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ANOTACE

     Ve své bakalářské práci popisuji japonské zahrady od jejího vzniku, vývoje a 

historie, až po její funkce a rozdělení různých typů zahrad. V textu se zabývám 

procesem tvorby japonských zahrad a obecnou charakteristikou těchto zahrad. Dále se 

ve své práci věnuji domovině zahrad a tou je Japonsko, kde popisuji dále plánování a 

navrhování samotných zahrad. V závěru samotné práce se věnuji vlivu japonských 

zahrad na psychiku a život člověka a je zde zmíněn i vztah člověka a přírody v dnešní 

hektické době, kterou tak rádi nazýváme ,, dobou moderní‘‘.

ANNOTATION

In my thesis I describe Japanese gardens from their beginning, development and history 

up to their functions and division into different kinds of gardens. In my thesis I deal 

with the creation process of Japanese gardens and also with common characteristic of 

these gardens. Then I focused on native country of these gardens – it is Japan. I describe 

planning and designing gardens. At the conclusion I focused on Japanese gardens´ 

influence over psyche and over human life. I also mention relation between human and 

nature in this hectic time, that we often like to call “modern age”.

Klíčová slova : zahrada, strom, voda, kámen, příroda, 
člověk,vliv,psychika
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                                Zůstat tiše… a nečinit

Úvod                                              Z antologie Zernin Kušu

Již několik let se snažím na naší zahradě vybudovat alespoň část zahrady v japonském 

duchu. Něco se mi možná už podařilo, ale je to běh na dlouhou trať a vytvořit takovou 

zahradu je otázkou ne jen několika let, ale desítek let a o takovou zahradu se musí starat 

i několik generací po sobě. Nějakou inspiraci jsem načerpal při cestách po Asii, 

konkrétně v Číně a Himalájích v Nepálu. Ideální by bylo čerpat inspiraci z cest po,, 

zemi vycházejícího slunce“ale to zase možná někdy jindy…

A kdy jsem se vlastně rozhodl a proč starat se o svou zahradu a pečovat o ní a snažit se 

vytvořit z ní ,,kus orientu na své zahradě“.? Vždy jsem inklinoval k japonskému umění 

samurajských mistrů v amerických velkofilmech, kde jsem samozřejmě jako malý kluk 

obdivoval toto bojové umění, ale i celkově asijskou a hlavně japonskou kulturu, 

nejenom jako precizní bojovníci, ale hlavně jejich pohled na věc cti a statečnosti. A 

proto abych se k této kultuře co nejvíce přiblížil, začal jsem navštěvovat kurzy karate, 

kde jsem se učil tomuto bojovému umění  a filosofii, která je k pochopení tohoto stylu 

života a náhledu na něj velmi potřebná a hlavně zajímavá. O realizaci japonské zahrady 

jsem se začal zajímat asi kolem 15 let svého věku. V té době ještě ale nebyl k dispozici 

internet a jiné možnosti, odkud by se dalo čerpat spousty informací a námětů, ale hledal 

jsem a obdivoval tu a tam nějaké články z časopisů, kde pár fotografií a nějaké 

informace byly. 

Jako cíl práce jsem si stanovil popsat japonskou zahradu od jejího vývoje přes 

jednotlivé typy až po účinky na člověka. Popsat tuto problematiku se vším, co k ní 

souvisí s veškerými souvislostmi, ať bližšími či vzdálenějšími tak, aby si i laik dokázal 

po přečtení textu utvořit reálnou představu o tom, co to japonská zahrada je a jak může 

vypadat.

V první části práce se budu věnovat japonské zahradě jako takové. Chtěl bych zde 

popsat funkce zahrad, neboť se v případě japonské zahrady nejedná jen o okrasu, ale 

samozřejmě i o hlubší smysl. Dále bych rád rozlišil typy jednotlivých zahrad od těch 
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klasických, až po dnešní, lze říci „moderní“. Následně bych se věnoval procesu tvorby 

japonských zahrad a obecné charakteristice japonské zahrady.

Druhá část práce by se věnovala Japonsku jako zemi vycházejícího slunce a zahradní 

kultuře v Japonsku. Abychom se dobře uměli vcítit do kultury japonských zahrad, je 

třeba znát jak vývoj zahradní kultury v Japonsku, tak i historickou posloupnost a určité 

zahradní rituály. Plánování a navrhování zahrad popisuji v části třetí, která obsahuje 

konkrétní informace k problematice týkající se praktickému založení zahrady a navíc 

připojuji i to, co se týká odlišnosti japonských zahrad. 

Závěrečná kapitola se pak věnuje vlivu japonských zahrad, ale hlavně přírody vůbec, na 

psychiku a život člověka. Toto téma je stále více živější, neboť tím, jak přibývá hluku, 

smogu, stresu a různých depresí ve společnosti, má člověk tendenci stále více „utíkat ke 

kořenům“, utíkat do přírody, kde je mu dobře. Je třeba tedy analyzovat, jaké účinky má 

příroda na psychiku člověka, jakým způsobem ho ovlivňuje a jak na něho může působit. 

Zmíním i obecný vztah člověka a přírody v dnešní době. 

1.  Japonská zahrada

V dnešní hektické době plné technologie a starostí je čím dál oblíbenější relaxace v 

přírodě a i sami odborníci se na její prospěšnosti shodují. Pokud není možnost nebo čas 

vyjet například do lesa nebo na chalupu, ideální variantou se proto stávají japonské 

zahrady. Tento styl úpravy zahrad se v dnešní době stává velice populární.

Ještě před několika lety by pojem japonská zahrada nikdo neznal, ale v poslední době se 

i u nás dostávají do obliby. Je třeba uvést, že japonské zahrady mají své pradávné 

kořeny v Číně. Čínské umění úpravy zahrad si Japonci přivlastnili a doplnili je podle 

svých představ. Takže pokud mluvíme o japonské zahradě, oáze klidu a soustředění, 

mluvíme prakticky o Čínské.
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1.1  Funkce zahrady

Základní úlohou japonské zahrady je napodobit přírodu. Protože v této zemi je 

nedostatek půdy, je třeba dojem z přírody vytvořit pomocí trpasličích stromečků, kdy 

dochází k napodobování lesa, vodních nádrží (napodobují jezera), atd. Na první pohled 

jsou japonské zahrady málo barevné1. Z pohledu Evropana zase málo pravidelné, neboť 

oko Evropana je přivyklé na pravidelně vyměřené zahradní cestičky, vysypané jemným 

pískem, a tak na ně úprava japonské zahrady působí dosti asymetricky a nezvykle, až 

rozházeně či „neuklizeně“. 

Abychom pochopily tajemství a krásu zahrad tohoto typu, musíme je brát jako celistvý 

trojrozměrný obraz. V tomto obrazu má každý stromeček, kamínek přesně určené místo, 

ale jako celek nesmí působit nepřirozeně-násilně. Pravidlem pro japonské zahrady je 

sladit přírodu s člověkem, ne však tak, aby člověk měl nadvládu, ale tak, aby byl jejím 

pomocníkem. Dále zde platí pravidlo, že si zahrada musí zachovávat svou krásu a půvab 

nejen v létě, ale ve všech ročních obdobích. Podle tohoto pravidla jsou i voleny rostliny. 

Právě proto, aby zahrada neztrácela život ani v zimě, využívá se různých kombinací 

barevného ladění jehličnatých stromů a neopadávajících zelených rostlin spolu s šedí 

kamenů, květů se vysazuje jen velmi poskromnu, ale tak, aby dobře zapadly do rámce 

zahrady nejen v době květu, ale i v jejich prvním rozpuku i po odkvětu.

Kouzlo samotné zahrady nevyžaduje velké prostory, a proto můžeme celou kompozici 

umístit třeba i na balkón, což je ideální do města, kde je o místo nouze. Samozřejmě na 

větších prostorách (i okolo několika tisíc metrů) se může fantazie více rozvinout a za 

užití typických prvků pro japonské zahrady může vzniknout velkolepé dílo, které 

pohladí nejen oči, ale také mysl. Při zakládání je také kladeno na cit, kdy je důležité 

naslouchat nejen okolí ale také svým myšlenkám. Jen tak lze vytvořit harmonické 

prostředí spojení člověka s přírodou, ze kterého můžeme později čerpat klid a energii2.

                                               
1 http://www.garten.cz/a/cz/2480-japonske-zahrady-jazyk-japonskych-zahrad/
2 http://www.svetbonsaji.cz/japonske-zahrady-historie-a-charakteristika/
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1.2  Typy japonských zahrad

K základu japonské zahrady patří propojení živých a neživých prvků, a to rostlin, 

kamene a vody. K tomuto účelu nám dobře poslouží bonsaje, jehličnany i listnáče 

(sakury, azalky, rododendrony, japonské javory), bambusy, pivoňky a traviny3. Velký 

důraz je u japonské zahrady kladen také na kameny, které mohou být jakýchkoliv 

rozměrů a také tvarů. Větší plochy se hodí vyplnit drobnými oblázky či pískem, které 

symbolizují vodu. Vodu samotnou potom můžeme přemosťovat či doplňovat živými 

tvory. Zahradu můžeme také doplnit různými soškami či altánky. Naše fantazie je tak 

usměrňována pouze možnostmi a finančními prostředky. Musíme ale současně myslet 

také na to, že na malém kousku je vyobrazena velká část krajiny.

Pokud bychom se ovšem chtěli striktně držet předlohy japonské zahrady, je důležité si 

uvědomit základní typy. Těmi jsou4:

- zahrada Tsukiyama (pomocí vytvoření umělých kopců), 

- Karesansui („suchá“, tvořena pouze pískem, štěrkem a kameny, původně 

používaná k meditaci)

- Chaniwa (původně k čajovému obřadu, použití kamenné cesty). 

Všechny mají ale jedno společné - spojení přírodních živlů a krás přírody a vytvořit tak 

harmonický celek.

1.2.1  Zahrady pro potěšení (Tsukiyama)

Sloužily šlechtě a panovnickům rodům k oslavám, svátkům a zábavě. Součástí těchto 

zahrad bylo jezero s poloostrovy a ostrovy, po kterém se jezdilo na lodičkách. Zahrady 

také sloužily k procházkám, při kterých se na vybraných místech otvíraly krásné 

výhledy. Na této zahradě vždy najdeme nějaký kopec, neboť je ústředním motivem 

tohoto typu zahrady. Před kopcem je obvykle umístěno jezero. Tato podoba 

symbolizuje moře a ostrov. Rostlinstvu dominují stálezelené rostliny a hlavní objekty, 

                                               
3 http://www.garten.cz/a/cz/2480-japonske-zahrady-jazyk-japonskych-zahrad/
4 http://www.japonske-zahrady.com/japonske-zahrady-rozdeleni.html
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které tyto zahrady obsahují jsou lampy, stromy a miniaturní mosty. Tento typ zahrady 

obvykle zabírá velké prostranství5.

Zdroj: http://www.svet-bydleni.cz/bydleni-1/japonska-zahrada-krajina-jako-na-dlani-ii.aspx

1.2.2  Suché zahrady

Začaly se objevovat v době 2. vlny výrazného vlivu Číny na Japonsko, přibližně v 

období (12. století), které s sebou mimo jiné přineslo zenový buddhismus. Suché 

zahrady, japonsky kare-sansui sloužily především meditaci, nevstupovalo se do nich a  

pohledu na ně sloužilo jediné, pečlivě vybrané místo. Zahrada je tvořena štěrkem, který 

                                               
5 http://www.svet-bydleni.cz/bydleni-1/japonska-zahrada-krajina-jako-na-dlani-ii.aspx
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je uhrabaný a kameny, které pokrývá mech. Kameny bývají umístěny tak, že ať se 

díváte z kteréhokoliv místa, nikdy je nevidíte všechny6.

Zdroj: http://www.svet-bydleni.cz/bydleni-1/japonska-zahrada-krajina-jako-na-dlani-ii.aspx

1.2.3  Čajové zahrady

Sloužily nejprve jako průchod k čajové chýši (sóan), později se staly plnou součástí 

čajového obřadu, který v této době (16.století) v Japonsku vznikl. Podtrhovaly již tak 

strohou a jednoduchou architekturu suki-ya7.

Zdroj: http://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/149280-magie-japonske-zahrady.html

                                               
6 http://www.yasminanubis.estranky.cz/clanky/japonsko/japonske-zahrady
7 http://www.japonske-zahrady.com/japonske-zahrady-rozdeleni.html
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                                           Dleli spolu beze slov- hostitel,host a bílá 
chryzanténa.

                                                                                 Rjóta

1.2.4  Zahrady k cestování

Částečně připomínají zahrady pro potěšení, jejich součástí je jezero a velké množství 

většinou neopracovaných kamenů. Jsou však ještě větší a často se v nich setkáváme s 

uměle vybudovanými pahorky velkých rozměrů, které jejich majitelům připomínaly 

přírodní scenérie spatřené při častém cestování. Do zahrad je také „vtahována okolní 

krajina.

1.3  Moderní zahrady

Typické moderní zahrady nezapřou vůli moderního člověka po prosazení vlastního ega. 

