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POSTUP PRI NAVRHOVANÍ A PROJEKTOVANÍ 
ZÁHRADY 

 
 

 
1. Objasnenie požiadaviek klienta na kompozičné členenie záhrady (umiestnenie 

jednotlivých prvkov). Prvky záhradného priestoru, ktoré môžu byť v projekte riešené : 
- oplotenie - drevené (príp. iný prírodný materiál) 

  - murované - tehla 
- kameň 
- iný materiál (prefabrikáty) 

- celokovové - typizované 
- zhotovené umeleckým kováčom 

- kombinácia predchádzajúcich 
- iné podľa požiadaviek zákazníka 

- spevnené plochy, komunikácie a schodiská 
- z prírodných materiálov -  drevo 

- lomový kameň 
- štrk, piesok 

- z umelých materiálov  - betónová dlažba - zámková 
       - vymývaná a pod. 

Všetky materiály na spevnenie plôch môžu byť kladené do betónu, alebo do piesku (na 
sucho), s obrubníkom, alebo bez neho. 
- výsadby drevín a trvaliek (prípadne letničiek) 

- malé rastliny sú menej finančne náročné, ale nevýhodou je to, že na 
zapojenie rastlín a vytvorenie zelenej hmoty je potrebný určitý čas 

- vzrastné, staršie rastliny – okamžitý efekt, bezprostredne po výsadbe je 
vytvorená funkčná zelená hmota, väčšia finančná náročnosť 

- skalky, vresoviská, stepné, lúčne a tienisté partie  
- vodné prvky 

- jazierka, dôležitá je veľkosť jazierka, ktorá sa odvíja od veľkosti priestoru 
(proporčná závislosť) 

- prírodné (nepravidelné tvary) 
- pravidelné tvary (môže byť súčasťou vodostavieb) 
- vodopády a potôčiky, dĺžka a výška je závislá od veľkosti svahu, v ktorom sa 

má nachádzať (môže byť aj umelo vytvorený) 
- prírodné jazierka na plávanie (ekologické bazény) – kombinácia jazierka 

s bazénom, väčšinou sa kombinujú s drevenou palubovkou, ako pochôdzna 
plocha a plocha na slnenie 

- terénne úpravy - plošná úprava terénu – zarovnanie 
- vytvorenie terénnych nerovností – menšie či väčšie vlny 
- vytvorenie zemných valov a priehlbín 
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- múriky - oddeľovacie 
   - oporné 
Môžu byť vytvorené z betónu, tehál alebo prírodných materiálov (kameň, drevo) prípadne 
múriky z betónových prefabrikátov, s priestorom na vysadenie rastlín, alebo múriky 
vytvorené kombináciou materiálov. 
- záhradné osvetlenie 
- závlahové systémy 
- prvky drobnej architektúry 

- altánky 
- pergoly 
- záhradný nábytok 
- vtáčie napájadlá 
- minijazierka a miniskalky v nádobách 
- krby  - murované  - tehla, kameň (robené na mieru) 

- prefabrikované (hotové) materiál drevo, kameň, betón 
 
2. Na základe vyselektovania požiadaviek klienta (z predchádzajúceho bodu), približné 

odhadnutie ceny realizácie 
3. Zameranie skutočných rozmerov riešeného priestoru 
4. Vypracovanie farebnej štúdie sadových úprav a približného cenového rozpočtu 

- kompozičné riešenie 
- návrh materiálov 

5. Na základe spísania zmluvy s klientom a po prekonzultovaní štúdie s klientom 
rozpracovanie štúdie do sadovníckeho projektu, spolu s vyhotovením podrobného 
rozpočtu. Bez vypracovania projektu nie je možné presné stanovenie ceny realizácie.  

 
Najoptimálnejším riešením je projektovanie záhrady zároveň s projektovaním rodinného 
domu – súčinnosť stavebného a záhradného architekta. 


