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záhrada

Nadčasová a moderná novostavba 
na rovine s úzkym pozemkom 
obklopujúcim dom a požiadavka 

domácich vytvoriť dizajnovú záhradu s ne-
náročnou údržbou, to boli hlavné východis-
ká pre prizvaného záhradného architekta 
Zoltána Nagya. 

Viacfunkčná
Majitelia sú pracovne veľmi vyťažení. Priali 
si záhradu, v ktorej dokážu zrelaxovať, na-
čerpať energiu a zároveň v nej nebude veľa 
práce. Chceli atraktívny priestor s terasou 

a so sedením, s bazénom, exteriérovou 
kuchynkou a ohniskom.
„Architektúra domu je nadčasová a mo-
derná, interiér veľmi vkusne zariadený,“ 
spomína Zoltán Nagy. „Úpravu záhrady som 
preto riešil v podobnom duchu. Vzhľadom 
na malý pozemok, iba 350 štvorcových met-
rov, som sa zameral predovšetkým na výhľa-
dy z domu. Z každého okna a dverí vidieť 
niečo zaujímavé. Množstvo funkcií rozdelilo 
priestor na pomyselné tri zóny. Na výhľad 
z obývačky nadväzuje murovaný bazén 
s chrličom vody a palubovkami. Druhú zónu 

tvorí samostatne stojaci prístrešok s letnou 
kuchynkou, grilovacím kútikom a barovým 
sedením. Tretia je úžitková s praktickým 
stojiskom dreva, bylinkovým a jahodovým 
záhonom. Roh záhrady so strihanými hrab-
mi, ktoré zakrývajú neželaný výhľad zo su-
sedovho balkóna, je rezervovaný pre prvok 
ohňa. Vizuálnym spestrením sú chodníky 
z betónových platní zapustené do roviny 
terénu, ktoré vytvárajú šachovnicu.
Majitelia sa s projektom hneď stotožnili 
a naša následná komunikácia a spolupráca 
prebiehala veľmi príjemne a korektne.“

Postavenána pohľadoch
Kompozíciu tejto malej záhrady výraznou mierou dotvorilo 

zdôraznenie výhľadov smerujúcich z interiéru von.

  Údržba záhrady je časovo 
nenáročná. Spočíva v jarnom 
vyčistení porastov a sporadickom 
vytrhaní buriny. Pomaly rastúce 
vždyzelené krušpány vysadené 
pod viackmennými javormi 
poľnými stačí strihať raz do roka.

 Bazénové teleso je 
opticky predĺžené mozaikou 
vystupujúcou na múrik. Chrlič 
vody vnáša do priestoru 
dynamiku a vytvára príjemnú 
zvukovú kulisu. 

Záhrada nadväzuje na architektúru domu zvolenými 
tvarmi záhonov a chodníkov. Hlavné sedenie je riešené 
v závetrí a pod strechou. 
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Projekt tejto záhrady vznikol 
spontánne. Vychádzal 

z dispozičného členenia rodinného 
domu a nadväzujúcich výhľadov. 
Limitovaný priestor sme oživili 

množstvom zaujímavých detailov, 
ktoré do kompozície vniesli členitosť 

a funkčnosť. Výber rastlín pridal 
na dynamike a premenlivosti. 

 Trávnik náročný na údržbu 
nahradili makadamové 
plochy. Medzery chodníka 
zo zapustených betónových 
platní vypĺňajú skalničky 
vysadené v špeciálnom 
substráte.

 Samotný priestor definujú 
nielen línie a rozmery, podľa 
ktorých je členená pôdorysná 
plocha, ale aj hmota zelene, 
stromov a trvaliek. Úlohou 
hrabov so strihanou korunou 
je súvisle zakryť výhľad zo 
susedovho balkóna.

 Hneď zjari rozkvitá v záhrade množstvo 
tulipánov, neskôr sa pridajú cesnaky. Aj stromy 
a okrasné hlohy oživia priestor atraktívnym 
kvetom. 

 Žltú farebnosť vnášajú v lete ľaliovky 
a rudbekie.
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Práca s terénom
Poviete si – Akáže práca s terénom, keď 
je záhrada na rovine? Záhradný architekt 
vysvetľuje: „Keď som na pozemok prišiel, 
stál tu dom, terasa, pletivový plot a pôda 
plná buriny bola po stavbe pomerne 
znehodnotená. Musela sa teda prácne 
vymieňať. Robili sa výkopové práce pre 
bazén, základy pod prístrešok s kuchynkou, 
pod stojisko dreva a ploty. Na realizácii 
sa spolupodieľala stavebná firma, ktorá 
murovala spomínané prvky vrátane bazéna. 
Následne sa pridali bazenári a doriešili 
izoláciu bazéna a jeho technologické 
zázemie. Stolári rozšírili palubovku hlavnej 

terasy. My sme osadili záhonové obrubníky, 
nášľapné betónové platne a nainštalovali 
závlahu, elektroinštaláciu a osvetlenie. Pred 
samotnou výsadbou rastlín sme ešte pripra-
vili pôdu zapracovaním veľkého množstva 
organických látok.“

Bez trávnika
Čo tu úplne absentuje, je trávnik. „Vyžaduje 
totiž pravidelnú starostlivosť a tá tu mala 
byť obmedzená na minimum,“ pokračuje 
záhradný architekt. „Nahradili sme ho 
makadamom a trvalkovými záhonmi. Medzi 
betónové platne sme vysadili skalničkové 
koberce. Údržba spočíva v občasnom 

odburiňovaní. Ako kostrovú drevinu som 
zvolil nenáročný javor poľný v netradičnej 
viackmennej podobe. Nájdu sa tu i spomí-
nané hraby, muchovníky a okrasné hlohy. 
Podrast tvoria nízke výplňové trvalky a trávy: 
šalvie, alchemilky, kavyle, santoliny, astry, 
levandule a ľaliovky. Z vyšších trvaliek sú za-
stúpené žltokvitnúce rudbekie a železníky, 
zo vždyzelených druhov krušpány a vavrí-
novce. Ako prvé hneď zjari nastupuje množ-
stvo tulipánov, neskôr sa pridajú okrasné 
cesnaky.“ Záhrada dva roky po založení 
krásne prosperuje a domácim spríjemňuje 
voľné chvíle. 
Monika KRÁLOVÁ, Foto: GRANDGARDEN

Na nehorľavej makadamovej ploche pod 
tvarovanými hrabmi je naplánované prenosné 

ohnisko v tvare veľkej misky zo špeciálnej 
ocele Corten s hrdzavou patinou.

 Pod prístrešok 
s letnou kuchynkou 
a vyvýšeným barovým 
pultom čoskoro 
pribudnú barové 
stoličky. 

 Stojisko na drevo 
pritakáva zvolenému 
dizajnovému konceptu 
a použitým materiálom. 
Blízko neho a zároveň 
na skok od letnej 
kuchynky sú situované 
dva úžitkové záhony, 
jeden s jahodami, druhý 
plný rôznych byliniek. 


