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Dizajn verzus skalky a tuje
Vrcholom umenia domáceho záhradného archi-
tekta v minulom storočí bola založená skalka 
a zbierka ihličnanov tvoriacich jadro výsadby.
Rastlinnú výsadbu dopĺňali záhradné stavby ako
pergoly či altánky, v ktorých sa odohrával spolo-
čenský život. Celkovej kompozícií záhrady sa
nevenovala až taká pozornosť, dôraz sa kládol
predovšetkým na použitý rastlinný materiál. Za
uplynulé roky sa však k slovu čoraz častejšie hlási
moderný záhradný dizajn, ktorý pretvára zafixo-
vaný obraz záhrady v našich mysliach. Záhrady
sa stávajú obytnými plochami, ktoré ponúkajú
maximálne pohodlie a funkcie, ktoré sme si v nich
doteraz nedokázali ani predstaviť. 

Štýl záhrady
Vďaka mnohorakosti ľudských nárokov a rozdielne-
mu ponímaniu krásy sa počas stáročí vyvinuli rozlič-
né umelecké slohy a architektonické štýly, ktoré
neustále ovplyvňujú a inšpirujú vývoj umenia 
a dizajnu všeobecne. Podobne je to aj so záhrad-
nou architektúrou, pri ktorej môžeme rozlišovať
štýly, slohy či tematické zamerania. V súčasnosti sa
najviac skloňuje formálny, minimalistický či moder-
nistický štýl. V kurze sú samozrejme záhrady inšpi-
rované koloniálnou, vidieckou či orientálnou kultú-
rou. Najzaujímavejšie sú však tematické záhrady,
ktoré zhmotňujú individuálne požiadavky klientov 
a vypovedajú o nevyčerpateľnej ľudskej kreativite.

Geometrická moderna
Moderné záhradné  štýly čoraz viac inšpirujú i na
domácej pôde. Novodobé kompozície záhrad
vychádzajú z jednoduchých línií a geometrických
obrazcov, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú.
Bezmyšlienkovite rozvrhnuté vlniace sa oblúky
nahrádzajú premyslené kompozície, v ktorých
každá funkcia má svoj jasne vymedzený priestor.
Dizajn záhrady veľakrát balansuje na hrane mini-
malizmu.  Vychádza predovšetkým z daného prie-
storu, ku ktorému sa prispôsobuje a s ktorým nesú-
perí. Geometrizmus sa prenáša nielen do kompozí-
cie záhrady, ale je zreteľný taktiež pri drobných
stavbách, vodných a oddychových prvkoch. 

Výber rastlín
Strohé geometrické línie záhrad vyžadujú zjemne-
nie pomocou rastlinného materiálu, ktorý samotný
dizajn nepotláča, ale plnohodnotne dopĺňa. 
K slovu sa čoraz častejšie hlásia trvalkové a trávo-
vé zoskupenia, ktoré svojou premenlivosťou 
a farebnosťou oživujú a zjemňujú záhony.
Premenlivosť v záhrade sa podčiarkuje výsadbou
cibuľovín, ktoré dokážu jarnú záhradu náležite oša-
tiť. Listnaté stromy a kry v kombinácii so vždyzele-
nými drevinami tvoria jadro výsadieb. S  dlhodobo
kvitnúcimi trvalkami a trávami sa dokonale dopĺňa-

Moderné záhradné prístrešky ponúkajú komfort a plnohodnotné exteriérové vybavenie

Strohé geometrické tvary dopĺňajú rastliny s jemnou textúrou

V priestore našich záhrad nachádzajú čoraz väčšie  uplatnenie i kuchynské prvky
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V ZÁHRADNOM DIZAJNE
SÚČASNÁ TVORBA V ZÁH-
RADNEJ ARCHITEKTÚRE
SMERUJE K VÝSTAVBE
ZÁHRAD, KTORÉ PONÚKA-
JÚ ČORAZ VIAC MOŽNOS-
TÍ PRE ODDYCH A TRÁVE-
NIE VOĽNÉHO ČASU.
ZÁHRADY SÚ ÚZKO PREPO-
JENÉ NA INTERIÉR A STÁ-
VAJÚ SA PLNOHODNOT-
NÝM PRIESTOROM, V KTO-
ROM TRÁVIME VOĽNÝ ČAS
NIELEN PASÍVNYM ODDY-
CHOM, ALE I PRÍPRAVOU
JEDÁL ČI ŠPORTOVÝMI
AKTIVITAMI. MOTTOM NO-
VODOBÝCH ZÁHRADNÝCH
DIZAJNÉROV SA STALI JED-
NODUCHOSŤ, ZROZUMI-
TEĽNOSŤ, PREMYSLENÁ KO-
MPOZÍCIA A JEDNODU-
CHÁ ÚDRŽBA.

MODERNÉ TRENDY



Štylizované vodné plochy sa stvárňujú vo forme ľahko udržiavateľných bazénikov

I záhrady s vidieckym štýlom môžu byť moderné, kompozícia však musí ladiť s použitými prvkami

jú. V minulosti masívne preferované ihličnany sa
používajú už iba minimálne, ako doplnkové či soli-
térne rastliny. 

Prvky drobnej architektúry
Zaujímavou kompozíciou a terénnou modeláciou
vieme vniesť do záhrady priestorovú hmotu potreb-
nú pre uplatnenie netradičných materiálov.
Nápomocné sú rôzne prvky drobnej architektúry
ako múriky, palubovky, okrasné bazéniky, vodné
výpusty, skulptúry, zabudovaný nábytok či záhrad-
né prístrešky. Štýlový záhradný nábytok a doplnky
dokážu záhradu zosobniť a dodať potrebný punc
originality. Pri plánovaní našich záhrad v prvom
rade nesmieme klásť medze vlastnej predstavivosti.
Experimentovaním a s nekonvenčným prístupom 
k dizajnu dokážeme vytvoriť zaujímavé a neopoze-
rané kompozície plné farieb, tvarov a dôležitých
detailov.

FOTO Ing. Zoltán Nagy
TEXT Ing. Zoltán Nagy

Grand Garden
www.grandgarden.sk

V malých záhradách veľakrát absentuje trávnik, ktorý je nahrádzaný dizajnovými doplnkami

Moderné stavebné technológie umožňujú nekonvenčné dizajnové kreácie
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