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ANOTACE

V bakalářské práci se zab ývám problematikou bonsaj í, vývojem
japonsk ých zahrad a jejich vlivem na psychiku člověka.
První

část

práce

popisuj e

historii

a

s oučasnost

prastarého

bonsajisti ckého umění z pohledu cílů a záměrů pěst ování bonsají,
z hlediska vztahu bonsají k přírodnímu světu, j akoţ i um ěleckých t radi c
a kompozičních z ásad.
Druhá část práce se věnuj e v ývoji japonsk ých zahrad a jejich
odlišnostem

od

zahrad

západní ch.

Jsou

zde

popsána

jednotlivá

historická období vývoj e j aponsk ých z ahrad a přehled pri ncipů j ejich
tvorb y s v ýčtem kompozičních prvků, které jsou pro j ednotlivá období
charakt eri stické.
Třetí část práce popisuje harmoni cké spoj ení člověka a přírod y
prostředni ctvím um ění pěstování bonsají, kt eré se prolíná mnoha
generacemi a právem ho lze označit za umění časově neohrani čeného
rozsahu.

Klíčová slova: bonsaj, japonská zah rad a

ABSTRACT

In t he paper I deal with the area of bonsai, the devel opment
of J apanese gardens and their influence on the human’s mental state.
The first part of the paper describes t he histor y and the present
of the anci ent bonsai art from the perspective of the aims and intentions
of bonsai growing, from t he perspecti ve of the connecti on bet ween
bonsai and the worl d of nature, and also from the perspect ive of the
artistic traditions and compositional principles.
The second part deals wit h the development of Japanese gardens
and thei r differences from western gardens. It involve s the description
of individual histori cal periods of the developm ent of Japanese gardens
and

the

overview

of

the

principl es

of

their

creati on

with

the

enumerati on of the compositional el ements whi ch are charact eristi c
for individual periods.
The thi rd part describes the harmonious alliance bet ween humans
and nature through t he art of bonsai growing which is present in m an y
generati ons and can be deservedl y desi gnated t he art of tim el ess extent.

Ke y words: bonsai, Japanese gard en
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1. ÚVOD
Člověk b yl odjakţiva úzce spjat s přírodou, která mu zajišťoval a
jeho existenci. Od nepam ěti k ní mí val lásk ypln ý vztah, úctu a obdiv.
Učil

se

jí

rozumět,

poznávat

její

zákonitosti,

pokoušel

se

jí

přizpůsobovat sv ým potřebám a záměrům. Ve všech dobách ztvárňoval
její maj estát, krásu i rozmar y.
V posl edních deseti letích b yla u nás příroda do značné mír y
devastována a s rozvojem prům yslu byl od ní čl ověk stále ví ce
oddělován. Tím naléhavěji však pociť oval nutnost b ýt v její těsné
blízkosti a touţ il po kontaktu s ţiv ými rostlinami. Není prot o náhodou,
ţe právě v tét o době umění Dálného východu – pěstování bonsají –
zapustilo kořen y i v naši ch zemí ch. Přírodní mini atur y se stále více
stěhují do naši ch zahrad a ob ytn ých prostor, přib ýv á úspěšn ých
pěstitelů,

kteří

v této

činnosti

našl i

zalíbení,

bohaté

moţn osti

seberealizace, duševní uspokoj ení a v yrovnanost.
Dnes jiţ mám e dostatečn ý sortiment kvalitních rostlin, pěkn ých
misek k j ejich pěstování i odbornou literaturu. Třebaţe se bonsajistické
umění zdá na první pohled sloţité, dá se při troše trpělivosti sn adno
vniknout do j eho t ajů. Lz e říci , ţe bonsajistou se st áváme jiţ tehd y,
vys adím e-li první sazenice do misek, vzejdou -li nám první semena,
ujmou-li se nám první řízk y a dost anou -li zaštípnuté rostliny dík y naší
péči hezk ý tvar.

8

2. HISTORIE BONSAJÍ
2.1 Bonsaj ve východním světě
Na cel ém světě přet rvává názor, ţe um ění „bonsaj“ vznikl o před
více neţ tisícem let v Japonsku. Přestoţe Japonci dovedli toto umění
k dnešní

dokonalosti,

propracovali

t echnologii

ošetřování

dřevi n

rostoucích v miskách, v ytvořili zák l adní tvar y bonsají a zavedli pro ně
odborné

názvosloví,

počátk y

pěst ování

miniaturních

stromků

v nádobách je moţno doloţit jiţ dávno předtím v Číně. Svědčí o tom
staré čínské m alb y z období d ynastie Sung (960 – 1279 našeho
letopočtu), na ni chţ jsou v yob razen y přirozeně zakrslé strom y rostoucí
v nádobách a pouţí vané k v ýzdobě interiéru. T yto dřevin y zajímav ých
tvarů pocházel y z nepřízniv ých klimati ckých podmínek, lidé j e přinášeli
z přírod y domů a v ysazovali do nádob.

