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Neznesiteľná sterilita 
kancelárskych priestorov 
priviedla anglických dizajnérov 
k prekvapivo jednoduchému 
a originálnemu riešeniu. 
Navrhli reprezentatívnu 
záhradu s možnosťami využitia 
potenciálu strešných plôch 
v prostredí veľkomesta. Ich 
nápad ocenila Kráľovská 
záhradnícka spoločnosť na 
minuloročnej Chelsea Flower 
show striebornou medailou.

Zoltán Nagy       foto Zoltán Nagy, vizualizácia Aralia Garden Designˇ

S 
myšlienkou využiť strešné 
priestory ako exteriérové kan-
celárie prišla anglická dizaj-
nérka Patricia Fox. Jej záhrada 
ponúka inovatívne, relaxačné, 

myseľ provokujúce prostredie, využiteľ-
né jednotlivcami i celými skupinami. To 
všetko v prostredí betónovej džungle veľ-
komesta.

Komfortné zázemie
Priestranná, zaujímavo členená strešná 
záhrada ponúka sekčne rozdelené plochy 
a striedajú sa v nej pracovná zóna s oddy-
chovou. V pracovnej časti môžu jednotlivci 
sedieť na štýlových stoličkách za vyvýše-
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Rastlinná výsadba v parku je 
vskutku bohatá. Dominujú jej rôzne 
palmy, opuncie, suchomilné rastliny 
ale i trvalkové zosadby.
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ním stolom s počítačmi či tabletmi. 
Konferencie a porady pre väčšie 
skupiny sa dajú robiť pod výsuvnou 
markízou alebo v chránenom salóniku 
o rozlohe 3 x 3 metre. V tejto časti je 
umiestnená aj veľká LED obrazovka - 
slúži pre potreby prezentácií či ako in-
teraktívna zvuková a vizuálna kulisa 
na pozadí s rastlinnou výsadbou. V od-
dychovej zóne možno nájsť množstvo 
pohodlného záhradného nábytku. Zá-
hrada spája nielen prvky súčasného 
dizajnu, ale koketuje aj s modernými 
informačnými technológiami. Ponúka 
napríklad wi-fi sieť.

Inovatívne materiály 
Dizajnérka do záhrady vybrala množ-
stvo inovatívnych materiálov, pod-
čiarkujúc ekologický rozmer celého 
nápadu. Použila napríklad terasové 
dosky z rýchlo rastúceho bambusu 
na palubovkové plochy alebo stlačený 
recyklovaný papier, zhmotnený  
v pracovných doskách stolov. Pozor-
nosť pútali aj výsadbové nádoby  
a záhradný nábytok z dielne dizajnéra 
Thomasa Bramwella. Novo vyvinutý 
materiál z recyklovaného plastu,  
s príťažlivým pórovitým povrchom, 
napodobňujúc kameň, dodal celej 
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Promenády 
postavené  
z betónu a kameňa 
ohúria návštevníka 
nevšedným 
vzhľadom.

Rastlinná výsadba v parku je 
vskutku bohatá. Dominujú jej rôzne 
palmy, opuncie, suchomilné rastliny 
ale i trvalkové zosadby.

inštalácii prírodne pôsobiacu textúru. 
Tento ekologický materiál odolný UV 
žiareniu, rôznym chemikáliám ako aj 
poveternostným vplyvom už z diaľky 
pútal pozornosť. 

Funkčný dizajn
Funkčnosť bola mottom celej záhrady. 
Nekončila však len prvkami drobnej ar-
chitektúry, objavíme ju v každom kúte 
a na každej stene. K najzaujímavejším 
prvkom patrila bylinková stena, z kto-
rej si mohli užívatelia záhrady odtrhnúť 
ľubovoľný mix byliniek a pripraviť si 
čerstvý čaj. Silný dojem zanechala aj re-
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laxačná zóna s kovovou pergolou so za-
vesenými sedačkami, záhradný nábytok 
i solitérne kreslo, vnorené do výsadby. 

Výsadbová schéma
Decentná výsadba vytvára veľmi jem-
nú rastlinnú kulisu, so striedmymi 
farebnými kombináciami. Na farebnej 
schéme sa podieľa zmes zelenej, strie-
bornej a bielej farby. Kľúčovou rastli-
nou výsadby je javor poľný, zasadený 
do palmety a v nádobách solitérne vy-
sadené muchovník a breza. Trvalkovú 
výsadbu tvoria bielo kvitnúce rebríčky, 
iberky a silenky, doplnené živým plot  
z krušpánu a jemnými trsmi kavyľu.

Park zaujme každým prvkom a detailom, 
ktorý sa v ňom nachádza.

Vízie do budúcnosti
Záhrada - kancelária spochybňuje 
zaužívané predstavy o kancelárskych 
priestoroch a zasadacích miestnos-
tiach. Ponúka inšpiratívne relaxačné 
prostredie, v ktorom sa príjemne 
pracuje aj oddychuje. Patricia Fox 
dúfa, že jej záhrada zaujme a pomôže 
k rozšíreniu myšlienky exteriérových 
kancelárií, v ktorých zaneprázdnení 
pracovníci budú nachádzať inšpiráciu 
aj oddych. Sama si predsavzala po-
vzbudzovať ľudí a viesť ich k masív-
nejšiemu využívaniu strešných plôch 
- ako na komerčné, tak i na súkromné 
účely.                                                e
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