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záhrada

Na rovine
Pri druhej premene išlo o prerobenie už 
založenej záhrady s bazénom, so stromami 
a s výsadbami. No nebolo to ono, a tak sa 
majitelia s požiadavkou na zmenu obrátili 
postupne asi na tri ateliéry, ale až návrhy 
záhradných architektov Samuela Navrátila 
a Lenky Kajtárovej z Edengardens sa im za-
páčili. „Prianím majiteľov bola jednoduchá 
a moderná záhrada s ťažiskom na dostatok 
súkromia, v ktorej sa budú cítiť príjemne,“ 
spomína Lenka. „Z pôvodného riešenia 
sme zachovali niekoľko prvkov, ktoré 
záhrade pristali a boli funkčné. Týkalo sa 
to urastenej čerešne nad vírivkou a živých 
plotov z tují a vavrínovcov, pretože už boli 
dostatočne veľké a vytvárali vždyzelenú 
bariéru. Do hotových pevných častí sme 
zasiahli minimálne. Vymenili sme pôvodnú 
dlažbu za veľkoformát a mierne sme upravili 
trasovanie komunikácií.“
Obytná časť záhrady disponuje niekoľkými 
oddychovými zónami. Hlavnú terasu napo-
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Návrhom sme nadviazali na modernú 
architektúru domu. Kompozícia záhrady 

je jednoduchá, vystihujú ju rovné 
línie. Pribudol vodný prvok pri terase 
a odpočinková zóna oproti nej. Stavili 
sme na tvarované hrabové palmety 
vysadené popri plote a dáždnikovité 

platany, tvoriace nad hojdacou sieťou 
akúsi strechu. Vybrali sme množstvo 

vždyzelených druhov, ako sú krušpány, 
stromovité fotínie, a tiež druhov 

zaujímavých aj počas zimy: hraby, trvalky, 
okrasné trávy. 

Záhradu, ladenú prevažne v odtieňoch 
zelenej spestrujú trvalkové záhony. Hoci 

sú ohraničené priamymi líniami, samotnou 
povahou trvaliek pôsobia voľne. Prírodný až 
lúčny dojem posilňuje najmä gaura s dlhým 

obdobím kvitnutia.
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 Stojan so sieťou je 
položený na štrkovom 
poli vytvorenom 
technológiou bera, pri 
ktorej je štrk vsypaný 
do špeciálnych 
rohoží z tvrdeného 
plastu, čo zlepšuje 
pochôdznosť povrchu. 
Platany tvarované 
na bambusových 
tyčiach vytvárajú 
nad plôškou prírodnú 
strechu.
 
 Stojaca voda vo 

vodnom prvku pri 
terase umožňuje efekt 
zrkadlenia a zvyšuje 
vlhkosť vzduchu. Okraj 
z mramorových dosák 
antracitovej farby je 
dostatočne široký na to, 
aby si naň človek mohol 
sadnúť a ponoriť si ruky. 

jenú na dom záhradní architekti zútulnili 
líniovým vodným prvkom so zrkadliacim 
efektom hladiny. Spoza neho vykúkajú biele 
súkvetia hortenzií. Druhá oddychová plocha 
s hojdacou sieťou pod korunami platanov je 
vytvorená priamo oproti terase, „opierajúc 
sa“ o plot zo spomínaných tují. S vysadený-
mi líniami krušpánov tvarovaných do gule 
a rozvoľnenými farebnými trvalkovými 
záhonmi po oboch stranách poskytuje 
zaujímavé pohľady z domu i terasy. Ďalšie 
oddychové zóny nájdete pri bazéne a pri 
vírivke. 
„V záhradke sme sa z dôvodu údržby úmy-
selne vyhli trávniku,“ vysvetľuje Lenka. „Po-
užili sme prevažne vždyzelené druhy a trávy, 
aby bola atraktívna i počas zimy. Sýtozelené 
odtiene rastlín tu príjemne kontrastujú 
s chladnými antracitovými farbami dlažby 
a štrku. Nechýbajú tvarované krušpány, kto-
ré sú prepájacím a zjednocujúcim prvkom 
tejto realizácie.“
Monika KRÁLOVÁ, Foto: Atelier Flera, Matej HAKAR

Zelená v záhradke na výsadbách dominuje. Zo 
vždyzelených druhov sú zastúpené fotínie na kmeni 
a krušpány tvarované do línií a gúľ. Ľahkosť 
a vzdušnosť do riešenia vnášajú okrasné trávy, 
sezónnu premenlivosť zas bukový živý plot. 

Pri priamom pohľade z terasy sa oddychová zóna, 
vďaka tvaru stojanu a hojdacej siete, na vás akoby 

široko usmieva. Pozadie vytvárajú odrastené 
a zastrihnuté tuje z pôvodných výsadieb.