Často se pracuje s opracovaným kamenem nebo i kovem či umělými prvky, které mají 

provokovat. Zahrady využívají všechny v minulosti známé prvky.

V Japonsku jsou čtyři hlavní směry v tvorbě zahrad. Rozvržení celé kompozice, 

nevyjímaje ani vedení cest, je ovlivněno čínským učením feng-šuej (o vodě a větru), 

celková koncepce je však podřízena zásadám buddhismu, sekty zen8.

1.4  Tvorba zahrad

Japonských zahrad je nespočet různých typů. Nejstarší zahrady vytvářejí obraz krajiny 

pomocí uměle navršených pahorků a protékajícího potoka s jezírkem a ostrůvkem. 

Rozlišují dva typy tzv. vodních zahrad, a to na pahorkovité, kde jsou uměle vytvářeny 

pahorky a cesty, které vedou skrz skaliska a ploché zahrady, které představují lesní či 

jezerní krajinu. V takových zahradách má rybníček či potůček symbolický význam, není 

to jen pouhý doplněk , jako je tomu v našich zahradách9.

Pokud bychom v budoucnu chtěli své volné chvíle trávit v zahradě japonského typu, 

pak je nejdůležitější před jejím plánování pochopit přírodu a její charakter. Při 

                                               
8 http://www.japonske-zahrady.com/japonske-zahrady-rozdeleni.html
9 http://www.tvujdum.cz/zahrada/pece-o-zahradu/zahrada-po.aspx
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projektování takové zahrady je důležité vědět, že každá rostlina a kámen má svůj 

význam. Chceme-li si vytvořit první typ "vodní" zahrady, čili pahorkovitou, tak nejlepší 

inspiraci najdeme na horách, kde jsou to hlavně vodopády, které mají to zvláštní kouzlo. 

Potom se můžeme pokusit vymodelovat, na té naší zahradě, alespoň kousek kopečku s 

údolím podobnému skutečnosti a za pomoci drobných kamínků dát podklad pro 

kamenný vodopád.

Pokud je však naše zahrada rovná, můžeme se pokusit vytvořit druhý typ "vodní" 

zahrady. Nakonec co může být lepšího, než relaxace v zahradě, kde se v klidné vodní 

hladině odráží větve stromů a různých trav? Přesně tak si můžeme upravit rovnou 

zahradu, kde se pak takové lesní jezírko nebo jiné klidné plochy budou dobře vyjímat. 

Dále pak můžeme vybudovat cestičku pro silnější proud vody nebo naaranžovat spoustu 

ostrůvků a poloostrůvků osázených keři. Tímto způsobem a různými kombinacemi 

rostlin a kamenů zabráníme jednotvárnému pohledu na vodní krajinu10. 

Mezi další typy japonských zahrad, jak je již uvedeno výše, patří tzv. kare san sui neboli 

suchá. Tento typ se poprvé objevil v 15. století a patří mezi zahrady, které jsou méně 

náročné na úpravu, takže pokud máte málo času je určena právě vám. V těchto 

zahradách není žádná voda, tu nahrazuje bílý, dekorativně upravený písek, který 

představuje mořské vlny. Pokud jsou v této zahradě dobře naaranžované kameny, pak 

můžou vytvořit dojem horských útvarů i vodopádů. Protože tato zahrada vzniká podle 

pravidel abstraktního umění, zůstává jen myšlenka, neboť vodopády a jezírka jsou 

znázorněny pomocí oblázků, kamenů a jemného písku. Pro tuto zahradu se nejlépe hodí 

trpasličí stromky. Při její tvorbě se vyplatí být obezřetný a dobře zhodnotit výsledný 

účinek11.

Jak bylo již řečeno, v japonských zahradách mají kameny i rostliny svůj symbolický 

význam, který ztělesňuje například mužský princip. Je-li uveden do souladu se ženským 

principem, pak vznikne i zahrada, která bude působit harmonickým dojmem. Ale takové 

principy tvorby harmonie jsou pro nás Evropany ještě nepochopenou záhadou, neboť 

tyto principy vycházejí ze základů jejich náboženství. Je to doména a kumšt japonských 

zahradníků, ale pokud se naučíme dívat, pak se od nich můžeme hodně naučit a to 

                                               
10 http://www.tvujdum.cz/zahrada/pece-o-zahradu/zahrada-po.aspx
11 http://jiho.ceskestavby.cz/clanky/zahrada-japonska-projekty-zahradnictvi-6396.html
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především při výběru rostlin, tvarů kamenů a krůček po krůčku budeme společně s tím 

vším získávat i smysl pro harmonii. Myšlenka japonské zahrady je hodně hluboká a 

proto ji lze sledovat jen do určité míry.

Ať se již rozhodneme pro jakoukoli z těchto zahrad, nemusíme jejich myšlenku brát tak 

doslova. Úprava zahrady se může zalíbit celé rodině, neboť při tvorbě miniaturní krajiny 

si může každý vybrat a vysadit svůj vlastní trpasličí stromek či rostlinu. Navíc se může 

stát jakousi galerií vzpomínek, neboť do ní můžeme stále přinášet oblázky, krásné 

kameny zajímavých tvarů, úlomky skal, které si budou vždy hodit a připomínat výlety 

na kterých jsme kdysi byli a strávili příjemné chvíle12.

Pro vznik japonské zahrady postačí i velmi malý kousek půdy, především založíme-li ji 

před terasou, kdy se pak můžeme v době klidu a relaxace po ní procházet a užívat si její 

krásy.

1.5  Charakter japonské zahrady

Celkovým pojetím se zahrady dálného Východu, které si v západním světě svou 

odlišností získaly takový obdiv a oblibu, velmi liší od zahrad blízkovýchodního a 

euroamerického typu. Příčinou této odlišnosti je samozřejmě dlouhé období vývoje v 

rozdílných kulturně-historických podmínkách, pod vlivem jiného náboženství a 

filozofie, jež utvářely přístup svých stoupenců k jejich životnímu prostředí. Je velmi 

obtížné zaměřit se na jediný výsek bohaté kultury – v tomto případě na japonské 

zahrady – a opominout širší okolnosti vývoje, jež vedl k jejich současné podobě13.

I s ohledem na nebezpečí zevšeobecňování lze soudit, že v prehistorických dobách, 

zejména před zavedením zemědělství a v jeho raných údobích, sdíleli všichni obyvatelé 

naší planety podobný vztah k přírodě. Především mnohem užší než my, byli na ní 

skutečně bezprostředně závislí, a hlavně s ní byli v nepřetržitém styku. V historii všech 

kultur (a u několika kultur i dnes) existovalo období, kdy příroda sama a její jednotlivé 

prvky byly obdařeny božskou podstatou a aktivně ovlivňovaly lidský život. Lidé se 

                                               
12 http://jiho.ceskestavby.cz/clanky/zahrada-japonska-projekty-zahradnictvi-6396.html
13 http://www.svetbonsaji.cz/japonske-zahrady-historie-a-charakteristika/
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pochopitelně snažili udržet si s božstvy – duchy stromů, kamenů, řek, jezer, hor atd. –

dobré vztahy. Proto jim prokazovali úctu a snažili se s nimi komunikovat. Pro 

moderního člověka z města je velmi těžké představit si pocity svých předků 

bezprostředně závislých na přírodních cyklech, na druhé straně však mnozí z nás již 

alespoň jednou v životě pocítili příjemné mrazení, obdiv a stopu bázně při pohledu na 

úchvatnou přírodní scenérii14.

2.  Japonsko

2.1  Charakteristika Japonska

2.1.1  Základní informace

Zaměříme-li se přímo na Japonsko, zjistíme, že náboženské směry a filozofické směry, 

jež formovaly kulturní vývoj této země, umožnily zachování velké části původních 

přírodních představ. Přístup Asiata z Dálného východu a běžného představitele západní 

euroamerické kultury k přírodě se liší, ačkoli globalizace ohlazuje ostré hrany rozdílů. 

Kulturní výměna je však nevykořenitelný, přirozený jev a zatímco Asiaté si z cest po 

Evropě odvážejí filmy plné záběrů evropských hradů a zámků, Evropané a Američané si 

stavějí na zahradách čajové chýše.

Nejprve pár informací k Zemi vycházejícího slunce. Mnozí z nás si Japonsko spojují 

s nejmodernější technikou, špičkovými technologiemi, rychlovlaky Šikanzen nebo 

přelidněnými metropolemi. Každý jedinec má pochopitelně na jakýkoliv fenomén jiný 

pohled a jiný názor, neboť vzájemně se od sebe lišíme nejen pohledem na okolní 

svět,ale také zkušenostmi či zaměřením.

Pro mě tato země především evokuje kvetoucí sakury, romantickou představu 

odvážných a čestných samurajů či nádherných gejš, válečnického umění i jemné umění 

grafiky.Všechny ostatní tradice tvoří spolu s krajinou a podnebím podivuhodný celek 

v němž se prolíná drsnost s něhou a hrubá síla s učenou moudrostí. Jedinec mnohdy ani 

nechápe kdo Japonci jsou a jak žijí, jelikož je to pro něho zcela něco jiného mnohdy asi 

ztěží pochopitelného,protože je vychováván jinou kulturou s jinými tradicemi a tradice 

jiných zemí mu někdy přijdou velmi podivné .Japonci jsou ale na své tradice a kulturní 

                                               
14 http://www.svetbonsaji.cz/japonske-zahrady-historie-a-charakteristika/
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svátky pyšní na rozdíl od mnoha lidí žijících ať již v Evropě nebo někde jinde. Vždyť 

od svých počátků se japonská civilizace střetávala s destruktivními silami přírodních 

živlů ať již zemětřesení, ničivé sopky a vlny tsunami a jiné tajfuny. Osídlení, stejně jako 

zemědělství a průmysl, se díky nepřípustným horám a hustým lesům soustřeďovalo do 

oblastí pobřežních nížin .I přes uvedené nepříznivé podmínky a nedostatek surovin se 

Japonsko ve 20 století změnilo z feudálního státu v jednu z nejdynamičtějších 

průmyslových zemí světa.

2.1.2  Pohled do minulosti

Jak dnes víme, na začátku minulého století bylo Japonsko zemí, o níž Evropané měli jen 

kusé a nepřesné informace. Například i odhady rozlohy ostrovů se značně rozcházely –

od několika desítek tisíc až po tři čtvrtiny milionů kilometrů čtverečných. Podobně 

kolísaly i údaje o počtu obyvatel.Tyto zkreslené představy  byly důsledkem nezájmu o 

vzdálenou zemi. Hlavní příčinou si myslím, ale bylo třeba hledat v samotné izolaci 

Japonska.

Japonské souostroví dosáhlo poprvé politické jednoty na přelomu 4. a 5. stol. n. l., kdy 

svazek silných kmenů získal nadvládu nad rody spravujícími svá dědičná území. 

Následně vzniklý politický útvar vešel do dějin jako stát Jamato. V této době vyznávali 

Japonci šintoismus (šintó čili cesta duchů), náboženství založené na kultu kami -

nedefinovatelných přírodních sil, jež nebyly postižitelné lidskými smysly, a na kultu 

předků, jenž byl symbolem identity rodového a později kmenového společenství. 

Přírodní síly kami se mohly projevit v přírodním předmětu, např.kameni či proudu 

vody, nebo i v díle lidské ruky, a časem, spojením s kultem předků, nabyly 

antropomorfní i zoomorfní podoby. Šintoismus byl náboženstvím založeným na 

polytheismu a animismu a vyjadřoval závislost nejstarších zemědělců na přírodních 

jevech. Síly kami byly vzývány společenskými rituály se zpěvem, hudbou a tancem, jež 

se nazývaly macuri.
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2.1.3  Geografické souvislosti

Stát je tvořen řetězem ostrovů v západní části Tichého oceánu. Největší ostrovy jsou 

Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú. K těmto ostrovům patří i skupina menších ostrovů 

v bezprostřední blízkosti i ostrovy více vzdálené například Okinawa. Na západě ho 

Korejský průliv odděluje od pobřeží Jižní Koreje a Japonské moře jej odděluje od 

Severní Koreje a Ruska. Japonské ostrovy Rjúkjú z východu ohraničují Východočínské 

moře a na jihu sahají až k Tchajwanu. Jméno Japonska doslova znamená Země 

vycházejícího slunce.Symbolem Japonska je sopka Fudžijama (Fudžisan 3776m.n.m). 

Japonsko leží na severu východní polokoule je to oblast častých zemětřesení,jelikož se 

Japonsko nachází na hranici tří tektonických desek15. 

Celková délka. pobřeží všech ostrovů je 33 889 km. Protože Japonsko je země z velké 

části hornatá a pokrytá lesy, lidé se soustřeďují převážně do pobřežních oblastí. Hustota 

obyvatelstva je proto velmi vysoká. Podnebí Japonska je oceánské, vlhké a monzunové, 

ale díky rozloze země se klima v různých oblastech podstatně liší.Období dešťů začíná 

na Okinawě počátkem května, na ostrově Honšú pak uprostřed června, kde trvá cca.6 

týdnů.Na přelomu léta a podzimu přinášejí silné deště také nebezpečné tajfuny.Celková 

rozloha Japonska je asi 375 mil.km2. Jak jsem již uvedl, přibližně 80% povrchu 

pokrývají hory a lesy, největší nížina se rozkládá u Tokijského zálivu a jmenuje se 

Kanto, dále zde můžeme nalézt nížinu Kansas. Největší jezero je Biwa o rozloze 674 

km2 a nejhlubší je jezero Tazawa o hloubce 423m.

