
pekné bývanie144 september 2017 145

záhrada

Investori sa výraznou mierou podieľali 
na návrhu svojho domu. K ich záľubám 
patrí architektúra a dizajn, a tak vedeli, 

čo chcú. Záhradných architektov Samuela 
Navrátila a Lenku Kajtárovú, s ktorými už 
mali dobrú skúsenosť z minulosti, pozvali 
na pozemok v štádiu hrubej stavby domu. 
„Keďže sme sa na pozemok dostali v ra-
ných fázach stavby a čakali na jej dokonče-
nie,“ spomínajú architekti, „mali sme dosta-
tok času na detailné premyslenie konceptu. 
V záhrade v tom čase nebolo nič okrem 
rozostavaného záhradného domčeka.“

Do biela
„Návrh päťárovej záhrady sme vytvárali 
v spolupráci s majiteľmi,“ pokračujú  

Charakterová

Hoci je záhrada, 
navrhnutá k novostavbe 
prímestskej vily, na prvý 
pohľad možno trochu 
prísna, dôstojne dotvára 
charakter domu, ktorý 
domáci preferovali 
od začiatku.

Štrkové plochy sú vytvorené 
pomocou dielcov z tvrdeného 

plastu s ochranou proti 
prerastaniu koreňov. Dielce sa 

ukladajú na zhutnený makadam, 
následne sa do nich nasype 

štrk malej frakcie 
a zavibruje sa. 

Technológia 
bera
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záhrada

 Biela tejto realizácii 
dominuje. Omietke 
a tehličkovému obkladu 
fasády kontruje sivá 
a antracitová farba 
škár a dlažby či čierna 
na niektorých kúskoch 
záhradného nábytku. 

Tvarované platany v takzvanej 
dáždnikovitej forme sa prepájajú 

korunami, čím vytvárajú zelený prístrešok 
vhodný na umiestnenie sedenia.

Záhony bielych hortenzií použité na niekoľkých 
miestach sú zjednocujúcim prvkom záhrady. Lemujú 
ich línie vytvorené zo vždyzeleného krušpánu. 

Štyri stromové fotínie s listami 
v tmavočervených odtieňoch 

sú vysadené tesne vedľa seba 
do štvorca, čím vytvárajú príjemné 

zákutie na záhradnú sprchu.
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záhradní architekti. „Ich požiadavky spo-
čívali najmä v jednoduchosti, čistote a čo 
najmenšej údržbe. S touto filozofiou sa 
úplne stotožňujeme, a tak i vďaka tomu pro-
ces tvorby a schvaľovania prebiehal hladko. 
Navrhli sme hlavnú kostru záhrady a vytvorili 
viacero zón s rôznymi funkciami, ako je 
oddychová, okrasná a úžitková, a tie sme 
prepojili komunikáciami. Pri tvorbe návrhu 
rozhodujúcimi faktormi bola poloha pozem-
ku, jeho komplikovaný tvar a umiestnenie 
domu. Inšpiráciu sme čerpali z holandskej 
záhradnej architektúry. Finálnu podobu 
sme priebežne dolaďovali, no menili sa 
prevažne len detaily.“
Jedným z ďalších prianí bolo, aby v záho-
noch prevažovala biela farba a ostatné pou-
žité materiály ostávali prevažne v studených 
odtieňoch. To pomohlo prepojiť architektúru 
domu a jeho fasády so záhradou. Na hlavné 
chodníky, vstup do domu a terasu sa použili 

veľkoformátové betónové platne, na vedľajšie 
komunikácie stabilizované štrkové chodníky 
vytvorené holandskou technológiou bera, 
oboje v odtieňoch antracitovej farby. „Pri 
realizácii záhrady neboli potrebné kompli-
kované terénne úpravy, keďže celá záhrada 
je relatívne v rovine. Riešili sme výkopy pod 
dlažby, navážanie ornice a celkové vyrovna-
nie terénu.“

Netypicky
Hlavná terasa domu sa celkom netypicky 
nachádza v úzkej časti pozemku. „Aby 
poskytla dostatok miesta na situovanie 
vonkajšieho jedálenského sedenia,“ vysvet-
ľujú záhradní architekti, „využili sme celý 
priestor od domu až po plot. Zútulňujú ho 
predovšetkým rastliny, platany s dáždniko-
vitými korunami, záhony hortenzií a trvaliek. 
Trochu oživenia a kontrastu v podobe 
červených odtieňov sem vnášajú vždyzele-

né fotínie vysadené v mohutných hranatých 
črepníkoch. O záhradný mobiliár sa posta-
rali domáci. Ako sme spomínali, dizajn je 
ich koníčkom.“
Najväčšia plocha záhrady je otočená 
smerom do ulice z dvoch strán. „Z tohto 
dôvodu sme použili mohutný živý plot zo 
vždyzeleného vavrínovca, vysadený pozdĺž 
trávnatej plochy so solitérnym platanom. 
Zabezpečuje celoročnú vizuálnu bariéru 
a chráni pred ruchom z ulice. Túto časť 
záhrady si možno vychutnávať z vedľajšieho 
sedenia pod zeleným prístreškom, opäť 
z platanov s dáždnikovitou korunou.“ 
Zeleň v podobe okrasných tráv stipa by 
ste našli i na plochej streche záhradného 
domčeka v podobe extenzívnej strešnej 
záhrady. Trávy tu vytvárajú zaujímavý efekt, 
mierne prevísajú a povievajú vo vetre.
Monika KRÁLOVÁ, 
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Minimalizmus v tejto záhrade sa nám 
podarilo vytvoriť nielen strohými 

a jednoduchými líniami, ale aj veľmi 
jednoduchou farebnosťou zvolených 

výsadieb. Na fasáde dominuje biela farba 
a tou rozkvitne i množstvo hortenzií 

v niekoľkých záhonoch. Pestrosť štruktúr 
vnáša trvalkový záhon vytvorený z rastlín 

teplých odtieňov, trochu farby zas 
vždyzelené fotínie. 

V predzáhradke vysadené hraby, tvarované 
do palmiet a prepojené korunami, obrastajú 

vertikálne bambusové konštrukcie. 

Úžitková časť sa trochu netypicky 
nachádza v najužšej časti záhrady. 
Pozostáva z vyvýšených záhonov 
s výškou jedného metra.

Koruny hrabov vytvoria zelené steny, ktoré 
v úzkom priestore nezavadzajú. Vhodne dopĺňajú 
architektúru domu, rámujú ho a zabezpečujú 
zaujímavé priehľady z interiéru. 


