
Kompozícia záhrady
Správne rozmiestnenie prvkov a ich napojenie na rodinný
dom je najdôležitejšou úlohou záhradného architekta.  Ich
výber musí podriadiť nielen fantázii majiteľov, ale predovšet-
kým možnostiam, ktoré daný priestor ponúka. Umiestnenie
vodného prvku, detského kútika či posedenia však musí mať
svoju logiku a nesmie sa zabúdať na správnu mierku odvode-
nú od proporcií ľudského tela.

Voľba materiálov
Pri záhradách s malými rozmermi musíme  predovšetkým dbať
na správny výber rastlinného a stavebného materiálu.
Kostrové prvky záhrady musia komunikovať s architektúrou
domu nielen materiálovo, ale aj  farebne. Príbuznosť materiá-
lov a ich farebné zladenie sú preto prvým dôležitým momen-
tom pri projekcii záhrady. Je vhodné ak sa v interiéri, alebo
na fasáde použité materiály znovu objavia aj v záhrade. Ide
predovšetkým o rôzne pásikové obloženia z kameňov, tehál,
alebo palubovkové prvky terás. Záhrada sa potom stáva pre-
dĺženou obytnou časťou, akousi vonkajšou obývačkou. 

Trávnik nadovšetko
Zdravý trávnik je základnou súčasťou väčšiny záhrad. Ak je
správne založený a  pravidelne udržiavaný, dokáže poskyt-
núť priestor pre oddych či aktivity. Ak ho zbytočne nerozdro-
bíme záhonmi, dokáže plochu dokonca opticky zväčšiť. Nie
vždy je však potrebné, aby sme nasilu vysievali či pokladali
trávnik a tým ukrajovali z funkčných plôch záhrady. Mnohé
moderné exteriérové plochy sa zaobídu aj bez súvislého zele-
ného trávnika, ktorý je nahradený kamennou drťou, výsadbou
či inými priestorovými prvkami. Trávnik nemusí byť bezpod-
mienečnou súčasťou našich záhrad. Správne zvolenou kom-
pozíciou záhrady a prevedením jednotlivých prvkov, dokáže-
me vytvoriť  ucelené plochy, ktoré ho úplne nahradia.

Krása v detailoch
Tam, kde záhrada nevie ponúknuť otvorené scenérie, priehľa-
dy či masové zoskupenia okrasných rastlín musíme zaujať
použitím zaujímavých detailov. Moderná dlažba, skulptúry,
mozaiky, zabudovaný záhradný nábytok či okrasné múriky
dokážu priestor nielen oživiť, ale ho  aj priestorovo  vymode-
lovať. Tak isto aj výber rastlín musí zodpovedať správnym pro-
porčným mieram záhrady. Selekcia kostrových rastlín musí
byť premyslená do detailov, aby v budúcnosti nespôsobovali
problémy hlavne svojimi rozmermi.  Vhodné sú najmä tvarové
kultivary okrasných stromov. Použitím listnatých krov, trvaliek,
okrasných tráv a popínavých rastlín môžeme vytvoriť premen-
livé kulisy pri posedeniach, chodníkoch či zamaskovať nepek-
né oplotenie. 

Už pri prvotnom plánovaní záhrady sa  musíme rozhodnúť, či
sa poberieme cestou jednoduchých výsadieb, alebo upred-
nostníme  riešenia, ktoré nám umožnia  vytvoriť jedinečnú
záhradu. V tomto bode zaváži nielen objem financií, ktoré
dokážeme na budúci projekt uvoľniť, ale aj chuť experimento-
vať a vytvoriť niečo neopozerané a jedinečné.
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Konštrukcie v záhrade nemusia vždy slúžiť určitej funkcii, môžeme pomocou nich vyjadriť
myšlienky, či docieliť zaujímavé optické efekty

Kameň, betón, plast, drevo, kov - široká škála materiálov umožňuje vytvoriť nevyčerpateľ-
né dizajnové kreácie

Posedenie v záhrade musí byť nielen štýlové, ale hlavne pohodlné
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DILEMA AKO STVÁRNIŤ
OKOLIE RODINNÉHO
DOMU, KTORÝ ZABERÁ
VÄČŠINU DRAHO ZAOB-
STARANÉHO POZEMKU JE
ZNÁMA HLAVNE V NOVO
VYBUDOVANÝCH ZÁHRAD-
NÝCH MESTEČKÁCH.
ZÁHRADA SA V MNOHÝCH
PRÍPADOCH  STÁVA NEDO-
CENENOU PLÔŠKOU,
UKRYTOU ZA HRADBAMI
TUJÍ, ALEBO BETÓNOVÉHO
OPLOTENIA. PRE JEJ ŠTÝLO-
VÉ STVÁRNENIE VŠAK STA-
ČIA DVE VECI: PREMYSLE-
NÁ KOMPOZÍCIA A ZMY-
SEL PRE DETAIL.

Veľkoryso riešené
malé záhrady



Vodné a doplnkové prvky spolu so skulptúrami vnášajú
do záhrady detaily a oživujú tak stiesnené plôšky

Pri projektovaní záhrady je najdôležitejšou úlohou stvárnenie a umiestnenie posedenia
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