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netradičných úprav chodníkov

Na bizarnej prechádzke

Aj k záhradnému dizajnu patria úlety. Niekedy menšie a niekedy nezostáva nič iné, len
krútiť hlavou. Chceli by ste mať takéto originálne chodníky a plochy v záhrade aj na
úkor praktickosti?
text a foto: Daniel Košťál
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8. 9.
01 Chodník z čiastočne zapustených starých
drevených hranolov sa priam pýta do prírodne
ladenej záhrady. Ak nie je drevo impregnované,
časom a zásluhou poveternostných vplyvov
získava patinu. Nevýhodou tohto riešenia je, že
počas nepriaznivého počasia je chodenie po
takomto chodníku zložitejšie.
02 V modernej záhrade nájde uplatnenie
aj farebný piesok. V kombinácii s plochým
prírodným kameňom pôsobí toto riešenie
skutočne extravagantne.
03 Čím zaujať deti v záhrade? Čo tak netradičným
chodníkom v tvare slimáka. Aj keď je to betón,
netvári sa v tejto kompozícii príliš cudzo. Vhodné
riešenie do záhrad s detským kútikom.

04 A jedno čisto prírodné riešenie... zo škrupín
vylúskaných lieskových orieškov. Rovnako dobre
poslúžia aj škrupiny z vlašských orechov.
05 Tlakom spevnená drobná tehlová sutina
(stavebný odpad) prirodzene dotvára chodníky
aj ostatné plochy v úžitkovej vidieckej záhrade.
Zvláštnosťou sú staré kľúče rozsypané po
povrchu, plnia tu však čisto dekoratívnu úlohu.
06 Posedenie na skle? V modernej átriovej
záhrade bude iste silným magnetom pre oči
plocha z miniatúrnych farebných sklených
guľôčok.

okraje takéhoto chodníka precízne vysadia,
výsledok je dokonalý.
08 Záhradný dizajn neobišiel ani kovové dielce.
Netreba sa báť starého hrdzavého železa.
S niektorými rastlinami totiž môžu zhrdzavené
mriežky vytvoriť dokonalú dvojicu.
09 Výrazne farebné koberce z umelého trávnika
sú jednou z možností, ako vyriešiť spevnenú
plochu. Ide však o variant vhodný výlučne
do mestskej záhrady na hony vzdialený od
ekológie.

07 Betón prezlečený za kameň. V modernej
záhrade nahradí trendový suchý potok. Ak sa
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