Japonsko je bohaté zejména na dřevo, ovšem i přesto jej dováží jelikož si vlastní lesy 

šetří. Japonsko má vlastní zdroje energie a to jak vodní, tepelné i atomové. Co se týká 

ostatních nerostných surovin, jsou Japonci závislí zejména na jejich dovozu. Japonci se 

živí na venkově převážně rybolovem, kdy nepohrdnou ani lovem jinak zakázaných 

velryb. V tomto případě lov svalují na vědecké účely, ale myslím si, že většina 

velrybího masa končí v restauracích jako delikatesa. Dále chovají drůbež a jejich hlavní 

plodinou je pěstování rýže. Pěstují také citrusy, pšenici, cukrovou třtinu a řepu 

cukrovku16. 

                                               
15 http://geografie-japonska.navajo.cz/
16 http://geografie-japonska.navajo.cz/
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2.1.4  Národnostní rysy

Japonci jsou velmi zdvořilí, skromní, uctiví a hlavně pracovití lidé. Snaží se dosáhnout 

co nejlepších výsledků už od dětství a to ve všech oborech, do kterých se zapojí a to i 

v realizaci mnou obdivovaných ,,Japonských zahrad“. A z těchto proslulých zahrad se 

k nám do ostatního světa rozšířilo i pěstování bonsají a krásou vyniká také japonský 

způsob úpravy květin –  Ikebana. Svět se má prostě od Japonců ještě co učit a 

především jejich vztahu k přírodě samé. Japonci si vytvořili své náboženství pod 

názvem Šintoismus a uctívají bohyni Slunce.

Vytvořili si tak odlišnou a specifickou identitu a hlavně si ji udrželi až do dnešní doby, 

což je obdivuhodné. Vše mají prostě precizně propracované a snaží se eliminovat co  

nejvíce chyb a to ve všech směrech jejich podnikání. Možná se z českého pohledu zdá, 

že je většina workholiků a pro svou práci tak nemají moc času na sebe samé….a proto 

se pak věnují takovým činnostem, jako je úprava zahrad, pěstování bonsají, vázání 

květin. Zde pak nalézají po té šílené pracovní zátěži klid a pohodu a odkud čerpají 

energii pro svou další práci, která je někdy tak vysilující a únavná. Japonci byli vždy 

zaujati úsilím proniknout k samé podstatě krásy tak, jak je obsažena v přírodním dění, a 

učinit ji nedílnou součástí každodenního života. Proto posunuli i tak prosté úkony, jako 

jsou pití čaje, stolování a uspořádávání květin, do sféry estetického zážitku a v průběhu 

staletí vytvořili promyšlenou koncepci přitlumené elegance, jež je klíčem k pochopení 

jejich veškerého umění.

Platí to i o japonských tradičních zahradách. Jejich tvůrci bývají přirovnáváni 

k básníkům – s tím rozdílem, že místo slov používají k vyjádření svých záměrů 

komponentů přírody samotné-kamenů, mechů, vody a stromů. Jejich smyslem je 

přiblížit člověku třeba jen na docela malém prostoru samu podstatu přírodní scenerie, a 

vytvořit tak prostředí pro uklidnění mysli roztěkané a znavené každodenním shonem. 

To znamená, že chceme-li japonské zahrady skutečně poznat, nesmíme být netrpěliví a 

podlehnout spěchu, neboť obsahují prvky ryze japonské, takže bez pochopení širšího 

kulturního kontextu je obtížné postihnout je v celé jejich rozmanitosti.
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2.2  Zahradní kultura v Japonsku

Japonské zahrady jsou plodem práce lidských rukou a lidského talentu. Nejsou pouhým 

napodobením přírody, ale jejím živým obrazem, prostoupeným tvůrčí vizí. Mají 

všechny znaky uměleckého díla. Cesta k dokonalosti výrazu, kterého japonské zahrady 

dosáhly, byla dlouhá a nesnadná…proto i já si beru z tohoto příklad a vím, že tato cesta 

nebude jednoduchá a krátká, ale bude to trvat ještě dlouho, než se naše zahrada bude 

alespoň trochu svým zjevem podobat těm japonským. Je dílem generací vzdělaných 

tvůrců i prostých zahradníků od nejstarších dob, kdy zahrady oplývající prostorem 

sloužily zábavám šlechty, přes tvorbu středověku, kdy se dostaly do jedinečné sféry 

vlivu filozofického učení zen a kdy vznikly jejich vrcholné žánry- zahrady suché a 

čajové, až po rozvoj zahrad parkových a rezidenčních. V průběhu těchto staletí se 

Japoncům podařilo vytvořit zcela osobitý kód krásna. Je pro něj charakteristické 

zejména prostota, umění náznaku i útlumu citů a barev. Zahrnuje však i zálibu ve 

věcech poznamenaných asymetrií, patinou času a nostalgií smutku-věčné příchuti 

lidského života. To znamená, že ovládneme-li umění jak zacházet s kameny, s vodou, 

rostlinami, můžeme spatřit i v malém zahradním jezírku záblesk nekonečnosti mořské 

hladiny a z balvanu porostlého mechem na nás dýchne majestát hor. Je to prosté a 

přitom nekonečně složité. Vyžaduje to člověka s čistou duší, jak říkají Japonci, mnoho 

sebekázně, schopnost řídit se důsledně zákony umění zahrad a současně mít i dost tvůrčí 

odvahy je překračovat.

Japonští zahradníci měli vždy blízko k malířství, především k tušovým obrazům, na 

nichž malíř několika mistrnými tahy postihne esenci bambusového kmene, rozkvetlé 

švestky či horské krajiny. Odtud převzali i poznatky, jak členit prostor, jak využívat 

světla či stínu a naučili se zde i umění, jak dodat dílu vnitřní rytmus.Vždyť japonský 

zahradník pracuje s prostorem vymezeným plotem nebo zdí podobně jako malíř se 

svitkem bílého papíru či hedvábí. A stejně tak jako se malíři po dlouhá léta cvičili 

v malování každé jednotlivé složky obrazu, od rovné čáry až po kmen bambusu nebo 

obrys hory, než se jim podařilo postihnout jejich esenci, tak i zahradníci procházeli 

učňovskými lety a trvalo dlouho, než se odvážili sami tvořit. 

Postupovali jen krok za krokem. Učili se pronikat do tajemství harmonie přírodních sil a 

krás,vytvářet jezírka a potoky,vysazovat keře a stromy,znát tvary zahradních kamenů i 
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to jak všechny tyto prvky sestavovat, aby jimi vyjádřili symboliku zahrad, nejčastěji 

spojenou s představou dlouhého života, lidského štěstí a vztahu člověka k přírodě. 

Japonci využívají prvky, které jinde na světě téměř nevstupují do zorného pole 

řemeslníků a umělců. Jsou to přirozené struktury materiálů, kde krása spočívá 

v drsnosti, nepravidelnosti, ba i všednosti. Jsou to barvy,  ne však ve své sytosti, ale

v odstínech a v souhrách tónů. Jsou to tvary, ne však ve své dokonalosti, ale ve své 

rozmanité zakřivenosti, neboť jsou svědectvím proměn, zkušeností a strastí, kterými 

prochází v přírodě všechno a není jich ušetřen ani lidský život. Jsou to útržky odlesku 

slunce v hladině jezer, rej spadlých listů v proudu potoka, jsou to záchvěvy zvuků. 

Vždyť kromě člověka je druhým a nepostradatelným a stále přítomným autorem 

zahrady příroda. Dává ji proměnlivost, které lidská ruka není schopna. Svlažuje ji 

kapkami deště a pokrývá ji sněhem. Zalévá ji slunečními paprsky, zvýrazňuje či tlumí 

barvy. Kolik potěšení přináší toto dění každému, kdo je schopen je vnímat!! V Japonsku 

se citlivost k němu stala podstatou života i umění. Na cestě ke svému cíli však 

zahradníci nepostupovali metodou podrobného popisu, ale náznaky a symboly, jimiž 

postihovali podstatu vnitřních a vnějších rysů přírody. Umělci zahrad volili co 

nejvýstižnější a nejstřídmější výrazové prostředky. V tom spočívala příbuznost japonské 

zahradní tvorby s poezií v níž stačí k vyjádření hluboké myšlenky několik prostých 

slov. Tak se japonským zahradníkům podařilo promítnout na vymezený prostor zahrady 

obraz přírody v celé její velikosti.

Jakmile byly propracovány základní metody, bylo možné rozměry zahrad neustále 

zmenšovat, aniž by utrpěla jejich vnitřní náplň, jak je toho dokladem i tvorba 

miniaturních zahrad na míse. Japonské zahradní techniky, vytříbené kompoziční formy, 

odvážné využívání materiálů, jako jsou kameny, písek a zvláště pak princip návaznosti 

zahrady na dům se stále častěji uplatňují i v moderní architektuře. Jsou pro ni jako 

stvořené, ačkoli jejich význam byl objeven v Japonsku.

2.2.1  Vývoj zahradní kultury v Japonsku

Nejstarším důkazem počátků zahradní kultury v Japonsku je prastaré slůvko niwa. Má 

stejný význam jako sinojaponský termín tejen – obojí znamená zahrada – jen o dost 

delší historii. Pochází pravděpodobně z kulturního období Jajoi (300 př. n.l – 300 n.l.) 
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kdy Japonci zavedli pěstování rýže (kolem roku 100 n.l.) a usazovali se v trvalých 

vesnických sídlištích. Proces přechodu na život v trvalých sídlištích probíhal u kultur 

založených na rýži rychleji než u společností, které pěstovaly obilí vyšlechtěné z trav, 

poněvadž rýže je velmi náročná na péči a vodu, v níž roste, je nutno každé dva dny 

vyměňovat za čerstvou. Rolníci se tedy museli skutečně trvale zdržovat v blízkosti 

svých polí. Na tomto místě je však žádoucí podotknout, že dávné kultury lovců a 

sběračů a prvních zemědělců působily na své životní prostředí mnohem výrazněji, než si 

uvědomujeme a připouštíme. Každý živočišný a rostlinný druh si na svém lovišti, revíru 

či stanovišti vyvíjí životní cykly a podoba přírodního prostředí každé oblasti je 

výsledkem větší či menší rovnováhy životních cyklů jeho různých obyvatel. Člověk 

není výjimkou a termín „panenská příroda,“ který se vztahuje k životnímu prostředí 

obývanému společenstvy lovců a sběračů, je jedním z nejhouževnatěji udržovaných 

lidských mýtů. Důkazem je rozvrat, jaký dokáže v ekosystému napáchat jediný 

zavlečený rostlinný či živočišný druh – kupříkladu rozpínavý bolševník17. 

Japonci tedy začali hospodařit na rýžových polích a kromě rýže pěstovali víru v duchy 

přírody – základ budoucího šintoistického náboženství. V rané fázi, před „objevem“ 

zavlažovacích příkopů, byli zemědělci závislí na lesním porostu, zdroji vzdušné 

vlhkosti. Jelikož rýže vyžaduje i spoustu tekoucí vody, zemědělci se usazovali poblíž 

vodních toků a přirozených mokřin. V okolí lidských příbytků a polí vznikaly otevřené 

prostory, jakási přechodová pásma mezi intenzivně a přímo využívanou přírodou a 

volnou přírodou, kde lidé i nadále lovili a sbíraly plody planých rostlin. Právě tato 

přechodová pásma, která začali lidé časem ohraničovat ploty, se označovaly termínem 

niwa. Jednalo se o přírodní prostor, který zároveň náležel k domu a lidé na něm trávili 

převážnou část času. Dávní Japonci bydleli v zemnicích a je velmi pravděpodobné, že 

se v příbytcích zdržovali pouze za nepříznivého počasí a v noci. Část přírody v okolí 

obydlí si lidé přisvojili, začlenili ji do svého domova, kdežto volnou přírodu 

navštěvovali a nadále uctívali.

                                               
17 http://www.bonsai-zahrada.cz/zahrady/34-japonske-zahrady-1-dil/
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2.3  Historická posloupnost

Nejstarší hmotné důkazy zmínky o tvorbě zahrad pocházejí z období Asuka (538 – 710) 

a Nara (710 – 784). V Japonsku vzniklo první středisko politické moci v oblasti úrodné 

planiny Kinai v období Kofun (300 – 538). Čínští kronikáři zachytili vznik státního 

útvaru Jamato, jehož střediskem byla dnešní prefektura Nara. Na přelomu období Kofun 

a Asuka ovládal císař říše Jamato oblast od ostrova Kjúšú po planinu Kinai, ačkoli 

Kantó, Tóhoku a Hokkaidó dosud nespadaly do sféry jeho vlivu. Pod tlakem tehdy 

nejisté doby vládce neustále cestoval, podobně jako panovníci evropského raného 

středověku nesídlil v jednom městě, nýbrž spravoval jakýsi kočovný dvůr. Moci se 

ostatně záhy chopil výbojný klan Soga, zatímco císař si podržel úřad šintoistického 

velekněze a plnil nadále jen symbolickou úlohu18.

