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Vytváranie a modelácia 
priestorotvorných prvkov 
je najsilnejšou zbraňou 
v rukách záhradných 
architektov. Okrasné 
múriky, vyvýšené záhony 
a rôzne konštrukcie 
preklenujú terénne rozdiely 
a atraktívnou formou 
oživujú plochy rovinatých 
záhrad.

M
ilovníci moderného 
záhradného dizaj-
nu čoraz častejšie 
siahajú po netradič-
ných riešeniach ako 

sú okrasné múriky, vyvýšené vodné 
prvky či zabudovaný nábytok. Ustu-
pujúce skalky prenechávajú priestor 
vyvýšeným záhonom, ktoré sú me-
nej náročné na údržbu a pomocou 
ktorých dokážeme záhradu efektne 
výškovo vymodelovať. Kombináciou 
kvalitných materiálov uplatnených 
pri ich výstavbe vnášame do záhrady 
textúry a farby, ktoré sú základom 
dizajnových kreácií. Rastlinná vý-
sadba v mnohých prípadoch už iba 
dotvára samotnú kompozíciu  
a s technickými prvkami nesúperí. 
V mnohých prípadoch slúži iba ako 
kulisa pre drobné stavby.

kreatívne
modelovanie 

priestoru

Zoltán Nagy       foto Zoltán Nagy, Andrew Dunneˇ



8988

Pokušenie vo forme 3D
Najmä priestory maličkých záhrad vy-
žadujú riešenia, ktoré ich opticky zväč-
šia alebo výškovo vymodelujú. Práve 
v ich kompozícii sa preto najčastejšie 
využívajú priestorotvorné prvky,  
ktoré im dodajú chýbajúcu hĺbku  
a pozadie na uplatnenie textúr. Pre-
myslenou skladbou v nich dokážeme 
skĺbiť funkčné i estetické prvky vo 
fungujúci celok, ktorý nám ponúkne 
potrebné súkromie. Výstavba takýchto 
prvkov je samozrejme finančne nároč-
nejšia, výsledný priestor je však kvali-
tatívne hodnotnejší a útulnejší.

Priestorotvorné prvky
Najjednoduchšou formou terénnej modelácie 
sú vyvýšené záhony, ktoré ohraničujú a spá-
jajú jednotlivé výškové úrovne. Uplatnia sa 
vo svahovitom teréne ako aj pri rovinatých 
plochách, kde ich vytvárame umelo. Dôležitým 
momentom pri ich výstavbe je správna drenáž 
a izolácia okrasných múrikov od pôdnej vlh-
kosti. Môžeme do nich zabudovať posedenia, 
exteriérové kuchynské prvky či vodné prvky, 
ktoré oživia priestor a vnesú do nich potrebnú 
dynamiku a premenlivosť. Populárne sú taktiež 
rôzne konštrukciu z dreva či kovu, ktoré vedú 
pohľady, rámujú výhľady a priehľady. Častokrát 
slúžia aj ako opora popínavých rastlín.

Vyvýšené záhony 
nielenže modelujú 

priestor, ale 
ponúkajú i plochy 

na uplatnenie farieb 
a textúr stavebných 

materiálov.

Vhodnými 
priestorotvornými 

elementmi sú vodné 
prvky, ohniská  

a konštrukcie pre 
popínavé rastliny.
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Výber materiálov  
a farieb
Najväčším benefitom, ktoré nám po-
dobné priestorotvorné prvky dokážu 
ponúknuť, je plocha, na ktorej sa 
uplatnia textúry kamenných, dreve-
ných či tehlových obložení. Ich povrch 
musí farebne korešpondovať s existu-
júcimi povrchmi v záhrade, prípadne 
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Vodné prvky ponúkajú najviac možností 
na kreatívne modelovanie priestoru.

Výber materiálu vždy 
podriaďujeme celkovému dizajnu 
záhrady.

s fasádou rodinného domu. V kurze 
sú aj rôznofarebné štruktúrované 
omietky, striekaná dlažba či mozai-
kové obloženia. Nemenej populárne 
sú nerezové alebo Cor-tenové platne. 
Výber materiálu sa podriaďuje celko-
vému dizajnu a vkusu investorov.

Vodné prvky
Samostatnú kategóriu priestorotvor-
ných elementov tvoria vodné prvky. 
V moderných záhradách väčšinou 
vychádzajú z pravidelného pôdorysu 
a sú poňaté ako malé okrasné bazé-
niky, ktoré sú nenáročné na údržbu. 
Umiestňujú sa v blízkosti oddycho-
vých zón, aby bol návštevník v čo naj-
užšom kontakte s vodou. Voda vnáša 
do záhrady nielen hĺbku, ale aj výšku, 
ktorú vnímame vďaka odrazu oblohy 
na jej povrchu. Pri správne zvolenom 
podsvietení dokáže vrhať do tmy sve-
telné odrazy, ktoré oživia večernú zá-
hradu a navodia v nej nezameniteľnú 
atmosféru.                                        e
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