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Po zdĺhavej a náročnej výstavbe 
rodinného domu veľa krát nezostanú 
voľné financie na dokončenie záhrady. 
Je to pochopiteľné, najprv sa predsa 
musí bývať a až potom môžu prísť 
na rad záhradné úpravy. Ako však 
postupovať, aby sa z priestoru za 
domom nestala zaburinená nočná 
mora, ktorá bude znepríjemňovať život 
osadenstva?

1. etapa - plánovanie 
V ideálnych podmienkach kontaktuje maji-
teľ záhrady záhradného architekta vo fáze, 
keď má dokončený rodinný dom. Architekt 
navrhne kompozíciu, rozčlení priestor, 
určí mu funkcie a využitie. Najdôležitejším 
momentom v tejto fáze je návrh chodníkov, 
spevnených plôch a oplotenia. Sú to totiž 
prvé a najdôležitejšie prvky, ktoré umožňu-
jú pohyb v záhrade za každého počasia či 
zabezpečia pocit súkromia a bezpečia.
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2. etapa - výstavba 
technických prvkov
Chodníky, terasy, príjazdové cesty, 
spevňovacie múriky, osadenie bazéna 
– to všetko sú práce na ktoré treba 
najať skúsenú stavebnú firmu, ktorá 
tieto práce ovláda a pozná stavebno-

-technologické postupy. Prvky, ktoré 
firma osadí (dlažba, terasy, bazén...) 
totižto budú na svojom mieste dlhé ro-
ky, nie je tu preto priestor pre žiadne 
chyby. V tejto fáze (kým je ešte voľný 
prístup na pozemok) sa vykopáva 
studňa pre potreby závlahy záhrady.

Pri takomto spôsobe pestovania netreba 
veľké investície na to, aby sme sa 
dopracovali k chutným výsledkom.

Pri 
dizajnovom 

stvárnení 
záhrady sa 
ani záhony 

nemusia 
zóne.

zeleň

3. etapa - výmena 
ornice
Žiaľ, len máloktorý majiteľ pozemku 
dokáže ustrážiť stavebnú firmu, aby z 
okolia stavby neurobila typický „sta-
veniskový zdroj pokladov“. Štrková 
sutina, zvyšky stavebných materiálov, 

nevhodná výkopová zemina voľne 
rozplanírovaná po pozemku je žiaľ i 
dnes bežná realita. V takom prípade 
sa musí pristúpiť ku výmene ornice 
- najlepšie celoplošne. Je to často fi-
nančne náročné, ale nezabúdajme, že 
ornica je dôležitým základom každej 
dobre založenej záhrady. 

4. etapa - výstavba 
záhrady
Táto etapa je z pohľadu majiteľa tou 
najradostnejšou, počas nej sa konečne 
vyrysuje kompozícia záhrady, začnú 
fungovať nainštalované technologické 
doplnky a zazelená sa trávnik. V tejto 
fáze sa osadia záhonové oddeľovače, 
ktoré rozčlenia jednotlivé plochy na 
funkčné celky. V ideálnom prípade sa 
jedná o obruby z pevných materiálov 
(napr. dlažba), ktoré umožnia poho-
dlné vykášanie okrajov trávnika a 
výrazne vykreslia aj samotnú kompo-
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zíciu záhrady. Následne sa nainštaluje 
závlahový systém, poprípade rozvody 
elektroinštalácie, ktorá neskôr po-
môže oživiť ponurú nočnú záhradu. 
Čerešničkou na torte je pokládka 
trávnika, ktorá zakončí štvrtú etapu 
výstavby.

5. etapa - vdýchnutie 
života
Nie je tajomstvom, že rastlinná vý-
sadba zhltne dosť podstatnú časť 
rozpočtu záhrady. Niekedy sa preto 
necháva úplne na samý záver reali-
začných prác. Nie je to vždy na škodu, 
pauza pred výsadbou sa môže využiť 

preto miesto pre chyby, za ktoré in-
vestor musí zaplatiť viackrát. Plánova-
nie, rozvrhnutie financií, načasovanie 
jednotlivých úkonov je z toho dôvodu 
kľúčové. Aj v tomto prípade platí to, 
čo všeobecne pri všetkých investíci-
ách: premyslený koncept, rozumné fi-
nancovanie = minimum kompromisov 
+ hodnotný výsledok. Bezmyšlienkové 
a nekoncepčné pozliepanie prvkov 
vedie k zbytočným prerábkam a ná-
kladným rekonštrukciám.                e

Vyvýšené záhony poskytujú 
ochranu pred prízemnými 

vegetácie v nich o čosi rýchlejší.

napr. na zbavenie sa buriny vo vytýče-
ných záhonoch. V tejto poslednej fáze 
sa potom pripravujú záhony na výsad-
bu, rieši sa samotná výsadba stromov, 
krov, živých plotov, trvaliek či krov. 
Následne sa kotvia vzrastlé stromy, 
inštaluje kvapková závlaha a mulčujú 
záhony. Po dokončení tejto fázy sa zá-
hrada odovzdáva do užívania.

Výstavba záhrady je finančne a ča-
sovo náročnou záležitosťou. Nie je tu 