Zmínky o prvních zahradních úpravách okolí domů šlechty pocházejí z 5. a 6. stol. n. l. 

Z období Asuka, Hakuhó a Nara (552 - 794) pocházejí zahradní skulptury, jež lze 

dodnes nalézt v některých regionech. Kromě kamenných fontánek jde i o mužské a 

ženské figury zcela nejaponského typu. Soudí se, že jde o hmotné důkazy přenosu 

kulturních prvků, poněvadž skulptury mají nejspíše korejský původ. Tento prvek byl 

však Japoncům příliš cizí, neboť se neujal a nepřetrval dlouho. 

Císařství Jamato udržovalo přátelské styky s královstvím Kudara (též Paikče), dnešní 

Koreou. Přes Koreu spolu s imigranty proudily do Japonska nové ideje – konfuciánství, 

taoismus a v roce 538 či v roce 552 přišli z Číny toutéž cestou i první hlasatelé 

buddhismu. To byla pro vývoj zahrad další významná událost. Tehdejší vládce, princ 

Šótoku, byl nadšeným příznivcem mocné Číny a zasazoval se o šíření čínské 

vzdělanosti a umění. V této době si šlechta budovala honosné paláce a nejoblíbenější 

součástí zahrad byly vodní plochy napodobující oceán s pobřežím. Neoddělitelným 

prvkem byly četné ostrůvky – taoistické Ostrovy nesmrtelných. Do zahrad umísťovali 

majitelé původně čínské kamenné můstky, jež si své místo v japonské zahradě uhájily 

dodnes, a kamenné fontány ve formě sousoší korejského typu, které se neujaly, ačkoli 

některé se z dávných dob ještě dochovaly (lze je spatřit v prefekturách Asuka a Nara). 

                                               
18 http://www.bonsai-zahrada.cz/zahrady/34-japonske-zahrady-1-dil/
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Na přelomu období Heian a Kamakura (794 - 1333) bylo zvykem vytvářet zahrady, 

světské i chrámové, jež měly symbolizovat Sukhávati, Západní ráj Amidy Buddhy. 

Tento typ zahrad se proto nazýval Čistá půda (podle stejnojmenné buddhistické sekty) 

nebo Ráj. Jednou z nich je zahrada v okrsku dnešního chrámu Bjódó-in v Udži nedaleko 

Kjóta, vybudovaná na pokyn Jorimičiho no Fudžiwara. Bohužel se nedochovala v 

původní podobě, proto není možné udělat si o podobě těchto "pozemských rájů" 

přesnou představu. Zahrady zejména kamakurského období byly velmi impozantní a 

bohaté. Estéti, hovící spíše prostému stylu, jim přiřkli přídomek japonské baroko a 

vyčítají jim přílišnou okázalost. Odrazem přesycenosti byl pozdější prostý, až 

minimalistický styl éry Muromači. 

V období Nambokučó převzali od šlechty štafetu v budování zahrad mniši. Kláštery v té 

době vznikaly dál od měst, často na úpatích a svazích hor a zahrady, jež tehdy vznikaly, 

zdůrazňovaly horský ráz krajiny. Významným zahradním architektem té doby byl 

mnich Musí Sóseki. Jeho nejznámějším dílem je zahrada chrámu Saihódži, jež je 

příkladem čínského stylu nazývaného "deset království". Zahrady tohoto typu v sobě 

harmonickým způsobem spojovaly deset různých scenérií a měly v návštěvníkovi 

vzbudit dojem, že prochází různými krajinnými celky. Součástí chrámových zahrad se 

ve zvýšené míře staly pavilónky, ne však kratochvilné jako v zahradách šlechty, nýbrž 

určené k rozjímání. Chrámové zahrady, často velmi rozlehlé, vytvářely rafinovaná 

zákoutí s důrazem na určitý prostý, ale výrazný detail, jenž měl upoutat myšlenky 

návštěvníka a přimět jej k rozjímání nad překvapivostí života. Zahrady té doby jsou 

silně spjaté s básnictvím - nejenže na nejkrásnější z nich pěli slavní poetové ódy, ale i 

zahradníci využili inspirace básní a snažili se ztvárnit ve svém díle oblíbené verše. 

Zahrada již v zárodku svého vzniku obdržela jméno, které se stalo plánem, ideou, jíž se 

zahradník snažil naplnit19.

Období Muromači (1333 - 1573) zaznamenalo nový velký rozkvět zahradní tvorby. V té 

době došlo k těsnějšímu sepětí zahradní tvorby a malířství. Ideálem se stala zkratka a 

efektivní jednoduchost výrazu. Základní myšlenkou se stalo vyjádření vesmíru na 

omezeném prostoru. Právě z této doby pocházejí první zmínky o bonsajích a datuje se 

vznik suchých zahrad (kare sansui, doslova suché hory a vody). Popud k zakládání 

                                               
19 http://www.bonsaiklub.cz/zahrady/japonske-zahrady
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suchých zahrad lze hledat v ideálu přísné prostoty zenové filozofie, což dokazuje i fakt, 

že první z nich byly založeny v okolí rezidencí opatů, nevelkých domků ve stylu šoin. 

Šlo o takřka miniaturní zahrádky v zorném poli osoby sedící na verandě domku. Tvořily 

v podstatě přechod mezi interiérem a exteriérem. Tento typ zahrad zažívá znovuzrození 

v současné japonské zahradní architektuře, neboť urbanistický rozvoj diktuje 

hospodárné nakládání s veškerým využitelným prostorem. Architekt takové zahrady 

měl pojímat maličký prostor jako malířské plátno a maximálně využít minimální 

nabídku stavebních prvků. Suché zahrady se často spojují s uměním tušové malby. 

V témže období vznikl i jiný typ zahrady, spojený se vzrůstem obliby čajového obřadu. 

Úkolem zahradního architekta bylo zpracování prostoru v sousedství čajového domku. 

Účastník čajového obřadu se měl před jeho zahájením zbavit všech rušivých myšlenek, 

jež by rozptylovaly jeho koncentraci. K tomu měl napomáhat zahradní úsek obklopující 

klikatou pěšinku vedoucí k čajovému domku. Oproštění se od světských starostí mělo 

zajistit okolí, připomínající prostou pěšinku v horách, kudy se ubírá chudý a pokorný 

poutník. Takové prostředí vyjadřuje výraz wabi, doslova omšelá chudoba, podle ideálu 

jenž vytvořil a šířil slavný mistr čajového obřadu a všestranný umělec Sen no Rjúkjú. V 

těchto zahradách nalezly uplatnění i zahradní doplňky nesoucí výrazné znaky sabi, 

například mechem obrostlé zahradní svítilny, mostní sloupky či náhrobní kameny. 

Japonská zahrada a náboženství v historickém vývoji

Zahrady šlechty před příchodem buddhismu ovlivněné taoistickou a šintoistickou 

filozofií byly prostší, než zahrady budované po příchodu buddhismu. Zcela jistě měly 

v japonské kultuře významné místo, neboť se o nich zmiňují starší dochované texty, 

například Nihon Šoki (Letopisy Japonska) z 8. stol. na.l. Dochované prameny také 

svědčí o dlouhé historii tvorby zahrad. Překrásnou zahradu nechala vybudovat císařovna 

Suiko okolo roku 592 a jako jiné zahrady i tato byla složitě propracovaná – zahrnovala 

umělé pahorky, jezírka s ostrovy a potůčky. Tvůrci takových zahrad už museli vycházet 

z časem ověřených zkušeností a uplatňovat mistrně zvládnuté dovednosti. Zahrady 

šlechty v období Nara musely být jistě úchvatné. Rozkládaly se na velkých plochách a 

sloužily nejen k oddechu majitelů a jejich rodin, ale i jako reprezentativní prostory, kde 
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šlechta na bohatých banketech hostila své politické přátele (i nepřátele) a slavila svátky. 

Rozkvět obchodu s Čínou (cca od roku 646) přinesl další inspiraci a obohatil zahrady o 

další prvky – voliéry s ptáky a ryby v jezírkách, které vnesly do zahrady pohyb. Japonci 

ale nepřejímali novinky z Číny pasivně – na příkladu osudu umění feng-šuej a 

buddhistických myšlenek .

Spolu s buddhismem přinesli Korejci do Číny nauku, nazývanou nepřesně čínskou 

geomantií - feng šuej, doslova vítr a voda . Ve zkratce tímto výrazem označujeme 

soubor náboženských a estetických pravidel, z nichž vycházeli architekti při 

zpracovávání vnitřního i vnějšího prostoru obytných budov. Japonci feng šuej přijali, 

aplikovali - a přetvořili. Svědčí o tom právě zahradnická příručka jednoho z prvních 

známých japonských zahradních architektů, jímž byl nepřímý potomek rodu Fudžiwara, 

Tačibana no Tošicuna (990 - 1074). Poněvadž nenašel uplatnění na politické scéně, 

realizoval se coby tvůrce zahrad a dosáhl značného věhlasu. Je autorem nejstarší 

zachované příručky zahradní tvorby Sakutej-ki, v níž cituje celé pasáže učení feng šuej. 

V porovnání s dobovými čínskými texty o feng šuej však vyplývá, že Tačibanovo dílo 

je přizpůsobeno japonské tradici. Z knihy vyplývá požadavek, aby tvůrce zahrady 

vycházel z přírody jako vzoru a podřizoval se jejím zákonitostem. Tento aspekt je 

jedním ze zásadních rozdílů východní a západní zahradní tvorby - ačkoliv dnes se již na 

západě uchytily trendy přírodních zahrad, přetrvává zde základní kánon přizpůsobení 

přírodních prvků zahrady umělému konceptu.

Z šintoistického období pocházejí první zmínky o rané formě zahrad čistě japonského 

původu. Japonština je označuje termínem niwa, který přetrval dodnes vedle 

rozšířenějšího sinojaponského výrazu teien. Oba mají tentýž význam - zahrada. 

Výchozím stádiem zahrad byla patrně šintoistická božiště, posvátná místa, která lidé 

vyhradili silám kami, aby se na nich mohly projevit. Taková místa byla esteticky 

upravena a rituálně očištěna, často vysypána pískem či štěrkem. Budoucí směr vývoje 

koncepce japonských zahrad můžeme hledat právě zde - v úctě člověka k mocným 

silám přírody20. 

První zmínka o příchodu buddhismu do Japonska pochází ze 4. stol. n. l., kdy se v 

Japonsku rozšířilo čínské písmo (tehdy forma fubito) a kdy s sebou přinesli 
                                               
20
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buddhistickou nauku přistěhovalci z korejského poloostrova. Oficiálně se za rok 

seznámení s buddhismem považuje rok 536 n.l., kdy panovník jihokorejského státu 

Pekče poslal japonskému vládci mezi jinými dary i sochu Buddhy Šákjamuniho. 

Právě přes Korejce proudily do Japonska kulturní vlivy pevninského světa, zejména z 

Číny. Cizí kulturní prvky Japonsko asimilovalo a přizpůsobilo si je v souladu se svými 

původními tradicemi. Tento proces se projevil ve všech kulturních odvětvích jakož i v 

umění tvorby zahrad. Historicky první záznam o zahradě pochází z 1. pol. 7. stol. n. l. 

(ačkoli zahrady existovaly již dříve): jde o zahradu s jezírkem vybudovanou na popud 

šlechtice Sogy no Umako, jenž byl ve styku s pekčskými vzdělanci a podporoval šíření 

pevninské kultury v Japonsku. Zahrada tohoto typu však patrně byla jednou z prvních, 

neboť Sogovy současníky zaujala natolik, že jejího stavitele obdařili titulem "ministr z 

ostrova21. 

Politický vzestup s sebou nesl také ekonomický růst, jenž se projevil - jako je to ostatně 

všude - v bohatství dvorů tehdejších vládců. Vzrostly požadavky na estetiku vnější i 

vnitřní úpravy obytných budov a hmotné prostředky umožnily vládcům tyto nároky 

uspokojit. Záleželo jim i na vzhledu okolí jejich paláců a zahrady již nebyly výsadou 

chrámových komplexů. 

2.3.2  Rysy japonských zahrad

Jedním z hlavních aspektů posuzování japonské zahrady je právě úcta k přírodním silám 

pramenící ze šintoismu. Tento prvek přetrval v základní koncepci velmi silně. Japonci 

stoicky akceptují pomíjivost živých organismů a obdivují jejich schopnost 

znovuzrození, což je příznačné pro všechny kultury vyznávající animistická 

náboženství. Na druhé straně mají hlubokou úctu k neživé přírodě, přetrvávající celá 

tisíciletí - např. k horám a říčním proudům. Zahrady byly vždy součástí pozdějších 

buddhistických chrámových komplexů a byly určeny k rozjímání. Prvek pomíjivosti a 

znovuzrození byl vyjádřen rituálem budování dočasných svatyň: na určeném místě byl 

postaven svatostánek, jenž byl po uplynutí dvaceti let stržen, spálen, a nahrazen jinou, 

architektonicky a účelem shodnou stavbou. Takový přístup je zejména v Japonsku 

logický. Příroda, stíhající obyvatele japonského souostroví pohromami ve formě 

                                               
21 http://www.bonsai-zahrada.cz/zahrady/33-japonske-zahrady/
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zemětřesení, tajfunů a tsunami, svou sílu projevuje vskutku mocně. Není divu, že 

japonská architektura se těmto podmínkám přizpůsobila používáním lehkých a snadno 

nahraditelných stavebních materiálů. Výše popsaný rituál vychází z dříve běžné 

skutečnosti22. 

