZOSTAŤ FLEXIBILNÝ 

AJ S OHĽADOM 
NA DOKONČENIE 

REALIZAČNÝCH PRÁC, 
NAKOĽKO SAMOTNÚ 

VÝSTAVBU NEOVPLYVŇUJE 
IBA ŠIKOVNOSŤ 

REALIZAČNÉHO TÍMU, ALE 
I POČASIE...“


