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A
ž do nástupu priemy-
selného veku, keď sa 
k slovu začali hlásiť 
prvé čerpadlá, voda 
vo vodných prvkoch 

necirkulovala, ale bola privádzaná 
z vodných tokov a bystrín. Novodobé 
technické vymoženosti však umožnili 
vodu kreatívne využívať pri menej 
náročných - ľahko udržiavateľných 
záhradných doplnkoch. Populárne 
jazierka minulosti sa postupne do-
stávajú do úzadia a uvoľňujú miesto 
prvkom, ktoré nás menej oberajú 
o čas, no pritom poskytujú  vizuálny 
a akustický efekt, po ktorom v našich 
záhradách túžime.

Voda 
v záhrade

Voda oddávna priťahuje a fascinuje ľudí. Ako dynamický 
element vnáša do záhrady novú dimenziu a pozitívnu 

energiu. Jej novodobé využitie ponúka štýlové 
stvárnenie, v úzkom spojení s modernými materiálmi. 
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Drobné vodné prvky
V posledných rokov sa presadzuje 
trend minimalizovania objemu vody 
vo vodných prvkoch. Dôvodom je 
predovšetkým menej náročná údržba. 
Voda spútaná do uzatvoreného cyklu 
cirkuluje vďaka čerpadlu v minimál-
nom objeme, čo uľahčuje čistenie 
a údržbu systému. Drobné skulpturál-
ne vodné prvky plnia funkciu oživenia 
a estetického dotvorenia priestoru. 
A možnosti stvárnenia takýchto prv-
kov sú prakticky nevyčerpateľné. Pri 
tematických záhradách ide väčšinou 

o na mieru vyrobené prvky, zladené 
a prepojené s ostatnými prvkami 
v záhrade. Veľmi obľúbené sú však aj 
hotové, masovo predávané kusy s jed-
noduchou inštaláciou a dostupnou ce-
nou. Najviac sa uplatňujú v rozmerovo 
menších záhradách, v ktorých tvoria 
dôležitý estetický doplnok.

Materiálová 
rôznorodosť
Dekoratívne vodné nádržky, nádoby, 
vodné skulptúry či formálne bazéniky, 
doplnené kaskádami či rôzne stvárne-

nými výpustami, slúžia tomu istému 
cieľu: oživiť priestor a spríjemniť si 
pobyt v nej. Materiály, z ktorých sú 
tieto prvky zhmotnené, môžu mať rôz-
ny pôvod. Pútavé doplnky umožňujú 
vytvárať kameň, kov, keramika, sklo 
i rôzne plasty. Dôležité však býva aj 
tvarové riešenie vodných prvkov - ma-
li by ladiť s celkovým dizajnom záhra-
dy a s ostatnými prvkami v nej.

Aktívne využitie vody
Horúce dni ponúkajú príležitosť využiť 
vodu na osvieženie a oddych v kúpa-

cích jazierkach, bazénoch či populár-
nych vírivkách. Ich výber ovplyvňuje 
nielen náš pohľad na ekologickú strán-
ku prevádzky, ale samozrejme aj finanč-
ný rozpočet, ktorý výstavbu podobných 
prvkov sprevádza. Relaxačným hitom 
posledných rokov sú hydromasážne 
vírivky, počas ich osádzania však treba 
myslieť na nekonfliktné umiestnenie 
a ľahký prístup k nim. Pri plánovaní 
otvorených vodných plôch treba pamä-
tať na bezpečnosť najmä malých detí 
a rátať s výstavbou zábran, ktoré zame-
dzia ich nekontrolovaný prístup k vode.
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Dekoratívne vodné nádržky, 
nádoby, vodné skulptúry 

či formálne bazéniky, 
doplnené kaskádami 
či rôzne stvárnenými 

výpustami, slúžia tomu 
istému cieľu: oživiť priestor 
a spríjemniť si pobyt v nej.

Relaxačným hitom 
posledných rokov 
sú hydromasážne 
vírivky, počas ich 
osádzania však 
treba myslieť 
na nekonfliktné 
umiestnenie a ľahký 
prístup k nim.



Nočné osvetlenie
Na zatraktívnenie vodných prvkov vo 
večerných hodinách poslúžia rôzne 
druhy osvetlení. Osvetleniu vodných 
prvkov, výpustov, bazénov a skulptúr 
musí predchádzať odborné pripojenie 
elektrickej siete. Nasvietené v kombiná-
cii s bodovým osvetlením rastlín navo-
dia nefalšovanú romantickú atmosféru 
pre nočné posedenie v záhrade.  e

záhradný architekt
Ing. Zoltán Nagy

www.grandgarden.sk
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Na zatraktívnenie 
vodných prvkov vo 
večerných hodinách 
sa v poslednej 
dobe začínajú 
využívať rôzne druhy 
solárnych osvetlení.

A
k plánujete skrášliť balkón či vstup 
do domu jesenným aranžmánom, je 
z čoho vyberať. Pre jeseň sú typic-
ké farby - oranžová, žltá, bordová 
a hnedá. Rastliny v týchto farbách by 

pri výsadbe nemali chýbať. Na dekoratívne vence 
môžete použiť eukalyptus (Eucalyptus), echinaceu 
(Echinacea), limonky (Limonium), proteu (Protea), 
rozchodník (Sedum), hortenzie (Hydrangea). 
Pekne vysadená zaujímavá nádoba zasa zvýrazní 
vstup do domu a zaujme aj na terase a balkóne. 
Do výsadby zapojte echinaceu (Echinacea), ostri-
cu (Carex), chlpaňu (Luzula), celosiu (Celózia), 
angelóniu (Angelonia). Môžete tiež použiť rôzne 
druhy okrasných tráv, na doplnenie tekvice, ku-
kurice či farebné lístie. Aby výsadba vydržala čo 
najdlhšie, pravidelne ju zavlažujte, a čo bude tre-
ba, vymeňte. Počas jesene môžete aj jeden alebo 
dvakrát prihnojiť. Z rastlín odstraňujte suché 
a poškodené listy aj kvety. Ak na listoch objavíte 
chorobu, rastlinku nahraďte inou. Vresom do-
prajte kyslejší substrát.
www.atelierpapaver.sk e

Vstup do rodinného domu by 
mal byť okrem praktickosti 
a účelnosti pekný aj na 
pohľad. Veď priestor 
pred dverami bude vítať 
a vyprevádzať nielen vás, ale 
aj vašich hostí. 

01 Pekne naaranžovaný vstup do domu 
príjemne naladí vás aj vašich hostí.
02 Štýlová výsadba s krásne rozkvitnutou 
echinaceou spríjemní začiatok jesene.
03 Farebný jesenný veniec: 
eukalyptus, echinacea, limonka, 
protea, rozchodník a hortenzia.
04, 05 Skúste spolu zladiť echinaceu, 
ostricu, chlpaňu, celosiu a angelóniu, 
výsledok bude očarujúci.
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kvetinami
Oživte vstup do domu 
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