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Hľadanie inšpirácií – ujasnenie 
nárokov
Pre získanie jasnejšej predstavy o budú-
com vzhľade záhrady je najlepšie siahnuť 
po zdroji obrázkov v podobe  kníh, časo-
pisov alebo rôznych galérií na internete. 
Nápomocné môžu byť predovšetkým port-
fóliá realizátorov či známych záhradných 
dizajnérov, ktorí na internete prezentujú 
svoju tvorbu.  Inšpirovaním 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 pr-
vom kontakte so záhradným architektom 
budete sebaistejší a budete vedieť lepšie 
prezentovať svoje nároky a predstavy. 
Výber realizačnej firmy musíte, samozrej-
me, podriadiť aj lokalizácii a dostupnosti 
služieb danej firmy.

Zima je ideálnym 
obdobím pre tých, 
ktorí myslia na 
založenie záhrady 
v budúcoročnej sezóne. 
V ponímaní záhradných 
architektov je 
sezónou projektovania 
a prípravy podkladov na 
budúcoročné realizácie.  
Vianočné sviatky 
a dovolenkové obdobie 
s nimi spojené ponúka 
dostatok voľného 
času na získavanie 
potrebných informácií 
a inšpirácií z bohatého 
sveta odbornej literatúry 
či  internetových 
prezentácií.

Čas na inšpirácie
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Na základe podkladov, fotografií a osobného rozhovoru s klientom architekt naprojektuje 
riešenie pre konkrétnu plochu. Ideálne je, ak vám dizajnér pripraví prvotné náčrty, skice či 
vizualizácie, na základe ktorých ho potom môžete usmerniť k finálnemu variantu projektu. 

Prvý kontakt
Najmä pri novostavbách je dôležité 
osloviť záhradného architekta ešte 
predtým, ako sa vyriešia komunikácie 
okolo domu  či ostatné nehnuteľné prv-
ky. Ak to tak nie je, architekt sa musí 
prispôsobovať existujúcim prvkom, čo 
vo veľkej miere zväzuje jeho možnosti 
riešenia plochy. Nie je dobré, ak sa 
dizajn záhrady musí prispôsobovať 
statickým prvkom. Naopak, včasná 
spolupráca umožňuje komplexné rie-
šenie okolia domu a zladenie jednot-
livých priestorovotvorných prvkov. Je 
dôležité, aby dizajnér riešenú plochu 
navštívil a získal predstavu o vzťahoch, 
ktoré v rámci pozemku fungujú. Presné 
zameranie existujúcich prvkov a hraníc 
pozemku uľahčíte prípravou mapových 
podkladov. V tejto fáze je najdôležitej-
šia prvá konzultácia, pri ktorej máte 
možnosť predostrieť dizajnérovi svoje 
vízie.
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Realizácia záhrady
Realizácia záhrady býva obyčajne stavebnou záležitosťou so všetkým, čo 
k takej výstavbe patrí. Prach, hluk či množstvo realizátorov za vašimi oknami 
totiž vedia poriadne zaskočiť i tých s trpezlivejšou náturou. Pokladanie palu-
boviek, dláždenie chodníkov, okrajov záhonov, výstavba jazierok, bazénov, 
altánkov či závlahového systému sú niekoľkotýždňová záležitosť, na ktorú 
treba myslieť hneď na začiatku. Klient musí zostať flexibilný aj čo sa týka 
dokončenia realizačných prác, keďže samotnú výstavbu neovplyvňuje iba 
šikovnosť realizačného tímu, ale i počasie.

Hodnotenie projektu
Pri hodnotení projektu si treba všímať 
predovšetkým kompozičné riešenie, 
hmotové členenie a rozdelenie funkcií 
v budúcej záhrade.  Kompozícia záhrady 
sa väčšinou odvíja od veľkosti a špecifík 
riešenej plochy. 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 nekon-
fliktné rozmiestnenie. Charakter a štýl 
záhrady ovplyvní aj výber stavebných ma-
teriálov, rastlín, farieb. K tomuto výberu 
treba pristupovať veľmi citlivo a uvážene. 
Je dôležité, aby použité materiály ladili 
so svojím okolím a do záhrady prirodzene 
zapadali. Po viacerých konzultáciách, 
ktorých výsledkom bol realizačný projekt, 
sa treba sústrediť už len rozpočet prác 
a následnú realizáciu záhrady.

Pomocou 3D softvé-
ru dokáže dizajnér 
rýchlo modifikovať 
návrh a zapraco-
vať nové pripomienky. 
Vizuálny obraz zá-
hrady sa tak stáva 
popri vytyčovacom 
a osadzovacom plá-
ne dôležitou súčas-
ťou projektovej do-
kumentácie riešených 
plôch a detailov.
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Myslite aj na údržbu 
Väčšina firiem má v portfóliu aj následnú 
údržbu záhrad. Pri správne navrhnutých 
a zrealizovaných záhradách sa bežná údržba 
zužuje na kosenie trávnika a občasné 
preriedenie porastov počas vegetácie, ktoré 
zvládajú i majitelia so štipkou voľného 
času. Údržbové práce väčšieho rozsahu je 
lepšie prenechať realizátorom, ktorí môžu 
zabezpečiť pravidelnú údržbu či zmladzo-
vanie porastov a prevzdušňovanie trávnika 
sezónneho charakteru. Zanedbanie údržby 
môže viesť rýchlo k degradácii či prerasteniu 
porastov. Záhrady potom strácajú nielen 
svoje čaro, ale i ťažko nadobudnutý status 
okrasnej – rekreačnej záhrady.

Nápomocné môžu byť populárne 3D vizualizácie, ktoré umožňujú 
ľahšie pochopiť priestor a navrhnuté prvky v ňom. 

Čas na inšpirácie


