záhrada

Najmenšia z terás, pre dorastajúce deti,
s trendovým farebným nábytkom je situovaná
z bočnej strany domu s plochou strechou.
Tehličková fasáda prepožičiava domu rodičov
„anglický“ ráz. To, že celá rodina má k zeleni a ku
kvetom blízko, vidieť na každej z terás v podobe
skupiniek kvetináčov so sezónnymi alebo
s citlivými rastlinami.
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Dve novostavby, tri generácie jednej rodiny
a jedna záhrada. Prosím, ráčte vstúpiť.

Na

väčšom pozemku vyrástli dva domy, ktoré pre svojich
rodičov a brata s deťmi navrhol známy slovenský
architekt Štefan Polakovič. Rodičia, už na dôchodku,
sa rozhodli pre domček so sedlovou strechou, brat s rodinou pre
stavbu s plochou strechou. Každý tu má svoje súkromie a zároveň
sú si, aj vďaka spoločnej záhrade, navzájom blízko.

So štyrmi terasami

Základné tvaroslovie záhrady navrhol spomínaný architekt. Vychádza z modernej architektúry a nesie sa v priamych líniách. Domy sú
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orientované do L, no dá sa pomedzi ne prejsť. Spolu by ste tu napočítali štyri terasy. Zdá sa vám to veľa? Ani nie, keďže všetci z rodiny
radi trávia čas vonku. Spevnené plochy pri dome majú súkromnejší
charakter a prajú v lete každodennému stolovaniu či kávičkovaniu.
Rodičia si vychutnávajú jednu z nich s výhľadom do záhrady. Dom
s plochou strechou disponuje dvomi, väčšia je orientovaná do spoločného priestoru a menšia, z bočnej strany domu, slúži dorastajúcim deťom. Najväčšiu, samostatne stojacu terasu v rohu záhrady
ohraničuje múrik z gabionov. Lavičky a ohnisko v tvare železnej
polgule ju predurčujú na večery pri grilovačke alebo opekaní

Tvar a veľkosť záhonov vychádzajú z proporcií
domu. Nižšie trvalky a kry súvislo lemujú spodnú
líniu domu, čo ho opticky prepája so zeleňou.

február 2016
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Medzi domami je vysadená línia katálp
s guľovitou korunou s podsadbou levandúľ.
Uplatnilo sa tu i množstvo cudzokrajných drevín,
k vždyzeleným lahôdkam patrí kryptoméria
s korunkou v tvare gule na nízkom kmienku.
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Obe hlavné terasy pri domoch sú orientované do záhrady.
Ponúkajú výhľad na spoločnú spevnenú plochu a blízky les.
Susednú stavbu majú zakryť vysoké cyprušteky.
Výsadba je pomerne pestrá. Tvorí ju zmes kvitnúcich,
vždyzelených a farebných druhov.

v rodinnom kruhu i so známymi. V budúcnosti ju plánujú prekryť pergolou. Veľkým
plusom je lužný les s vysokými stromami,
začínajúci sa hneď za plotom, čo vytvára
hodnotné optické pozadie.

Plán výsadby

Záhradných realizátorov Anku Čibovú a jej
kolegu Jozefa Tomana si domáci pozvali
až po dokončení domov a terás. Poznali sa s nimi už dlhšie, a tak bola voľba
jednoznačná. Ich úloha bola predovšetkým
naplánovať a zrealizovať rastlinnú výsadbu,
svojimi nápadmi a tipmi však tiež prispeli
k celkovému výsledku. Majitelia mali síce
isté predstavy, no, prirodzene, neboli až
tak zbehlí v rastlinných druhoch, kultivaroch a ich vlastnostiach. Tvar záhonom
predurčila architektúra domu. V rovných
líniách nájdete vysadené množstvo trvaliek
a nízkych drevín jednoduchých na údržbu.
február 2016
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Anna ČIBOVÁ
Ing. Jozef TOMAN
www.zreuz.eu

Funkčné rozmiestnenie prvkov, ale
i tvar a rozmery záhonov vznikli pod
vedením architekta, ktorý si nás
prizval na spoluprácu. My sme tieto
myšlienky a nápady ďalej rozvíjali
a podľa toho vypracovali výsadbový
plán.

Spevnené plochy sú tvarovo aj materiálovo
jednotné. K dreveným palubovkám dobre zapasoval
aj kameň v gabionoch a štrk malej frakcie ako
náhrada mulčovacej kôry. Najväčšej terase
dominuje kovové ohnisko v tvare veľkej misy.

Šachta so studňou a zázemím na automatickú
závlahu sú dobre zamaskované, nachádzajú sa
pod časťou terasy pri previsnutom cédri.
Prirodzené pozadie záhradným scenériám
vytvára lužný lesík hneď za plotom.

Sortiment spestrujú zaujímavé stromy, ako
sú katalpy s guľovitými korunami, stredomorská albízia, červenolisté javory i vždyzelená magnólia. Vyššia hladina spodnej vody
umožnila vybudovať šachtu so studňou
a s technickým zázemím pre automatický
zavlažovací systém. Základnú údržbu má
dodnes na starosti záhradná firma.
Monika KRÁLOVÁ, Foto: Michal ŠEBEŇA
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