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užívame si leto vonku!

S rešpektom k harmónii

HLAVNÉ ČRTY
Keďže Japonci zbožňujú svoju 

krajinu a sú spätí s každým 

kamienkom či vodnou kvap-

kou, vytvárajú záhrady, ktoré 

predstavujú zmenšenú kópiu 

japonskej prírody. Predstavte 

si preto ostrovčeky s pokrúte-

nými borovicami alebo zelené 

údolia so zurčiacim potokom, 

a práve tu nájdete inšpiráciu. 

1 Charakteristické sú jedno-

duché tvary a štýl kopíro-

vaný z prírody tak, aby dielo 

vytváralo v každom ročnom 

období pôsobivý celok.

2 Často sa využíva čísel-

ná symbolika, kde číslo 

3 symbolizuje nebo, zem 

a človeka. Preto sa často 

zoskupujú kamene, či dreviny 

do skupiniek po troch.

TYPICKÉ RASTLINY
Aj v našich zemepisných 

šírkach žije mnoho rastlín, 

ktoré vystihujú japonskú 

záhradu. Rastliny sú dekora-

tívne najmä tvarom koruny

a listov. 

Jej usporiadanie má svoje pravidlá, ktoré 

vychádzajú z japonskej fi lozofi e a dávnych 

tradícií. Ak túžite po súlade s prírodou, 

nechajte sa inšpirovať! 

Na drevenú podlahu tera-

sy uložte červené vankú-

še s výrazným motívom 

kvetov a menší stolček na 

servírovanie čaju. Kvety 

v jednoduchých črepní-

koch vám vytvoria dosta-

točné súkromie.

DOBRÁ 
RADA

Dreviny: javor, sakura, mag-

nólia, borovica, sumach, rodo-

dendron

Ostatné: papraď, mach, okras-

né trávy, pivónia, bambus

Chýbať nesmie bonsaj, teda 

miniatúra voľne rastúceho 

kra alebo stromu, ktorý pred-

stavuje zdroj energie, dlhého 

života a ochrancu pred zlými 

vplyvmi. 

PADLO NÁM 
DO OKA

Žulová lampa 

Rokkaku Yukiki, 

www.numa.sk 

130,50 €

Porcelánový kapor, 

www.numa.sk, od 3 €

Napájadlo 

pre vtáky, 

Prezent, 20,60 €

Lampa, 

www.biologic.sk 

16,24 €

V japonskom 

štýle

3 Viac ako trávnik hrajú dô-

ležitú úlohu pôdopokryvné 

druhy, napríklad pachysandra, 

ktorá vytvára súvislé zelené 

plochy.

4 V Japonsku sa hojne 

využíva mach, u nás ho 

môžete nahradiť vankúšovito 

rastúcimi trvalkami, napríklad 

materinou dúškou.

5 Chýbať by rozhodne ne-

mala voda, či už v podobe 

jazierka, potôčika, kamennej 

nádržky, alebo aspoň napája-

dla, ktoré priláka vtáky.

6 Okrem klasickej vodnej 

plochy je dobré využiť 

štrk a vytvoriť tak ilúziu mora 

alebo jazera. Jednoducho 

hrabaním vytvoríte vlny 

a uprostred umiestnite 

nášľapné kamene.


