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Záhrada

Práca
oddychom

Ak by sa !as vrátil spä", má na#a hostite$ka o vo$be svojej budúcej
profesie jasno. Stala by sa záhradnou architektkou. 

Detstvo má spojené s babi!kinou záhradou
na vidieku. Pamätá si ju ako zelenú
d"ung#u, kde sa musela prediera$ medzi
rôznymi rastlinami. Vtedy vôbec nechá-

pala, ako mô"e by$ pre jej mamu i starú mamu práca
v záhrade relaxom. Dnes po rokoch to vníma inak. 

Ve$ká premena
Mladí man"elia sa pred desiatimi rokmi pustili do

stavby domu. V%hodou zakúpeného pozemku v &ir-

&om obvode mesta je ticho a pokoj, ktoré tu vládnu.
Parcela v&ak le"ala tak dlho ladom, "e z jedného jej
konca nebolo vidie$ na druh%. Okrem popínavého di-
vého vini!a tu preva"ovali pich#avé agáty a mno"stvo
buriny, nehovoriac o odpadkoch. Skôr ako sa mohla
za!a$ stavba, museli pozemok dôkladne vy!isti$. Do
hotového sa s$ahovali v lete. Poponáh#ali sa aj s úpra-
vou okolia domu, ktorú zverili záhradnej architektke
Jane Krná!ovej. Spoznali ju cez známych. Z ve#kory-
sej predzáhradky sa te&ili u" na jese', kompaktná zá-
hrada za domom pribudla na jar. 

Jasno v po%iadavkách
Majite#ka má ve#mi blízko k rastlinám, a tak si u"

dopredu nakúpila kni"ky o tvorbe záhrad. Pod#a
nich sa sna"ila vytvori$ vlastn% návrh, aj ke( nako-
niec projekt predsa zverila do rúk odborní!ky. Do-
pomohlo to v&ak k predstave o v%sledku. Hlavnou
po"iadavkou bolo, aby záhrada bola nielen pestrá,
ale pekná hne( po vysadení. Preto sa vo v%sadbách

Pohºad zo strechy ukazuje kompaktnosÈ
kompozície a zapojenie v˘sadieb. 

OkruÏnú cestiãku obe dcéry vtipne
naz˘vajú „náuãn˘ chodník“. 

Ohnisko sa nachádza neìaleko 
pergoly. V tomto mieste vedie cestiãka 
aj priamo cez záhony. 
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Hoci vo v˘sadbách uÏ na prv˘ pohºad
prevaÏujú ihliãnany, cel˘ rok tu nieão

kvitne. V zime sú to hamamel so Ïlt˘m aj
oranÏov˘m kvetom ãi ãemerice. Nech˘bajú

ani obºúbené borovice domáceho pána,
ktor˘ sa pravidelne stará o kosenie

trávnika. 
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Farebne zaujímav˘ kút vytvára ruÏová
pôdopokryvná ruÏa, ktorá kvitne 
celé leto, hortenzia a nad nimi 
nezvyãajn˘ ãervenolist˘ kultivar brezy.

OkruÏn˘ chodníãek ponúka pohºad zblízka
na mohutnú hortenziu s romantick˘m
ruÏov˘m kvetom a v diaºke na drobnolist˘
brest ãi pevisnut˘ céder. 

Záhon, cez ktor˘ vedie chodník, je koncipovan˘
na pohºad z rôznych strán a uhlov. Nachádzajú sa
tu aj vzácnej‰ie kusy ako kompaktn˘ kultivar jedle

srienistej s dlh˘m ihliãím alebo jedºa kórejská.

Drevenú sochu Madona s dieÈaÈom vyrobil
pre majiteºku rodinn˘ známy Miroslav

Polák. Motív nie je náhodn˘, pani domáca
má veºmi rada deti. Terasa pri dome je

opticky oddelená od záhrady. 
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uprednostnili odrastené kusy. Nemal ch%ba$ ani
chodní!ek prechádzajúci priamo cez záhon, !o je
spomienka na babi!kinu „d"ung#u“. Základom kom-
pozície je motív kruhového oblúka, ktor% tvorí chod-
ník a v podstate odde#uje kompaktnú plochu tráv-
nika od v%sadieb. Zmie&ané záhony s ve#k%m
mno"stvom kultivarov, najmä ihli!nanov, sú do-
plnené kvitnúcimi kríkmi. Okru"nú cesti!ku dcéry
vtipne nazvali „náu!n% chodník“. Ak sa ním pustíte
z terasy pri dome, a to z #avej strany, dreven% mostík
vás ponad jazierko s vodopádom zavedie pod per-
golu. S príjemn%m posedením v tieni susedí zá-
hradn% kozub a ne(aleké ohnisko. Oblúk pokra!uje
záhonom pomedzi rastliny. Nenápadnou odbo!kou
sa popod vysoké stromy dostanete k záhradnej

Jazierko s mal˘m vodopádom 
je domovom pre rybky a vodné rastliny. 

