
N
a trhu existuje množ-
stvo 3D programov, 
ktoré umožňujú jedno-
ducho vyformovať kom-
pozíciu záhrady, osadiť 

v nej rastliny, palubovky, chodníky či 
vodné prvky. Vďaka nim dokážeme 
priestorovo vymodelovať záhradu 
a získať tak predstavu o jej budúcej 
podobe. Takéto programy pomáhajú 
nielen pri riešení samotnej výsadby, 
ale i pri rozmiestnení a optickom 

Virtuálne

 záhrady
S rozvojom informačných technológií sa i pre bežného 

užívateľa stávajú čoraz dostupnejšie počítačové programy, 
umožňujúce v jednoduchom grafickom rozhraní navrhnúť 

exteriérové úpravy okolo našich domovov. S trochou fantázie, 
vytrvalosťou a základnou počítačovou gramotnosťou sa preto 

môžeme vrhnúť do sveta virtuálnych návrhov, ktoré nám 
umožnia pochopiť priestor, v ktorom žijeme a prispôsobiť ho 

našim individuálnym požiadavkám. 

Zoltán Nagy       foto a vizualizácia Zoltán Nagyˇ

prevencii a liečbe rôznych chorôb a 
škodcov záhradných rastlín. Ak máme 
dostatok voľného času, môžeme vo vir-
tuálnom priestore vybudovať pergoly, 
terasy, mostíky, ploty a rôzne konštruk-
cie pre popínavé rastliny. Prostredníc-
tvom 3D pohľadov dokáže napríklad 
záhradný architekt vyťaženejšiemu 
investorovi rýchlejšie predostrieť ná-
vrhy riešenia daného priestoru. Vďaka 
jednoduchému výstupu sa zjednodušu-
je komunikácia aj so subdodávateľmi 

- stolármi, dláždičmi, murármi... Na 
základe vizualizácií rýchlejšie a lepšie 
pochopia predstavy o plánovanom die-
le. Podobné vizualizácie pomôžu aj pre 
domácim kutilom, plánujúcim svojpo-
mocnú výstavbu záhrady. 

Nekonečné variácie
Keď sa záhrada projektuje za počí-
tačom, dá sa urobiť v rôznych dizaj-
nových variáciách. Jednotlivé prvky 
možno meniť podľa vlastného vkusu 

tvarovaní zábrany, zakrývaní neže-
laných pohľadov, rozmiestňovaní 
vetrolamov, jednoduchých stavieb či 
umiestňovaní prvkov drobnej archi-
tektúry, pre ktoré v záhrade hľadáme 
optimálne miesto.

Výhody tretej 
dimenzie
Mnohé z programov umožňujú pohľad 
na premenu záhrady počas ročných 
období, alebo dokážu poradiť pri 

Mnohé 
z programov 
umožňujú 
pohľad na 
premenu 
záhrady počas 
ročných 
období.
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Keď sa záhrada 
projektuje za 

počítačom, dá sa 
urobiť v rôznych 

dizajnových 
variáciách. 

Jednotlivé prvky 
možno meniť podľa 

vlastného vkusu 
a fantázie.

Pri navrhovaní 
jednotlivých 
prvkov je 
dôležité 
vychádzať 
z proporcií 
ľudského tela, 
jednotlivé 
prvky v 3D 
preto treba 
prispôsobovať 
jeho 
priestorovým 
a fyzikálnym 
potrebám.

Nevýhodou je, 
že samotný 
program nepozná 
konkrétne 
klimatické, 
pôdne a svetelné 
podmienky, 
ktoré prevládajú 
na zvolenom 
stanovisku 
a ovplyvňujú 
správny výber 
rastlín.

a fantázie. Užívateľ pri návrhu nie je 
ničím obmedzovaný, zmeny môže robiť 
aj na poslednú chvíľu. Mnohé z podob-
ných programov majú veľmi jednodu-
ché pracovné rozhranie, navyše, práca 
s nimi je v porovnaní s technickým 
kreslením rýchlejšia a efektívnejšia. 
Na internete koluje množstvo praktic-
kých rád, ktoré napomôžu a usmernia 
začiatočníkov pri prvých krokoch. 
V mnohých prípadoch tu možno nájsť 

spomínané programy v základných 
variantoch, dokonca voľne dostupné 
a dajú sa bezplatne stiahnuť. 

Nevýhody virtuálneho 
sveta
Virtuálne programy majú množstvo vý-
hod, pre ktoré sa oplatí venovať im po-
zornosť, no majú aj „tienisté stránky“. 
Tou prvou je časová náročnosť, ktorá 
sprevádza vypracovanie samotného 

návrhu. Podobné programy sú doslova 
časožrútmi a hodia sa len pre trpez-
livejšie nátury. Druhou nevýhodou je 
priestorová (ne)skúsenosť: to, čo na 
monitore počítača vyzerá dobre, nemu-
sí dobre dopadnúť v reálnom priestore. 
Pri navrhovaní jednotlivých prvkov je 
dôležité vychádzať z proporcií ľudské-
ho tela, jednotlivé prvky v 3D preto 
treba prispôsobovať jeho priestorovým 
a fyzikálnym potrebám. Zvlášť sa to tý-

ka navrhovaniu posedov, terás či šírky 
chodníkov. Inou nevýhodou je fakt, že 
samotný program nepozná konkrétne 
klimatické, pôdne a svetelné podmien-
ky, ktoré prevládajú na zvolenom sta-
novisku a ovplyvňujú správny výber 
rastlín. To však dokáže prekonať rada 
odborníka, ktorý nám poskytne fundo-
vanú radu pri plánovaní kompozície 
a vytváraní ucelenejších predstáv 
o prvkoch zhmotnených v záhrade.  e
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