
102

zeleň    Zoltán Nagy     foto Andrew Dunne



103

Najdôležitejším ukazovateľom kvality dizajnérskych prác je 
nepochybne spracovanie detailov jednotlivých prvkov. Schopnosť 
dizajnéra zamerať sa aj na najmenšie, väčšinou podceňované 
maličkosti a kreatívne na ne upriamiť pozornosť, nie je vôbec 
jednoduché. 

V
edieť, ako u pozorovateľa 
prebudiť zmysly, zveda-
vosť a chuť objavovať i tie 
najmenšie súčasti celku, 
preto zostáva tou najväč-

šou výzvou aj v záhradnom dizajne.
Plejáda prvkov tvoriacich kompozí-
ciu a hmotu záhrady je takpovediac 
nevyčerpateľná. Sú to práve detaily 
a dizajnérsky riešené doplnky, ktoré 

Vyzývavé tvary, 
netradičné materiály, 

smelé farby 
a prepracované 

detaily sú základnými 
kameňmi súčasného 
záhradného dizajnu. 

detailov
V znamení

robia záhrady jedinečné. Odhliadnuc 
od faktu, že sa výraznou mierou po-
dieľajú na ich celkovom vzhľade, sú 
štýlotvorné a predurčujú charakter 
riešenia záhradných plôch. Na ich tvor-
be a stvárnení majú okrem dizajnéra 
a realizátora významný podiel aj výrob-
covia dlažieb, obkladov, záhradného 
nábytku, prvkov drobnej architektúry 
a v nemalej miere sama príroda.
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K netradičným záhradným doplnkom 
patria i elegantné hojdačky vyrobené 
z najrozličnejšieho materiálu.

umožňujú mnohotvaré stvárnenie 
priestoru. Moderné sú hlavne hladké, 
formátované platne skombinované 
s netradične koncipovanými tvarmi 
okrasných záhonov. Kameň je zau-
jímavý pre svoju štruktúru, širokú 
farebnú škálu a často aj pridanou 
hodnotou v podobe odtlačkov ska-

menených rastlín. Krásu detailov 
môžeme vnímať aj prostredníctvom 
mozaikových dlažieb a ornamen-
tov, ktoré dokážu spestriť a oživiť 
vzhľad záhrady. Zaujímavým mate-
riálom sú však aj plasty, laná z prí-
rodných pletív, klasické drevo či 
rôzne podoby kovu.

Materiál pod 
drobnohľadom
Najviac možností na vyzdvihnutie 
detailov v záhrade poskytuje prí-
rodný kameň. V podobe rôznych 
obkladov, dlažbových platní, či ako 
materiál vhodný pre drobnú archi-
tektúru, ponúka záhradným dizajné-
rom široké možnosti využitia. Jeho 
farebné a štrukturálne vlastnosti 
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Spôsob moderného využitia 
kameňa - formátované dlažobné 

platne s vkusne umiestneným 
vodným prvkom.
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Prvky drobnej 
architektúry
Dôraz na detaily musíme klásť najmä 
pri riešení malých plôch. Zaujímavou 
kompozíciou a terénnou modeláciou 
vieme vniesť do záhrady priestorovú 
hmotu, potrebnú na uplatnenie netra-
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Kľúčom 
k úspechu je 
premyslená 
priestorová 
modelácia 
s vhodne 
zladenými 
materiálmi 
a detailmi.

Netradičný záhradný materiál - sklo 
sa skvelo predvedie aj v roli lavičky či 

vodného prvku. 

dičných materiálov. Nápomocné sú aj 
rôzne prvky drobnej architektúry ako 
fontánky, vodné výpusty, skulptúry 
a štýlový nábytok. Plastové, sklenené 
a kovové posedenia, hojdačky a štý-
lové doplnky dokážu záhradu nielen 
netradične ošatiť, ale dodajú jej aj 
punc originality. Veľkú pozornosť tre-
ba venovať práve výberu záhradného 
nábytku. Netradične vyhotovený mo-
biliár svojím tvarom a materiálovým 
spracovaním oživí posedenie na tera-
se či v odľahlom kúte záhrady.

Medze  
predstavivosti 
 Neustále sa rozširujúca ponuka 
domácich a zahraničných výrobcov 
záhradného nábytku, skulptúr a vod-
ných prvkov nám umožňuje vybrať si 
a skomponovať harmonické zákutia 
i pri zdanlivo malých a neriešiteľ-
ných plochách. Pri plánovaní našich 
záhrad netreba klásť medze vlastnej 
fantázii. Experimentovaním a nekon-
venčným prístupom k dizajnu dokáže-
me vytvoriť zaujímavé a neopozerané 
kompozície plné farieb, tvarov a dôle-
žitých detailov.                                  e


