
Terasy z dreva

Kombinácia  účelovej  výsadby  s  kameňom  a  drevom  v 
záhradách tvoria od nepamäti harmonický celok používaný 
na relaxáciu a oddych.  

Vzhľadom  na  vlastnosti  dreva  ako  sú  estetickosť, 
príjemnosť  na  dotyk  a  vôňu,  ekologickú  nezávadnosť  je 

použitie  dreva  vhodné  v  akejkoľvek  forme.   Tieto  jeho 
vlastnosti lastnosti z neho robia materiál priam ideálny na 
opracovanie a využitie v záhrade bez ohľadu na to,  či ide o 
populárne drevené terasy, móla napojené na jazierko alebo 
bazén,  drobné  záhradné  stavby  ako  domčeky,  altánky 
alebo  pergoly,   záhradný  nábytok  alebo okrasné  truhlíky 
obsadené kvetinami alebo kríkmi.

Móda  voľných  vyvýšených  terás  z  dreva  historicky 
požívaných  v  Číne,  tichomorí,  škandinávii  k  nám  v 
posledných  rokoch  preniká  stále  výraznejšie.  Tvoria 
harmonické prepojenie interiéru s exteriérom opticky a aj 
pocitovo.  Veď vybehnúť naboso z domu do záhrady alebo 
vystúpiť z bazénu bosou mokrou nohou na príjemnú drevenú terasu je totiž určite príjemnejšie ako na betónovu alebo 
štrkovú podlahu .

Konštrukčným  základom  drevenej  terasy  je  konštrukcia,  tvorená 
konštrukčnými hranolmi, ktoré jej plochu zdvihnú od terénu  a zamedzia tak 
ich priamemu kontaktu so zemou. Medzera, ktorá vzninke  medzi terasou a 
terénom zaručí  priebežné odvetrávanie materiálu.  Vhodným podložím pod 
terasu y dreva je štrkové lôžko, ktoré umožnuje učinné odvodnenie podkladu 
v prípade silných dažďov. Takáto pomerne jednoduchá konštrukcia umožnuje 
kreatívnym realizátorom pohrať sa s členitosťou a tvarom terasy. V prípade 
potreby nám to umožnuje tvarovo a výškovo zvýrazniť jednotlivé prvky. 

Vlastnú plochu terasy z dreva tvoria zvyčajne profilované drevené dosky, či 
už  pravidelne  poukladaných  vedľa  seba,  alebo  tvoriacich  rôzne  veľké 
štvorce, alebo obdĺžniky. Jednotlivé terasové dosky sa ukladajú vedľa seba s 
dodržaním  3  –  5  mm  dilatačnej  spáry.  Táto  medzera  umožnuje  doskám 
meniť  šírku  v  závislosti  na  vlhkosti  a  zároveň  umožnuje  plynulý  odtok 

dažďovej vody. Terasu pri určitej dávke zručnosti dokážeme uložiť aj svojpomocne. 

Kotvenie terasových dosiek ku konštrukcii je možná realizovať skrutkami, lepením 
alebo tzv. krytými klikovými spojmi. Najjednoduhšie a zároveň najspoľahlivejšie 
kotvenie  je  skrutkami,  pričom  je  potrebné  použiť  nerezové  skrutky.  Bežné 
pozinkované alebo inak povrchovo upravené skrutky časom oxidujú, hrdyavejú a 
nakoniec sa uvolňujú.   

Pri  použití  dreva  na  stavbu  terasy  záleží  len  na  nás,  ake  drevo  použijeme. 
Tropické dreviny ako Cumaru, Ipe, Iroko, merbau, Massaranduba, Bangkirai, Teak 
sú veľmi trvanlivé a rozmerovo veľmi stále. Tieto dreviny boli historicky vytriedené 
ako najvhodnejšie a viac menej ideálne pre použitie na terasy. Tieto ich vlastnosti 
nevyžadujú dodatočné špeciálne ošetrovanie a budú slúžiť  k svojmu účelu pár 
desiatok rokov.  Drevo z exotických druhov stromov je zvyčajne omnoho krajšie a 
obohacuje terasu nezvyčajnou texturou, odlišnou od domácich druhov. 

V prípade domácich drevín je potrebné počítať s kratšou životnosťou a výrazným 
zosychaním dreva. Preto je dobre tieto materiály kvalitne ošetriť, aby sme tieto nevhodné vlastnosti do určitej mieri upravili. 
Pri použití dreva je nutné rátať s postupnými farebnými zmenami, ktoré sú vyvolané pôsobením slnečného žiarenia. Zmena 
farby je od povodnej hnedej k typickej patine. Tieto zmeny je možne upravit pomocou naolejovania. Intenzita olejovania je 
závisla na polohe, prekrytí a orienácii terasy a je subjektívna.