Obr. č. 1, Detail z čínského svitku z roku 1554 dynastie Ming –
bonsajová scenérie
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S rozvojem obchodních st yků se pěstování zakrsl ých dřevin dostalo
do J aponska a brz y se ujalo i tam.

V yt váření cel ých sbí rek takov ých

rostlin b ylo především módou. Bohatí obcho dníci posíl al i skupin y
sběračů s úkolem vyhl edat a přinést z přírod y t y nejpozoruhodnější
exempláře. O bonsajích jsou zmínk y v zápisech ze svat yně Kašuba
z období Kamakura (1192 – 1333) a jsou zobrazen y také na svit cích
z téţe dob y.
Čínské bonsaj e se od ja ponsk ých značně liší. Tvarují se téměř
výlučně prořezáváním, jen zřídka se modelují t aké drát em. Avšak
i v jednotli v ých oblastech Čín y existují odlišné tvar y bonsají.
Japonsko

v ybudovalo

na

pěstování

bonsají

důleţité

národohospodářské odvětví, zaloţené ne jen na rozsáhlém vnitřním trhu,
ale také na exportu do mnoha zemí po cel ém svět ě. Schopnost
miniaturizace, znám á především z japonské el ektronik y, se uplatňuj e
také při pěstování bonsají. Značná popt ávka po bons ají ch však bohuţel
v poslední době vede nejen k tomu, ţe t yto rostlin y se v yr ábějí tém ěř
prům yslově, al e i ke sníţení náročnosti kupující ch. V ýsl edkem je, ţe se
z J aponska, ale i z jiných asijsk ých zemí vyváţí mnoho nehotov ých,
přemí rou drátů spout an ých a nekvalitní ch rostlin.

Obr. č. 2, Detail z j aponského svit ku z 13. století z období Kamakura
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2.2 Bonsaj v západním světě
Z hlediska

čí nsk ýc h

a

japonsk ých

tradic

pronikl a

bonsaj

do západních zemí poměrně nedávno. Skutečn ý zájem o bonsaj e
v Evropě, Am eri ce a Austrálii nastal aţ ve dvacát ém stol etí. Zpráv y
o výst avách a publi kace na toto t éma se v evropsk ých zemí ch objevil y
jiţ na konci devatenáct ého stol etí. V Lond ýně se jiţ v roce 1900 konal
aukční prodej , jehoţ poloţky se popisují jako vzácné a nádherné
japonské

květin y

a

strom y

zvlášt ním

-

a

uměl eck ým

způsobem

pěstované . Záj em o bonsaj e ve Spojen ých státech americk ých se rozšířil
po druhé světové válce, coţ b yl o pravděpodobně spoj eno s přítomností
americk ých vojsk v Japonsku a dál e pak k tomu přispěl y cel é generace
přistěhoval ců z této části s vět a.
Jelikoţ západní tradice bonsají j e poj em, kter ý nelze definovat,
vychází se i zde z japonského um ění. Svědčí o tom i slovníček t ýkající
se bonsají, roztřídění st ylů pro pěstování stromů i čist ě pr aktické
pojm y, vztahují cí se k původu specializovaného nářadí a nádob, z nichţ
se větši na v yváţí z Japonska do celého světa. Západní z emě se odlišují
svým z ájmem o bonsaje i odbornou úrovní. Jsou zde také velké rozdíl y
v tom, jak jsou strom y dostupné, j aké j e podnebí a jaké jsou podmínk y
pro pěstování. Postoje k postupům při styl izování stromů jako bonsaj e
jsou různorodější a méně přísně definované, neţ je tomu v japonské
tradi ci.
V dnešní

době

jiţ

není

t ak

úzkostl ivě

střeţena

technologi e

pěstování bonsají jako dříve a pěstitel é mají spoustu moţnost í získat
inform ace v odborné literatuře v mnoha jaz ycí ch, st ále však existují
ještě

značné

rozdíl y

mezi

japonským i

tvarovan ými v Evropě či Americe.
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bonsaj emi

a

bonsaj emi

2.3 Historie bonsají v Čechách
Západní st át y b yl y po druhé svět ové válce velmi r ychle zaplaven y
cenově snadno dost upn ými asijsk ými výpěstk y, t akţe se bonsaje st al y
běţn ým zahradním artikl em. V naší zemi se bonsaj e objev ovali j en
zřídka a proto si j e zájemci mus eli pěst ovat sami. Začali se sdruţovat
v bonsajov ých klubech, které jim poskytoval y potřebné inform ace.
J ejich

