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SPRÍJEMNIŤ, PREDĹŽIŤ A OBOHATIŤ CHVÍLE STRÁVENÉ V PRÍRODE - ZÁHRADE. PRÁVE O TOM 
SÚ NOVÉ TRENDY VO SVETE ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY. SNAŽIA SA POŇAŤ ZÁHRADU AKO 
ARCHITEKTONICKÝ CELOK, PLNÝ DETAILOV, DIZAJNOVÝCH KÚSKOV ČI PRAKTICKÝCH 
DOPLNKOV. 

Nové trendy ovplyvňujú stvárnenie 
širokej palety prvkov, ktoré záhra-
du vytvárajú a dotýkajú sa každej 

jej organickej či anorganickej súčasti.  Na 
nasledujúcich stranách vám priblížime tie 
najdôležitejšie, ktoré najviac vplývajú na 
vytváranie jej novodobého obrazu. 

1. TEMATIZÁCIA ZÁHRAD
V poslednom období sa záhrady čoraz čas-
tejšie riešia tematicky, inšpirujúc sa archi-
tektúrou, technologickými výdobytkami či 
samotnou prírodou. Nápad a myšlienka sa 
pretavujú nielen do celkovej kompozície 
záhrady, ale i do stvárnenia prvkov drob-
nej architektúry.  Zvolenou témou, alebo 
konceptom môžeme vyrozprávať príbeh 
a urobiť záhradu ľahko čitateľnou a jedi-
nečnou.  Pretavením určitej myšlienky do 
záhrady docielime, že sa záhrada nestane 
bezduchou kombináciou trávnika a okras-
ných rastlín.

2. KREATÍVNE STVÁRNENIE 
STAVEBNÝCH PRVKOV
Záhradné stavby ako altánky, pergoly či 
rôzne prístrešky sú dôležitou súčasťou 
záhrad. Sústreďuje sa v nich spoločenský 
život a sú miestom odpočinku či úkrytu 
pred nepriazňou počasia. Ich stvárnenie 
je preto kľúčové. Moderné trendy im však 
neprisudzujú výlučne praktickú funkciu. 
Musia byť klenotom záhrady, nie iba jej 
súčasťou. Je preto dôležité, aby sa na ne 
náležite upriamila pozornosť. Umiestňu-
jeme ich preto do výrazných fokálnych 
bodov, kompozičných uzlov, do ktorých,  

NOVÉ TRENDY 
V ZÁHRADNOM DIZAJNE

01 Pri používaní výrazných farieb musíme 

použité farby zosúladiť s existujúcimi prvkami 

ako i  s rastlinnou výsadbou.

02 Novodobé trendy prajú zabudovanému 

nábytku a multifunkčným prvkom.

03 Dôležitým prvkom záhrady sa stáva prístre-

šok. Vedieme k nemu pohľady a priehľady, 

musí byť preto náležite esteticky stvárnený.

04 Vodné prvky s malým objemom vody vytlá-

čajú zo záhrad na údržbu náročné jazierka.
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a z ktorých vedieme výhľady a pohľady. 
Ich materiálové stvárnenie môže byť rôz-
norodé. Dôležitejším momentom je však 
ich previazanie na okolité štruktúry a prí-
padné opakovanie sa tvarov či štruktúr 
prístrešku v plošnej kompozícii záhrady.

3. INTEGROVANIE KUCHYNSKÝCH 
PRVKOV
Ruka v ruke so zaujímavým stvárnením 
prístreškov ide aj integrovanie kuchyn-
ských prvkov do priestoru záhrady. Trend 
prichádzajúci z Austrálskeho kontinentu 
si získava čoraz viac fanúšikov i v našich 
končinách. Na kuchynský drez, zabudo-
vaný gril, piecku či úložné priestory pre 
kuchynskú vybavenosť myslí i čoraz viac 
našincov. Letné kuchyne  ponúkajú mož-
nosti pre kulinárske vyžitie sa a spríjemnia 
strávené chvíle v záhrade.

4. STVÁRNENIE ELEMENTOV
Voda je nepopierateľne jednou z najdôle-
žitejších elementov v záhrade. Moderné 
trendy však podporujú jej stvárnenie vo 
forme, ktorá nie je náročná na údržbu. Na 
údržbu náročné jazierka sa čoraz častejšie 

nahrádzajú vodnými prvkami, v ktorých 
cirkuluje minimálny objem vody. Ide o rôz-
ne skulpturálne vodné prvky a formálne 
bazéniky kombinované s rôznymi vodný-
mi výpustami a chrličmi. Vizuálny  a akus-
tický efekt je väčšinou umocnený svetel-
ným efektom vo večerných hodinách.  
Dôležitou súčasťou moderných záhrad je 
i ohňový prvok. Je úplne jedno, či jeho 
zdrojom energie je drevo, plyn, bioalkohol, 
alebo rôzne gélové substancie. Oheň do 
záhrady jednoducho patrí a efekt, ktorý v 
neskorých večerných hodinách ponúka sa 
nedá ničím iným nahradiť. Hra plameňov, 
odrazy a odtiene vrhaného teplého svetla 
sú v noci jednoducho magické. Na jeho 
uplatnenie slúžia rôzne ohňové koše, fakle 
či zabudované  ohniská, slúžiace aj na prí-
pravu jedál.

