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Priestor je hodnotná komodita, 
tak limitovaná a drahá v mestách, 
že je zmysluplné využiť každý 
centimeter, ktorý vlastníme.

malých
krása záhrad



117

D
ilema, ako stvárniť 
okolie rodinného domu, 
ktorý zaberá väčšinu 
draho zaobstaraného 
pozemku je známa 

hlavne v novovybudovaných záhrad-
ných mestečkách. Záhrada sa v mno-
hých prípadoch stáva nedocenenou 
plôškou, ukrytou za hradbami tují, 
alebo betónového oplotenia. Pre jej 
štýlové stvárnenie však stačia dve ve-
ci: premyslená kompozícia a zmysel 
pre detail.

Príbuznosť materiálov
Pri záhradách s malými rozmermi 
musíme predovšetkým dbať na správ-
ny výber rastlinného a stavebného 
materiálu. Kostrové prvky záhrady 
musia komunikovať s architektúrou 
domu nielen materiálovo, ale aj fareb-

Kompozícia záhrady vychádzajúca zo
45 stupňového  rastra musela poňať 
množstvo prvkov, ktoré chcel klient 

bazénik a palubovka sú hlavnými záhradu.
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Na lem okrasného bazéna a na oddelenie trávnika 
od kvetinových záhonov boli použité pieskovcové 
platne nadväzne na materiál terasy.
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svoju logiku a nesmie sa zabúdať na 
správnu mierku odvodenú od propor-
cií ľudského tela.

Krása v detailoch
Tam, kde záhrada nevie ponúknuť 
otvorené scenérie, priehľady či ma-
sové zoskupenia okrasných rastlín, 
musíme zaujať použitím zaujímavých 
detailov. Moderná dlažba, mozaiky, 
zabudovaný záhradný nábytok či 
okrasné múriky dokážu priestor nie-
len oživiť, ale ho aj priestorovo vymo-
delovať. Takisto aj výber rastlín musí 
zodpovedať správnym proporčným 
mieram záhrady. Selekcia kostrových 
rastlín musí byť premyslená do detai-
lov, aby v budúcnosti nespôsobovali 
problémy hlavne svojimi rozmermi. 
Vhodné sú najmä tvarové kultivary 
okrasných stromov. Použitím listna-

ne. Príbuznosť materiálov a ich fareb-
né zladenie je preto prvým dôležitým 
momentom pri projekcii záhrady. Je 
vhodné, ak použité materiály v inte-
riéri alebo na fasáde objavia znovu aj 
v záhrade. Ide predovšetkým o rôzne 
pásikové obloženia z kameňov, te-
hál alebo palubovkové prvky terás. 
Záhrada sa potom stáva predĺženou 
obytnou časťou, akousi vonkajšou 
obývačkou.

Kompozícia záhrady
Rozmiestnenie prvkov a ich nadväz-
nosť na rodinný dom je najdôležitej-
šou úlohou záhradného architekta. 
Ich výber musí podriadiť nielen fantá-
zii majiteľov, ale predovšetkým mož-
nostiam, ktoré daný priestor ponúka. 
Umiestnenie vodného prvku, detské-
ho kútika či posedenia však musí mať 

Na lem okrasného bazéna a na oddelenie 
trávnika od kvetinových záhonov boli 

použité pieskovcové platne nadväzne na 
materiál terasy.
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navodiť príjemnú atmosféru. Vhodné 
je hlavne moderné LED osvetlenie, 
ktoré je nielen bezpečné, ale hlavne 
„eko–priateľské“ s nízkou spotrebou 
energie. Romantickejšie povahy si 
však určite plne vystačia aj s fakľami 
s vonnými olejmi.

Malé záhrady nás dokážu presvedčiť 
predovšetkým svojou útulnosťou a po-
hodlnosťou. Ich premyslená koncepcia 
a plánovanie sú preto veľmi dôležité. 
Ak nič nenecháme na náhodu, odvďa-
čia sa nám prekrásnou kulisou spoloč-
ne strávených chvíľ.                           e

tých krov, trvaliek, okrasných tráv 
a popínavých rastlín môžeme vytvoriť 
premenlivé kulisy pri posedeniach, 
chodníkoch či zamaskovať nepekné 
oplotenie.

Osvetlenie záhrady
Záhradné osvetlenie nám ponúka 
možnosť využitia našej záhrady aj 
v priebehu večera či noci. Túto vymo-
ženosť naplno využijú hlavne tí, ktorí 
radi grilujú a trávia letné večery pod 
holým nebom s priateľmi či rodinou. 
Osvetlením dokážeme upriamiť pozor-
nosť na zaujímavý prvok v záhrade, 
nasvietiť si okolie palubovky a tým 

Výplň okrasných záhonov 
tvoria rôzne druhy papradí, 
trvalky a okrasné trávy.
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