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relax záhrada

Už vtedy architekt dokáže pochopiť 
svetelné podmienky stanoviska, 
vidí výhľady a pohľady, ktoré sú 

dôležité z pohľadu  interiéru, naopak vidí, 
čo a kde treba zakryť a  zamaskovať. Po-
radí ako zvládnuť prípravu na elektroin-
štaláciu záhrady, ako osadiť nekonfliktne 
studňu, prípadne jej servisnú šachtu.  Ar-
chitekt dokáže navrhnúť  správny postup 
prác, čo je v danom okamihu jeho najdô-
ležitejšia úloha. Platí to predovšetkým pri 
komplexnejších stavebných úpravách, pri 
ktorých sa osádza napríklad bazén, muru-
jú oplotenia, záhradné domčeky, spevňujú 
svahy a pod.

PríPrava Projektu

Samotný projekt záhrady by mal byť vy-
pracovaný práve v tomto štádiu. Nie len 
kvôli samotnému oploteniu, ale hlavne 
kvôli chodníkom, ktorých umiestnenie 
a materiálové riešenie dokážu vo veľkej 
miere ovplyvniť celkový dizajn záhrady. 
Estetické a funkčné prepojenie záhrady s 
rodinným domom je veľmi dôležité, je pre-
to správne myslieť na výstavbu chodníkov 
či oplotenia v celkovom kontexte riešenia 
plochy. 

s ubúdaníM prác na výstavbe rodinného doMu sa do popredia dostáva otázka 
úpravy okolia saMotnej stavby - záhrady.  ideálny čas na zavolanie záhradné-
ho architekta je MoMent, keď je hotová hrubá stavba a jej izolácie. 
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01 čerešničkou na torte v  záhrade sú cibu-

ľoviny, ktoré ozvláštnia záhradu v jarnom 

období.

02 dôležitým momentom pri navrhovaní 

kompozície záhrady je správne umiestnenie 

oddychovej zóny.

03 záhradné doplnky ako solitérny nábytok, 

skulptúry či drobné vodné prvky oživia a este-

ticky obohatia záhradu.

04 výber záhradného nábytku nehodno 

podceniť. Musí ladiť s celkovým charakterom 

úpravy.
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Je dôležité uvedomiť si, že projektovanie 
záhrady je časovo náročný proces, ktorý 
zahŕňa množstvo konzultácií a príprav. 
Čím skôr sa problematike úpravy svojho 
pozemku začnete venovať, tým viac času 
zostane na doladenie všetkých detailov. 
Ak architekt nemá zviazané ruky a nemusí 
sa prispôsobovať už existujúcim prvkom 
v záhrade, jeho návrh môže byť smelší, 
samotný výsledok "dizajnovejší." Myslieť 
dopredu je však  dôležité nielen kvôli sa-
motnému stvárneniu  záhrady. Správnym 
nastavením finálnych výšok pri naváža-
ní ornice, či výšok základov obvodového 

budú ťahať rozvody automatickej závlahy, 
poprípade elektriny. V druhej fáze riešia 
technické detaily samotní záhradníci, kto-
rí urobia jemnú modeláciu terénu, osadia 
obruby záhonov, pripravia pôdu na vý-
sadbu, nainštalujú závlahový systém, či 
urobia prípravu pre elektrikárov - rozvody 
elektrických káblov na osvetlenie jednot-
livých detailov či rastlín. Tretia fáza za-
hŕňa finálne práce ako samotnú výsadbu 
rastlín, mulčovanie záhonov a pokládku či 
výsev trávnika. Je dôležité dodržať postup 
prác, vďaka ktorému sa predíde neskorším 
komplikáciám

Dozorovanie výstavby

V prípade, že pri výstavbe záhrady postu-
pujete na základe vypracovaného projek-
tu, je ideálne mať na stavbe niekoho, kto 
dokáže myslieť o krok vpred, komunikovať 
so stavbármi a upozorňovať na detaily vy-
plývajúce z projektu. Záhradný architekt 
by mal byť preto aj  koordinátorom výstav-
by, ktorý autorským dozorom dohliada a 
manažuje samotný projekt od začiatku až 
po koniec.

Plán b

Nie vždy však zostanú financie potrebné 
pre kompletné vyriešenie úpravy okolia 
domu. Ideálnym riešením v tomto prípade 
je urobiť čiastočné riešenia ako výstavba 
oplotenia,  navážka ornice a dočasné za-
trávnenie plôch. Vyriešime tým akútnu po-
trebu estetického stvárnenia okolia domu 
a zbavíme sa nepríjemného prachu a blata 
za dverami našich domovov. V priebehu 
nasledujúcich rokov, keď sa podarí pozvie-
chať sa zo stavby a zariaďovania interiéru, 
môžeme sa vrhnúť na výstavbu záhrady na 
" zelenej lúke", kde nás nič nebude obme-
dzovať pri vytváraní ucelenej kompozície 
záhrady. Dôležité je nepodceniť kvalitu 
navezenej ornice a samotnú výšku vrstvy, 
ktorá by mala mať minimálne 30 cm.

ing. zoltán nagy
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oplotenia vieme už v predstihu založiť 
základy bezproblémovej výstavby záhrady. 
Ušetríme nielen čas, ale hlavne peniaze.  

Fázy výstavby 

Samotnú výstavbu záhrady môžeme zhr-
núť do 3 fáz. V tej prvej sa dostane k slovu 
stavebná firma, ktorá postaví oplotenie 
pozemku, chodníky, poprípade spevní 
svahy múrikmi, či osadí bazén, prípadne 
palubovky. V tejto fáze je dôležité myslieť 
dopredu na prechodky pod komunikácia-
mi, múrikmi a pod., cez ktoré sa následne 

05 plochy záhrady by mali byť riešené čo 

najjednoduchšie a najpraktickejšie. Menej je 

niekedy viac.

06 charakter záhrady by mal ladiť s rodinným 

domom a s prostredím, v ktorom sa nachádza.

07 ak plánujete v záhrade osadiť bazén, mal 

to byť úplne prvý krok po hrubej modelácii 

terénu.
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relax záhrada

08, 09, 10  3d vizualizácie napomôžu 

pri komunikácii s architektom, urýchlia 

proces konzultácií.


