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Majitelia chceli jednoduchú a modernú úpravu záhrady, relatívne nenáročnú 
na údržbu, s miestom pre detské ihrisko a úžitkovú časť. Nemala byť čisto 

minimalistická, no ani prepchatá nepotrebnými prvkami.

Inšpirovaná 
minimalizmom

TEXT  MONIKA KRÁLOVÁ FOTO  MIRO POCHYBA

Plocha záhrady: 355 m2         
Rok výstavby: 2013           
Dĺžka výstavby: 3 týždne

 návšteva 

135
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1 Plocha s Detským ihRiskom zaberá v záhrade veľkú časť. I keď bolo pôvodne projektované 
na mieru, majitelia sa nakoniec rozhodli kúpiť hotový kus. Položené je na umelom trávniku. 
2 FaRebné laDenie tón v tóne vo výsadbách trvaliek a tráv vo výsledku pôsobí veľmi elegantne.
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Minimalistická záhrada je ideálna do 
mestskej zástavby, pre mladých (no nielen 
pre nich) tvorivých ľudí, ktorí hľadajú 
čistý, inteligentný dizajn s nízkymi 
nárokmi na údržbu. Samozrejme, podoba 
záhrady má nadväzovať na architektúru 
domu, aby spolu vytvorili harmonizujúci 

celok. Dobre spracovaný priestor potom pôsobí upokojujúco, čo je 
v dnešnom uponáhľanom svete príjemnou a potrebnou protiváhou 
pre naše nepokojné mysle. 

Dobré susedské vzťahy
Moderná novostavba vyrástla na okraji mesta na mieste, kde 
stáli kedysi vinohrady. Zhodou okolností jej majitelia našli vo 
svojich susedoch aj priateľov. Spája ich dokonca podobný vkus, 
čo sa architektúry a dizajnu týka. Keď k susedom prišiel záhradný 
architekt Zoltán na obhliadku, domáci práve riešili oporný múr. 
Ten mal vyrásť medzi nimi na veľkom prevýšení. Zároveň v ňom 
chceli zachovať prechod. A tak sa na názor opýtali aj odborníka. 
Slovo dalo slovo a rovnako ako susedia, aj oni mu zverili do rúk 
celú záhradu. Dom bol v tom čase už hotový a remeselníci pracovali 
akurát na chodníkoch a exteriérovej palubovke. Dobré susedské 
vzťahy dokonca umožnili vybudovanie iba jednej studne pre obe 
záhrady. „Odpadlo tak jedno náročné vŕtanie,“ pokračuje Zoltán. 
„Každá záhrada má vlastný automatický systém, polievanie je 
od seba nezávislé. Akurát polievacie časy sú nastavené tak, aby 
sa navzájom nekryli. V prípade výpadku studne je celý systém 
alternatívne pripojený aj na mestský vodovod.“

Práca s terénom
Po taktovkou záhradného architekta prebiehali nielen výsadby, ale 
aj práca s terénom. Po výstavbe rodinného domu sa menila zemina. 
Navozila sa ornica v hrúbke 30 cm, ktorá sa pri novom opornom 
múre musela po vrstvách zavibrovať, aby časom nezačala sadať. Na 
docielenie jednoduchej údržby architekt použil niekoľko „trikov“, 
ktoré ju uľahčia. Na oddelenie záhonov od chodníkov a trávnika sa 
inštalovali antikorové záhonové oddeľovače. Pod makadamovou 
vrstvou na pochôdznych plochách je položená netkaná textília, 
ktorá zabráni prerastaniu buriny odspodu. Trávnik chráni pred 
kopčekmi pôdy od krtov špeciálna sieťovina. Aj automatika ušetrí 
čas a prácu, či už ide o závlahy, alebo kosenie. Mulčovacia kôra 
pomáha udržiavať pôdu v záhonoch vlhkú a tiež bráni masívnemu 
šíreniu burín. 

Atraktívna celoročne
Množstvo a vhodná kombinácia trvalkových druhov, ktoré sú 
v záhrade vysadené vo veľkom počte, zabezpečujú jej atraktivitu 
počas celého roka. Pomedzi alchemilky, rozchodníky, šalvie, 
ľaliovky, levandule, rudbekie, astry a mnohé iné na jar vyrastajú 
jarné cibuľoviny, neskôr vysoké cesnaky. Zo stromovitých 
druhov záhradu skrášľujú atraktívne magnólie kvitnúce na 
jar a muchovníky s pestrým jesenným sfarbením. Živý plot je 
vytvarovaný z rýchlorastúceho vtáčieho zobu. Lemuje celý obvod 
záhrady a zasahuje aj do jej priestoru, kde vytvára opticky oddelené 
zákutia vrátane relatívne veľkej úžitkovej časti na jej konci.

3 PRísne línie modernej novostavby vyvažujú vysadené 
rastliny, trvalky, trávy a opadavé kry, ktoré sem vnášajú 
mäkkosť. 4 PohoDlie v exteRiéRi zabezpečuje priestranná 
terasa s prenosným grilom a posedením, ktorá ponúka výhľad 
na celú záhradu. Dá sa využívať aj v prípade horšieho počasia, 
keď ju zakryje bezrámový zasklievací systém.
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Ing. ZOlTán nAgy
– záhradný architekt 
www.grandgarden.sk

„Minimalistická záhrada 
potrebuje mať silný dizajn 
a jasný cieľ dotvorený 
v detailoch do dokonalosti. 
Výsledok potom očarí 
jednoduchosťou, čistotou 
a eleganciou.“

komPaktná Plocha 
tRávnika, použitie 
záhonových okrajov 
i automatická kosačka 
výrazne uľahčujú 
starostlivosť o záhradu. 
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1 Úžitkový záhon obkolesený 
strihaným živým plotom z vtáčieho 
zobu má samostatne nastaviteľné 
polievanie. Odpadá tak problém, keď 
sú domáci odcestovaní. Predminulý 
rok bol skoro celý osadený celoročne 
rodiacimi jahodami. 2 kvitnÚce 
Rastliny sú nielen pastvou pre oči, 
ale i lákadlom pre včely a iný hmyz. 
3 živý Plot lemuje záhradu po obvode, 
vstupuje aj do priestoru a vytvára tak 
opticky oddelené zákutia. 4 PRiame 
línie trávnika a výsadieb korešpondujú 
s architektúrou domu. 5 kým hmota 
tRvaliek a tRáv ostane aj po rokoch 
v približne rovnakom objeme, porastú 
najmä stromy. Výšku živého plota môžu 
majitelia ovplyvniť jeho strihaním.

Minimalizmus v záhrade
o čom je? Predovšetkým o priestore a jeho 
využívaní. môžeme ho chápať ako celkovú 
filozofiu návrhu a dosiahnutie maximálneho 
účinku minimálnymi prostriedkami. 
charakterizuje ho použitie striedmej 
palety rastlín a materiálov v kombinácii 
s jednoduchými líniami a dizajnovým 
nábytkom. to, čo sa mnohým javí ako nudné 
a prosté, oslovuje iných jednoduchosťou, 
eleganciou a praktickosťou. kompozícia 
vyžaduje neutrálne, upokojujúce a decentné 
farby. Použitím podobných farebných tónov 
možno vytvoriť harmóniu priestoru. na 
druhej strane však jednoduchosť kompozície 
umožňuje použiť kontrasty, či už v podobe 
farieb, alebo textúry, čo platí najmä pri 
výbere rastlín. svetlosivá povrchová úprava 
pohľadového betónu oplotenia v tomto 
prípade poskytla peknú kulisu vysadeným 
rastlinám.
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