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Zelená symbolizuje pokoj, rovnováhu, prirodzenosť a evokuje 
samotnú prírodu. Zelené rastlinné výsadby upokojujú zrak  
a pozitívne ovplyvňujú naše vnímanie a náladu.

M
ilovníci zelenej v tom majú jasno: žiadne pes-
trofarebné kvetinové výsadby, len obľúbená 
zeleň, ktorú sem-tam spestria nenápadné 
kvietky v kombinácii s prirodzenými prírodný-
mi materiálmi. „Zelené záhrady“ sa tešia čoraz 

väčšej popularite a otvárajú nové obzory v možnostiach využi-
tia rastlín v záhrade. 

Rastlinný mišmaš 
S rozvojom záhradného dizajnu a jeho prechodom z „výsadkár-
skeho“ štýlu na premyslené dizajnérske kreácie nastupujú nové 
trendy, ktoré ovplyvňujú nielen celkové stvárnenie, ale aj rastlin-
nú výsadbu našich záhrad. Architektonicky poňaté záhrady, totiž 
nestačí „len vysadiť“. Samotná rastlinná výsadba síce naďalej 
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oázy zelene

Čisto zelené výsadby sú 
momentálne populárne 

hlavne v zahraničí.
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zostáva kľúčovým aktérom, nie však 
vo forme, ako ju poznáme z nedávnej 
minulosti. Populárne okrasné dreviny 
ako dráče, tavoľníky, vajgélie, nátrž-
níky či buddleje roky utvárali spolu s 
ihličnanmi klasický pohľad na rastlinnú 
výsadbu. Kombinácie obdobných okras-
ných krov vnášali do záhrad akú-takú 

premenlivosť, ale vytvárali aj výškovo 
nejednotné hmoty rastlín. S postupným 
prenikaním trvaliek do záhrad sa vý-
sadby obohatili o farby a premenlivosť. 
No ani bohato kvitnúce záhony nemusia 
lahodiť každému oku. Milovníkov sý-
tozelených, minimalistických výsadieb 
oslovujú najviac zelené záhrady.

Zelená farba 
najlepšie 

vynikne  
v prirodzených, 

prírodných 
výsadbách 

zelene.

zeleň

Druhový výber
Paleta vhodných rastlinných druhov 
na stvárnenie zelených záhrad je 
naozaj bohatá. V závislosti od svetel-
ných a pôdnych podmienok môžeme 
použiť pomerne širokú škálu drevín, 
tráv či vytrvalých rastlín. Na hmotové 
vytvarovanie záhrad sú najideálnejšie 

Po čisto zelených výsadbách 
radi siahajú aj projektanti 
minimalistických záhrad.
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Zelené rastliny hrajú 
dôležitú úlohu aj pri 

vertikálnych stenách.

listnaté kry ako krušpán či zemo-
lez. Strihaním sa dajú vytvarovať do 
najrozličnejších podôb. Vankúšovité 
či globózne krušpány sú najpoužíva-
nejším a najvďačnejším materiálom 
na výsadbu. Z ihličnanov sú vhodné 
hlavne tisy či nízke kompaktné ko-
sodreviny. Všetky spomínané druhy 
sú vždy zelené, čo je pri podobných 
výsadbách veľkým plusom. Dreviny 
sa výborne kombinujú s okrasnými 
trávami a, samozrejme, s trvalkami so 
zaujímavými listami. Medzi ne patria 
napríklad paprade, hosty, alchemilky 
či krpčiarky. Dôležité je vyberať nižšie 
trvalky, s farebne menej výraznými 
kvetenstvom. 

Na jednej vlne  
s prírodou
Obdobné výsadby sa štylizujú do po-
doby vzdušných, prírodu imitujúcich 
výsadieb. Zelené rastliny sa však hodia 
aj do prísne geometrických pôdorysov 

zeleň

- na zjemnenie a tvarové doplnenie. 
Mnohé druhy sa hodia aj na zatiene-
né miesta, lebo ich dokážu výrazne 
oživiť. Kostrové kry sú náročnejšie na 
údržbu, ktorá spočíva v tvarovaní jed-
notlivých kríkov. Trávnikové plochy sa 

v podobných záhradách používajú len 
minimálne, aby sa farebne navzájom 
nenegovali. Čisto zelené výsadby sa 
najviac hodia k moderným, minimalis-
tickým stavbám, ktoré plnohodnotne 
dotvárajú a vyzdvihujú.                      e