Pergolová kon‰trukcia je zastre‰ená
pevn˘m materiálom. Nosné stæpy obrastá
popínavá ruÏa a vistéria. Okrem blízkeho
ohniska sa v trávniku hneì vedºa nachádza
aj vonkaj‰í kozub. 
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V ‰trkovom chodníãku sú uloÏené drevené
ná‰ºapné dosky.

Nie v‰etky rastliny v zadnej ãasti sú
kúpené ako nové. Niektoré z nich majiteºka

presadila zo záhrady pri dome, 
iné zas sama rozmnoÏuje. 

Rozhranie medzi záhonom a trávnikom
tvorí praktick˘ zapusten˘ obrubník.

Neskôr prikúpen˘ pozemok za záhradou majiteºka 
postupne zveºaìuje realizovaním vlastn˘ch predstáv. 
Vstup do chatky skrá‰ºuje Ïltolisté oregano,
levanduºa, popínavá ruÏa a paviniã. 

Okrem mnoÏstva kvitnúcich okrasn˘ch
druhov tu na‰li miesto ovocné stromy,

zeleninov˘ kútik a záhradná chatka.
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Jana Krná!ová
záhradná architektka
www.isolabella.sk

Táto záhrada patrí takpovediac k za!iatkom
mojej profesijnej dráhy. Bol to prv% náro!nej&í
projekt z poh#adu pou"itia aj odrasteného mate-
riálu. Dovtedaj&í zákazníci uprednostnili v%-
sadbu men&ích rastlín s vedomím, "e na v%-
sledn% efekt si boli ochotní po!ka$ aj tri roky.
Tu v&ak mali majitelia po"iadavku, "e záhrada
má dobre vyzera$ hne( po vysadení. 
)al&í, trochu netypick% prvok bol chodní!ek

vedúci cez záhon. Na rozdiel od cesti!iek k v%-
sadbám alebo okolo nich som rie&ila zoskupe-
nie záhona z rôznych strán a uhlov. 

Ak by som mala túto záhradu zalo"i$ znovu,
jednu vec by som ur!ite urobila inak. Malé
okrasné jazierko, ktoré sme sa kedysi sna"ili
doslova vtesna$ do programu záhrady, by dnes
z praktick%ch dôvodov dostalo ve#korysej&í roz-
mer. *ím je toti" vodná plocha men&ia, t%m sa
$a"&ie udr"iava. R%chlej&ie zarastá a v lete sa
prehrieva. Jednoducho sa nevytvorí prirodzená
rovnováha.  Napriek tomu je v%sledn% efekt
ve#mi dobr% a aj v(aka starostlivosti majite#ov
sa záhrada ka"doro!ne oblieka do trochu
iného &atu.

bránke vedúcej do dokúpenej !asti pozemka. Sme-
rom spä$ mô"ete obdivova$ previsnut% céder. Je za-
saden% na mieste, kde pôvodne plánovali postavi$
bazén pre malé deti. Náro!ná starostlivos$ a nutnos$
pou"íva$ chémiu zmenili tento plán. Vysta!ili si
s mal%m nafukovacím bazénikom a dovolenkami pri
mori. 

Vlastné nápady za plotom
Po !ase sa im podarilo kúpi$ parcelu hne( za zá-

hradou. Plot medzi nimi dodnes ponechali. Túto !as$
postupne skrá&#uje sama majite#ka. Na&iel v nej
miesto men&í zeleninov% kútik, záhradn% dom!ek na
náradie !i kompostovisko. Sadí tu nielen nové zakú-
pené sadenice, ale rôzne druhy rastlín i sama roz-
mno"uje. Dalo by sa poveda$, "e je to jej súkromn%
experimentálny priestor.   

Monika KRÁLOVÁ, Foto: Vladimír VAVREK

Veºkorys˘ priestor pred domom chráni 
pred cudzími pohºadmi vy‰‰ia zeleÀ. 

Na jar kvitne previsnutá sakura, 
neskôr paga‰tan pleÈov˘.

Roh domu zmäkãuje niÏ‰ia v˘sadba
z previsnutej karagany 

a pôdopokryvn˘ch druhov. 

Zrkadlová fólia na veºk˘ch preskleniach
opticky prehlbuje priestor predzáhradky.

Vern˘ obraz na skle m˘li dokonca aj
drobné vtáãiky. O farebn˘ efekt sa tu na jar

starajú azalky a rododendrony.
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