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Podstatou v˘razného efektu v tomto
prípade sú na seba kolmé línie. Vertikály
v podobe svetl˘ch bambusov˘ch palíc na
pozadí tmav‰ích stoniek Ïivého bambusu
kontrastujú s horizontom trávnika, vodnej
plochy a bieleho chodníka i platní.

Betónov˘ monolit obloÏen˘ kameÀom
okrem predelu záhradného priestoru
ponúka zaujímav˘ kruhov˘ priehºad.

ZároveÀ je súãasÈou sklo-antikorového
vodopádu, ktorého predæÏená kon‰trukcia

slúÏi ako záhradn˘ stôl.
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K
aždý rok pribúdajú nové materiály, ktoré
umožňujú netradičné riešenia a inovatívne
technologické postupy pri výstavbe našich
záhrad. Najpoužívanejšie materiály ako sú

drevo, kameň, betón či kov, čoraz častejšie vidieť
v kombinácii s plastmi, sklom či kompozitnými ma-
teriálmi. Mení sa však nielen typ materiálu, ale

hlavne spôsob, akým sú tieto materiály použité
a skombinované s ostatnými prvkami v záhrade. 

Celulózový zázrak

Drevo ako jeden z mála organických stavebných
materiálov bolo pre náročnú údržbu dlho odsúdené

Materiály
v modernej
záhrade
Stavebný boom posledného desaťročia priniesol nové technológie

a materiály nielen do oblasti stavebníctva, ale výrazne posunul hranice

poznaného i v záhradnej architektúre.

Záhrada

Sklenené rúrky, charakteristické pevn˘m
tvarom a tvrdosÈou, si v prísnych

vertikálach dobre rozumejú s beztvarou
padajúcou vodou. 

Hoci beÏné drevené hranoly nie sú nov˘m
materiálom, spôsob ich pouÏitia z nich robí

netradiãn˘ originál. 
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záhradný architekt
www.grandgarden.sk

„Okrem premyslenej kompozície je pri návrhu
záhrady dôležitý i správny výber rastlinného
a stavebného materiálu. Kostrové prvky zá-
hrady musia komunikovať s architektúrou domu
materiálovo aj farebne. Je vhodné, ak sa mate-
riály použité v interiéri alebo na fasáde znovu
objavia aj v záhrade. Týka sa to najmä rôznych
pásikových obložení z kameňov, tehál alebo pa-
lubovkových prvkov terás. Záhrada sa potom
stáva predĺženou obytnou časťou, akousi von-
kajšou obývačkou.“

na rolu oplotení, lavičiek, pergol či altánkov. Nové mož-
nosti prišli až s dovozom tropických drevín, ktorých
masívnosť a odolnosť umožnili nové využitie a stvár-
nenie v záhrade. Palubovkové systémy rozšírili paletu
horizontálnych priestorotvorných prvkov a umožnili
vytvoriť príjemné posedenia v našich exteriérových
obývačkách. Čoraz častejšie sa skloňujú druhy drevín
ako bankirai, massaranduba, tatajuba, cumaru či ipe.
Palubovkové prvky z týchto drevín sú pevné a časovo
odolné. Ani pri nich však nesmieme zabúdať na pra-
videlné ošetrovanie konzervačnými olejmi, ktoré pre-
dĺžia ich životnosť. Novinka na trhu sú WPC dosky, vy-
rábané kombináciou plastových polymérov
a drevených pilín. Existujú v rôznych farebných vyho-

toveniach, nemenia svoje vzhľadové charakteristiky
a sú odolné proti klimatickým podmienkam.

Kameň, betón či tehla?
Podľa vkusu!

Pri výbere vhodnej dlažby na chodníky v záhrade
treba brať do úvahy predovšetkým farebné a tvarové
zladenie s architektúrou domu. Moderné dlažby
musia spĺňať požiadavky na mrazuvzdornosť, odol-
nosť proti vplyvom počasia či farebnú stálosť. Okrem
klasických betónových dlažieb a platňových systé-
mov sa do popredia čoraz častejšie dostávajú mra-
zuvzdorné tehlové dlažby či formátované kamenné

Klasické materiály betón a drevo sú
pouÏité hrav˘m spôsobom. Chodník
vyv˘‰en˘ nad terén prechádza pestrou
zmesou v˘sadieb. 

Pohodlné exteriérové leÏovisko
napodobÀujúce prirodzene zvlnenú krajinu

vytvorili palubovkové systémy.
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platne. Veľkej obľube sa teší aj „Crazy Paving“ z lá-
maného andezitu, bridlice, vápenca či pieskovca.
Kameň v záhrade sa môže použiť v tej najrozličnej-
šej podobe. Medzi atraktívnejšie spôsoby využitia
však určite patria pásové kamenné obklady stien či
okrasných múrikov. Zaujímavé a nevšedné prvky
v záhrade sú aj vykladané mozaiky tvorené rôznofa-
rebnými okruhliakmi či lámanými kúskami mra-
zuvzdorných dlaždíc.

Hrdza či lesk

Kov v záhrade zažíva svoje znovuzrodenie. Už
však nejde iba o bezduché kovové oplotenia odde-

ľujúce verejné od súkromného. Moderné kované
brány sú veľakrát umelecky poňaté a svojou ab-
strakciou už zdiaľky pútajú pozornosť. Materiály plo-
tových systémov ako oceľ, hliník či liatina dokážu
prepožičať oploteniu ultramoderný vzhľad. Zaují-
mavé využitie kovu v záhrade sú nepochybne aj me-
dené a antikorové prvky drobnej architektúry ako
skulptúry, hojdačky, vodné prvky či prvky záhrad-
ného osvetlenia. Populárna sa stáva aj špeciálna
oceľ COR-Ten, ktorá svojím hrdzavejúcim povrchom
vnáša do záhrady nielen krásnu patinu, ale i zaují-
mavú farbu a textúru.

Zoltán NAGY

Foto: Andrew DUNNE, Lýdia JUŠKOVÁ

Abstrakcia moderny na‰la odozvu v súso‰í
z nerovnak˘ch kovov˘ch valcov. Vynárajú
sa zo zelene, ãiastoãne predeºujú priestor
a sprostredkúvajú dotyk s umením. Le‰tené kamenné platne, 

známej‰ie skôr z pouÏitia v interiéroch,
vytvoria v záhrade jemn˘ vodopád.

Dominujúce pravé uhly sedenia
i ‰truktúrovan˘ch stien v malom aÏ tesnom
priestore zjemÀujú mäkké línie rastlín.
Hrdzav˘ kovov˘ raster zadnej steny je
priamo zapojen˘ do záhradného diania
t˘m, Ïe priamo cez neho rastú kmene
stromov. 
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