Na druhé straně známe japonský výraz sabi. Označuje omšelost získanou stářím, patinu. 

Japonci si cení předmětů, ať už přírodních objektů či děl lidské ruky, schopných 

přetrvat celá staletí a tisíciletí. Znaky omšelosti - např.kámen porostlý mechem a 

lišejníkem, ohlazený říčním proudem či kroky tisíců poutníků - mají značný estetický 

význam a jsou velmi vyhledávané. 

Vývoj japonské zahradní tvorby nespočíval v otrockém nahrazení původní koncepce 

importovanými vlivy, nýbrž je výsledkem jak splynutí obojího, tak řady nepřesností ve 

výkladu, jež posvěceny písemnou formou v celkové ideji jednou provždy zakořenily a 

staly se výchozím bodem pro nástupce Tačibany a jeho současníků. S trochou nadsázky 

lze říci, že mylné výklady cizích koncepcí mohly být částečně i úmyslem -

kompromisem mezi obdivem k importovaným kulturním prvkům a potřebou udržet si 

zachováním vlastních, důvěrně známých tradic kulturní identitu. 

Inspirací pro tvorbu zahrad byla Japoncům úchvatná příroda jejich krajinně rozmanité 

vlasti. Šlechta se často snažila přenést do své blízkosti vzpomínku na oblíbenou 

scenérii. Odtud pochází i další ze zásad japonské zahradní tvorby - vytvořit pomocí 

minimálních prostředků na omezeném prostoru scenérii, jež evokuje skutečný rozsáhlý 

krajinný útvar. Proto kámen nahrazuje horu, potůček zobrazuje mohutný vodní tok a 

jezírko se stává oceánem. Zde musel zahradní architekt uspokojit nároky na co 

nejvěrnější zpodobnění vzoru a zároveň postupovat v souladu se zásadami feng šuej. 

Příkladem jedné z nejstarších zahrad, inspirovaných konkrétní přírodní scenérií, by snad 

mohla být zahrada prince Kusabeho (662 - 689); zachoval se popis zahrady s jezírkem a 

ostrůvkem, lemované skalkami napodobujícími mořské pobřeží. Jistá nepříliš 

věrohodná teorie přisuzuje naopak zahradě snahu o připomínku tzv. Vnitřního moře, 

přes něž měli do země Jamatai připutovat bájní předkové stavitele, zakladatelé 

japonského státu23. 

                                               
22 http://www.bonsai-zahrada.cz/zahrady/33-japonske-zahrady/
23 http://www.bonsai-zahrada.cz/zahrady/33-japonske-zahrady/
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Přestože známým japonským specifikem jsou suché zahrady tvořené kameny, štěrkem a 

pískem, Japonci milují vodu v zahradní scenérii. Stala se součástí scenérie již v 8. stol. 

n. l., kdy v okolí tehdejšího hlavního města Heiankjó vzniklo mnoho překrásných 

zahrad. Oblíbeným prvkem bývalo jezero s ostrůvky, někdy spojenými můstkem. 

Zahrady s okrasnými jezírky byly nedílnou součástí rezidencí ve stylu šinden. Zmíněné 

suché zahrady vznikly mnohem později. Patrně z tohoto období pochází i technika 

vypůjčené scenérie, kdy zahrada zapadá do svého okolí a využívá přirozené přírodní 

útvary, které ji doplňují a završují výsledný dojem24. 

Současná japonská zahradní tvorba využívá odkazu všech stylů, jež v průběhu vývoje 

japonské zahradní tvorby vznikly. Stejné oblibě se těší rozlehlé parky jako 

minimalistické zahrádky ve dvorech či v těsném okolí domů. Šintoistická tradice úcty k 

přírodě i pravidla feng šuej mají v zahradní tvorbě stále své nezastupitelné místo, aby ve 

vzájemném souladu přispěly k hlavnímu účelu stavby zahrady - vytvoření krásného a 

harmonického celku, v němž návštěvník alespoň nakrátko odhodí břemeno 

všednodenního života.

Japonské přírodní rituály

Jedním z příkladů původního zbožnění přírodních prvků je v Asii dodnes živé uctívání 

stromů. Tento zvyk by Evropanům neměl připadat tak zcela cizí. Při bližším pohledu na 

lidové obyčeje, které se vplížily i do rituálů křesťanských svátků, nalezneme 

v evropském kulturním prostředí neklamné stopy této víry. Jedním z příkladů může být 

štědrovečerní „zaklínání stromů,“ kdy lidé na vesnicích různými způsoby, v závislosti 

na krajovém zvyku, děkovali ovocným stromům za úrodu. Nebo si vzpomeňme na 

obřad otevírání studánek – i ten je prastarý, předkřesťanský. Mezi naší a dálnovýchodní 

kulturou tedy nehledejme jen rozdíly, ale i paralely. Pomohou nám lépe proniknout do 

tajemství asijských zahrad. 

Dalším krokem byla úprava prostoru niwa. Nálezy pravěkých zdobených nástrojů 

prokazují, jak úzce souvisel smysl pro krásu s každou oblastí lidského života od samých 

                                               
24 http://www.bonsai-zahrada.cz/zahrady/33-japonske-zahrady/
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počátků vývoje lidské společnosti. Třebaže původní důvod byl ryze praktický – např. 

vyrytou značkou si vlastník označoval svůj majetek a pro výrobce keramiky 

představoval vzor svého druhu obchodní značku – svou funkci plnila i estetika. Ani 

výzdoba symboly s náboženským významem nebyla samoúčelná, musíme si uvědomit, 

že přítomnost božstev ve světě našich předků byla velice živá a reálná. Právě tak lze 

pohlížet kupříkladu na plot kolem zahrady – zprvu ohraničení určitého prostoru 

vybudované za účelem teritoriálního vymezení a ochrany s postupem vývoje zahrady

jako estetického díla plní podobnou funkci jako rám obrazu. Staří Japonci tedy začali 

oplocovat okolí svých domů a v těchto prostorách vysazovat stromy, s velkou 

pravděpodobností borovice a třešně, jež mají v japonské symbolice dávnou tradici. 

Podobným způsobem si cestu do zahrad našly kameny a voda. Japonci věřili, že místo 

obklopené skalami – kupříkladu horské údolí – je sídlem božstev. Taková místa 

nazývali amacu iwasaka – nebeský val či amacu iwakura - nebeské sídlo. I voda –

potůčky a řeky – ohraničovala posvátný prostor, o čemž svědčí výraz mizugaki – vodní 

ohrada. Tímto krokem lidé do známého, bezpečného prostoru niwa vnesli mocný prvek 

mori. Později podobným způsobem příslušníci šlechty formou mnohem důmyslněji 

budovaných zahrad přenášeli do blízkosti svých paláců překrásné scenérie, s nimiž se 

setkali na cestách.

Již v tomto období se zřejmě rýsovaly budoucí zákonitosti budování zahrad tak odlišné 

od evropských či blízkovýchodních uměleckých norem. Zahrady Dálného východu, 

třebaže složité a důmyslné, respektují mnohem víc přírodní vzor. Nenajdeme v nich 

pravidelné geometrické tvary či pravidelné záhony barevných květin jako v tradičních 

zahradách Blízkého východu a Evropy. Tyto zahrady, jakkoli bujné a zářivé, občas budí 

dojem, jako by člověk chtěl přírodu svázat, vytrhnout její prvky z kontextu. Tam, kde 

Číňan či Japonec obdivuje dokonalost jediného květu, Evropan jitří smysly honosnou 

kyticí. Z pohledu Asiata z Dálného východu je nejdokonalejším umělcem příroda sama 

a člověk jen neobratným kopistou, proto cílem zdařilé dálnovýchodní zahrady je 

zdánlivě přirozeně vzniklý prostor.

Dnes, po dvou tisíciletích vývoje, v Japonsku samozřejmě existuje celá škála typů 

zahrad. Nelze je snad ani spočítat, poněvadž rozlišení stylů je často dáno pohledem 

klasifikátora. Většina se shoduje na dvou základních typech, z nichž se odvíjejí ostatní. 
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Prvním je cukijama neboli kopcovitá zahrada se zvlněným povrchem a výraznými 

vyvýšeninami, druhým hiraniwa čili plochá zahrada. Druhý typ velmi stoupl v oblibě 

v době rozšíření čajového obřadu čanoju a spolu s ním i stavebních prvků jako je čajová 

chýše. Ta se vyvinula z čašicu, místnosti vyhrazené pro čajový obřad jež byla 

původně součástí obytného domu. Čajová zahrada samotná se nazývá čaniwa.

3.  Plánování a navrhování zahrad

3.1  Založení  zahrady

Pokud bychom si chtěli sami založit pěknou japonskou zahradu, je třeba, abychom 

vůbec věděli, jak zahradu navrhnout. Nejde teď o to, že bychom měli vyjmenovat 

všechny potřebné prvky japonské zahrady, ale spíše o to poznat základní principy 

tvorby jakékoliv zahrady jako určitého přírodního a rostlinného společenství.

Dříve, než začneme něco sázet a nebo se zabývat myšlenkou, kam dáme osvětlení, je 

třeba si rozvrhnout:

- kde budou cesty

- kolik jich bude

- jak budou široké

Na základě této úvahy pak lze pokračovat dále. Nesmíme též zapomenout na to, že po 

cestách se bude muset nejen chodit, ale třeba také jezdit zahradním kolečkem a nebo 

nějakým menším přístrojem. Pokud již víme, jaké rostliny či stromy a kam bychom 

chtěli sázet, můžeme navrhnout cesty tak, aby opticky oddělovaly jednotlivé části 

zahrady, popř. mohou jinak funkčně rostliny doplňovat25. Rostliny, které mohou 

přečnívat do cesty, pak omezují prostor, pletou se do cesty a mohou i znečistit oděv, a je 

tedy na základě této úvahy rozmyslet, v kterém místě co bude růst a jak v tomto místě 

                                               
25 http://jiho.ceskestavby.cz/clanky/zahrada-japonska-projekty-zahradnictvi-6396.html
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bude cesta široká, resp. zda a jak bude či nebude rostlinami v tomto místě omezená. To, 

co se v projektu může zdát široké, může po zasazení rostlin a po dosažení jejich plné 

vegetační výšky najednou zdát úzké a po cestě se pak špatně chodí, pokud je toto 

podceněno. Velice důležité je také umět odhadnout vlastnosti půdy a také klima, neboť 

na tom záleží, jakou drenáž, drť a jiné posypové materiály na založení cest využijeme. 

V dobré zahradě je třeba také mít určitou infrastrukturu, tzv. trubky na zavlažování, 

elektrické dráty apod. Pokud chceme mít v zahradě osvětlení, je třeba, aby byly předem 

již známá místa, kde světla budou. S tím ale souvisí i to, že již musíme znát strukturu a 

tvar zahrady tak, aby bylo možné určit, která místa budou osvětlená. Osvětlení slouží:

- k bezpečnosti, hlavně u schodiště či prudšímu převýšení

- k okrase okolí či lehkého nasvícení prostor zahrady

- k prosvětlení vodní nádrže

Pokud se rozhodneme, že budeme mít světlo i ve vodě, je třeba pamatovat na to, že 

kabel vede pod vodou či ve vodě a je třeba použít speciální díly a materiály. 

Důležité je též klima, které panuje v místě zakládání zahrady. Záleží na tom, jaké 

množství je srážek, jaké jsou teploty, jaká je intenzita slunečního záření – to vše může 

ovlivnit růst rostlin, potřebu zálivky apod. Proto je třeba všechny tyto faktory 

reflektovat hned v počátku tak, abychom dle toho mohli zakoupit vhodné rostliny a 

materiál do zahrady. A to není vše. Je třeba znát, jak časté mohou být přízemní mrazíky, 

jak je to na daném území s mlhami apod. Neboť i toto může mít na vegetaci neblahý 

vliv. Kromě toho všeho bychom měli brát v úvahu i mikroklima. Důležitou roli hraje 

orientace zahrady, zda je na jih nebo sever, ale také i stinná a slunečná místa v průběhu 

roku. Záleží vždy na druhu rostliny a i na stromech, které se mohou nad rostlinami tyčit. 

Vezměme si třeba listnaté stromy, ty budou určitě na jaře a v létě v určitou denní dobu 

stínit rostlinám a pokud by jim toto vadilo, je zde problém. Při výsadbě rostlin se 
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nezdůrazňuje pestrost a hýřivost květů, ale elegance stálezelených keřů, listnatých a 

jehličnatých stromů. Zároveň se počítá s proměnlivostí scenérie během roku26. 

