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relax záhrada

Na čerstvom 
vzduchu

ským zázemím a posedením. Práve  multi-
funkcionalita z nich robí najpohodlnejší a 
najvyužívanejší prvok záhrady. Preto je dô-
ležité, aby sme takéto stavby poňali štýlo-
vo a koncepčne. Čoraz viac sa do takýchto 
prístreškov inštalujú prvky exteriérových 
kuchýň ako zabudovaný gril, pracovná do-
ska, kuchynský drez či minibar. Slúžia teda 
nielen na posedenie , ale aj na prípravu je-
dál. ak sú umiestnené v blízkosti domu, 
môžeme v nich zabudovať úložné plochy 
pre palivové drevo, ktoré pekne poukla-
dané slúži aj ako pekná kulisa. dôležité je 
samozrejme  aj samotné posedenie, kde sa 
odohráva spoločenský život. Nesmieme 
podceniť výber záhradného nábytku, kto-
rý dokáže takýto prístrešok náležite ošatiť 
a oživiť. 

01 v moderných záhradách záhradný 

prístrešok zohráva dôležitú úlohu. Mal 

by byť nielen praktický, ale aj vkusne 

stvárnený. 

02 Hlavne pri malých záhradách musíme 

myslieť na každý detail. Jednotlivé prvky 

s výsadbou musia byť vhodne a logicky 

skombinované.

03 Vodný prvok dokáže oživiť aj ten 

najfádnejší kút v záhrade.

04 Solitérny nábytok záhradu náležite 

ošatí a dodá jej punc originality.

01 04

Orientácia a umiestnenie  
terás

Na vytvorenie oddychových zón  treba 
klásť patričný dôraz. Umiestnenie terasy, 
palubovky či iného posedenia musí byť lo-
gické a odvíjajúce sa aj od kompozičného 
riešenia domu. Obyčajne sa tieto plochy 
situujú v tesnom napojení na dom a jeho 
funkčné priestory. Nakoľko terasy sa vy-
užívajú väčšinou i na stolovanie a konzu-
máciu jedál, musíme myslieť na pohodlný, 
rýchly a nekonfliktný prístup. Výhodou je 
správna orientácia na svetové strany, aby 
sa tieto plochy dali využiť v priebehu celé-
ho dňa. Mnohé terasy a palubovkové plo-
chy sa v lete stávajú nevyužiteľné kvôli sil-
nému slnečnému žiareniu. Už pri výstavbe 

02 03

OkraSná záHrada Vyža-
duJe MnOžStVO VOľnéHO 
čaSu, ktOrý MuSíMe VenO-
Vať predOVšetkýM údržbe 
tráVnikOVýcH plôcH či 
OkraSnýcH záHOnOV. ak V 
neJ MáMe aJ úžitkOVé plO-
cHy, čaS VynalOžený na 
údržbu Sa zVyšuJe. neVy-
SlOVenOu praVdOu Však 
Je, že aJ záHradné práce 
Môžu pôSObiť relaxačne 
a pOHyb na čerStVOM 
VzducHu Môže byť pre náS 
VeľMi prOSpešný. 

záhrada by sa však nemala preme-
niť na bezduchú plochu, o ktorú sa 
musíme len otrocky starať. Mala by 

nám ponúknuť aj priestor, v ktorom  vie-
me oddychovať pasívne, nerušene si pre-
čítať knižku, pripraviť jednoduché jedlo, 
vypiť kávu, či privítať návštevu. Tento 
článok hovorí práve o takýchto plochách  
a možnostiach ich stvárnenia a využitia.

POsedenie POd PrístreškOm

záhradné stavby sú čoraz častejšie chápa-
né ako multifunkčné prvky, ktoré dokáže-
me využiť v priebehu celého roka. Veľakrát 
sa v nich snúbi úložný priestor s kuchyn-
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domu by sme mali preto myslieť na vhod-
né tienenie a jeho ukotvenie v stene ešte 
predtým, ako sa dokončí fasáda domu.

V lOne PrírOdy

K posedeniu a kontaktu s prírodou však 
nie vždy potrebujeme zložité záhradné 
stavby  so všemožným vybavením a ná-
kladným zázemím. Veľakrát postačí vkus-
ný záhradný nábytok umiestnený v objatí 
kvetinovej výsadby. romantické posede-
nie v kúte záhrady pod košatým stromom 
má neopakovateľné čaro. Umiestnenie 
však vždy záleží od veľkosti pozemku, 
jeho členitosti a možností, ktoré priestor 
ponúka. Výber rastlín u takýchto posedení 
musí byť do detailov premyslený a vhod-
ne skombinovaný. Najvhodnejšie sú dlho 
kvitnúce trvalkové zoskupenia, skombi-
nované s jarnou, viacfázovo kvitnúcou vý-
sadbou cibuľovín, či vždyzelené druhy. 

OživeNie priestOru

Posedenie na terase či pod prístreškom si 
vieme spríjemniť, ak vytvoríme pekné vý-
hľadové body a náležitú kulisu. Nápomoc-
né sú v takomto prípade prvky drobnej 
architektúry ako rôzne ohniská, skulptúry 
či vodné prvky. Tie posledné vnášajú do 
záhrady dynamiku a zaujímavú zvukovú 
kulisu. Novodobým trendom je minimali-
zovanie objemu vody v takýchto prvkoch. 
dôvodom je predovšetkým menej náročná 
údržba. Voda spútaná do uzatvoreného 
cyklu cirkuluje vďaka čerpadlu v minimál-
nom objeme, čo uľahčuje čistenie a údržbu 
systému. drobné skulpturálne vodné prv-
ky slúžia vyslovene estetickým potrebám 
a využívajú sa na oživenie a dotvorenie 
priestoru. Možnosti stvárnenia takýchto 
prvkov sú nevyčerpateľné. Pri tematických 
záhradách sú to väčšinou na mieru vyrobe-
né prvky, zladené a prepojené s ostatnými 
prvkami v záhrade. Najviac sa uplatňujú  
v rozmerovo menších záhradách, v kto-
rých tvoria dôležitý estetický doplnok.

aktívNe využitie vOdy

horúce letné dni umožňujú využitie vody 
prostredníctvom kúpacích jazierok, bazé-
nov či víriviek.  Poskytujú možnosti pre 
letné kúpanie a oddych pri vode. relaxač-
ným hitom posledných rokov sú vírivky, 
ktoré formou hydromasáže regenerujú  
a uvoľňujú telo. Pri ich osádzaní však mu-
síme predovšetkým myslieť na rozumné a 
nekonfliktné umiestnenie. Pri plánovaní 
otvorených vodných plôch musíme pamä-
tať aj na  bezpečnosť našich ratolestí a rá-
tať s výstavbou zábran, ktoré zamedzia ich 
nekontrolovanému prístupu k vode.

ing. zoltán nagy, záhradný architekt
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05 zabudované úložné priestory šetria 

miesto a oživujú priestor.

06 čím viac detailov do záhrady vnesie-

me, tým je zaujímavejšia. kombinácia 

a vzájomné prepojenie prvkov však musí 

byť premyslené, vhodne farebne a textú-

rovo zladené

07 V záhradnej architektúre platí, že sa 

netreba báť experimentovať a prichádzať 

s novými, netradičnými prvkami.


