
1 Z&B

MODERNÉ ZÁHRADNÉ STAVBY
POPULARITA ZÁHRADNÝCH PRÍSTREŠKOV RASTIE V PRIAMEJ ÚMERE S ROZVOJOM
ZÁHRADNÉHO DIZAJNU. TVORIA NAJDÔLEŽITEJŠIU STAVEBNÚ JEDNOTKU ZÁHRADY, 
V KTOREJ SA SPÁJAJÚ VŠETKY AKTIVITY SPOJENÉ S ODDYCHOM, ČI PRÍPRAVOU JEDÁL.

Novodobé stavby v záhradách nadväzujú na tra-
díciu pergol, altánkov či zimných záhrad a nachá-
dzajú čoraz väčšie uplatnenie v priestoroch
našich záhrad. Pri ich výstavbe zohráva prvoradú
úlohu predovšetkým funkcia, ktorej budú slúžiť.
Nemenej dôležité je však aj ich estetické stvárne-
nie, ktoré musí úzko komunikovať so štýlom samot-
nej záhrady.

NADČASOVÉ UPLATNENIE
V rozličnej forme sprevádzajú záhradné prístrešky
ľudstvo v priereze celej jeho histórie. Boli prítomné
už v starovekom Egypte, Ríme či Grécku, kde 
v pôvodnej podobe slúžili na strechách domov ako
tienidlá či rozhľadne do okolitého prostredia. Až
neskôr sa začali umiestňovať v priestoroch záhrad,
kde v priebehu tisícročí nadobudli rozličné funkcie.
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Slúžili ako domáce svätyne, vonkajšie kuchyne, čajovne či spál-
ne. Dnešné prístrešky za nimi v žiadnom ohľade nezaostávajú 
a kombinujúc jednotlivé funkcie ponúkajú komfortné zázemie
pre každodenný oddych.

UMIESTNENIE PRÍSTREŠKOV
Stavby podobného charakteru sú vždy umiestňované vo výraz-
ných kompozičných bodoch, v miestach, na ktoré sa sústreďujú
pohľady, poprípade z ktorých sa ponúka najkrajší výhľad na
záhradu. Ich umiestnenie si preto vyžaduje, aby boli vhodne
esteticky stvárnené, kvalitne vyhotovené, a materiálovo a fareb-
ne ladili s prostredím, v ktorom sú osadené. Kompozícia záhrad
sa im neraz prispôsobuje a úzko s nimi komunikuje. Niet sa čo
čudovať, veď práve v týchto stavbách trávime najviac času.
Moderné koncepcie v nich kombinujú možnosti prípravy jedál 
s pasívnym oddychom. Pohodlné posedenie a kuchynské záze-
mie je najväčším lákadlom najmä pre tých, ktorí hľadajú únik od
hektického ruchu každodenného života. 

NOVODOBÉ STVÁRNENIE
Podoba takýchto stavieb je v skutku rôznorodá. Závisí predo-
všetkým od záhradného štýlu, s ktorým musí úzko komunikovať.
Dizajn takýchto prístreškov je limitovaný jedine predstavivosťou
architekta a škálou materiálov, ktoré môžu byť na ich výstavbu
použité. K najpopulárnejším ešte stále patrí drevo a  oceľ, do
popredia sa však čoraz viac pretláčajú aj plasty, či kovy ako hli-
ník, nerez alebo meď v kombinácii s modernými strešnými kryti-
nami z plastov či skla. Farebnosť, materiálové prevedenie či
uplatnenie jednotlivých funkcií závisí predovšetkým od potrieb 
a nárokov majiteľov. Pri hmotovom členení sa dôraz kladie pre-
dovšetkým na jednoduché línie, uplatnia sa však aj prísne geo-
metrické tvary v optickom prepojení na ostatné kompozičné
prvky v záhrade, s ktorými však musia aktívne komunikovať.

Prvoradou funkciou záhradných stavieb  zostáva predovšetkým
možnosť schovať sa pred nečakanými zrážkami či úmornými
slnečnými lúčmi. Umožňujú nám predĺžiť čas strávený v záhrade
a tým pádom nám predlžujú možnosti oddychu a regenerácie 
v nej.
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