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Ticho je takmer 
hmatateľné, máme 
pocit, že sa ho môžeme 
dotknúť, cítiť jeho vôňu. 
Žiadny prázdninový ruch, 
žiadni turisti, žiadny 
stres. Len absolútny 
pokoj a upokojujúci, 
šumivý zvuk vetra, 
vytvárajúci drobné 
vlny na tyrkysovo 
modrej hladine vody. 
Každodenný sviatok 
pokoja, strávený v kruhu 
rodiny, môžete zažiť aj 
vy v pohodlí vlastnej 
záhrady.

Ing. Zoltán Nagy       foto Grand Gardenˇ

Domáci koncept 
Koncept domácej dovolenky v prostredí 
vlastnej záhrady má korene v austrálskom 
záhradnom dizajne. Teplé podnebie na tomto 
kontinente umožňuje vytvoriť multifunkčné 
záhradné kompozície, ponúkajúce celoročný 
relax a zábavu. Základným prvkom takýchto 
záhrad býva obyčajne bazén alebo vodný pr-
vok, na ktorý sa napájajú ostatné vybavenia. 
Dôležitú úlohu zohráva záhradný prístrešok 
s kuchynským zázemím a prvky exteriérovej 
obývačky. Rastlinná výsadba v takto konci-
povaných záhradách býva veľmi dôležitá, 
netvorí však ústredný prvok. Tvorí akúsi 
kulisu, na ktorej vyniknú jednotlivé prvky 
slúžiace oddychu.

Komponenty
Čím viac prvkov dokážeme do záhrady har-
monicky vkomponovať, tým viac možností 
vytvoríme pre jej zmysluplné využívanie. Zá-
hrada podporujúca koncepciu domácej dovo-

vo vlastnej záhrade
na dovolenke
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lenky by preto mala myslieť na všetky 
vekové kategórie a ich aktívny a pa-
sívny oddych. Samozrejme, nesmieme 
zabudnúť ani na primárne poslanie 
záhrady, a to možnosť dopestovať si 
vlastnú zeleninu, bylinky a drobné ovo-
cie. Dôležitým prvkom je kuchynské 
zázemie, umožňujúce prípravu jedla 
priamo v záhrade.

zeleň

Od inšpirácií  
k realizácii
Záhrada inšpirovaná austrálskym 
konceptom v slovenských podmien-
kach sa síce nedá využívať po dva-
násť mesiacov v roku, napriek tomu 
však ponúka alternatívu k dovolenke 
pri mori. Relaxačný bazén, palubovka 
pre slnenie, detská zóna s hojdačkou, 
šmykľavkou a trampolínou, úžitková 
mini záhrada a posedenie pod prí-

streškom, to sú hlavné prvky, ktoré 
architekt do záhrady vkomponoval. 
Tým ústredným je prístrešok, pod 
ktorým sa sústredilo všetko technické 
a funkčné vybavenie záhrady. Vedie  
k nemu hlavná kompozičná os, vede-
ná od terasy rodinného domu. Na ňu 
sa kolmo napája vedľajšia os, pohľa-
dovo vedúca od bazénu a prístrešku 

k detskej zóne. Pravouhlá kompozícia 
s čistými líniami umožnila prvky  
v záhrade harmonicky skombinovať  
a plochu opticky nebúrať. 

Netropická rastlinná 
paleta
Rastlinnú výsadbu tvorí zaujímavá 
kombinácia domácich a cudzokraj-

ných rastlín. Prevažujúca trvalkovo-
-trávová výsadba tvorí nízky porast, 
farebne a veľkostne premenlivý v prie-
behu roka - s rastlinami s jemnou tex-
túrou ako šalvie, levandule, santolíny, 
kavyľ či rôzne aromatické bylinky.  
Z nich bodovo vykúkajú fakľovky  
a juky, ktoré v budúcnosti ozvláštnia 
celú výsadbu zaujímavým habitom  

Teplé podnebie na tomto kontinente 
umožňuje vytvoriť multifunkčné 
záhradné kompozície, ponúkajúce 
celoročný relax a zábavu.

Čím viac prvkov dokážeme do záhrady harmonicky 
vkomponovať, tým viac možností vytvoríme pre jej 
zmysluplné využívanie.
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Nesmieme 
zabudnúť ani 
na primárne 

poslanie 
záhrady,  

a to možnosť 
dopestovať 

si vlastnú 
zeleninu, 

bylinky  
a drobné 

ovocie.

a kvetenstvom. Dominantné rastlin - 
exoticky vyzerajúce Albízie - dotvárajú 
celkový charakter záhrady. 

Oddych nadovšetko
Dovolenkové obdobie bude aj naďalej 
lákať za cesty novým a nepoznaným 
do zahraničia. Dovolenka pri mori je 
predsa len veľkým zážitkom a oddy-
chom. Čo však po zvyšné mesiace 
v roku - po skončení pracovnej doby? 
Nebolo by príjemné prísť domov 
a nájsť pokoj a oddych vo vlastnej zá-
hrade, ktorú netvorí len nudná zeleň, 
ale má pridanú hodnotu v podobe 
komfortu a súkromia, po ktorom tak 
bažíme?                                           e