Podobný problém je s větrem. V určité části zahrady, která je před větrem krytá, bude 

vhodné vysadit ty rostliny, kterým vítr za normálních okolností vadí a naopak tam, kde 

jsou místa nekrytá vysadíme ty rostliny, které nemají s větrem problémy. Tak, jak 

existují místa větrná a závětří existují také místa suchá a mokrá. Na všechny 

mikroklimatické podmínky je třeba pamatovat a vysadit tam takové rostliny, které tyto 

podmínky budou dobře snášet a nebudou s nimi zbytečně bojovat. 

A v neposlední řadě je dobré vědět, jaká je půda na místě, kde chceme budovat zahradu. 

Pokud tedy nechceme vytvořit jen zahradu z cestiček, dřeva, písku, štěrku, betonu a 

truhlíků s květinami, které budou zasazeny již ve speciálním substrátu. Důležité je tedy 

vědět, jaké má půda pH, jakou má strukturu a jaký je její typ. Může být jílovitá, písčitá, 

kamenitá, kyselá apod. a každé rostlině může vyhovovat něco jiného. Neboť právě typ 

půdy ovlivňuje její propustnost a hustotu. A i typ půdy nám napoví, jak moc bude těžké 

s půdou pracovat a obdělávat ji, můžeme říci – kultivovat. Neboť jinak se ryje půda 

jílovitá a jinak půda rašelinového typu. 

3.2  Odlišnost japonské zahrady

Japonské zahrady jsou stále častěji považovány nejen za počinek vkusu daného člověka, 

ale také za nástroj možného uklidnění. Sice jejich historie sahá až do minulosti, moderní 

člověk je nyní znovu začíná objevovat. Jejich prostředí je nejen vhodné na uklidnění, 

ale také na celkové uvolnění těla a jeho regeneraci. Uklidní se jak tělo, tak i duše a 

každodenní shon najednou zůstává za branami zahrady. Zde se člověk nemusí soustředit 

na svoje podnikání, práci, shon, ale může odhalovat krásy přírody a citlivé propojení 

jednotlivých komponent zahrady. Naopak, může se zde každý věnovat svému nitru či 

tvůrčím myšlenkám.

Běžný člověk, hlavně ten evropský, čeká, že v zahradě se pěstuje ovoce či zelenina, a 

nebo alespoň byliny. Zde to však takto nefunguje, v japonských zahradách se nic 
                                               
26 http://sokam.sweb.cz/japonsko/japonskazahrada.html
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takového neděje. Nic není sázeno pro prvotní užitek, smyslem je jen to, aby si člověk 

užil krásné a duši příjemné přírodní scenérie a estetického zázemí. Touha mít zahradu 

ne pro obživu, ale pro duševní blahu vznikala v minulosti na základě praktických 

zkušeností a touze poznat štěstí a celistvost žití celého přírodního fitosystému. 

A nemusely to být zahrady vyspělé či přeplácané, ba naopak, někdy poznáme sílu i 

v jednoduchosti. V té japonské zahradě, i té nejjednodušší, nejčastěji najdeme základní 

prvky jako jsou rostliny, kamínky a vodu. Všechny tyto komponenty nám mají navodit 

pocit, že se díváme na skutečné hory, veliké stromy, potoky, jezera…Velice často zde 

nalézáme symbol želvy, která představuje dlouhověkost. Japonci si potrpí na zahradu 

plnou symbolů, a proto není divu, že zde můžeme „vidět“ kaskády, vodopády, peřeje, 

kašny – zkrátka přírodu v plné své kráse, nicméně vtěsnanou pouze na území zahrady. 

Ty symboly nám však pocit, že sedíme uprostřed nedotčené přírody, navodí. Například 

zahradní kamenná lampa vedle své praktické funkce symbolizovala i světlo poznání 

zaplašující mračna neznalosti.

4.  Vliv přírody na psychiku

4.1  Psychika a příroda

Mnoho lidí pociťuje, a uvědomuje si to zejména v posledních letech či desetiletích, že 

tyto dva pojmy, tj. příroda a psychika, mají nějakou souvislost. V době 

nekontrolovaného rozmachu lidské kultury na Zemi, v době, kdy si někdo může myslet, 

že člověk má oprávnění a moc přírodě vládnout, si naopak mnozí uvědomují, že z 

přírody pocházíme a nemáme žádné právo se jí nadřazovat. S technickým pokrokem si 

člověk přesvědčen, že funkce, které odjakživa plnila příroda, nahradí umělými 

strukturami, lidé se budou mít lépe, všechny jejich potřeby budou uspokojeny a 

populace planety Země tu bude navěky. Vždyť je tolik nových vynálezů, medikamentů, 

léčebných postupů, že naděje na přežití opravdu stoupá! Ale jsou opravdu všechny ty 

technické vymoženosti to pravé pro správný duševní vývoj člověka?
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Je třeba uvést, že každý člověk má jinou schopnost kontaktu s přírodou. Někteří jsou 

tímto nadáni a přírodu vnímají, jsou s ní v okamžiku sžití a umějí si s ní poradit. Umí se 

pohybovat v terénu, není problém pochopit jakoukoliv práci na zahradě a umět ji 

poctivě vykonat s pocitem dobře odvedené práce, která má smysl. Na druhou stranu 

existují lidé, kteří mají nízkou schopnost kontaktu s přírodou a kteří se na pobyt v ní 

hůře adaptují. Tito lidé si pobyt v přírodě nevychutnávají, ale spíše přemýšlí o ztrátě 

pohodlí a o tom, jak tuto ztrátu kompenzovat. Nabízí se jim mnoho pomůcek out-

doorového vybavení, takže ani tito jedinci se nemusí v dnešní době pobytu v přírodě 

vyhýbat. 

Zeleň je nedělitelná součást životního prostředí, všechny její formy a druhy se vyznačují 

vlivem na člověka. Tento příznivý vliv se projevuje na prostředí ve kterém žijeme, 

ovlivňováním mikroklimatu, zlepšováním ovzduší, zpříjemňováním a zkrášlováním 

obytných domů a tím současně působí na lidskou psychiku. U zeleně můžeme definovat 

dvě základní funkce27:

- bioklimatickou a hygienickou, kdy dochází k regulaci vzdušné vlhkosti, k vyrovnávání 

extrémních teplotních rozdílů, usměrňování vzdušných proudů, zmírňování vzdušných 

proudů, snižování hluku či prašnosti.

- estetická a psychologická, kdy zeleň přispívá k celkové estetické stránce prostředí a 

vhodně doplňuje ulice, města a celé architektonické celky. Zeleň pak dělá krajinu 

krásnější působí na člověka pozitivně, hlavně na jeho psychiku, což jedince uklidní. 

Zejména zelená barva je pro člověka výrazně uklidňující. 

4.2  Účinek přírody na psychiku

Každého v první chvíli napadne, aniž by předpokládal nějaký pozitivní účinek zahrady 

na svoji psychiku to, že si k nějaké chatě či chalupě pořídí zahradu. Že bude tato 

zahrada přirozenou součástí odpočinkového místa daného jedince. Že zde bude trávit 

příjemné chvíle v přírodě. Jde pak už jen o to, jakou zahradu si založit, zda klasickou 

                                               
27 http://www.zahradycentrum.cz/zahrarch.htm
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českou a nebo zda to bude zahrada v anglickém, francouzském, čínském či japonském 

stylu. Záleží vždy na tom, jaký máme pro zahradu prostor. Pokud však má člověk 

estetické cítění a nepotřebuje zahradu rozlehlou, může se orientovat na zahradu právě 

japonského stylu. Jde však o to, zda ho umění japonských zahrad vůbec osloví.

Záleží též na tom, zda má člověk rád přírodu a zeleň. Člověk, který toto rád má si určitě 

dovede představit Prahu či jiné velké město bez automobilové dopravy, bez prachu, 

smogu a výfukových výparů. Na jednu stranu toto přinese mnoha lidem veliké 

problémy, na stranu druhou se mohou začít budovat nové parky, bruslařské dráhy či 

cyklostezky. Navíc dojde k radikálnímu zlepšení fyzického i psychického zdraví 

obyvatel, pramenící ze snížení emisí i hlučnosti, zvýšení bezpečnosti na silnicích i z 

rozšíření zelených ploch: tam, kde na ulicích stojí vozy, by mohly růst stromy, 

parkoviště by se proměnila v dětská hřiště.

Je logické, a potvrzuje to i množství studií, že člověk přírodu potřebuje a nemůže bez ní 

žít dlouhodobě odříznut. Pokud se již stane, že dlouhodobě nemůžeme do přírody, začne 

nám chybět a pomalu a nenápadně se to může projevovat na psychice. Často tato pravda 

ale lidem nedochází a bývá opomíjena. Možná je to tím, že „léčba přírodou“ se nedá 

exaktně změřit, není tato oblast dost odborně prostudována či dokonce může tato léčba 

být úspěšnější než odborná léčba medikamenty. 

Každý potvrdí, že u většiny z nás je problémem únava a soustavné vysedávání u 

počítače, u televize nebo kdekoliv jinde bez dostatečného pohybu nás dokáže pěkně 

unavit, i když v podstatě nejsme vystaveni fyzické námaze. A jakmile nás přepadne 

únava, přestáváme se soustředit, rozbolí nás hlava a pokud jsme v práci, výkon je již 

neefektivní. Pak musí nastoupit relaxace, nicméně ne každé prostředí je k relaxaci 

vhodné a ne každé prostředí nám dobrou relaxaci poskytne. Prostředí pro regeneraci by 

nám mělo být příjemné a dostatečně rozsáhlé. Mělo by být též jiné než to, ve kterém 

jsme se unavili. Z tohoto hlediska se jeví přechod z kanceláře někam do zahrady, parku 

či přírody ideální. 

Pokud bychom nahlédli do Hartigova experimentu z roku 1991, kdy vědci zkoumali 

efektivitu různých typů odpočinku, zjistíme, že nejlépe se zregenerovali lidé 
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procházející se v zeleni. Na rozdíl od těch, kteří se procházeli ve městě či si četli. Tito 

lidé byli též pozitivněji naladěni než lidé z ostatních skupin.

Musíme si totiž uvědomit relaxační potenciál přírody, který má blahodárný vliv na naši 

psychiku, jež je kolikrát těžce zkoušená z okolí – ze zaměstnání, z domova, 

z úřadů…Při provádění různých průzkumů se zjistilo, že lidé – respondenti by mezi 

náročnou činností rádi spočinuli někde v přírodě, rádi by odpočívali v zeleni či v ní 

prováděli určité aktivity (práce na zahrádce, relaxace). Na druhou stranu je však třeba 

uvést, že nad přírodou zvítězily volnočasové aktivity zábavního charakteru, např. kino, 

televize, restaurace. Potěší však určitě každého, že pobyt v přírodě vyhrál nad prací 

doma či alkoholem. Zajímavé je též to, že pokud měli respondenti sami uvést, co by 

poradili svému blízkému při potřebě odpočinku, pobyt v přírodě volili častěji než pokud 

odpovídali za sebe. Jakoby pro druhého chtěli „to lepší“ – neboť každý cítí, že příroda 

pomůže lépe, než zábava, i když třeba osobně dá zábavě přednost. Stejně tak každý 

uvede, že pokud se jedná o odpočinek, příroda jasně vítězí. Může to být i tím, že příroda 

je hůř dostupná, pokud se zrovna chceme odreagovat, resp. její vyhledání je časově 

náročné. Taktéž může odradit nepřízeň počasí. Nesmíme však zapomínat na to, že 

přírody si lze užívat i doma. Ať už se jedná o hezky zeleně zařízený balkón, malou 

předzahrádku či akvárium v obýváku. Pokud se myslí ponoříme do tohoto kousku 

přírody, můžeme se i tak zbavit stresu a napětí, i když přímo nesedíme uprostřed lesa. 

Relaxační účinek i malého kousku přírody je totiž nezpochybnitelný28.  

Sice jsme mluvili o pobytu jak v přírodě, tak i koncentraci na malý kousek přírody 

někde doma či v obýváku (akvárium), ale dle různých výzkumů pomáhá dokonce i 

fotografie či obraz přírody. I když obraz přírody má určitě uklidňující efekt, je namístě, 

že pobyt v plnohodnotné přírodě toto nenahradí. Dokonce může působit příznivě i 

pohled z okna do přírody, což je opět lepší než pohled na fotografii či obraz. Dle 

výzkumů měly okna situované do přírody v rámci nemocničního objektu příznivý vliv 

na pacienty. Tito měli méně zdravotních komplikací, menší bolesti a celkově byla jejich 

psychika mnohem lepší než ti, kteří možnost výhledu do přírody neměli. Stejně tak 

                                               
28 Krajhanzl,, J.: Exkurs do osobní charakteristiky vztahů k přírodu, In:  Sborník textů o proměně 
vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti, Praha 2009,  Vydal Zelený kruh –
Asociace ekologických organizací, ISBN: 978-80-903968-5-2. Dostupné z 
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/300409-clovek-priroda-fin.pdf [cit 2010-03-15]
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například Tennessen a Cimprich (1995) měřili rozdíly v pozornostní kapacitě 

středoškolských studentů bydlících na koleji. Ukázalo se, že studenti, kteří měli pohled 

z okna do zeleně, měli lepší pozornostní kapacitu než ti, kteří měli pohled do 

zastavěného prostoru.

