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V symbióze

s lesom
Niektoré záhrady si možno užívať už pár týždňov po
začatí realizačných prác. Tá, ktorú predstavujeme, sa
„rodila“ podstatne dlhšie. Dnes však patrí
k exkluzívnym priestorom a citlivo prepája jej
moderné stvárnenie so susediacim lesom.

O

tom, ako možno vytvoriť
symbiózu medzi prirodzeným prírodným prostredím
a záhradou, vytvorenou ľudskou rukou, hovorí záhradný
architekt Peter Guldán:
Málokedy sa stáva, že prvý návrh zostane
zároveň aj posledným. S majiteľmi domu
a ich stavebnou architektkou sme boli od
začiatku naladení na jednej vlnovej dĺžke.
Súčasťou pozemku, ktorý sa mal upraviť,
bol les. Jeho majitelia mali záujem prepojiť
ho s modernou záhradou tak, aby obe časti
mohli spolu s deťmi maximálne a bezpečne
využívať. Nevedeli však, ako na to. Pre mňa
bol tento pozemok s lesom a nádherným
výhľadom na Bratislavu veľmi inšpiratívny.
Hneď prvý návrh, v rámci ktorého moderné
prvky záhrady plynulo prechádzali do
existujúceho lesa a naopak, bol prijatý
s nadšením. Nič teda nestálo v ceste k vypracovaniu realizačného projektu. Okrem
citlivého prepojenia záhrady s prirodzeným
charakterom lesa bolo treba ešte vyriešiť
šesťmetrové prevýšenie na pozemku. Našťastie, klienti boli ochotní investovať do
moderných, exkluzívnych materiálov, preto
sme oporné múry, vďaka ktorým vznikli ro-
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Efektné využitie malého
priestoru átria v rodinnom
dome v Limbachu s inšpiráciou japonskými
záhradami. Súčasťou je
vodný prvok. Návrh: Eugen
Guldan, Realizácia:
Ateliér G79

Intenzívna strešná
záhrada,
návrh a realizácia:
Eugen Guldan

viny, povýšili na výrazné architektonické prvky. Pri architektonických
úpravách sme použili kombináciu
prírodného kameňa, corténu (skorodovaný plech) a skla (použilo sa
na zábradlie), čo dodalo záhrade
moderný dizajn v čistých líniách.

Citlivá previazanosť
Pozemok sme rozdelili do niekoľkých zón. V hornej časti pri dome
s výhľadom na Bratislavu sa nachádza oddychový priestor
s prírodným jazerom na plávanie
a drevenou terasou. V nej si majitelia užívajú vodu a slnko, nezabudli
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sme pri ňom ani na terasu s pohodlným záhradným sedením a jedálenským stolom.
Terasa plynule prechádza do veľkej
trávnatej plochy, ktorá postupne prepája záhradu s lesom. Veľký strom,
obkolesený trávovým porastom,
svojou prítomnosťou plní úlohu prirodzeného prírodného solitéru. Oporné
múry z corténu po ľavej strane dodávajú záhrade punc jedinečnosti. Spolu
s múrom z prírodného kameňa tvoria
zaujímavý architektonický prvok.
Do kameňom obloženej steny sme
zapracovali vodopád - padajúca voda
vniesla do záhrady dynamický prvok
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a súčasne prispieva k osvieženiu
mikroklímy blízkej terasy, situovanej
hneď vedľa obývačky. Z tohto miesta
sa ponúkajú pekné výhľady na les.
Prepojenie trávnatej plochy s lesom
sme vyriešili chodníkmi z drevených
hranolov. Aby si les zachoval autenticitu, ponechali sme v ňom všetky
stromy a okolie vysadili rastlinami,
typickými pre lesný porast. Spadnutý
kmeň spíleného stromu sa stal lavičkou. V lese sme zakomponovali aj
ohnisko. Kamenná moréna v spodnej
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časti lesnej zóny slúži ako zberná
nádrž pre dažďovú vodu, ktorá pomaly preteká do drenážneho systému.
Zvlášť po daždi je efekt lesa dokonalý,
zo zbernej nádrže sa totiž stáva jazierko s vodnými rastlinami, v čase sucha
sa zasa zmení na jedinečné lesné kameňovisko. Kameň je roztrúsený po

celom lese a vytvára ďalší prepojujúci
prvok záhrada - les.
Realizácia záhrady bola technicky veľmi
náročná, preto aj čas od prvých terénnych úprav až po prvé kosenie, sa zdal
pomerne dlhý. Takmer tri roky práce
však skutočne stáli za to a dnes si klienti v pokoji užívajú vlastný les.
e
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