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Návrh Návrh Návrh Návrh aaaa    realizácia sadových úpravrealizácia sadových úpravrealizácia sadových úpravrealizácia sadových úprav    

Vybudovanie okrasnej záhrady, alebo predzáhradky je 
investícia na dlhší čas. Záhrada potrebuje čas, aby 
"dorástla" a ukázala sa v celej svojej kráse. Preto je 
potrebná dôkladná konzultácia so zákazníkom a 
zrealizovanie jeho snov a predstáv do konkrétnej a najmä 
reálnej podoby. Treba myslieť aj do budúcnosti a počítať s 
tým, že rastliny (najmä stromy) sa rozrastú a zmenia 
charakter práve dobudovanej záhrady. Je to živý 
organizmus, o ktorý sa treba starať, aby prinášal 
potešenie dlhý čas. 

- návrh sadovej úpravy rodinných domov i väčších 
plôch 

-  vypracovanie projektu (osadzovací a vytyčovací 
plán, detaily, 3D modelácia) 

- časový rozvrh činnosti 
- vypracovanie rozpočtu sadovej úpravy 
- schválenie návrhu, termínov a rozpočtu klientom 

- prevedenie samotných prác, ak sú potrebné 
terénne úpravy, zavlažovacie systémy 

- prevzatie sadovníckeho diela majiteľom    

    

        

        

Od návrhu... 

...cez realizáciu... ...až po prevzatie záhrady. 

Rodinná záhrada Boleráz. 

Rodinná záhrada Orava. 



Jazierka a potôčiky:Jazierka a potôčiky:Jazierka a potôčiky:Jazierka a potôčiky:    

Ponúkame Vám komplexnú realizáciu a údržbu vodných prvkov 
a plôch, ako sú jazierka, potôčiky, vodopády, fontány, kúpacie jazierka. 

- celková údržba jazierka 
- vyčistenie od opadaného lístia, rias, zbytkov rastlín a kalov 

profesionálnym "vysávačom" ktorý vodu zároveň dôkladne 
prefiltruje. 

- chemické ošetrovanie jazierok 
- príprava jazierka na sezónu  
- zazimovanie jazierka  
- projektovanie 
- výkopové a modelárske práce  
- uloženie geotextílie a jazierkovej fólie 
- vybudovanie a úprava okrajov 
- inštalácia, kontrola a spustenie čerpadla (filtrácie)  
- kontrola, oprava fólie  
- poradíme ako ďalej (rastliny, rybky, technika)  

 

 

 

 

Rodinná záhrada Bratislava. 



    

    

ZávlahyZávlahyZávlahyZávlahy 

Záhrada bez automatickej závlahy nikdy nebude taká 
krásna ako s ňou. Jedine pravidelná a správna zálievka 
dodá silu vašim rastlinám a trávniku. Navrhneme vám 
najoptimálnejší systém pre vaše podmienky. Závlahy 
samozrejme aj inštalujeme. 

- projektovanie závlah 
- inštalácia závlah 
- kvapkové závlahy 
- príprava závlah na zimnú sezónu 
- nastavenie a spustenie závlah po zime 

 

 

 

 

 

Rodinná záhrada Boleráz. 



    

TrávnikTrávnikTrávnikTrávnik    

Dôležitou súčasťou záhrady je pekný sviežo založený 
trávnik. Jeho zelená farba je príjemná oku. Dobre 
udržiavaný a hustý trávnik prispieva k zlepšeniu 
mikroklimatických podmienok. 

• pokládka trávneho koberca  

• výsev trávnika kvalitným osivom 

• zásobné hnojenie profesionálnymi hnojivami  

• vertikutácia , top dressing , aerifikácia (zlepšenie 
kvality vegetačnej vrstvy), pieskovanie 

• vyrovnanie terénu + dosev  

• dosev poškodených a prázdnych miest v 
trávniku špičkovými trávnymi osivami  

• výstavba golfového Greenu na záhrade 

 

    

    

Piesková injektáž trávnika. 

Pokládka trávneho koberca. 



ZáhonyZáhonyZáhonyZáhony    

 

Záhony tvoria časť záhrady, ktorá má každoročne iný tvar, 
pretože z roka na rok sú rastliny väčšie a počas celého  
roka menia svoju farbu, preto im treba venovať zvláštnu 
pozornosť už pri projekcii. 

• výsadba drevín, trvaliek a letničiek 

• údržba záhonov 

• zásobné hnojenie 

• vyčistenie záhonov a rez drevín 

• dosadenie trvaliek a okrasných tráv 

 

 

 

Výsadba v rodinnej záhrade v Bratislave. 

    

Výsadba Wolemi Pine, rodinná záhrada 
Bratislava. 



Výsadba nádobVýsadba nádobVýsadba nádobVýsadba nádob 

 

Navrhneme a vysadíme kontajnerové kompozície, ktoré oživia vašu 
záhradu. 

- výsadba letničiek 
- výsadba trvaliek 
- hnojenie v pestovateľských nádobách 

 

 

 

    


