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N
a rozdiel od stavieb sa zá-
hrady menia spolu s roč-
ným obdobím a svoj šat 
neustále menia. Moderné 
výsadbové schémy tieto 

zmeny akceptujú a snažia sa z nich 
vyťažiť maximum. Rastlinná výsadba 
preto zohráva kľúčovú úlohu a udáva 
charakter priestoru. Kulisa, na ktorej 
vynikne stavba rodinného domu, totiž 
musí byť premenlivá a neopozeraná. 

Elegantná 

Zdá sa, že v uplynulom desaťročí architektúra 
a staviteľstvo na Slovensku prekročili svoj tieň. Potulkami 

krajinou, ale i listovaním v magazínoch o bývaní, aj 
bežný pozorovateľ narazí na množstvo kvalitných 

a architektonicky hodnotných stavieb, ktoré sa pokojne 
môžu porovnávať s medzinárodnou úrovňou. Podobný 

vývoj možno sledovať aj na poli záhradnej architektúry. 

Zoltán Nagy       foto Grand Gardenˇ

celý rok

Celoročne atraktívna
Pekný príklad predstavuje aj táto zá-
hrada. Rastlinná výsadba je striedma, 
počas ročných období však premen-
livá. Počas jarných mesiacov zaujmú 
tulipánové výsadby, ktoré spestria 
priestor. Štvorkombinácia tulipánov 
(T.Blue diamond, Mount Tacoma, In-
zell, Apricot beauty) vnáša do záhrady 
pozitívny farebný náboj, taký vítaný 
po ponurej zime. Po ich trojtýždňo-

vom maratóne kvitnutia prichádzajú 
na scénu okrasné cesnaky Allium 
giganteum a A. Sphaerocephalon. 
Tie oživujú zaujímavým kvetenstvom 
priestor záhrady po dobu jedného me-
siaca. Aj po odkvitnutí totiž zostávajú 
na záhonoch a krášlia. Po jarných ci-
buľovinách nastupujú na scénu trval-
ky a okrasné trávy. Najzaujímavejšie 
z nich (Salvia nemorosa Ost Friesland, 
Calamintha nepeta, Hemerocallis Stel-

la de Oro, Alchemilla mollis, Salvia 
officinalis purpurascens, Stipa tenuis-
sima Pony Tails) zdobia záhony až do 
neskorej jesene.  

V jednoduchosti 
je krása
Elegantný moderný dom s čistými 
líniami a striedmymi materiálmi si 
vyžadoval jednoduché kompozičné 
riešenie množstvom detailov a pre-
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kvapení. Záhrada má preto strohé 
členenie a ľahko čitateľnú kompozíciu. 
Centrálne umiestnený trávnik ju optic-
ky zväčšuje a dodáva pocit otvorenosti 
a priestrannosti. Hneď vedľa, netradič-
ne v rohu záhrady, je umiestnený kera-
mický bazén, ktorý ponúka osvieženie 
v lete. Príjemné posedenie zabezpe-

čuje prístrešok, na ktorý sa upriamuje 
všetka pozornosť rodinného domu; 
musel byť preto stvárnený zaujímavo, 
vzdušne a atraktívne. Niku na zadnej 
stene prístrešku dopĺňa Cortenova 
laserom vyrezávaná dekorácia. Na-
svietená zo zadnej časti pekne vynikne 
najmä vo večerných hodinách.

Hlavná terasa pri dome je najruš-
nejším miestom záhrady. Sústreďuje 
sa na nej všetko, čo slúži pre spo-
ločenský život rodiny - stolovanie, 
grilovanie i posedenie. Pritieňuje ju 
rolovacia plachta, ktorá v lete zabez-
pečuje prepotrebný tieň. Okrem toho 
má záhrada množstvo prvkov drob-

zeleň

Okrasné cesnaky oživujú 
zaujímavým kvetenstvom 
priestor záhrady po dobu 

jedného mesiaca.

Elegantný moderný dom s čistými líniami a striedmymi 
materiálmi si vyžadoval jednoduché kompozičné 
riešenie množstvom detailov a prekvapení.
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nej architektúry, napríklad ohňový 
kôš, dekoratívne osvetlenie, solárna 
sprcha či úložňa dreva so skrytým 
priestorom pre záhradné náradie.
Zaujímavý projekt a kvalitná realizá-

cia nie vždy dokážu dodať záhrade 
to správne fluidum a i tento projekt 
potvrdil, aká potrebná je osobná 
angažovanosť majiteľov na celom 
projekte - od začiatku až po koniec. 

Detailné dotvorenie priestoru „na svoj 
obraz“ je totiž vždy v rukách užíva-
teľov. V tomto prípade sa to podarilo 
a vzniklo zaujímavé dielo, komuniku-
júce s architektúrou domu.  e

Terasa pri dome je najrušnejším 
miestom záhrady. Sústreďuje sa na 

nej všetko, čo slúži pre spoločenský 
život rodiny - stolovanie, grilovanie  

i posedenie.


