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Sen o krásnej záhrade s nádherným 
trávnikom 
a pohodlným 
zázemím sa neraz 
rozplynie už pri 
kúpe samotného 
pozemku.

T
orzo záhrady, ktoré zosta-
ne po výstavbe rodinného 
hniezda, nedáva veľakrát 
dôvod na optimizmus. Li-
mitovaný priestor však ne-

znamená, že si nemôžeme vybudovať 
atraktívnu a pohodlnú záhradu.

Dizajn verzus výsadba
Kľúčom k úspešnému využitiu po-
tenciálu limitovaného priestoru je 
z estetického a praktického hľadiska 
samotný dizajn. Už pri prvotnom plá-

záhrady
s maximálnym 
efektom

mini
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Posedenie je 
najdôležitejším 
kompozičným prvkom 
záhrady.

Stvárnenie záhrad 
ovplyvňuje v prvom 
rade svojský štýl ich 
majiteľov.

Trávnik nadovšetko
Zdravý trávnik je základnou súčasťou 
väčšiny záhrad. Ak je správne založený 
a je pravidelne udržiavaný, dokáže po-
skytnúť priestor na oddych či aktivity. 
Ak ho zbytočne nerozdrobíme záhonmi, 
dokáže plochu dokonca opticky zväčšiť. 
Nie vždy je však potrebné, aby sme na-
silu vysievali, či pokladali trávnik a tým 
ukrajovali z funkčných plôch záhrady. 
Mnohé moderné exteriérové plochy 

novaní záhrady sa musíme rozhodnúť, 
či sa poberieme cestou jednoduchých 
výsadieb, alebo uprednostníme rie-
šenia, ktoré nám umožnia vytvoriť 
jedinečnú záhradu. V tomto bode 
zaváži hlavne objem financií, ktoré 
dokážeme na budúci projekt uvoľniť. 
Dôležitým krokom je určenie rozpoč-
tového stropu, ktorý bude smerodajný 
pre fantáziu záhradného architekta. 
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sa zaobídu aj bez súvislého zeleného 
trávnika, ktorý je nahradený kamennou 
drvinou, výsadbou či inými priestoro-
vými prvkami. Trávnik nemusí byť bez-
podmienečnou súčasťou našich záhrad. 
Správne zvolenou kompozíciou záhrady 
a prevedením jednotlivých prvkov do-
kážeme vytvoriť ucelené plochy, ktoré 
ho úplne nahradia.

Ošatenie záhrady
Dôležitou súčasťou takto riešených 
plôch je predovšetkým posedenie 
a naň napojené prvky vybavenosti. 
Výstavbou statického − zabudovaného 
nábytku, vodných prvkov, grilu či mú-
rikov vymodelujeme plochu a umožní-

Ing. Zoltán Nagy
Grand Garden
0911 374 375

www.grandgarden.sk

Vodné prvky, záhradný nábytok 
a skulptúry sú najpôsobivejšími 
doplnkami záhrad.

me rozčlenenie záhrady na jednotlivé 
funkcie, podobne ako je to aj pri pôdo-
ryse domu. Veľa rušivých elementov 
dokážeme eliminovať práve týmito 
prvkami. Prievan, nepekné výhľady 
či nedostatok súkromia sa dajú riešiť 
výstavbou vhodných stien a oblože-
ní, tmavé kúty vieme oživiť farbami. 
Nenahraditeľnou súčasťou takýchto 
záhrad sú i skulptúry, umiestnené vo 

výrazných optických bodoch. Nielen-
že záhrady oživujú, ale vnášajú do 
nich aj kus nefalšovaného umenia.
Moderné trendy v záhradnej architek-
túre okoreňujú i tie najmenšie záhrady 
svojskými dizajnovými kreáciami. Zá-
hrady vytvorené v určitom štýle však 
musia ladiť nielen s osobitým štýlom 
majiteľov a ich domovom, ale aj so spô-
sobom života, ktorým žijú.                   e


