
12   ZÁHRADKÁR MAREC 2012 MAREC 2012 ZÁHRADKÁR  13    

Veľmi malá plocha vklinená 
medzi oplotenie, záhrad-
ný prístrešok a samotný 

dom si vyžadovala riešenie, 
ktoré by jednotlivé prvky opticky 
prepojilo a záhradu ozvláštnilo.  
Preto sa majitelia obrátili priamo 
na odborníkov, ktorí zvolili jed-
noduchý a formálny štýl. Práve 
vďaka čistým líniám sa kompozí-
cia záhrady stala ľahko čita-
teľnou a atraktívnou. Samotný 
dizajn záhrady sa samozrejme 

odvíjal od netradičnej dispozí-
cie rodinného domu, ktorému 
podriadili aj všetky tvary, prvky 
a línie. Hlavná kompozičná 
os vedie od terasy domu, cez 
palubovku a opticky vyúsťuje 
do nerezového vodného prvku. 
Vedľajšia os zasa vedie od 
posedenia spod prístreška k sa-
motnému domu. Lemuje ju pás 
nízkeho živého plotu z krušpá-
nu, ktorý podporuje vedené línie 
a ohraničuje priestor. 

V znamení 
jednoduchých 
línií

Lokalita: západné Slovensko
Rozloha: 330 m2

Charakter: rovina
Typ záhrady: oddychová s minimálnou starostlivosťou
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Vizitka záhrady:

Aj takto by sa dala opísať moderná rodinná 
záhrada v pokojnej štvrti malého mestečka. 
Projekt vypovedá príbeh o hľadaní symbiózy 
medzi netradične riešeným  domom 
a samotnou záhradou. 

Nerez, drevo a voda
Pri výbere materiálov si 

odborníci dali naozaj záležať, 
pretože zvolili kvalitné a času 
odolné moderné materiály. Nere-
zové záhonové oddeľovače sú 
síce menej výrazným, o to však 
praktickejším prvkom záhrady. 
Sú zapustené do hĺbky 13 cm 
a oddeľujú od seba jednotlivé 
materiály, výsadby či funkčné 
plochy. Na povrch palubovky 
zvolili profilované terasové dosky 
z agátu.

Jednotlivé záhony sú 
vysadené tak, že v každom 

ročnom období kvitne 
vždy iné farebne zladené 

zoskupenie rastlín.

Na povrch terasy je použitá 
palubovka z agátového dreva. 
takýto materiál zaručuje vysokú 
odolnosť a dlhú trvanlivosť.

Jednoduchosť a rovné 
línie sú spojovacím 

prvkom domu a záhrady 
a nechávajú vyniknúť 

drobné detaily, napríklad 
nerezové fakle.

LEd osvetlenie 
zabudované do 

nerezových gulí vnáša do 
záhrady punc originality.
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pozíciu ešte viac sprírodňujú a  
zjemňujú. Jednotlivé záhony sú 
dokonca vysadené tak, že v kaž-
dom ročnom období kvitne vždy 
iné farebne zladené zoskupenie 
rastlín. Skoro na jar sú to jarné 
tulipány, ktoré neskôr nahradia 
zasa okrasné cesnaky. Spolu 
s nimi už zakvitajú alchemilky 
a šalvie. Počas leta v záhonoch 
dominuje jemná textúra kavyľu 
chvostíkového, skombinova-
ného s levanduľou, margarét-
kami, marulkou či heucherou. 

Jesenným záhonom kraľujú zasa 
jesenné astry a rozchodníky. 

Nenáročná na údržbu
Rýchle tempo života si vyžaduje 

nenáročné riešenia s prihliadnu-
tím na minimalizáciu údržbových 
prác. Jednoduchý dizajn záhrady, 
kvalitný rastlinný materiál a  do-
plnkové prvky však urobili z tohto 
projektu atraktívnu modernú 
záhradu, spĺňajúcu všetky atribúty 
modernej exteriérovej obývačky.

Záhradu oživujú aj rôzne 
dekoračné prvky, ktoré  do nej 
zároveň vnášajú punc origina-
lity, ako napríklad vodný prvok, 
zhmotnený v podobe nerezovej 
gule s LED osvetlením. Zaujíma-
vým doplnkom sú aj nerezové 
fakle, ktoré oživujú nočnú 
záhradu a vytvárajú zaujímavé 
svetelné efekty. 

 Rastlinné kulisy
 Pri realizácii záhrady sa mys-

lelo aj na to, aby sa zo všetkých 
jej strán vytvárali zaujímavé 
pohľady. Preto okrasné záhony 
nie sú len po obvode záhrady, 
ale aj v jej priestore. Sú tvorené 
jednoduchými výsadbami trva-
liek a tvarovaných buxusov. Ako 
kostrové stromy sa do výsadby 
použili jarabiny, ktoré celú kom-

V 50-tich rokoch minulého 
storočia sa začali v architektúre 
formovať modernistické trendy, 
pri ktorých sa kládol veľký 
dôraz na zjednodušenie formy 
a elimináciu ornamentov. Nové 
štýly v architektúre sa postupne 
pretavili nielen do interiérové-
ho, nábytkového a úžitkového 
dizajnu, ale aj do záhradnej ar-
chitektúry. Záhrada sa postupne 
vyvinula v jedinečnú štruktúru, 
ktorá modernú stavbu vyzdvihu-
je a plnohodnotne dotvára. Stala 
sa spojnicou medzi živou príro-
dou a sofistikovaným moderným 
bývaním. Živé farby, abstraktné 
tvary, zaujímavé osvetlenie 
a skulpturálne prevedenie prv-
kov drobnej architektúry spravili 
zo záhrad plnohodnotnú súčasť 
obytného priestoru užívateľov.

NÁZOR ODBORNÍKA

Ing. Zoltán Nagy, 
www.grandgarden.sk

Záhradu oživujú aj rôzne dekoračné prvky, ktoré do nej 
zároveň vnášajú punc originality.
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Zo všetkých strán sú vytvorené zaujímavé 
pohľady do záhrady. Nie je tomu inak ani 
z miesta, kde je vytvorené príjemné posedenie.
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