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Nazrite s nami do záhrad austrálskeho dizajnéra, 
ktorého záhrady fascinujú myseľ, upokojujú dušu 

a ponúkajú nevšedný komfort.

D
avid Kirkpatrick vyštudoval Burnley Horticultural College 
v Melbourne, dizajnérsku spoločnosť Outdoor Creations založil 
v roku 1982. Vo svojej tvorbe sa snaží projektovať záhrady, 
ktoré podporujú architektúru stavieb a zároveň vyhovujú špe-
cifickým potrebám ich majiteľov. Počas tridsaťročnej kariéry 

získal na domácej i zahraničnej pôde množstvo skúseností. Vďaka nim sa 
z neho stal vyhľadávaný záhradný dizajnér, zároveň známy autor kníh a mo-
derátor. Bojuje voči zaužívaným trendom, na druhej strane však neuznáva 

Stieranie rozdielov 
medzi exteriérom 
a interiérom 
je kľúčovou 
novodobou 
koncepciou.

nadčasové
Davida Kirkpatricka

kreácie
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Architekt 
kladie veľký 
dôraz na 
atraktívne 
vodné prvky, 
ktoré oživujú 
okolie 
bazénov.

Vodné kráľovstvo
Dizajnérsky a štýlovo rôznorodé 
záhrady projektuje so zámerom ich 
maximálneho využitia v priebehu 
celého roka. Austrálsku koncepciu 
exteriérových obývačiek, so všetkými 
vymoženosťami pohodlného interié-
rového bývania, okoreňuje svojskými 
vodnými prvkami. V jeho projektoch 
dokonca hrajú veľmi dôležitú úlohu. 
V každej záhrade voda očaruje iným 

Voda má v Austrálskych 
záhradách aj dôležitú - 

mikroklimatickú funkciu.

chvíľkové módne výstrelky. Ako sám 
hovorí, záhradný dizajn by mal byť 
nadčasový a bez náznakov inklinácie 
k módnym trendom. Podľa neho mno-
hé zo súčasných realizácii s nástupom 
nových módnych prvkov strácajú svoje 
čaro, čím postupne upadá ich estetická 
hodnota. Z toho dôvodu sa snaží vytvá-
rať unikátne prvky, ktoré by mali oslo-
viť pozorovateľov i v budúcnosti.
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stvárnením a harmonickým zosúla-
dením prvkov, ktoré ju obklopujú. 
Formálne bazény obohatené o kre-
atívne vodné prvky sú kľúčovými 
elementmi jeho dizajnu. Štýlovo 
inklinuje skôr k moderným elegant-
ným záhradám. V jeho portfóliu sa 
však nájdu aj projekty ovplyvnené 
mediteránnym štýlom, či nepravidel-
né multifunkčné rodinné záhrady. 
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Srdce záhrady
David však prihliada aj na environ-
mentálnu stránku projektov. Za svoju 
prácu získal niekoľkokrát ocenenie za 
najlepšie využitie vody v záhrade či 
najlepší dizajn obytných záhrad. V spo-
lupráci so silným dizajnérskym tímom 
prezentuje svoju tvorbu prostredníc-
tvom médií a svojej knihy s názvom 
„Srdce záhrady“. Čitateľom v nej pri-
bližuje vlastné myšlienkové pochody, 
filozofiu svojho dizajnu a súčasne im 
predostiera praktické rady ohľadom 
zakladania záhrad. V knihe ponúka 
tiež riešenia systému samostatného 
vodného hospodárstva. Čerpá z osob-

Ing. Zoltán Nagy
Grand Garden
0911 374 375

www.grandgarden.sk

„Chladná“ modrá farba bazénov 
psychologicky navodzuje  v tropických 

podmienkach pocit ľadového osvieženia.

ných skúseností s projektovaním a vý-
stavbou vodných nádrží a závlahových 
systémov, ktoré v suchej austrálskej 
klíme zabezpečujú záhradám životo-
darnú vlahu a potrebnú mikroklímu.
Vášeň pre dizajn nikdy neuprednostňu-
je pred možnosťami praktického využi-
tia záhrady. Klientom sa snaží navrhnúť 

priestory ušité na mieru, s jedinečnými 
prvkami, ktoré sú zároveň precízne, 
vysoko esteticky a detailne prepracova-
né. Výstavbu záhrad mu zabezpečujú 
zmluvní dodávatelia, ktorí dbajú o kva-
litné vyhotovenie. S tímom spolupra-
covníkov však ostáva zainteresovaný 
počas celej realizácie diela.                 e


