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Záhrada    

S chuťou 
Anglicka

Záhrada mala pripomínať majiteľovi domovinu, 
no Zároveň nepopierať miesto, kde sa 

nachádZa. ako sa ukáZalo, mix anglickej 
kultúry a slovenského vidieka sa vydaril.

 privítali nás sympatickí manželia, ona 
pôvodne zo severu slovenska, on 
angličan. kombinácia kultúr bola za-
kúpenému starému domu a ovocné-

mu sadu na juhu našej krajiny iba ku pro-
spechu. stavba prešla citlivou rekonštrukciu 
a záhrada dostala celkom nový šat, presne 
podľa predstáv a potrieb mladej rodiny.

 takmer 
bez ihličnanov

Záhradného architektka hľadali domá-
ci v blízkom okolí. podarilo sa. natrafili 
na martinu sebestyén, v ktorej našli spriaz-
nenú dušu na ich projekt. to sa odohralo 
pred štyrmi rokmi. architektka spomína: 
"majitelia si objednali projekt anglickej zá-

V lete nenápadný bradavec poteší na jeseň 
záplavou drobných modrých kvetov. 
V tomto období sú už z diaľky dobre 
viditeľné mohutné trsy tráv.
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Z pôvodného sadu sa zachovali iba dve marhule, ktoré 
svojou hmotou obohacujú celok. Výsadby pri plote 

tvoria súvislú líniu so zvlneným okrajom, pričom rastliny 
smerom od plotu k trávniku výškovo klesajú. Vďaka citlivej 

a premyslenej kombinácii druhov sa domáci celoročne 
kochajú množstvom farieb a tvarov kvetov i plodov. 

Dokonalý trávnik je výsledkom majiteľovej starostlivosti. 
Dvojfarebné pruhy má na svedomí špeciálna kosačka 

s valcom.
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hrady, v ktorej malo byť množstvo kvitnú-
cich trvaliek a krov. výsadby mali byť husté, 
bohaté, zaplnené, aby sme ich po roku či 
dvoch nemuseli zasýpať kôrou. vylúčili sme 
takmer všetky ihličnany. Zároveň však mala 
záhrada nadviazať na svoju minulosť a oko-
lie. to sme pretavili do výsadby ovocných 
stromov v pravidelných rozostupoch, ktoré 
zároveň narúšajú istú monotónnosť veľkej 
trávnikovej plochy. Záhrada mala byť vo 
výsledku relaxačná a na svoje si mali prísť 
i deti."

Detské ihrisko má nepravidelný tvar, aby 
zapadlo do celkového mäkkého konceptu 

kontúr záhrady. Lemuje ho strihaný živý 
plot z buku lesného. Ťažko si predstaviť, 

že košaté vŕby boli pri výsadbe pred tromi 
rokmi iba tenké prútiky. Spoľahlivo však 

nasávajú sem vypúšťanú vodu z bazénovej 
filtrácie.

Hlavný pohľad z terasy pri bazéne 
do záhrady vedie ponad výsadbu nízkych 

trvaliek, ktoré kvitnú postupne počas 
roka. Jar spestrujú lomikamene, kosatce, 
v lete ich vystriedajú heuchery, tavoľníky, 
materina dúška, šalvie a jeseň pokračuje 

kvetmi rozchodníkov a astier.
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avšak skôr, ako sa martina sebestyén 
pustila do návrhu, pozvala na pozemok 
odborníka, ktorý mal zhodnotiť stav ovoc-
ného sadu. chcela využiť hmotu dospe-
lých stromov, na ktorú sa zvyčajne čaká 
roky. dreviny však boli bohužiaľ vo veľmi 
zlom stave, do budúcna sa dalo počítať iba 
s dvoma marhuľami.

hlavný „sparing partner“ záhradnej archi-
tektky bol pán domáci, zapálený pre záhra-
du. prácu v nej považuje za svoje hobby 
a zároveň relax. skúsenosti zbieral doma, 

Detské ihrisko pozostáva z niekoľkých 
prvkov vyrobených z odolného agátového 
dreva. Podľa počasia môžu deti voliť hru 
na slnku alebo v tieni pod vŕbami.

Detský domček má vonkajšie steny 
zo špeciálnych tabúľ vhodných 
na pomaľovanie kriedou. U detí zožal 
úspech.
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v anglicku, kde je bežné sa často sťahovať 
za prácou. popri rôznych bydliskách mu 
tak vo voľnom čase prešlo rukami už asi 
šesť záhrad. jeho obľúbené rastliny, ako 
funkie, aukuba, hortenzie, ruže, levandule 
či cyprušteky sú situované najmä v prednej 
časti záhrady pri dome s bazénom, ktorej 
úprava je reprezentatívna. mnohé druhy ty-
pické pre anglicko sa však u nás nedajú 
použiť, keďže neprezimujú. Záhradná ar-
chitektka ich nahradila podobnými a tiež 
skombinovala skupiny rastlín tak, aby stále 
niečo kvitlo. využila i druhy ozdobné listom 
či zaujímavé farbou alebo štruktúrou.

