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Záhrada    

V čistých 
líniách

Jednoduchá geometria vnáša do teJto záhrady 
neuveriteľný pokoJ a harmóniu. návrh čerpal 
z austrálskeho konceptu záhradneJ kuchyne 

a obývačky. 

 verili by ste, že zo štyroch mesiacov 
realizácie záhrady trvala výsadba 
rastlín a pokládka trávnika iba po-
sledný týždeň? tie štyri mesiace sa 

pritom stále pracovalo, nešlo o žiadny odklad 
či prestávku. isto to bolo i tým, že oslovený 
záhradný architekt zoltán nagy v tomto prí-
pade nenavrhoval iba zeleň, ale aj umiestne-
nie a podobu záhradného domčeka s letnou 

kuchyňou a obývačkou, farbu fasády, ploty 
i chodníčky. skrátka všetko, čo súviselo s ex-
teriérom. „často sa mi stáva, že ľudia si neve-
dia predstaviť, koľko práce sa skrýva za návr-
hom, ale aj s realizáciou záhrady,“ vysvetľuje 
záhradný architekt. „skôr, ako môžeme vô-
bec niečo vysadiť, prebehne množstvo prí-
pravných a murárskych prác, zvlášť v takom-
to rozsahom i financiami náročnom projekte.“
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V záhrade s bazénom, exteriérovou 
obývačkou, letnou kuchyňou 

a modernými výsadbami sa domáci cítia 
celkom ako na dovolenke a trávia tu čo 

najviac času. 
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austrálske inšpirácie 
domáci vedeli od začiatku, že približne 

z desať árov exteriérovej plochy chcú pre 
rodinu vyťažiť maximum. keď to počasie 
dovolí, radi trávia čas vonku. záhradného 
architekta pozvali ešte vo fáze hrubej stav-
by domu. bolo to na jeseň pred dvoma rok-
mi. „to, že ma investori oslovili pred zimou 
a ešte pred samotným dokončením domu, 
bola výhoda. počas zimy som tak mal do-
statok času s návrhom sa doslova pohrať. 
no a na jar sa mohlo začať s prácami,“ po-
chvaľuje si architekt. 

zmestiť sa sem muselo niekoľko funkcií. 
pod strechou terasy nájdete pohodlné exte-

Hlavná kompozičná os záhrady vedie zo 
stredu terasy pri dome. Je na nej situovaný 
bazén a zastrešená terasa s obývačkou, 
kuchyňou a záhradným domčekom. 
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riérové sedenie v podobe sedačky, kresiel 
a barových stoličiek, ale aj plnohodnotnú 
možnosť varenia. hneď vedľa nechýba úžit-
ková časť v podobe vyvýšeného záhona 
s bylinkami a zeleninou. „koncept exteriéro-
vej kuchyne a obývačky sa do sveta rozšíril 
z austrálie,“ vysvetľuje zoltán nagy. hlavná 
kompozičná os záhrady je vedená z terasy 
pri dome k záhradnej terase. kolmo na ňu, 
na vedľajšej osi, je umiestnený detský kútik 
s umelým trávnikom. športové a relaxačné 
vyžitie zas ponúka trampolína a tepelným 
čerpadlom vyhrievaný bazén. 

„čo sa týka rastlín,“ pokračuje architekt, 
„jej krása sa naplno ukáže tak o dva, tri 
roky. na pozadí nižších tráv, šalvií, levandulí, 
santolín a iných trvaliek vyrastie množstvo 

Barové sedenie s pultom sa používa aj 
na hlavné stolovanie. 

Záhony s nižšími trvalkami a cibuľovinami 
kopírujú architektonicky čisté línie použité 
v kompozícii záhrady. 
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vysokých súkvetí bielo kvitnúcich júk, kto-
ré sú zatiaľ, asi rok po dokončení, v záho-
noch skôr nenápadné. výsadbu dopĺňajú 
cudzokrajné druhy drevín, ako sú albízia, 
judášovec strukovitý, cercidovník japonský 
či muchovník.“

množstvo práce
prečo vlastne trvala realizácia tak dlho? 

začalo sa hrubými terénnymi a murársky-
mi prácami. stavebná firma, ktorá postavi-
la dom, sa pustila i do stavby záhradného 
domčeka. paralelne sa realizoval výkop pre 
keramický bazén, ktorý sa po osadení obbe-
tónoval. nasledovala navážka ornice, ktorou 
sa vyrovnával terén. na predstavu, pribudlo 

ing. zoltán nagy
záhradný architekt
www.grandgarden.sk

„projekt tejto exkluzívnej záhrady vzni-
kol spontánne v úzkej spolupráci s jej 
majiteľmi. včasná spolupráca umožnila 
nasledovanie jeho línie všetkými zúčast-
nenými stavebníkmi a montážnymi tech-
nikmi, ktorí priložili ruku k dielu. exteriér 
sa  inšpiroval austrálskymi obytnými zá-
hradami. koncept podporuje myšlienku 
domácej dovolenky a je funkčne zame-
raný predovšetkým na zábavu a oddy-
ch. náročnosť projektu dokazuje fakt, že 
realizácia prebiehala kontinuálne štyri 
mesiace. dôležitú úlohu zohrali domáci, 
ktorí trpezlivo prestáli všetky nástrahy re-
alizácie. ich odmenou je moderná záhra-
da, využiteľná skoro počas celého roka.

Záhradný architekt situoval detský kútik 
na vedľajšiu kompozičnú os kolmú 
na hlavnú líniu. Obvodové ploty asi 
do dvoch rokov celkom zazelená pavinič 
trojlaločný. Kompaktné záhonové výsadby 
sú príťažlivé svojou textúrou a zladenou 
farebnosťou. 
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tu asi 240 ton zeminy, čo je asi 24 veľkých 
nákladných áut. aby sa predišlo jej nerovno-
mernému sadaniu, po vrstvách sa zavibrová-
vala. pokračovalo sa realizáciou palubovky 
exteriérovej terasy, chodníkmi a zapustením 
záhonových antikorových oddeľovačov. tie 
sa navyše bodovo uložili do betónových 
pätiek, aby sa spevnili. ku koncu sa kládli 
elektroinštalácie a realizoval pomerne zložitý 
závlahový systém. do takto precízne pripra-
veného priestoru stačil na výsadbu rastlín 
a pokládku trávnika jeden týždeň. 

domáci sú so záhradou veľmi spokojní. 
vyhovuje im nielen jej podoba, ale aj pestrý 
program.

Monika KRÁLOVÁ 
foto: Zoltán NAGY, GRANDGARDEN

Kompaktný trávnik uľahčuje údržbu 
a poskytuje priestor detským hrám. 

Pomerne komplikovaný závlahový systém 
tvorí osem okruhov a asi 400 metrov hadíc. 

V trávniku sú položené úsporné výsuvné 
hlavice na znížený odber vody, v záhonoch 

kvapková závlaha. 

V základoch vyvýšeného záhona za barovým pultom, ktorý 
je určený na výsadbu zeleniny a byliniek, sú umiestnené 
prechodky na závlahu a elektrinu. Vnútorná stena je dvakrát 
natretá tekutou lepenkou, čo betónu zabráni nasávať vodu. 
Aby sa po chodníkoch z makadamu dalo chodiť, kočíkovať 
aj bicyklovať, musela sa kamenina niekoľkokrát zavibrovať. 


