
Iná ako 
      ostatné

Je to síce záhrada pri rodinnom dome, ale vzhľadom 
na jej netradičné umiestnenie sa muselo nájsť aj 
netradičné riešenie. Plní totiž akúsi reprezentačnú 
funkciu a tak sa k nej od začiatku aj pristupovalo.

Jedným z dominantných prvkov záhrady je 
mozaikový chodník, ktorý nezanikne ani 
po rozrastení drevín a ostatných rastlín.
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T
áto záhrada má trochu 
neobvyklé umiestnenie. 
Obyčajne sa pred 

domčekom nachádza malá 
predzáhradka a ozajstná 
záhrada je ukrytá až za domom, 
kde poskytuje dokonalé 
súkromie. V tomto prípade je to 
však inak. Dom sa nenachádza 
hneď na začiatku pozemku, ale 
na mierne vyvýšenom mieste, 
a preto sa z predzáhradky stala 
ozajstná záhrada. Vďaka tomu, 
ako je vytvorená, prináša  
radosť nielen majiteľom,  
ale každému, kto prechádza 
po ulici.

V rukách profesionála
Majiteľ si na jej premenu 

sám netrúfal a radšej hneď 
oslovil skúsenú architektku. 
Tá sa s pozemkom skutočne 
pohrala. Umiestnila naň viacero 
technických prvkov, netradičnú 
fontánu aj chodník pripomínajúci 
šachovnicu. Záhony sú miestami 
spevnené bridlicou, aby sa 
dostali do roviny. Nechýba tu 
potôčik, ponad ktorý vedie 

Vďaka premyslenému rozvrhnutiu 
záhrady, sa môžete jej krásou kochať 

z ulice, z terasy domu, z lavičky 
na okraji, ale aj z ktorejkoľvek inej 

časti pozemku.

Tip Záhradkára
Ako nástielku nemusíte vždy 
používať iba drvenú kôru, 
efektne pôsobia aj šišky 
ihličnanov.

na návšteve
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mostík zo skla, a ďalšie odvážne 
prvky. Vďaka premyslenému 
rozvrhnutiu záhrady sa môžete 
jej krásou kochať z ulice, z terasy 
domu, z lavičky na okraji, ale aj 
z ktorejkoľvek inej časti pozemku.

Voda už na začiatku
V spodnej časti, teda hneď, 

ako vstúpite na pozemok, je 
záhon s fontánou. Tá je ukry-
tá v kamennom stĺpe a voda 
po ňom pokojne steká nadol. 
Nie je osamotený. Okolo seba 
má výsadbu vytvorenú z drá-
čov, cypruštekov či levandulí. 
Farebne tu spomedzi rôznych 
odtieňov zelenej vyniká červe-
ný javor dlaňovitolistý a všetko 
opticky oddeľuje stena vytvorená 
oblúkom tují.

Vysaďte si s nami...

Okolie lavičky je vysadené 
najmä vždyzelenými druhmi. 
V pozadí vidieť živý plot  
z Cupresocyparis leylandii 
(1), smrek omorikový ‘Nana’ 
(2) spolu so žltosfarbeným 
dráčom ‘Tiny Gold’ (3). 
Strapaté listy patria kavyľu 
(4).

Okolo fontány je výsadba 
z dráčov, cypruštekov 
a levandúľ. Farebne tu 

vyniká červený javor 
dlaňovitolistý a všetko 
opticky oddeľuje stena 
vytvorená oblúkom tují.
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Umiestnenie dreviny 
v strede chodníka je dosť 
netradičné. Dominantné 
postavenie tejto katalpy 
je však ešte zvýraznené 
tým, že sa nachádza 
v strede záhrady.
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Skryté zákutie
Ako postupne prechádzame 

po šachovnicovom chodníku, do-
staneme sa do ďalšieho oddelenia 
záhrady. Vedie cez riečisko, ktoré 
premosťuje most zo skla. Zákutie 
je čiastočne skryté za garážou, 
a preto je tu umiestnená aj lavička. 
Tu sa opäť opakuje výsadba cyp-
rusov, ktoré oddeľujú posedenie 
od plota so susediacou záhradou. 
Rozmanitá výsadba je tvorená 
rôznymi listnatými drevinami, 
napríklad veľkokvetou magnóliou, 
bršlenmi, previsnutou formou jel-
še. O niekoľko rokov tu však bude 

dominovať céder a určite za po-
všimnutie stojí aj previsnutý smre-
kovec. Neprehliadnuteľné sú však 
strapaté trsy tráv a v období, keď 
odkvitli jarné cibuľoviny a začnú 
kvitnúť pivonky, spestrujú záhradu 
žltooranžové krásky. Niet divu, že 
si tu našli svoje miesto, veď žiaria 
od neskorej jari až do jesene.

Solitér uprostred
V strede záhrady sa nachádza 

katalpa. Je to však jediná solitér-

na drevina. Väčšinou sa tu totiž 
nachádzajú ostrovčeky zelene 
tvorené borovicami, bršlenmi, 
škumpou a inými opadavými, 
ale aj vždyzelenými druhmi. 
Nechýba tu ani záhon s ružami 
a v podsadbe často nachádza-
me aj heucheru a rôzne letničky. 
Zaujímavé je, že aj keď prídete 
na najvyšší bod, opäť sa vám 
naskytne úžasný pohľad na vý-
sadbu. Práve taký, aký majitelia 
obdivujú zo svojej terasy.
 Lucia HORELIČANOVÁ
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SLOVO ODBORNÍKA

Ing. Jana KRNÁČOVÁ, 
Isola Bella

Táto záhrada je trochu atypická, 
pretože nie je vlastne klasickou 
záhradou obývaného rodinného 
domu. Základ celej kompozície 
bolo vytvoriť zaujímavý  
reprezentačný priestor, kde si 
to svoje nájdu všetky vekové 
skupiny. Priestor, ktorý dokáže 
zaujať jednoducho každého. 
Aj preto sú v nej veľkoryso 
navrhnuté široké prístupové 
chodníky a posedenia s vodnými 

TIP NA VÝSADBU:
V popredí vyniká levanduľa (1), nad ktorou sa týči orgován 
(2). Zvláštne súkvetia patria škumpe vlasatej ‘Young Lady’ (3) 
a vedľa rastie panašovaný drieň ‘Albovariegata’ (4). Všetko 
pekne uzatvára červenolistý javor dlaňovitolistý ‘Bloodgood’ (5).
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prvkami. Vzhľadom na to, že 
fotografie sú robené v treťom 
roku po výsadbe, zeleň ešte 
nie je dostatočne rozrastená, 
aby spĺňala všetky funkcie. 
Má predovšetkým oddeliť 
jednotlivé časti záhrady, vytvoriť 
zaujímavé zákutia, potešiť oko 
i dušu. Čo poviete? Radi by ste 
sa vracali do takejto záhrady 
na stretnutia s priateľmi 
a rodinou?  

Takýto pohľad na výsadbu si môžu jej majitelia vychutnávať 
z terasy domu.


