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záhrada

Oddych a regenerácia sú dnes najdôležitejší benefit, 
ktoré okrasná záhrada dokáže ponúknuť.

Relax
na prvom mieste



január 2016 141



na návšteve

pekné bývanie142

záhrada

 Okrem jedálenského stola disponuje terasa otvoreným 
kozubom, kuchynským zázemím a zavesenou TV 
obrazovkou s vonkajším ozvučením. 

 Solárna sprcha v blízkosti vírivky je situovaná na mieste, 
kde sa stretávajú dve na seba kolmé línie chodníka. 

 Schodisko z liateho betónu a palubovka z tropického 
dreva dotvárajú priestor okolo vírivky a umožňujú k nej 
komfortný prístup. 

Okolo vírivky sú vysadené nízkorastúce trvalky 
a trávy. Zámerom bolo eliminovať padanie 
rastlinných zvyškov do vody. 
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Úzke prepojenie interiéru a exteriéru 
z nej robí plnohodnotný priestor 
na trávenie voľného času, a to 

nielen pasívnym spôsobom, ale i hrami, 
prípravou jedál či športom. A tak je to 
i v tomto prípade. Majitelia chceli modernú 
a pohodlnú záhradu s relaxačným zázemím. 
Chýbať nemala vírivka, sprcha, kuchynský 
a detský kútik. 

Presne podľa projektu
Záhradného architekta Zoltána Nagya do-
máci našli cez internet, kde sa im zapáčili 
jeho zverejnené práce. Na pozemku v tej 
chvíli nebolo okrem domu nič, ani oplote-
nie. Všetko, čo dnes v exteriéri vidíte, sa 
robilo na základe projektu záhrady vrátane 
záhradného domčeka a vírivky. „Dodržať pri 
realizácii plány sa nie vždy podarí,“ hovorí 
záhradný architekt. „Samotné projektova-
nie pritom zaberie, podľa rozsahu, dva aj 

tri týždne. Ak sa potom nepracuje podľa 
plánov, neraz to pokazí výsledný efekt. Tu 
sa tak, našťastie, nestalo. K vydarenému 
výsledku však vo veľkej miere prispeli aj 
rodičia investorov. Po celý čas manažovali 
a kontrolovali nielen stavbárov, ale i ná-
slednú údržbu. Vždy ich rád vidím, sú taká 
veselá a srdečná kopa.“

Hladký priebeh 
„Výstavba záhrady bola úplne bezproblémo-
vá,“ pokračuje Zoltán Nagy. „Dodnes na ňu 
rád spomínam. Skôr ako sa práce v exterié-
ri mohli začať, bolo nutné terén odvodniť. 
Celá lokalita totiž trpí vysokou podzemnou 
vodou, na jar často siahajúcou takmer k po-
vrchu pôdy. Prví nastúpili stavbári. Uložili 
drenážne rúrky, postavili prístrešok, schody 
a osadili vírivku. Prispeli i svojou kreativitou, 
keď vymysleli a postavili zaujímavý plot 
z tenkých kamenných platní. Je to úzka  

Prísnosť pravých uhlov v záhrade zjemňujú 
rastliny s jemnou textúrou a biele plastové 

svietidlá v tvare gule. 
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konštrukcia, do ktorej sú pozasúvané kame-
ne ako šupiny ryby.“ 
Na stavebné práce nadviazali záhradníci 
navezením veľkej vrstvy ornice, inštaláciou 
závlahy, vonkajších elektroinštalácií a zá-
honových lemov. Pred výsadbou a mulčo-
vaním vyrovnali terén. Pod trávnik, ktorý 
neznáša prebytok vody, zamiešali jemný 
štrk, aby voda čo najskôr vsakovala. Sériu 
prác zakončili položením trávnikového 
koberca a prípravou makadamových chod-
níkov. Len pre zaujímavosť, celá výstavba 
trvala dva mesiace, z toho záhradné práce 
tri týždne. A čo tvorí základ výsadieb? „Je to 
moja obľúbená kombinácia nízkych a dlho 
kvitnúcich trvaliek s listnatými drevinami 
a vždyzelenými krami,“ prezrádza záhradný 
architekt. „Jarnú scenériu navyše dotvára 
množstvo tulipánov.“

Monika KRÁLOVÁ, Zoltán NAGY,

Foto: GRANDGARDEN 

záhrada
Jednoduché kompozičné riešenie je založené na pravých 
uhloch. Kompaktnosť jednotlivých plôch umožňuje rýchlu 
a pohodlnú údržbu.

Komfortná exteriérová pohovka podporuje 
myšlienku relaxu a pohodlia. Spolu so stolíkom 
a s koberčekom sú vyrené zo šobpeciálnych 
materiálov, ktoré odolávajú poveternostným 
vplyvom. 
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Ing. Zoltán NAGY
záhradný architekt

www.grandgarden.sk

Umiestnenie a stvárnenie zón 
s posedením sú kľúčové momenty 

pri projektovaní záhrad. Tu sme stavili 
na jednoduchý a praktický prístrešok 

s kozubom, televízorom a malým 
kuchynským zázemím. Dominantná 

vírivka vo veľkej miere ovplyvnila 
kompozíciu záhrady. Hľadali sme 

riešenie na nekonfliktné a technicky 
správne umiestnenie, ktorým sa 
stalo osadenie v centrálnej časti 

na vyvýšenom pódiu. 

INZERCIA

Chodníky s nášľapnou vrstvou z makadamu frakcie 
8/16 mm sú od záhonov oddelené zapustenými 
antikorovými obrubami. 


