
Myšlienka využiť technickú strechu pri byte na šiestom poscho-
dí napadla majiteľovi bytu ešte počas hrubej stavby bytového domu. 
K úspešnému odkúpeniu pôvodnej štrkovej plochy a odsúhlaseniu, aby 

bola využívaná ako strešná záhrada, došlo až po mnohých rokovaniach. 
Nasledoval výber záhradného architekta a kolotoč jednaní so staveb-
ným architektom a investorom stavby. Po stanovení technických mož-
ností strešnej konštrukcie pristúpili k riešeniu záhrady.

Z bytu sú tri výstupy na strechu. Na južnej strane východ z obývacej 
miestnosti na terasu veľkosti tridsaťštyri metrov štvorcových, s nád-
herným výhľadom na mesto. Podmienkou bola možnosť posedieť si 
pri stole a grilovania spolu s pekným výhľadom na kúsok zelene z by-
tu aj z terasy. 

V juhozápadnom rohu terasy je situovaný drevený kvetináč, ktorý uzat-
vára priestor, a vytvára miesto na posedenie pri stole. Zeleň, ktorá z te-
rasy takmer prestupuje cez okennú tabuľu do obývacej miestnosti, ma-
ximálne spája interiér a exteriér. Drevený mostík vytvára ilúziu precho-
du na ďalšiu terasku, ktorá v súčasnosti slúži ako hrací priestor. Neskôr 
tu bude miesto na opaľovanie. Atraktivitu terasy zvyšuje vzrastlý strom. 
Svojou korunou postupne vytvorí dáždnik zo zelených listov, ktoré 
sa na jeseň zmenia na oranžovočervené. Malú a veľkú terasu vzájom-

Malá záhrada,
veľký potenciál

text a foto Ing. Eugen Guldan, PhD., autorizovaný krajinný architekt

Malý priestor, veľká záhra-
da. To bola prvá myšlienka 
architekta, keď sa zoznámil 
s priestorom a požiadavka-
mi majiteľa. Ten chcel, aby 
výsledné dielo vyzeralo na 
danom mieste čo najprirod-
zenejšie. Zjednodušene 
povedané, aby sa obyvate-
lia bytu cítili na terase prí-
jemne a mali z nej radosť 
a pôžitok. Nebolo to ľah-
ké zadanie, ale prečo sa 
s takou výzvou nepopaso-
vať. Sme predsa vďační za 
každý kúsok prírody, vytvo-
rený v blízkosti nášho obyd-
lia. Podobne ako má príroda 
nespočetne mnoho krás, aj 
záhrada malých rozmerov 
môže mať veľký potenciál.
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Požiadavky na riešenie
Majiteľ: Prirodzený vzhľad záhrady rodinného domu

záhradný architekt: funkčnosť, jednoduchosť, 

maximálne využitie priestoru.



ne prepája prechodová chodba na južnej strane. Na veľkú terasu ve-
dú ďalšie dva vstupy z bytu, presnejšie z detských izieb. Má plochu se-
demdesiatosem metrov štvorcových a je orientovaná na západnú stra-
nu. Dominantná je tu centrálna trávnatá plocha, ktorá je zjednocujúcim 
prvkom terasy. Popri stene objektu vedie chodník z drevenej palubov-
ky. Chôdza po ňom je príjemná počas každého počasia.  Pred slnkom je 
krytý drevenou pergolou. 

Hlavnou funkciou pergoly je vytvorenie tieňa v detských izbách v po-
obedných hodinách. Požiadavkou majiteľa bolo vytvorenie súkromia 
na severozápadnej strane. Tento účel plní na severnej a západnej strane 
masívny drevený kvetináč s výsadbou rýchlorastúcich bambusov. Spolu 
s pergolou poskytuje užívateľom terasy súkromie. V severnej časti tera-
sy, pod pergolou si možno posedieť na drevených laviciach v tvare U, 
okolo stola z plochého kameňa. Lavice majú výklopné operadlo na chr-
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bát a nohy a slúžia na opaľovanie alebo na oddych. Vertikálnou domi-
nantou terasy je skupina bambusov a červeno-listého javora v juhozá-
padnom rohu terasy na miernej terénnej modelácii. Strešná záhrada je 
výsledkom vydarenej spolupráce záhradného architekta a majiteľov. Po 
úpravách prvotného plánu vznikla na malej ploche záhrada s nábojom 
a dynamikou, ktorá je súčasne upokojujúca a vytvára pocit vznešenos-
ti a súkromia v centre rušného mesta.