Hlavný dvor pri dome je premenený 
na relaxačnú a spoločenskú zónu. 

Priestoru dominuje bazén s blankytnou 
vodou a prirodzene pôsobiaca drevená 

terasa. Jediný pravidelne vysadený záhon 
z kosatcov, ruží a levandúľ lemuje chodník 

pri dome a vnáša prvok usporiadanosti. 
Naopak záhon oproti je zložený zo 

skupiniek zaujímavých a atraktívnych 
druhov na pozadí rýchlo rastúceho živého 

plotu z cypruštekov.

Reliéf Madony s dieťaťom dostali domáci 
do daru od suseda. Skrášľuje a zútulňuje 
hluché miesto na omietanom múre blízko 

pri vstupe.
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sebestyén
záhradná 
architektka
www.dreviny.sk

 

Čaro tejto záhrady spočíva v tom, že 
sa tu stále niečo vyvíja, kvitne, dorastá, 
odkvitá. mení sa farba, tvar a tak je stále 
možné niečo obdivovať. je to práve 
výberom rastlín, kde prevládajú trvalky 
a kvitnúce kry. jeseň sa tu prezentuje 
odkvitnutými kvetmi, suchými stebielka-
mi, dozrievajúcimi plodmi a bobuľami. 
majitelia ich neodstraňujú, ale zámerne 
nechávajú čo najdlhšie, pretože práve 
oni vystihujú toto obdobie.

 
pruhovaný trávnik

o vzorne upravenú záhradu sa stará maji-
teľ. podľa jeho slov s ňou nemá až tak veľa 
práce. deň dva na jar a dva tri dni na jeseň, 
keď sa veľa strihá a zelený odpad sa musí 
povynášať. dva krát týždenne kosí a pravi-
delne využíva aj vozík na hnojivo. ako prí-
zvukuje, má dobré vybavenie, ktoré prácu 

Po založení záhrady majitelia hľadali 
nejaký pútavý prvok, ktorý by ozvláštňoval 
a skrášľoval priestor dvora. V obchode sa 

im zapáčila mramorová socha, no bola 
pridrahá. Keď ju tam o rok znovu uvideli, 

pokúsili sa s predávajúcim dohodnúť 
na cene. Podarilo sa a dnes s úsmevom 

hovoria, že si socha na nich počkala.
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uľahčuje. plotostrih používa na rez živého 
plotu z cypruštekov, fukár na jeseň na lístie, 
postrekovač na ruže. každý rok na jar príde 
k slovu aj vertikutátor. o závlahu sa stará au-
tomatický systém. Zaujímavosť je, že väčšinu 
kvetov po odkvitnutí neodstraňujú, nechá-
vajú dozrieť plody a semená, ktoré obdivujú 
na jeseň. apropo, kosačka. tú si nechal pán 
domáci priviezť až z anglicka, pretože chce 
mať trávnik taký, ako tam, čiže naoko dvoj-
farebný. tento efekt spôsobuje valec, ktorý 
je v nej umiestnený. upútalo to pri návšteve 
i rodinného známeho, ktorý bol presvedčený, 
že netradičný efekt vznikol tak, že na plochu 

položili trávny koberec dvoch farieb. hneď sa 
zaujímal o postup prác, aby výsledok bol ta-
kýto precízny. a ako je možné, že pruhy v trá-
ve sú tak dokonale rovné? nie je to náhoda. 
pri prvom kosení si majiteľ pri „každom riad-
ku“ natiahne šnúru, podľa ktorej kosí. neskôr 
už stačí kopírovať vzniknuté línie.

vďaka dobrej pôde, kvalitnému návrhu, 
ale i netkanej textílii v záhonoch a oddanej 
starostlivosti prináša záhrada svojim majite-
ľom a ich návštevám po troch rokoch od za-
loženia radosť, potešenie, ale i príjemné 
možnosti oddychu a hier.

 Monika KRÁLOVÁ, Foto: Robo HUBAČ

Pôvodný nevzhľadný chodníček z liateho 
betónu nahradila imitácia starobylých 

kamenných platní.

V lete sa na terase pri dome a v záhrade 
odohráva veľká časť rodinného života.

Po ruke je i bylinkový sud s mätou 
a estragónom.