Zatím jsme zmiňovali přírodu spíše ve smyslu rostlin, což by bylo ale zbytečné zúžení, 

neboť do přírody neoddělitelně patří i zvířata a i tento výrazně živější efekt, než 

rostlinstvo, má též na člověka pozitivní vliv, což opět prokázaly mnohé studie. Pozitivní 

působení domácích mazlíčků na zdravotní stav člověka je jasně neoddiskutovatelný. Je 

prokázáno, že psi i jiná domácí zvířata snižují krevní tlak i pulz ve stresových situacích.    

Člověka uvádí do klidu a psychické rovnováhy a navíc zvířata zvyšují sebevědomí 

svých majitelů, usnadňují navazování sociálních vztahů a i sama o sobě zmírňují pocit 

osamělosti. Pro seniory je zvíře velmi vítaným společníkem v jeho samotě, neboť velmi 

často se stává, že starý člověk zůstává po smrti svých blízkých sám. Zvíře mu pak 

poskytuje možnost někoho mít, o někoho se starat a někoho mít rád. Navíc péči a lásku 

umí zvíře několikanásobně vracet a pro osamělého člověka se tak život stává 

smysluplnějším.  Stejně tak často zvířata pomáhají handicapovaným dětem či obecně ve 

zdravotnictví. Jmenujme například terapeutické školy využívají jejich vliv (ze 

známějších canisterapie či hipoterapie). 

Zvíře může pomáhat nejen z hlediska fyziologického, kdy jsme zmiňovali zmírnění 

zdravotních obtíží, a můžeme přidat i potřebu jeho venčení – vyžaduje pohyb, ale také 

z hlediska psychicko-sociálního, kdy člověk, který „žije se zvířetem v jedné 

domácnosti“ se má najednou komu svěřit a komu se vypovídat. Je jasné, že toto platí 

spíše u dětí, nicméně i toto je přínosné, neboť dítě se učí o někoho pečovat, žít v 

„kolektivu“, umět se podřídit potřebám zvířete, umět se vcítit do potřeb někoho jiného. 

Pravdou též zůstává, že jen málo pozornosti je věnováno možnému negativnímu vlivu 

domácích zvířat na psychiku člověka (strachu ze zvířete, stresu působeného nutností 

péče či zvířetem vyvolanými konflikty mezi členy rodiny). O tomto se spíše nemluví, 

neboť tento jev není tak vzácný. Vycházíme totiž z toho, že zvíře si pořizujeme 

dobrovolně a jen, pokud chceme. Problém se zvířetem může vzniknout tam, kde se lidé 

různě sestěhovávají dohromady, kdy dochází k dlouhodobějším návštěvám apod. Pak 

problém může vzniknout a vliv přírody na psychiku je zde veskrze negativní.  Záleží 
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také na tom, o jaké zvíře se jedná, neboť setkání s pavoukem či hadem většinu lidí 

neuklidní, ba naopak. Rozšířený strach z těchto tvorů a fobie z těchto tvorů pramení 

z toho, že s nimi nežijeme v přímé symbióze, že je neznáme, nejsou to naši mazlíčci a 

máme k nim možná až zbytečnou averzi a zaujatost. 

Přírodní svět, jak živočichů, tak rostlin, může v životě člověka mít vliv i na jeho 

chování a formování osobnostních vlastností, což už trochu vyplynulo z předchozího 

odstavce. Neboť žít ruku v ruce s přírodou znamená se o tuto také pečlivě starat a pokud 

člověk či i malé dítě postupně získává návyky umět se postarat, tak roste i jeho 

disciplína k jiným úkolům. To, že je nám v přírodě dobře, není způsobeno samozřejmě 

jenom tím, že v ní jsme, ale je to dáno efekty, které jsou s přírodou pevně spojené. 

Jedná se například o to, že v přírodě je čistý vzduch bez emisí, že v přírodě sportujeme 

či se pohybujeme, že je zde klid a ticho. Toto jsou všechno faktory, které působí 

pozitivně na organismus jako takový, i kdyby se zrovna v přírodě nenacházel. 

Lidé chtějí relaxovat hlavně v přírodě či krajině klidného typu. Právě o takové krajině se 

lidé vyjadřují přívlastky relaxační, poklidná, příjemná, právě v takové krajině si 

většinou přejí strávit dovolenou. V přírodě, která nás v současnosti obklopuje, se 

prakticky nevyskytují velké šelmy ani jiná člověku nebezpečná zvířata. Naše příroda či 

jen zahrádka za domem je bezpečná, a tudíž není divu, že spouští naše vrozená 

schémata uklidnění.

Co se týče mého názoru a mé vlastní zkušenosti s vlivem přírody a konkrétně 

japonských zahrad, si myslím, že jako obyvatel venkova má na mou osobu vliv velký a 

doufám, že i na ostatní členy naší rodiny, které jsem k neustálému šlechtění naší 

zahrady přivedl.

Já sám jsem se narodil a zpočátku žil na venkově, ale potom jsme se přestěhovali do 

města na několik let, ale již od svých šesti let žijeme opět na venkově. A mohu 

zodpovědně říci, že bych nikdy neměnil, a kdybych musel někdy odejít bydlet do města, 

někam na sídliště, tak bych tam asi brzy uschnul jako přesazený vzrostlý strom. Nic se 

prostě nevyrovná tomu, když například teď na jaře ráno vstanu vyjdu z domu do 

zahrady, dám si svůj zelený čaj v čajovém altánku u jezírka a vychutnávám si ten klid a 
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ticho, kdy je pouze slyšet šplouchání padající vody z vodopádu u jezírka, zpěv ptáků 

nebo cvrkot křídel velkých modrých vážek. Prostě tohle je ničím nenahraditelné a mě to 

nabíjí doslova další energií tolik potřebnou k životu. Moje manželka pochází z města, 

ale na venkov si rychle zvykla. Jsem rád, že i ona má zájem na budování naší společné 

zahrady v japonském stylu a i ona v ní velmi ráda relaxuje a odpočívá a jak sama říká, 

že jí moc baví pozorovat kytičky a keříky, jak se začínají probouzet a vystrkují malé 

lístky ven. Každý den jsou o trochu větší a krásnější. Některé už i hezky kvetou. Úplná 

oáza na duši, hlavně když přijde z práce, kde je celý den zavřená v šedé budově. Je 

vidět, že se probouzí nejenom příroda, ale i lidé v ní. Třeba v práci se změnila nálada 

lidí, jsou takoví optimističtější, veselejší a aktivnější, jako by do nich vjela nová míza.

Všechny tyto pocity a vjemy bychom chtěli vštípit i našim dětem. Možná se nám to 

daří, ale to si myslím, že se pozná až v pozdějším věku, jestli byl vliv přírody a 

konkrétně třeba naší zahrady přínosem na jejich vyrovnanou psychiku nebo ne.Ale již 

teď, když to sám sleduji vidím, že naše děti mají k přírodě velmi blízko a jsou jí rádi 

obklopeni. Ať si hrají u jezírka, kde krmí z ruky Koi kapry, nebo mi pomáhají se 

stavbou altánku nebo výrobou jezírkové filtrace nebo jen tak tráví s námi společné 

chvíle navečer v altánku při svitu lucerny.

Jeden ze synů rád maluje na plátno, tak dostal tehdy k vánocům vše potřebné od štětců 

až po paletu s barvami a nyní když má náladu, tak trénuje své tahy štětcem právě 

v japonské zahradě, která nabízí nepřeberné množství inspirace tvarů a barev.

Co se týče vlivu na psychiku našich dětí s porovnáním například s dětmi od sestřenice, 

které k nám jezdí pravidelně na letní prázdniny, kdy tyto děti vyrůstají od narození na 

sídlišti ve městě, tak zde je rozdíl patrný.

Tyto děti jsou někdy až hyperaktivní, roztěkané a nedokážou se na nic chvilku 

soustředit a nebýt jejich neustálého dozoru a okřikování, asi by za chvíli z naší zahrady 

nic nezbylo, stromek  nestromek, cesta necesta je jim to jedno. Ale myslím si, že je to 

také proto, že tyto děti jsou z města nevybouřené, jsou zvyklé trávit svůj volný čas 

většinou doma u počítače nebo televize a pokud je k tomu rodiče nevedou jinak, tak 

prostě s přírodou neumějí žít.
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Když, ale tyto děti jsou u nás nějakou dobu na prázdninách, třeba v létě a bez rodičů, 

tak se jejich chování trochu změní. Trochu se zklidní a možná na to má i vliv kus naší 

japonské přírody, kde děti tráví společně s našimi většinu volného času, ať již hraním 

v altánku, krmením ryb, nebo pozorováním želv či užovky…Právě tohle ty děti neznají, 

ale moc se jim to líbí a když od nás odjíždí domů, nejsou již tak roztěkané a neklidné a 

hlavně se k nám  chtějí vracet. Dokonce se i nabízejí, že mi budou pomáhat se sázením 

nových stromků nebo s úpravou terénu. Nevím, kdybychom žili také na sídlišti jako oni, 

jestli by k nám také jezdili tak rádi. Myslím, že ne..takže vliv toho prostředí, které děti a 

člověka vůbec v jeho životě obklopuje je značný. Buďme otevření a vnímejme přírodu 

kolem sebe, co nám ukazuje a přináší, je stejná jako my. Pečujme o ní a važme si jí, a 

stejně tak i sami o sebe.

Budováním a jedním z cílů vytváření japonských zahrad je úsilí probudit u dítěte 

elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. 

Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte ( člověka) k životnímu 

prostředí. Záměrem snažení je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel 

soužití se s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa 

kultury a umění. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a 

umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém životě a svém 

prostředí.

Už na malé dítě v kočárku se valí nekonečná vlna dojmů a dětská psychika ještě 

nedokáže zpracovat veškerou vstupní informaci úplně a některé děti dokonce usínají z 

,,předávkování“ vjemů. Tím se brzdí vývoj psychiky a její schopnost adaptace. 

Pozornost lidí je soustředěna na jejich vliv na životní prostředí. Jinou otázkou je, jak 

prostředí ovlivňuje člověka. Určitě je rozdíl mezi tím, když se ráno probudím, podívám 

se z okna na šedivé sídliště a tím, když se mohu dívat třeba na hezky upravenou 

japonskou zahradu. A mohu to posoudit i sám, když se musím učit něco do školy, nebo 

psát například tuto práci, nedovedu si představit jak bych se měl soustředit, někde 

v paneláku nebo na rozdíl doma v zahradě v klidu, když jsou všichni členové rodiny 

mimo domov. Samozřejmě vím, že všichni lidé nemůžou bydlet na venkově a mít svou 
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zahradu, ale právě tito lidé z měst vyjíždějí na své chaty do přírody a snaží se dostat do 

jiného prostředí, aby se cítili lépe.

Je na zamyšlenou, jaký vliv má na lidi množství nových supermarketů, hustá doprava a 

v ní spěchající lidé. Jistě to vytváří pocit nezvládání svých povinností a možná i stres. A 

bohužel je smutné, že s výstavbou nových marketů, parkovišť a benzinových pump 

nepřibývají nové parky, zahrady, hřiště pro děti a mládež, kde si děti budou moci hrát a 

trávit tam svůj volný čas a vliv tohoto prostředí na člověka celkově bude určitě značný.

Zdá se, že potřeba být obklopen přírodou patří ke spontánním a hlubokým lidským 

potřebám. Klasické výzkumy z osmdesátých let týkající se takzvaných ,, 

environmentálních preferencí“ neboli  typů životního prostředí, které si člověk 

spontánně podle svých sympatií zvolí, ukázaly důležitost přírodního prostředí pro 

člověka bez ohledu na kulturu a věk. V drtivé většině dává člověk přednost přírodnímu 

prostředí. Toto prostředí má ideální estetické prvky a tyto prvky jsou spolu v dokonalém 

souladu, což je důležité zejména pro člověka žijícího v industriálním prostředí, které se 

skládá z mnoha naopak velmi málo sladěných prvků. Je zajímavé, že venkované dávají 

přednost spíše kulturní krajině s lesy a loukami, na níž je vidět zásah člověka, zatímco 

městský člověk si vybírá spíše divočejší krajinu. Jedním z důvodů může být větší míra 

nenasycenosti městského člověka přírodním prostředím, které v něm vyvolává až 

romantické představy o přírodě. Proto se častěji vydává na výlety do přírody člověk 

z města. Zdá se, že nejdůležitějším prvkem ovlivňujícím postoje člověka k přírodě je 

výchova a sociální tlaky, jimiž je obklopen. Myslím, že motivace těchto lidí, kteří mají 

o přírodu zájem je také silná emocionální spřízněnost, která vzniká na základě vlastní 

pozitivní emocionální zkušenosti a prostřednictvím příjemných zážitků strávených 

v přírodě v dětství s rodiči nebo přáteli. Pozoruji i na sobě, že nyní vozíme své děti 

s manželkou na místa, která dobře známe ze svého dětství a kde nám bylo určitě dobře. 

