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Záhrada je posledným luxusom dnešných dní. Vyžaduje totiž to, čo 
je v našej dobe najvzácnejšie: čas, pozornosť a priestor.

tropické
útočisko
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P
riestory okolo našich do-
mov sú často limitované 
a bývajú oklieštené zá-
stavbou okolitých domov 
a záhrad. Riešenie týchto 

plôch preto musí vychádzať z koncep-
tu stierania rozdielov medzi interié-
rom a exteriérom. Priestorovo malé 
záhrady nám totiž ponúkajú možnosť 
poňať plochu ako súčasť nášho obyd-
lia so všetkým pohodlím čo k nemu 
prináleží.

Minimalistický dizajn
Minimalistický dizajn sa stáva čoraz 
populárnejší a stále viac ľudí začína 
chápať a vychutnávať krásu jednodu-
chých riešení. Keďže malé záhrady 
nesmú byť ničím diskriminované, zá-
hradný architekt stojí väčšinou pred 

Pod charakter 
záhrady sa najviac 
podpisuje sezónna 

premenlivosť 
a druhová 

rôznorodosť rastlín.
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ktorým dokážeme plochu nielen op-
ticky zväčšiť, ale umožní umiestniť 
množstvo prvkov v tesnom napojení 
na obytný dom. V  prípade záhrady 
tropického útočiska bol zvolený 45 
stupňový raster, od ktorého sa odvíja 
celkové členenie a umiestnenie prv-
kov záhrady. Majitelia chceli vniesť 
do svojej exteriérovej obývačky čo 
najviac elementov, ktoré by im sprí-
jemňovali pobyt v záhrade. Ich roz-
miestnenie preto vyžadovalo logické 
a nekonfliktné usporiadanie.

Vybavenosť záhrady
Drevo, kameň, mozaiky a oceľ sa stali 
hlavnými stavebnými prvkami záhrady. 
Pri výstupe z kuchyne nás čaká malá 
pieskovcová terasa, ktorá slúži hlavne 
na grilovanie jedál. Tesne na ňu sa na-
pája formálny bazénik obložený modrý-
mi mozaikovými dlaždicami. Osvetlenie, 
ktoré je v ňom inštalované vytvára 
krásne svetelné efekty nielen na oko-
litých rastlinách, ale aj na okolitých 
múroch. Nerezový mostík, prevádzajúci 
návštevníka na malú trávnikovú plochu 
umožňuje jednoduché premostenie 

dilemou, ako skĺbiť množstvo funkcií 
a požiadaviek klienta na priestorovo 
obmedzenej ploche. Riešením môže 
byť práve minimalistický dizajn vychá-
dzajúci z  konceptu záhrady chápanej 
ako súčasť obytného domu.

Zmena uhlu pohľadu
Malé záhrady veľakrát vyžadujú 
netradičné kompozičné členenie. Vý-
chodiskom pri projektovaní môže byť 
napríklad zmena uhla rastra záhrady, 
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ných lúčov sú vysadené kvitnúce 
trvalky a okrasné trávy, ktoré svojimi 
kvetmi a zaujímavými listami celý 
priestor oživujú. Modré múriky zlade-
né s mozaikovým obložením bazéni-
ka ponúkajú zaujímavú a netradičnú 
kulisu rastlinám, ovplyvňujúc celkový 
charakter záhrady.

Myšlienka a možnosti daného priesto-
ru by mali byť vždy prvoradými 
smerodajnými ukazovateľmi pri pro-
jektovaní záhrad. Správnym zosúlade-
ním prvkov a  funkcií totiž dokážeme 
vytvoriť zaujímavé kompozície, po-
núkajúce nekonvenčné možnosti pre 
oddych a zábavu.                              e

bazénika a  svojím materiálom oživuje 
celkový dizajn záhrady. V jej kúte je 
umiestnená drevená palubovka, na 
ktorú sa napája záhradný domček s ba-
rom, ponúkajúci všetky vymoženosti na 
príjemné posedenie a oddych. Osvetle-
nie záhrady je riešené LED osvetlením 
palubovky a fakľami, navodzujúcimi 
tropickú náladu.

Výber rastlín
Mierne podnebie umožnilo výber 
netradičných rastlín, ktoré navodili 
pocit tropického prostredia. Dickso-
nia antarctica - stromové paprade sa 
stali kostrovými rastlinami Prevažne 
zatienená záhrada bola vysadená 
podrastovými papraďami, ktoré cha-
rakterom listov ladia so stromovými 
papraďami. Na jedinom záhone, ktorý 
dostáva dostatočné množstvo slneč-

Množstvo textúr a farieb láka 
pozornosť nielen majiteľov, 
ale aj miestnej fauny, ktorá 

si hľadá v záhrade životný 
priestor.
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