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Oplotenie v mnohorakej podobe sa počas 
stáročí stalo akceptovaným funkčným 
prostriedkom na zabránenie voľného prechodu 
a vstupu na súkromný pozemok. V závislosti 

od kultúrnej 
vyspelosti 
spoločnosti 
sa mení len 
jeho výška 
a materiálové 
stvárnenie. 
Moderná doba 
jeho podstatu 
nezmenila, 
zmenilo sa iba 
jeho estetické 
stvárnenie.

B
rány a ploty sa v našich končinách stali 
najmä v posledných rokoch symbolom 
nedotknuteľnosti súkromia a majetku. 
Mohutné kamenné, tehlové či betónové 
oplotenia hovoria jasnou rečou – zvedavé 

pohľady a nevítaných návštevníkov posielajú kade ľah-
šie. Často sú na hranici dobrého vkusu, na niektorých 
miestach to niekedy vyzerá dokonca tak, akoby sme 
sa presunuli v čase do temného stredoveku. Oplotenie 
je pálčivým problémom najmä v novovybudovaných 

oplotenia
Kreatívne
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Vďačným materiálom na oplotenie je 
drevo. Ponúka možnosť kreatívneho 

stvárnenia a nevyčerpateľnú variabilitu.

záhradných mestečkách, kde sa maji-
telia maličkých pozemkov snažia vy-
tvoriť si aké-také súkromie. Nie vždy 
sa to po estetickej stránke podarí, a 
preto sa bežne stretávame s vkusný-
mi rodinnými domčekmi, ukrytými 
za neohrabanými hradbami. Oplote-
nie pritom ponúka nespočetné množ-
stvo riešení, ktoré priestor nielen 
ohradia, ale aj ošatia.

Nová funkcia
Moderný záhradný dizajn priniesol 
do záhrad množstvo nových atraktív-
nych prvkov, ktoré si v konkrétnom 
priestore žiadajú vhodné umiestne-
nie, ale tiež premyslenú realizáciu. 
Jedno z nich sa týka stvárnenia oplo-
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Obohatením rôznymi prvkami oplotenie 
získa úplne novú dimenziu.

tenia ako statického prvku, hrajú-
ceho mimoriadne dôležitú úlohu pri 
celkovej koncepcii záhrady. Už to nie 
je len funkčný prvok s jednou jasne 
vymedzenou úlohou ani nudné po-
zadie rastlín, ale esteticky ponímaná 
vertikálna plocha dotvárajúca vzhľad 
záhrady. 

Kreatívne oživenie
Oživenie prichádza s novou kon-
cepciou, ktorá vníma záhradu ako 

exteriérovú izbu využívanú na od-
dych a rekreáciu. Drevené, plastové, 
betónové či kovové ploty sledujú 
jediný cieľ, a to oživenie priestoru 
prostredníctvom farby, detailu, tva-
ru či vbudovanému prvku. Široká 
škála materiálov umožňuje maxi-

málne prispôsobenie sa existujúcim 
i novo navrhnutým kompozičným 
prvkom. Zaujímavé sú v plote zabu-
dované vodné prvky, úložné plochy, 
osvetlenie či detaily, vznikajúce 
kombináciou materiálov alebo ich 
technologickým spracovaním.
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mi krami a trvalkovými záhonmi. 
Používaním ihličnanov ako tují či 
cyprusovcov plochy našich záhrad 
zbytočne zuniformujeme a ich 
tmavou textúrou a smútočným cha-
rakterom iba uberieme na svetlosti 
priestoru. Pri výsadbe sú veľmi 
atraktívne tiež popínavé brečtany, 
pavinič či plamienky, ktorými veľmi 
rýchlo a efektívne dokážeme pokryť 
nepekné vertikálne plochy.             e

Detail môžeme pridať i komplexnejším 
technologickým spracovaním materiálov.

Živé ploty
Živými plotmi dokážeme veľmi 
prirodzeným a jednoduchým spôso-
bom objemovo záhradu vytvarovať, 
oddeliť jednotlivé plochy, orámovať 
výhľady, viesť pohľady... Stále nedo-
cenenými rastlinami pri výsadbe sú 
listnaté dreviny ako hraby, buky či 
bresty, ktoré svojou jemnou textúrou 
a sýtozelenou farbou vytvárajú svie-
že živé hmoty. Sú nenahraditeľné 
v kombinácii s listnatými okrasný-
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Zelené steny dokážu zakryť 
nepekné výhľady a vytvoriť 
dokonalé súkromie. 


