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Popularita záhradných prístreškov rastie 
v priamej úmere s rozvojom záhradného 

dizajnu. Tvoria najdôležitejšiu stavebnú 
jednotku záhrady, v ktorej sa spájajú všetky 

aktivity súvisiace s oddychom či prípravou 
jedál.

N
ovodobé stavby v zá-
hradách nadväzujú na 
tradíciu pergol, altán-
kov či zimných záhrad 
a nachádzajú čoraz väč-

šie uplatnenie v priestoroch našich 
záhrad. Pri ich výstavbe zohráva pr-
voradú úlohu predovšetkým funkcia, 
ktorej budú slúžiť. Nemenej dôležité je 
však aj ich estetické stvárnenie, ktoré 
musí úzko komunikovať so štýlom sa-
motnej záhrady.

moderné
záhradné stavby
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Novodobé záhradné prístrešky 
sa nesú v znamení fantázie 

a kreativity.



103

zeleň

Hlavné slovo 
dostávajú jednoduché 
línie a geometrické 
tvary.

Umiestnenie 
prístreškov
Stavby podobného charakteru sú 
vždy umiestňované vo výrazných 
kompozičných bodoch, v miestach, na 
ktoré sa sústreďujú pohľady, poprí-
pade z ktorých sa ponúka najkrajší 
výhľad na záhradu. Ich umiestnenie 
si preto vyžaduje, aby boli vhodne 
esteticky stvárnené, kvalitne vyhoto-
vené, a materiálovo a farebne ladili 
s prostredím, v ktorom sú osadené. 
Kompozícia záhrad sa im neraz pri-
spôsobuje a úzko s nimi komunikuje. 
Niet sa čo čudovať, veď práve v týchto 
stavbách trávime najviac času. Mo-
derné koncepcie v nich kombinujú 

Nadčasové uplatnenie
V rozličnej forme sprevádzajú zá-
hradné prístrešky ľudstvo v priereze 
celej jeho histórie. Boli prítomné už 
v starovekom Egypte, Ríme či Grécku, 
kde v pôvodnej podobe slúžili na stre-
chách domov ako tienidlá či rozhľad-
ne do okolitého prostredia. Až neskôr 
sa začali umiestňovať v priestoroch 
záhrad, kde v priebehu tisícročí na-
dobudli rozličné funkcie. Slúžili ako 
domáce svätyne, vonkajšie kuchyne, 
čajovne či spálne. Dnešné prístrešky 
za nimi v žiadnom ohľade nezaostá-
vajú a kombinujúc jednotlivé funkcie 
ponúkajú komfortné zázemie na kaž-
dodenný oddych. 
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Kľúčovým momentom pri 
navrhovaní záhradných 
stavieb je ich správne 
umiestnenie.

Dôležité je harmonické 
zladenie tvaru prístrešku 

s kompozíciou záhrady.
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možnosti prípravy jedál s pasívnym 
oddychom. Pohodlné posedenie 
a kuchynské zázemie je najväčším lá-
kadlom najmä pre tých, ktorí hľadajú 
únik z hektického ruchu každodenné-
ho života.

Novodobé stvárnenie
Podoba takýchto stavieb je vskutku 
rôznorodá. Závisí predovšetkým od 
záhradného štýlu, s ktorým musí 
úzko komunikovať. Dizajn takýchto 
prístreškov je limitovaný jedine pred-

stavivosťou architekta a škálou mate-
riálov, ktoré môžu byť na ich výstavbu 
použité. K najpopulárnejším ešte stále 
patrí drevo a oceľ, do popredia sa 
však čoraz viac pretláčajú aj plasty 
či kovy ako hliník, nerez alebo meď 
v kombinácii s modernými strešnými 
krytinami z plastov či skla. Farebnosť, 
materiálové prevedenie či uplatnenie 
jednotlivých funkcií závisí predo-
všetkým od potrieb a nárokov maji-
teľov. Pri hmotovom členení sa dôraz 
kladie predovšetkým na jednoduché 

línie, uplatnia sa však aj prísne geo-
metrické tvary v optickom prepojení 
na ostatné kompozičné prvky v zá-
hrade, s ktorými však musia aktívne 
komunikovať. 

Prvoradou funkciou záhradných sta-
vieb zostáva predovšetkým možnosť 
schovať sa pred nečakanými zrážkami 
či úmornými slnečnými lúčmi. Umož-
ňujú nám predĺžiť čas strávený v zá-
hrade , a tak nám predlžujú možnosť 
oddychu a regenerácie v nej.             e