čl enové

mí st y

získávali

cenné

zkušenosti

na

přednáškách

a na burzách si rost liny v ym ěňovali. Prvním bonsajov ým kl ubem u nás
byl Bonsai klub Praha, zaloţen ý v roce 1980 při Českém zahr ádkářském
svazu. Později vzni kl Bonsai klub v Brně, Nitře, Dvoře Král ové a
dalších m ěstech. Posléze vznikla i bonsajová centra a studia, která
zakládali soukromí pěstitel é a soukromé podnik y.

Obr. č.3, Bonsajové zahradni ctví
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3. PĚSTOVÁNÍ BONSAJÍ
3.1 Získávání bonsají
3.1.1 Bonsaje ze stromk u zakoupeného v zahradnictví
Nejjednodu šším způsobem, jak získat bonsaje, j e jeji ch zakoupení.
Existují specializované školk y a v současné době lz e zakoupit bonsaj e
i v běţn ých zahradnictvích. V ýhodou j e v tomto případě získání hotové
bonsaj e a okamţité u spokojení, odpadá dlouhé čekání na to, aţ st rom
dorost e do konečné podob y. Nev ýhodou je v ysoká cena z důvodu
dovozu bonsají ze zahrani čí. Vět šina exemplářů z dom ácích zdrojů
prodávan ých j ako bonsaj e, jsou jen stromečk y pěstované v miskách
a s opravdov ými bonsajemi nemají nic společného. V neposlední řadě
je

nev ýhodou

zakoupen ých

bonsají ,

ţe

nemají

vhodné

znak y

pro pěstování. Například v případě jiţ velmi vzrostl ých st romů.

3.1.2 Sběr stromů ve vol né přírodě
Sběr st romů ve vol né přírodě se t ýká pouze dospěl ých stromů,
které zůstal y z přirozen ých důvodů m alé. V pří rodě strom y zakrní ,
napříkl ad

vlivem

klimatick ých

podmínek

nebo

nehostinn ým

stanovišt ěm, kde schází odpoví dají cí m noţství vod y nebo ţivin nebo
neustál ým spásáním vysokou zvěří. S bírat sem enáčk y nebo mladé
stromk y není v ýhodné. Jedná se o strom y, kt eré jsou mal é proto, ţe jsou
mladé. Mnoho prvotřídních bonsají vypěstovan ých v Japonsku b ylo
vypěstováno tímto způsobem. Hl avní výhodou je, ţe strom můţe být
velmi st ar ý a můţe na něm b ýt vidět j eho v yzrálost podle t varu kmene,
větví a textur y kůr y. Nev ýhodou je, ţ e můţe trvat velmi dl ouho, neţ se
takov ý vhodn ý strom v přírodě najde. Další nev ýhodou je, ţe vhodný
strom můţe růst na soukromém pozem ku nebo v zákonem chráněn é
oblasti. Je také důleţité vhodn ý st rom odebrat v e správném ročním
13

období. Nejlepší čas pro odběr je koncem zim y nebo brz y na jaře, dříve
neţ v yraší pupen y.

3.1.3 Pěstování ze semen e
Pěstování bonsají ze sem ene je levn ý, ale velmi časově náročn ý
způsob získáván í bonsají. Někt erá semena v yklíčí aţ za dva rok y.
Někt erá

semena

stromů

nezůstávají

příliš

dlouho

ţivotaschopná

a nemusí mít dobrou klíčivost. Hlavní nev ýhodou tohot o postupu je
doba,

která

upl yne,

neţ

strom

svým

v ývoj em

získá

vhodné

charakt eri stické znak y pro bonsaje. Důleţité je v ysadit semenáček
na voln ý pozem ek a nechat ho několik let růst a teprve později ho začít
tvarovat

do

vypěstované

konečného
ze

stavu.

semene

Další

nemusí

často

nev ýhodou
zdědit

je,

ţe

vlastnosti

strom y
svých

rodičovsk ých rostli n, to znamená, ţe nev ykazují správné vlastnosti,
napříkl ad m alé lístky, plod y.

