JAPONSKÉ ZÁHRADY
NA SLOVENSKU
Pokiaľ je záhrada v Japonsku, je to japonská záhrada.
Všetko čo môžeme urobiť v Európe je záhrada v japonskom
štýle. Japonské záhrady, resp. záhrady v tradičnom
japonskom štýle možno v Japonsku vidieť pri súkromných
domoch, v blízkosti parkov, budhistických chrámov,
šintoistických svätýň a podobne.
Mnoho známych záhrad v Japonsku sú suché, či kamenné
záhrady, no jedným z hlavných prvkov býva voda či už reálna (tu
sa často využíva odraz použitých prvkov od vodnej hladiny), alebo
zobrazená. V Japonsku je možné najmä pri súkromných domoch
vidieť nádherné kompozície na pre nás nepredstaviteľne malom
priestore. Často sa jedná o jeden tvarovaný strom s kamenným
aranžmá a lampou.
Japonské záhrady boli často napodobňované aj v západnej kultúre a dnes sú veľmi populárnym štýlom pri realizáciách vodných
záhrad v Európe. V našich podmienkach prevládajú realizácie
záhrad v japonskom štýle s použitím vodných prvkov.
Hlavnými znakmi japonských záhrad sú niektoré z týchto
prvkov použitých pri realizácii:
- voda (ako potôčik, či jazierko s KOI kaprami)
- ostrov (vo vode, alebo v rámci suchej záhrady)

- lavička (zvyčajne vedúca na ostrov, alebo preklenujúca jazierko
či vodotok)
- žulové alebo kamenné lampy
- tvarované stromy (borovice, tisy, azalky)
- čajový domček
V týchto realizáciách sú dôležitým faktorom na ktorý je
potrebné myslieť počas kompozície miesta, z ktorých bude prevažne klient záhradu pozorovať. Japonská záhrada by sa mala človeku
odhaľovať pomaly, ako ňou prechádza a nie pri jednom pohľade na
ňu – ako je to pri tradičných európskych záhradách. Na to slúži
napríklad aj rozloženie a usporiadanie kamenných šlapákov, kto-
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rých vzájomná vzdialenosť nabáda človeka ku rýchlejšej chôdzi, či
naopak spomaleniu a zamysleniu sa. Srdcom japonskej záhrady je
harmónia s prírodou. Známym heslom pri tvorbe takejto záhrady
je, že japonská záhrada je hotová vtedy, ak už z nej nie je možné
nič odobrať. Japonské záhrady sú vo svojej podstate riešené tak,
aby neboli náročné na celoročnú údržbu a starostlivosť (kosenie
trávy, zberanie odkvitnutých pukov, listov).
Realizácie záhrad v japonskom štýle v našich podmienkach je
možné v zásade rozdeliť do dvoch línií. Prvá využíva v našich
podmienkach dostupné prírodné materiály (machy, kamene,
stromy a trvalky) a je preto finančne menej náročná. Je však ťažké
nájsť a skombinovať u nás dostupné materiály tak, aby vytvorili
dojem japonskej záhrady. Hlavnou nevýhodou je tiež fakt, že bude
trvať niekoľko rokov, kým napríklad vytvarujeme stromy do požadovaných kompozícií. Druhá využíva materiály dovezené priamo
z Japonska či Ázie, táto je však finančne omnoho nákladnejšia – no
závisí samozrejme od veľkosti realizovanej záhrady. Realizácia
často vyžaduje použitie ťažkej techniky.
Každý návrh záhrady v japonskom štýle je unikátny. Každý
vodopád, jazierko, či záhradná stavba musí byť navrhnutá v súlade
s jej špecifickým umiestnením.
TRI PRINCÍPY TVORBY JAPONSKÝCH ZÁHRAD:
- dôkladne sa oboznámiť so zákonitosťami ázijskej kultúry.
Zabezpečíme tak správnu atmosféru záhrady.
- návrh záhrady v japonskom štýle sa musí prispôsobiť miestu,
nikdy nie naopak.
- najskôr umiestnime skaly, potom stromy a nakoniec kroviny,
drobné azalky a machy.
Záhrady v japonskom štýle nám umožňujú žiť moderný život 21.
storočia v súlade s prírodou. Evokujú pocit symbiózy a otvoria
nám akýsi priestor pre „zastavenie sa“, sebareflexiu a uzdravenie
tela i duše.
Ing. Dalibor Katreniak
FOTO NUMA s.r.o.
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