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Záhrada    

Vidiecka 
a moderná
NAVŠTÍVENÁ MODERNÁ ZÁHRADA S JASNOU KOMPOZÍCIOU 
ZÁMERNE NEZAPIERA SVOJ VIDIECKY PÔVOD.
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Záhradný domček slúži na uloženie náradia 
a zimujú v ňom aj vonkajšie črepníkové 
rastliny. Pod ním je situovaná pivnica, za ním 
veľké kompostovisko a na boku je úžitková 
a bylinková záhrada. Cez bránku možno 
vybehnúť na hrádzu.

Bazén lemuje palubovka z tropického dreva. 

Práve naopak, napriek precíznym 
líniám si vďaka použitým mate
riálom a zvoleným rastlinám 
uchováva ducha miesta. Jasnú 

pečať rybárskej lokality južného Slovenska 
dáva záhrade romanticky pôsobiaci podpiv
ničený záhradný domček, ktorý pripomína 
starú ľudovú architektúru tejto oblasti. 

Strecha, ktorá bzučí
„Čitateľná kompozícia pozostáva z kruhov, 

ktoré vytvárajú do seba zapojené a záro
veň samostatné celky,“ vysvetľuje záhradný 
architekt Zoltán Nagy. Majitelia si ho našli 
na internete. Jedna z jeho záhrad ich zaujala 
natoľko, že sa stala čiastočne predlohou pre 
nový projekt. „Záhrada je dosť veľká, dlhá 
približne 55 metrov a široká 15 metrov, čo 
umožnilo navrhnúť kruhovú kompozíciu. 
Optickým centrom sa stal záhradný domček 
so strechou z rákosia. Pri pohľade z domu či 
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Záhony sú plné kvitnúcich trvaliek i tráv, 
medzi ktorými na jar vyrastajú cibuľoviny. 

Kruhové ohnisko je situované pred 
záhradným domčekom. 

terasy vytvára na pozadí hrádze a blízkych 
vysokých stromov malebnú scenériu. Duté 
stonky rákosia milujú rôzne druhy samo
társkych včiel a iný hmyz, pre ktoré sa stali 
domovom. Preto je radosť sa na strechu po
zerať a počúvať ju, predovšetkým na jar do
slova krásne bzučí.“ 

Viacgeneračná
Keď architekt prišiel na pozemok, dokon

čoval sa práve bazén a realizovali sa hrubé 
terénne úpravy. Záhrada s hojdačkou už 
bola založená dávnejšie, avšak nie príliš šťast
ne. Značne rozbitá kompozícia pôsobila ne
súrodo a veľa rastlín už bolo prerastených. 
Niektoré z nich sa však podarilo zachrániť 
a využiť v novom návrhu. Zostali neporu
šené na pôvodných miestach. „Záhrada slú
ži trom generáciám,“ pokračuje záhradný 
architekt. „Je predovšetkým relaxačná, no 
nechýba ani úžitkový kútik s bylinkami a veľ
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Vždyzelené krušpány, ktoré sú súčasťou 
záhonov, sa majú spojiť do celistvých 

oblúčikov. Niektoré minulý rok neodolali 
húseniciam a museli sa nahradiť. 

Odvtedy ich domáci sledujú a v prípade 
potreby postrekujú.

Terasa s bazénom a priame okolie domu 
sú oproti ostatku záhrady vyvýšené. Farbu 
do záhrady vnášajú nielen kvety, ale i listy 
trvaliek a okrasných kríkov. 

ké kompostovisko. Žijú tu investori s deťmi 
a babka, ktorá drží ochrannú ruku nad ce
lou plochou a záhradkárči v úžitkovej časti. 
Dokonca sa jej darí krotiť veľkého domáce
ho miláčika, ridgebacka, pred ktorým chráni 
trávnik aj výsadby. Zaujímavé je, že veľký pes 
na záhrade nepácha žiadnu škodu.“

V trojkombinácii
Pre časovú tieseň sa na budovaní záhrady 

podieľali spolu tri firmy. Jedna dodala zá
hradný domček a postavala múrik, obruby 
a schody. Druhá namontovala závlahu po
zostávajúcu z piatich okruhov, vyrovnala 
terén, položila trávnik a navozila makadam 

Ing. Zoltán NAGY
záhradný architekt
www.grandgarden.sk

Moderné kompozície v kombinácii s vi-
dieckymi prvkami lákajú čoraz viac ľudí. 
Vždy sa však musia brať do úvahy mož-
nosti, ktoré ponúka okolité prostredie, 
architektúra domu a samotná lokalita. 
Vidiecka štylizácia musí byť predovšet-
kým nenásilná. Je dôležité si uvedomiť, 
že záhrada, na rozdiel od rodinného 
domu, je živý, pulzujúci a meniaci sa 
organizmus, ktorý vyžaduje maximálnu 
opateru a pozornosť majiteľov. Len po-
tom sa odvďačí celoročnou krásou.
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Obruby záhonov a múriky sú postavené 
z mrazuvzdornej pálenej tehly. Pochôdznu 
plochu tvorí zhutnený makadam.

Na predstavu, trávnik má plochu 185 m2, 
okrasné záhony 255 m2, oplotená úžitková 

časť pri záhradnom domčeku 14 m2 
a chodníky a komunikácie 110 m2. Kostrové 

stromy sú jarabina mukyňová, sakura, 
magnólia, judášovec.

na chodníčky. „Moja firma,“ vysvetľuje Zoltán 
Nagy, „doriešila ešte niektoré technické de
taily a kvapkovú závlahu. Vylepšili sme pôdu 
v budúcich záhonoch, kde sme zapracovali 
rašelinu a granulované organické hnojivá. 
Následne prišli na rad rastliny.“ Výsadba je 
zmesová, základ tvoria listnaté stromy, trval
ky, okrasné trávy, vždyzelené rastliny a jarné 
cibuľoviny. Ako posledné sa kotvili stromy 
a mulčovali záhony. Vďaka pestrému druho
vému zloženiu si domáci vychutnávajú ex
teriér počas celého roka. Isté je, že od sko
rej jari až do neskorej jesene nie je núdza 
o množstvo kvetov a farieb. 

Monika KRÁLOVÁ, Foto: GRANDGARDEN


