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Rozptýlenie pozoRnosti

nie vždy sa podarí priestor vymodelovať a zväčšiť zaužívanými trikmi. Keď už nič iné nepo-
máha, musíme sa snažiť o rozptýlenie pozornosti pozorovateľa. V praxi to znamená vytvore-
nie zaujímavých prvkov v záhrade, ktoré odpútajú pozornosť od rozmerov plochy a upriamia 
ju na detaily. toto môžeme docieliť vytvorením netradične dláždených spevnených plôch, 
zaujímavých vodných prvkov, či použitím extravagantného záhradného nábytku a skulptúr. 

Veľké nápady 
v malých záhradách

Máte malú záhradku či terasu a neviete, ako z nej vyťažiť maximum? Chceli by ste z nej mať minioázu, 
okorenenú zabudovaným nábytkom a inými atraktívnymi prvkami? Či už chcete vytvoriť záhradu na prácu, 
odpočinok alebo zábavu, ponúkame vám 12 rád, ktoré pomôžu maximalizovať váš životný priestor.
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Správne zladené proporcie
V malých záhradách sa treba vyhnúť 
používaniu prvkov väčších  rozmerov. platí 
to predovšetkým pri záhradnom nábytku, 
ktorý požiera priestor a je ťažký na mani-
puláciu. Je ideálne, ak všetky záhradné 
doplnky a dekorácie spolu ladia, sú vytvo-
rené v jednotnom štýle, sú na nich použité 
podobné farby, materiály a motívy.

Optika odrazu 
Vonkajšie zrkadlá do záhrad, buď voľne 
stojace alebo pripevnené na stene, odrá-
žajú svetlo. starostlivo umiestnené zrka-
dlo môže zdvojnásobiť záujem na malom 
priestore. spolu s vhodným orámovaním 
dokážu vytvoriť ilúziu „ďalšieho“ priesto-
ru, ktorý čaká na prebádanie.

použite fantáziu 

Vytvorte v záhrade zákutia, odde-
ľujte pohľady, vytvárajte priehľady. 
navoďte pocit, že záhrada sa skladá 
z viacerých oddelených častí, izieb. 
Vnesiete do záhrady nielen intimi-
tu, ale prebudíte v pozorovateľovi 
zvedavosť a chuť ísť sa pozrieť, čo 
je za rohom. fantáziu prebudíte aj 
použitím skulptúr a prvkov, ktoré 
majú svoju dušu a čaro. určite sa však  
vyvarujte gýča. 
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Použitie farieb
záhradu dokážeme opticky zväčšiť  
správnym výberom a umiestnením 
rastlín či materiálov. skúste na-
príklad v popredí záhrady vysadiť 
výraznú žlto kvitnúcu rastlinu a za 
ňou v odstupe tmavšie kvitnúce 
trvalky či kríky. svetlé, výrazné 
kvety budú pútať naše oči natoľko, 
že všetko v pozadí sa bude opticky 
prehlbovať a akoby ustupovať. 
podobný efekt dokážeme docieliť 
správnym výberom farby aj pri 
ostatných prvkoch v priestore 
záhrady.

Využitie perspektívy
Dlhé rovné čiary vedené do priestoru zväčšia priestor a predĺžia 
záhradu. ak chcete naplno využiť túto ilúziu, treba perspektíve 
trošku pomôcť  priblížením vzdialených koncov línií. falošnú 
perspektívu však vieme docieliť aj iným spôsobom. stačí, ak v 
popredí vysadíme o trošku vyššie rastliny ako v pozadí a dosiah-
neme rovnaký efekt. Vynikajúcim pomocníkom falošnej perspek-
tívy je výškovo rozdielne tvarovaný živý plot. 

Rozbitie malého pRiestoRu

tento trik môže byť rozporuplný, ale 
funguje. Rozbitím súvislej plochy malej 
záhrady na vzájomne poprepájané 
plochy záhonov, chodníkov, paluboviek 
či vodných prvkov sa  záhrada nielen 
zútulní, ale vytvorením atraktívnych 
zákutí i opticky zväčší. tento efekt však 
nefunguje univerzálne.
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VytVoRenie poseDenia 

V malých záhradách je najväčším prob-
lémom osadenie odpočinkovej plochy, 
posedenia. obyčajne sa odpočinková 
plocha umiestňuje hneď pri vstupe do 
domu, kvôli ľahkému prístupu. skúste 
však vytvoriť posedenie v kúte záhrady, 
čiastočne ho pohľadovo zakryť a vybaviť 
ho vymoženosťami exteriérových kuchýň. 
bude to váš najobľúbenejší kút záhrady, 
v ktorom strávite najviac času.
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Eliminácia trávnika
trávnik nemusí byť bezpodmienečnou súčasťou našich záhrad! Čím skôr si to v malých zá-
hradách uvedomíme, tým skôr vytvoríme plochu, ktorú budeme môcť naozaj začať využívať. 
správne zvolenou kompozíciou záhrady a vyhotovením jednotlivých prvkov dokážeme vytvoriť 
ucelené plochy, ktoré ho úplne nahradia. a bez kosačky a pravidelného strihania sa určite 
zaobídete, veď v záhrade chcete predovšetkým oddychovať. 

Zabudovanie prvkov
ideálnym riešením na optimálne využitie 
plôch v malých záhradách je zabudovanie 
funkčných prvkov do celkového dizajnu 
priestoru. zabudovať do múrikov či rôznych 
stien sa dá nielen plynový gril, kozub, umý-
vadlo či rôzne úložné plochy, ale aj samotný 
záhradný nábytok. ušetríme tým kopu mies-
ta a výsledný efekt určite bude stáť za to.

pRelínanie inteRiéRu s exteRiéRom

Výber správnych povrchových  mate-
riálov na výstavbu záhrady je kľúčový, 
zvlášť, ak je záhrada menších rozmerov. 
niektoré materiály, ako napríklad tehlová 
dlažba, dokážu záhradu opticky zväčšiť. 
použitím rovnakých materiálov v interiéri 
a exteriéri môžete oklamať oko a vytvoriť 
priestrannejší pocit. Vyvarujte sa však 
používania interiérových materiálov v  zá-
hrade. namiesto toho použite exteriérové 
materiály v interiéri, tým opticky predĺžite 
záhradu.
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multifunKČné Kombinácie

Dajte prvkom v záhrade mnohorakú funkciu. Vytvorte 
zaujímavý vodný prvok, ktorý v noci bude slúžiť ako prvok 
ohňový. Vytvorte z úložne dreva zaujímavý estetický 
doplnok, ktorý zaujme pri pohľade z kuchyne. spravte zo 
záhradného domčeka na náradie pôsobivý bar s vlastným 
výčapom, ktorým ohúrite kamarátov. Využite zabudova-
né lavičky na odkladanie vecí a detských hračiek. Čím 
viac funkcií jednotlivým prvkom v záhrade prisúdite, tým 
viac miesta ušetríte a viac praktických prvkov sa do nej 
vmestí.


