
Husto vysaden˘ a prísne strihan˘ pás z tují
lemuje líniu oporn˘ch múrov a stáva sa
prirodzen˘m zábradlím. Na betónové
chodníky, schody a oporné múry boli ako
obklad pouÏité andezitové platne. 
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Záhrada

Skrotená
strmina

Majitelia sa stavebného pozemku v príkrom svahu nezľakli. 

Práve naopak, zapáčil sa im. Pripomína im totiž kopčiská dedovizne. 

D
alo by sa povedať, že svahovitý terén býva-
lých viníc priam navádzal na založenie
skalky. No nestalo sa tak. Proti hovorila veľ-
kosť, náročná údržba a vzhľadom na šik-

minu zhoršená dostupnosť. Z bezpečnostných a pre-
vádzkových dôvodov sa domáci rozhodli pre oporné
múry, ktoré záhradu za domom rozdelili na tri terasy.

Pevné a pekné

Treba spomenúť, že rodine nášho hostiteľa pomá-
hal so stavbou domu a záhrady otec. Časovo ná-

ročné zlaďovanie prác a jednotlivých profesií vzal či-
perný dôchodca na svoje plecia. Je taký technicky
zdatný a skúsený, že rozmiestnenie a veľkosť opor-
ných múrov sám navrhol. Len pre zaujímavosť, pre-
výšenie medzi spodnou a hornou hranicou po-
zemku je až 10 metrov. Múry sú zhotovené z liateho
vibrovaného železobetónu. Nechýba im masívny be-
tónový základ. Zvonka dostali atraktívny andezitový
obklad. Keďže pôda nasiaknutá vodou je veľmi ťažká
a môže sa stať i nebezpečná, nezanedbala sa ani dre-
náž. Vodu odvádza približne 250 metrov drenážnych
rúr uložených v štrku. 

Masívnu kamennú vizáÏ postupne zjemní
rastúca zeleÀ a najmä popínav˘ paviniã

trojlaloãn˘ ãi prevísajúci päÈlaloãn˘. 
Ku kozubu na hornej terase ãasom

pribudne pergola. 
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Zhora nadol a postupne

Prácu záhradnej architektky Jany Krnáčovej po-
znali z realizácií u známych. S dôverou sa na ňu ob-
rátili. Vedeli, že chcú záhradu nenáročnú, zato do-
statočne reprezentatívnu. Hotový projekt sa
nerealizoval naraz, ale tak, ako to dovoľovali dokon-
čovacie práce na dome a v teréne. Začalo sa na naj-
vyššej terase a pokračovalo smerom nadol. Celkom
na hranici pozemku pri plote umiestnili vonkajší
kozub a sedenie. Časom sem pribudne i pergola.
V druhej fáze nasledoval priestor za domom a okolo
neho. 

Najnižšia terasa nenápadne ukrýva vínnu pivnicu
s moderne zariadeným barom. Pôvodne sem chceli
umiestniť i bazén. Odradila ich pravidelná starostli-
vosť o vodu, filtračné systémy a o samotný bazén.
Rozrastajúca sa rodinka nemá voľného času nazvyš. 

Ako posledný bol na rade vstupný priestor z ulice
členený hneď niekoľkými menšími terasami. Už na

Kontrastn˘ drenáÏny pás okruhliakov
z ruÏového vápenca efektne lemuje hmotu
domu. Jedna vetva polkruhového chodníka
vedie do záhrady, druhá do moderne
zariadenej vínnej pivnice, nenápadne
umiestnenej priamo do svahu.

Îulové kamenné bloky, ktoré sa na‰li pri
terénnych prácach priamo na pozemku, 

vyuÏili ako okraj niektor˘ch záhonov. 

Z domu do záhrady 
sa vychádza okolo kamennej fontánky

v ‰trkovom poli.
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Ing. Jana KRNÁČOVÁ

autorizovaná krajinná architektka
www.isolabella.sk

Keď som prišla do tejto záhrady, myšlienka
oporných múrov a terás už bola daná. Mojou
úlohou bolo zjemniť masívne múry, priestor 
dotvoriť zeleňou, doplniť ho architektonickými 
prv kami a upútať pozornosť na krásu živej prí-
rody. Každá terasa má iný účel, preto i výber
druhov a ich umiestnenie sa rôzni. Domácich
i návštevníkov vítajú pri vstupe atraktívne
druhy. Aj hlavná terasa okolo domu sa nesie
v pestrom duchu, aby sa v každom ročnom ob-
dobí dalo pokochať niečím zaujímavým. Do-
pĺňa ju kamenná fontánka. Rastlinstvo vrchnej
terasy má už skôr lesný charakter. Spojovací
prvok celej záhrady sú pravidelné živé ploty
okolo oporných múrikov.  

Kríky a trvalky rozkvitajú postupne poãas
celej sezóny. Jar vítajú kvety pivonky

a ozdobn˘ch ãere‰ní. 

Priestor pred domom je rozãlenen˘ 
na niekoºko men‰ích terás. 

Stredové schodisko vedie do domu, 
boãné do záhrady.
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prvý pohľad sa kamenným obkladom i atraktívnymi
rastlinami opticky odlišuje od zvyšku záhrady.

Dva okruhy

Hoci vodu z prívalových lejakov odvádza z terás
drenáž, tú zo strechy zachytávajú v 20 000-litrovej ná-
drži umiestnenej pod povrchom. Zaplnia ju dva až
tri výdatné lejaky. Slúži na zavlažovanie a vyprázdni
sa približne za týždeň. Vtedy automatický spínač
spustí čerpanie vody z kopanej studne, až kým sa
nádrž opäť nenaplní. Súčasťou je i malá odkalovacia
nádrž na sedimentáciu nečistôt. V prípade väčších
prívalových dažďov slúži studňa zároveň ako prepad
vody. Samotné zavlažovanie je postavené na dvoch
programovateľných okruhoch. Prvý sa stará o horné
dve terasy, druhý o výsadby a trávnik okolo domu. 

Monika KRÁLOVÁ, Foto: Vladimír VAVREK

Záhradná architektka vysadila pred
domom zaujímavé a nízko rastúce kultivary
rastlín, ako sú ãervenolist˘ japonsk˘ javor,
drobnolist˘ brest ãi previsnut˘ smrekovec.

K˘m sa rastliny vo vstupnej ãasti nezapoja,
záhony zakr˘va farebná mulãovacia kôra
na netkanej textílii. Pod kôrou je uloÏená

i kvapková závlaha. 

Ako obklad na betónové múriky a chodníky
pred domom pouÏili ‰tiepan˘ andezit 
vo formáte remienok. 

Kontajnerové stojisko na‰lo miesto 
v boãnom vchode.
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