5. UPLATNENIE UMENIA 
V ZÁHRADE
Trojdimenzionálne umelecké diela do-
minujú v záhradách už celé tisícročia. 

Svoje vrcholové uplatnenie našli hlavne 
v renesančných a barokových záhradách,  
v podobe figuratívnych kamenných sôch. 
Modernistické trendy, ktoré nastúpili  
v 50-tich rokoch minulého storočia pri-
niesli abstrakciu  a symbolizmus preta-
vený nielen do sôch, ale aj do moderných 
skulptúr. Skulptúry tvoria nenahraditeľ-
ný estetický a umelecký doplnok záhrad.  
Dizajnéri im preto v záhradách právom 
prisudzujú dôležitú úlohu a uplatnenie. 
Inšpirované tradičnými umeleckými slo-
hmi, ale aj novodobou geometrickou ab-
strakciou oživujú nevýrazné kúty, steny,  
trávnikové plochy či okrasné záhony.  

6. NÁBYTOK V ZÁHRADE
Najmä pri rozmerovo malých záhradách 
sa oplatí do priestorotvorných prvkov za-
budovať  záhradný nábytok. Ten sa tým 
stane neoddeliteľnou súčasťou záhrady a 
prispieva tak k jedinečnému charakteru 
záhrady. V móde je i používanie rôzneho 
solitérneho nábytku, pri ktorom praktic-
kosť nie je až taká dôležitá. Sedacie vaky, 

dizajnové lehátka, alebo nábytok vyrobený 
z dreva, však musí byť náležite umiestne-
ný a pohodlný.

7. POUŽÍVANIE VÝRAZNÝCH 
FARIEB.
V minulosti sa v našich končinách výrazné 
farby príliš nepoužívali. Na ich uplatnenie 
chýbali predovšetkým zaujímavé plochy. S 
výstavbou murovaných oplotení, vyvýše-
ných záhonov a rôznych konštrukcií nám 
v záhrade vznikajú povrchy, na ktorých sa 
môžu uplatniť nielen zaujímavé materiá-
ly, ale i výrazné farby.  Je pritom dôležité 

05 Mať všetko poruke v komfortne zari-

adenom priestore určenom na nerušený 

oddych - motto novodobého posedenia.

06 Exteriérové kuchynské doplnky ako 

napr. plynové grily umožňujú v priesto-

roch záhrady pohodlnú prípravu jedál.

08 Zosúladenie tvarov, foriem, materiálov 

je dôležité pri každom detaile. 

09 Vymodelovať, prakticky a esteticky  

vytvarovať svahovitý pozemok je vždy 

veľkou výzvou.

10 Skulptúry sa stávajú dôležitou súčas-

ťou záhradnej tvorby.

11 – 12 Solitérny či skulpturálny nábytok 

si pomaly nachádza cestu aj do našich 

záhradných kompozícií.

zosúladiť použité farby s existujúcimi prv-
kami a v neposlednom rade i s rastlinnou 
výsadbou. 

8. NÁVRAT ZELENINOVÝCH 
ZÁHONOV
Praktické vedomosti o prírode môžeme 
nadobudnúť iba v úzkom kontakte s rast-
linami. V priestoroch našich záhrad na to 
máme jedinečnú príležitosť. Pestovaním 
úžitkových, liečivých rastlín a byliniek  
máme možnosť znovuobjaviť radosť zo 
správcovstva prírody. Zavedený mýtus o 
nútenej separácii  úžitkovej časti záhrady 
od okrasnej  už  dávno neplatí. Moderné 
trendy nielenže  podčiarkujú dôležitosť 
úžitkových záhonov, ale im aj v rámci 
celkovej kompozície priznávajú náležité 
umiestnenie. Už to nie sú zamaskované 
hriadky zeleniny za nevzhľadným záhrad-
ným oplotením. Úžitkové plochy sú jasne 
vymedzené a ľahko udržiavateľné. Často 
sú to vyvýšené záhony, do ktorých sa 
pravidelne zaoráva podomácky vyrobený 
kompost z organického odpadu. Dôleži-
tým momentom je správne odhadnutie 
veľkosti úžitkovej plochy, ktorú v priebehu 
vegetácie dokážeme rýchlo a efektne udr-
žiavať.

Ing. Zoltán Nagy, Grand Garden

Foto: Grand Garden 
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