
Záhrada

Pestrá celý rok

Každá záhrada okrem toho, že má byť pekná, má predovšetkým spĺňať

priania a očakávania majiteľov. V tomto prípade to bola túžba 

po oddychu pod holým nebom. 

S
led udalostí sa aj tentoraz začal kúpou sta-
vebného pozemku. Po stavbe domu prišlo na
rad založenie záhrady. Výber záhradnej ar-
chitektky Jany Krnáčovej podmienili dve

veci. Jednak sa s majiteľom poznajú už od školských
čias a po druhé, cez spoločných známych spoznal
i jej prácu. 

Nejasné predstavy

Spolu s manželkou nemali presnú predstavu o po-
dobe exteriéru, zhodli sa však v niekoľkých bodoch.
Keďže väčšinu pracovných dní trávia medzi štyrmi
stenami, záhrada sa mala stať protiváhou k hektike
každodennosti. Priali si zakomponovanie jazierka

Táto záhrada nestratí iskru ani v zime, 
a to najmä vìaka mnoÏstvu ihliãnanov
v rôznych veºkostiach.
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Najkraj‰ia ãasÈ s jazierkom a susediacim
exteriérov˘m sedením je umiestnená 

za domom v závetrí samostatne 
stojacej garáÏe. 
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a výsadbu druhov nenáročných na údržbu. Nemali
chýbať japonské javory a niekoľko previsnutých dre-
vín. Taktiež vedeli, že zelenina a ovocie k nim do zá-
hrady nepatria. Jediné ovocie, ktoré tu nájdete, sú
aromatické lesné jahôdky. Majiteľka si želala, aby
počas celého roka niečo kvitlo. Záhradná archi-
tektka pripravila tri návrhy, z ktorých si po niekoľ-
kých konzultáciách a premýšľaní nakoniec jeden vy-
brali. 

Podľa inštruktáže

Koncept záhrady je postavený na pestrej a kom-
paktnej obvodovej zeleni, súvislej ploche trávnika

V jazierku na‰lo domov 17 koi kaprov, ktoré
pán domáci poãas leta raz za dva dni
prikrmuje. KeìÏe je dosÈ hlboké, zima
leknám ani rybám neu‰kodí.

Kútik s kozubom a sedením pod pergolou
vyuÏívajú na rodinné a priateºské

posedenia, stolovanie, ale i ãítanie. 
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a premyslenom umiestnení najatraktívnejšieho
prvku – jazierka v štrkovom poli. Okrem toho, že je
dobre vidieť z dennej časti domu, nadväzuje naň
spevnená plocha so sedením a vonkajším kozubom.
Závetrie za garážou poskytuje zároveň dostatok sú-
kromia a blízkosť domu jednoduchú obsluhu. To
najkrajšie v záhrade si teda vychutnávajú celoročne,
cez leto priamo vonku pod pergolou, inokedy po-
hľadom z obývačky. 

Po výsadbe približne pred piatimi rokmi dostali od
záhradnej architektky odbornú inštruktáž, ako sa
o čo starať, a najmä kedy je najvhodnejší čas na rez
niektorých kríkov. Tiež ich upozornila na chúlostivé
druhy, ktoré treba na zimu poprikrývať. Odvtedy do-

V˘sadby sa vlnia po celom vnútornom
obvode a ãiastoãne lemujú a zjemÀujú

i okraje a hrany domu. Veºkorysá trávnatá
plocha navodzuje pocit priestoru.

Mal˘ vodopád je súãasÈou filtraãného
systému ãistiaceho vodu.

Plody okrasnej jablone pripomínajú 
na prv˘ pohºad ãere‰ne.

Ing. Jana Krnáčová

autorizovaná 
záhradná architektka
www.isolabella.sk

Ľahšie sa mi pracuje so zákazníkmi, ktorí už
moju prácu videli. Vedia, čo môžu očakávať
tesne po výsadbe a čo po pár rokoch. Do tejto
skupiny patrili i majitelia tejto záhrady a ja som
si tak celý priebeh tvorby vychutnávala. Snažila
som sa vytvoriť zelenú oázu uprostred 
pomerne hustej zástavby rodinných domov.
Keďže pozemok bol otvorený z troch strán
a hlavným zámerom bolo rozšíriť obytný 
priestor domu, miesto dostala najmä bariérová
zeleň. Jej farby a kombinácie rozmanitých 
druhov rastlín vnášajú do priestoru živosť a sú
tak potešením pre domácich i okoloidúcich.
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ëalej od domu a okien je priamo v teréne
umiestnené men‰ie ohnisko. 

V lete sa tu ãasto varí obºúben˘ kotlíkov˘
gulá‰, ale sa aj opeká. 

Trávnik oddeºuje od v˘sadieb zapusten˘
pás z betónov˘ch kociek, ktor˘ uºahãuje
kosenie. 
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máci zvládajú starostlivosť sami. Majiteľ sa venuje
trávniku, kosí, a dokonca hnojí a vertikutuje ho vo
vlastnej réžii. Ako to už býva, starostlivosť o kvety
a občasné vyplievanie zostáva na našu hostiteľku.
Ani tvarovací rez drevín dvakrát za rok pre nich nie
je problém. Podstatné je, že celoročne pestrá zá-
hrada splnila ich očakávania. Stala sa pre rodinu
miestom príjemného relaxu pod holým nebom.

Monika KRÁLOVÁ, Foto: Lýdia JUŠKOVÁ

To, Ïe absolútna rovina je v prírode
zriedkavá, ukazuje i mierny svah a dva

schodové stupne z boãnej strany domu. 

V˘sadbe pred domom celkom správne
vládnu nízke druhy. Ani po rokoch nebude

pri vstupe, ale i v˘hºade z domu niã
zavadzaÈ. 

Dokonal˘ trávnik vìaãí za svoj
bezchybn˘ stav majiteºovej 

starostlivosti a automatickej závlahe.
Kvapková závlaha by sa na‰la v záhonoch.
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