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Súčasná tvorba v záhradnej 
architektúre smeruje k výstavbe 
záhrad, ktoré ponúkajú stále viac 
možností na oddych a trávenie 
voľného času. Spôsob, ako v nich 
skĺbiť rôznorodé funkcie, nám 
ponúka svetoznámy architekt Dean 
Herald z austrálskeho Rolling Stone 
Landscapes.

H
istória Rolling Stone 
Landscapes sa začala 
písať v roku 1993. Mla-
dý, iba devätnásťročný 
Dean vybudoval vo 

svojich začiatkoch niekoľko malých 
vilových záhrad, ktoré sa stali odrazo-
vým mostíkom k jeho neskorším, ho-
nosným projektom. S citom a vášňou 
pre dizajn postupne presviedčal svo-
jich klientov, aby sa nebáli netradič-
ných riešení a vyšli v ústrety novým 
dizajnovým variáciám. Za sedemnásť 
rokov si svojimi precízne naprojek-
tovanými a kvalitne vybudovanými 
záhradami získal široké spoločenské 

Honosné 
obytné záhrady 
z dielne Deana 
Heralda spája 
predovšetkým 
elegantné 
stvárnenie 
bazénov a vodných 
prvkov.

bývanie
Exkluzívne

pod holým 
nebom
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vodný stôl sú prvkami, ktoré navrhuje 
na mieru do každej záhrady. Všetky 
prvky a priestory sa pritom prispôso-
bujú maximálnemu vyžitiu a oddychu 
v záhrade. Záhrady sa tak stávajú nao-
zajstným útočiskom, priestorom, v kto-
rom majitelia nájdu uvoľnenie a pocit 
súkromia.

Voda ako ústredný 
prvok
Voda sa v rôznych obmenách stala 
ústredným prvkom Deanovej tvor-
by. Bazény riešené na spôsob lagún 
a vodné bary osadené v ich úzadí, sú 
jedným z najvýraznejších prvkov jeho 
projektov. V teplom podnebí sú určite 
jedinou útechou v najväčších horúča-
vách. Možno aj preto dominuje skoro 
v každom riešenom projekte chladná 
modrá farba. Takisto množstvo zau-
jímavo poňatých kaskád, vodných 
prvkov či fontán má rovnakú úlohu – 
oživiť a ochladiť svoje okolie.

Výstavné záhrady Rolling Stone 
Landscapes udávajú módne 

trendy a ovplyvňujú smerovanie 
záhradného dizajnu vo svete.

uznanie. Dôkazom toho je množstvo 
prestížnych ocenení na výstavách po 
celom svete. Vrcholom jeho kariéry sa 
však stali zlaté medaily z anglického 
Chelsea Flower show a z austrálskeho 
Melbourne International Flower & 
Garden Show.

Filozofia dizajnu
Teplé austrálske podnebie umožňuje 
vytvárať záhrady v podstatne odlišnom 
štýle, ako napríklad u nás. Koncepcia 
exteriérových obytných priestorov, 
v ktorých nechýba vonkajšia kuchyňa, 
vodný bar, krb alebo rozmerný bazén, 
často pochádza práve z dielne Rolling 
Stone Landscapes. Pri pozornom skú-
maní tvorby Deana Heralda, si všim-
neme najmä jedinečnosť navrhnutých 
prvkov. Unikátne sklenené kúpacie ba-
zéniky, moderné altánky, kaskádovité 
vodné prvky, či jedinečný, patentovaný, 
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Moderné materiály
Formátovaný kameň, sklo, kov a tro-
pické drevo sú jeho najčastejšie 
používané materiály. Všetky sú však 
farebne zladené, sledujúc pritom 
priame línie a jednoduché tvarové 
usporiadanie. Vybavenosť záhrad sa 

Ing. Zoltán Nagy
Grand Garden
0911 374 375
www.grandgarden.sk

Nadštandardné vybavenie 
umožňuje maximálne 

využitie záhrad v priebehu 
celého roka.

Dôležitým prvkom je 
exteriérová kuchyňa
na prípravu jedál. 

podriaďuje celkovej kompozícii. Sa-
mozrejmosťou je štýlový záhradný ná-
bytok, a dokonca aj vybavenie, ktoré 
je bežné obyčajne v prostredí našich 
kuchýň. Použité prvky a materiály 
vytvárajú harmóniu nielen textúr ale 
i funkcií.

Zdroj inšpirácií
Už pri prvom pohľade na zrealizo-
vané projekty z dielne Rolling Stone 
Landscapes je zrejmé, že ide o ho-
nosné a nákladné záhrady, ktoré si 
bežný smrteľník môže len ťažko do-
voliť. Zostávajú však pre nás bohatým 
zdrojom inšpirácií, z ktorého môžeme 
čerpať pri riešení našich záhrad. 
Kombinácia materiálov, farieb, prvkov 
drobnej architektúry či kompozičné 
členenie je najdôležitejším návodom, 
ktorý nás môže viesť a inšpirovať pri 
projektovaní našich obývačiek pod 
holým nebom.                                   e