Na výchovu, jež by měla pozitivně ovlivnit postoje člověka k přírodě, se názory různí. 

Podle někoho je nejdůležitější, aby dítě bylo od nejranějšího věku co nejčastěji 

v přírodě, aby si takhle mohlo vytvořit k přírodě svůj vlastní vztah, který by nezkazilo 
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ani prostředí konzumní společnosti, někdo zdůrazňuje kontakt s přírodou hlavně 

v období puberty.Myslím, že pravda je asi někde uprostřed, ale určitě je dobře, když 

děti vyrůstají společně s přírodou, pokud to alespoň trochu jde, protože se to určitě 

odrazí na jejich pozdějším vztahu k přírodě jako takové a k ekologii vůbec a to je 

v dnešní uspěchané době, kde se na ekologii moc nehledí do budoucna nás všech určitě 

důležité

4.3  Příroda a moderní svět

Možná se zdá nejen mě, že dnešní děti či mladí lidé nemají tak intenzivní vztah 

k přírodě tak, jako ji mají starší či senioři. S moderním světem totiž dochází ke změnám 

a nejintenzivněji jsou těmto změnám vystaveny děti. Zatímco starší generace si sebou 

nese vzpomínky a zážitky z dětství a mládí, kdy si svůj vztah k přírodě utvářela, a kdy 

většinu mládí strávili, dá se říci „venku“, dnešní svět je jiný. Přirozený svět dnešních 

děti se i vlivem nabídky výdobytků moderní techniky a jiných virtuálních světů někam 

posunul. Určitě má na toto vliv i přesun obyvatelstva z venkova do měst, kde se 

moderní život mění ještě rychleji. Řada odborníků si tento problém již uvědomuje, a 

nejedná se jen o odborníky. Spousta rodičů se snaží svému dítěti přiblížit, jak vypadá 

kráva či koza a jak kvete vlčí mák. Snaží se o to, aby přírodu znaly a aby věděly, jak je 

pro člověka důležitá. Jen tak si dokáže dítě vytvořit určitý vztah k přírodě a nebude ji 

brát jen jako nutné okolí města. 

Avšak jedinec, který přírodu bere jako svoji oporu a má vyšší potřebu kontaktu s 

přírodou hledá způsoby, jak být co nejvíce v přírodě a jak být co nejvíce svého času 

s přírodou. Příroda je pro takového člověka magnetem, který ho stále přitahuje a který 

na něho působí mocnou silou. Tak jako někdo chodí do posilovny a nemůže se bez ní 

obejít, tak existují lidé, kteří mají jako drogu přírodu či alespoň svoji zahrádku. Pokud 

má takový člověk přírodu nadosah, má výhodu v tom, že se může jít do přírody projít, 

kdy se mu zachce, jezdit na výlety, cestovat atd. Pokud má někdo opravdu takového 

„přírodního ducha“, je to poznat i v jeho okolí. Doma má hodně květin, stejně tak na 

balkóně, je to veliký milovník zvířat a s přírodními motivy se můžeme kolikrát setkat i 

na obrazech, jež mu visí na stěně i na potahu sedačky v obýváku. Pokud takový člověk 

nemá možnost kontaktu s přírodou, může být nepozorný, nesoustředěný, roztěkaný, 
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unavený či deprimovaný. A je to důsledkem toho, že jeho organismus nemá určitou 

„dávku přírody“. Je lhostejno, zda se láska k přírodě projevuje tím, že chodí na 

procházky, jezdí na kole či zahradničí u domu nebo trampuje. Všichni tito lidé potřebují 

kontakt s přírodou jako součást své existence. 

Nyní lze postavit otázku i tak, zda by se člověk mohl či nemohl bez zeleně či přírody 

obejít. Má vůbec příroda vůči člověku nějakou úlohu? Lze se bez ní obejít, aniž by to na 

člověku nezanechalo nějaké následky? Pokud zapátráme v biologii, zjistíme, že první 

význam přírody, hlavně ve městech, je tvorba kyslíky z oxidu uhličitého. Jelikož bez 

kyslíku žít neumíme, je pro život naprosto nezbytný. Nicméně nejedná se jen o kyslík, 

existují další důležité vlastnosti přírody, které člověk potřebuje29. Ukázalo se, že pro 

člověka je důležitá přírodní vegetace k tomu, aby byl v dušení rovnováze a zachoval si 

duševní zdraví pohodu. Vědci se tak postupně začínají zabývat otázkou, jak uzpůsobit 

životní prostředí člověka k tomu, aby byl co nejméně zatížen jeho přirozený životní 

rytmus. Pokud jedinec žije v moderním betonovém, i když hezkém, prostředí, jež je sice 

podle poslední módy, ale bez přístupu k jakémukoliv kousku přírody, velice brzy 

zjistíme, že se to podepisuje na jeho psychickém stavu. Zeleň ve městě tak nemá jen 

nějakou dekorační či estetickou úlohu, ale pomáhá člověku k zachování duševní 

rovnováhy, k tomu, aby mohl osvěžit svoji mysl a vnímání. Zvyšuje se i duševní 

výkonost, zdravotní stav a sociální chování tohoto jedince. 

To, co bylo již několikrát zmíněno sice bylo potvrzeno mnoha zkoumáními a studiemi, 

nicméně je zajímavé se zamyslet nad tím, čím to vlastně je, že má příroda na člověka 

takový pozitivní dopad. Tyto pozitivní účinky bývají vysvětlovány např. tím, že:

- Stromy a keře vytváří určitou zónu klidu, která je uzavřená a na člověka působí 

uklidňujícím dojmeme bezpečí. 

- Pokud se pohybujeme ve známém prostředí či dokonce na vlastní zahradě –

vlastním kusu přírody, člověk se zde cítí jako „doma“, zná toto své teritorium a 

                                               
29 Franěk, M.: Vliv kontaktu s přírodním prostředím na lidskou psychiku, In:  Sborník textů o 
proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti, Praha 2009,  Vydal Zelený kruh 
– Asociace ekologických organizací, ISBN: 978-80-903968-5-2. Dostupné z 
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/300409-clovek-priroda-fin.pdf [cit 2010-03-16]
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považuje ho za svoje30. Toto pak rád spravuje, obhospodařuje a tráví v něm svůj 

volný čas, neboť se zde cítí dobře. 

- Pokud je příroda či zahrada dobře udržovaná, určuje chování lidí v pozitivním 

slova smyslu, modifikuje jeho negativní návyky a působí jako sociální kultivátor 

jeho chování31. Pokud udržovaná zeleň na člověka působí dojmem pořádku, 

chová se zde jinak, než by se choval v zanedbaném prostředí. 

- Člověk má určité vrozené automatismy a pozitivní reakce na přírodu jsou tedy 

automatické32. Vychází to z toho, že člověk jako lidský druh žil většinu svého 

vývoje obklopen přírodou, kde se cítil bezpečně, a když nás moderní doba 

chrání i jinak než příroda, nezbavil se svých kořenů a náchylnosti k přírodě jako 

ke svému přirozenému životnímu prostředí. 

Můžeme vycházet i z toho, že v současnosti je člověk a jeho psychika pod neustálým 

tlakem, neboť to, co v přírodě nehrozí, nás ve městě přímo ubíjí. Různé zvukové a 

zrakové vjemy, podněty, nové a nové informace, které musí náš nervový systém 

zpracovat. K tomu všemu spěch, ruch, nervozita, plné silnice automobilů, přeplněná 

MHD, reklamy, špína…Pokud z města vyjedeme jen do malého kousku přírody, 

najednou toto vše není a naše psychika krásně odpočívá, protože vše výše uvedené 

nemusí zpracovávat. 

Pokud k tomu všemu ještě člověk vykonává náročné zaměstnání na psychiku či 

fyzickou kondici, je organismus zatěžován ještě více. Bohužel, lidí s náročným 

zaměstnáním se stále se posouvajícím pokrokem přibývá a přibývá, stále musíme 

zpracovávat více a více informací a psychika se opotřebovává rychleji. Pokud si člověk 

                                               
30

Převzato z: BROWN, B.B., ALTMAN, I. (1983): Teritoriality, defensible space and residential 
burglary: An environmental analysis. Journal of Environmental Psychology, 3, 103-220.

31 Převzato z: BANDURA, A. (1977): Social learning theory. New York, General Learning Press.
32 Převzato z: BALLING, J., FALK, J. (1982): Development of visual preference for natural 
environments. Environment and Behavior, 14, 5-28.
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nenaordinuje určitou duševní hygienu v přírodě, je pak nervózní, depresivní, neschopný 

se soustředit, podrážený…Jeho celková mentální akceschopnost se snižuje33. 

Pozitivní vliv přírodního prostředí na městské obyvatele potvrdil výzkum34, který se 

zaměřil na tempo chůze chodců, jež procházeli jednotlivými typy městských prostředí. 

Pokud se chodci nelézali v prostředí s přírodními prvky, tempo chůze bylo nižší, naopak 

pokud v ulici nebyla ani stopa po vegetaci, bylo vyšší.

Závěr

Japonské zahrady se v dnešní době stávají malou oázou klidu a pokud má kterýkoliv 

člověk možnost užít si jakékoliv přírody vůbec, je to pro něho povzbuzující. Na základě 

stanoveného cíle práce, tedy popsat japonskou zahradu od jejího vývoje přes jednotlivé 

typy až po účinky na člověka, jsem se tedy velice detailně zabýval nejen zahradou jako 

takovou, ale i ostatními konsekvencemi. 

V první části práce jsem se věnoval přímo japonským zahradám, kdy jsem popisoval 

funkce zahrady, jednotlivé jejich typy od klasických až po moderní. Nechyběla kapitola 

ani o systému tvorby zahrady a o všem, co s tvorbou zahrady souvisí a přidal jsem do 

první kapitoly i analýzu charakteristiky japonských zahrad. První kapitola tak přinesla 

celistvý souhrn informací o japonské zahradě jako takové.

Abychom dokázali správně pochopit myšlenku japonské zahrady, je třeba se též 

věnovat Japonsku a japonské kultuře. V druhé části práce jsem tedy charakterizoval 

Japonsko se všemi jeho specifiky a podal základní informace o této pro středoevropana 
                                               
33 Franěk, M.: Vliv kontaktu s přírodním prostředím na lidskou psychiku, In:  Sborník textů o 
proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti, Praha 2009,  Vydal Zelený kruh 
– Asociace ekologických organizací, ISBN: 978-80-903968-5-2. Dostupné z 
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/300409-clovek-priroda-fin.pdf [cit 2010-03-16]
34

Franěk, M., PĚNIČKOVÁ, S., ONDRÁČEK, L., BRANDÝSKÝ, P. (2008): Vliv městských 
přírodních prvků na rychlost pohybu chodců. Československá psychologie, 52
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téměř exotické zemi. Nechyběl pohled do minulosti, pomocí kterého jsme nahlédli, že 

japonské zahrady mají svůj díl historie i v historii Japonského císařství. Zmínil jsem i 

geografické souvislosti Japonska a přidal též popis japonských národních rysů, které též 

dokáží dokreslit pohled na celou japonskou kulturu a náturu. Závěr druhé kapitoly patřil 

zahradní kultuře v Japonsku, jejímu vývoji, historické posloupnosti a přírodním 

rituálům. 

Třetí kapitola byla již ryze praktická a věnovala se založení zahrady. Jelikož pouze 

laikovi se může zdát, že založit zahradu je jednoduché, popsal jsem zde všechny 

nezbytné souvislosti, jež je třeba znát ještě předem, než zahradu založíme a ke kterým 

musíme přihlížet při budování zahrady. Pokud již zahradu budujeme, ihned zjistíme, že 

japonská zahrada je od té obyčejné české odlišná. Právě odlišnostem japonských zahrad 

se věnovala druhá část třetí kapitoly.

Závěrečná čtvrtá kapitola pojednávala o vlivu přírody na psychiku. Je totiž všeobecně 

známo, že tento vliv je pozitivní a blahodárný a proto jsem zde analyzoval, jak může 

příroda (a v podstatě jakákoliv zeleň včetně japonské zahrady) pozitivní působit na 

psychiku člověka a jeho výtvarný projev, jaký je vztah přírody a člověka vůbec. 

Kapitolu uzavírám popisem vztahu a „soužití“ dnešní moderní doby a přírody, která 

poskytovala člověku od pradávna útočiště, zdroj obživy i odpočinku.
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Obrazová příloha: vlastní fotoarchiv

Obrázek č.1 – děti při krmení ryb v jezírku
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Obrázek č.2 – zátiší s altánkem a lucernou

Obrázek č.3 – obyvatelé jezírka Koi - kapři
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Obrázek č.4 – pohled na zimní japonskou zahradu

Obrázek č.5 – bonsaj Ficus
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Obrázek č.6 – japonský koutek s kameny

Obrázek č.7 – pohled na lávku a jezírko s Koi kapry
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Obrázek č.8 – děti hrající si v zahradě
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