3.1.4 Pěstování z ří zků
Hlavní

v ýhodou

pěstování

bonsají

z řízků

je

voln ý

přístup

k původnímu m ateri álu. Lze pouţít hlavní v ýhon y i větve, které s e
odstraňují při pravi delném sestříh ání st ávají cích stromů. Zakořenění je
otázkou několika t ýdnů a během šesti měsíců lze dosáhnout stejného
vzrůstu jako při pěst ování ze sem ene za t ři nebo čt yři rok y. Výhodou j e,
ţe bonsaj e v ypěstované tímto způsobem jsou totoţné s mateřskou
rostlinou a maj í poţadované vl astnosti. Jedinou nev ýhodou j e, ţe řízk y
někter ých druhů nekoření vůbec, Napří klad borovice (Pinus) nekoření
vůbec, nebo j e pěstování bonsaj e tímto z působem velmi obtíţné.

3.1.5 Ostatní způsoby získávání
Nové rostlin y lze dále získávat roubováním , štěpováním, hříţením
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nebo zakořeňováním vzdušn ým hříţením, kde j e v ýhodou, ţ e se ţádoucí
vlastnosti rodi čovské rodin y přenášejí stejně, jak j e tomu v pří padě
pěstování z řízků. Hlavní nev ýhodou je, ţe pro začátečníky nebo
nezkušené pěstitele, ţe t yto pos tup y v yţ adují v ysokou úroveň znalostí,
zkušeností a zručnosti.

Obr. č. 4, Vzdušné hřížení – a) sloupnutá kůra na větévce v míst ě
hřížení, b) naříznutí větévky v míst ě hřížení, c) zaškrcení větévky
drátem v míst ě zakořeňování , d) vět évka vložená do substrát u z písku
a rašeliny a zabal ená do fóli e, e) v zabaleném místě vět évka zakoření,
f) odříznut á zakořeněná vět évka.

3.2 Kompoziční prvky – tvorba rovnováhy
3.2.1 Rozložení kořenů
Zajímavé utváření kořenů, obnaţen ých nad povrchem půdy j e
jedním z hlavních faktorů, které u bonsaj e přispívají k dojmu dospělosti
a dlouhověkosti . V i deálním pří padě b y se měl y kořen y šířit od kmene
na všechn y stran y. Není důleţité, ab y byl y rozprostřen y rovnoměrně
nebo s ymet rick y. Podob ně jako u všech hledisek spoj en ých se vzhledem
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u bonsají je důl eţité docílit dobré vizuální rovnováh y, která můţe b ýt
i výsl edkem kombinace nepravi deln ých nebo as ym et rick y uspořádan ých
prvků. Kořen y mohou dodat pocit st abili t y a v yváţenosti přestoţe jsou
na jedné st raně stromu silnější neţ na druhé, nebo mají sl oţité kresb y
a r ýh y, které ruší li nie nadzemní stavb y stromu. Dalším prvkem, kt er ý
přispívá k přírodním u a um ěleckém u dojmu bonsají, je způsob, jak ým
se kořen y připojují k zemi, jestli se paprskovi tě rozbíhají do stran, nebo
vycházejí ze spodní části kmene a volně pl ynou do země, nebo se zdá,
jako b y posk ytoval y pevnou oporu či ukotvení.

Obr. č. 5, Správné rozložení kořenů

3.2.2 Rozložení větví
Uspořádání vět ví by m ělo v yt vářet dobrou rovnováhu stromu, kd y
větve tvoří základní strukturu siluet y stromu. V případě správné ho
uspořádání větví b y měl y tvořit podobu spirálové ho schodi ště. Kolem
kmene a směrem vz hůru b y m ěl y větve tvořit v yváţen ý vzor. S truktura
však nemusí b ýt nezbytně souměrná. „Základní pravidlo j e, ţe úroveň
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první spodní vět ve by m ěla b ýt asi ve třetině v ýšk y kmene. Nejtěţší
větve j sou v niţší ch partií ch. Větv e b y měl y b ýt nejsilněj ší u kmene
a měl y b y se kuţelovitě ztenčovat po celé své délce. Vrchol stromu b y
měl mít nejjemnější větvičk y. Někt eré větve rost ou tak, ţe nejsou
vhodné pro pl ánovan ý vzhled. Napří klad překříţené větve, větve
vyrůst ající ze stej ného místa nebo větve vyrůstají cí přímo prosti sobě
ve stej né v ýšce km enu. “ (Tomlinson, 1995 , str. 27 )

Obr. č. 6, Habr korejský - jemné rozvětvení

3.2.3 Kmen
Nejdůl eţitějším sam ostatn ým prvkem u kmene je kuţelovit ý tvar.
Tloušťka kmene by se měl a pl ynule zmenš ovat sm ěrem k vrcholu
stromu. Tloušťka na bázi kmene při spí vá k dojmu dospěl osti stromu,
avšak rovnoběţné l inie kmene, které stoupají aţ k vrcholu stromu,
poškozují rovnováhu celkového uspořádání bonsaj e. Tloušťka kmene b y
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také měl a b ýt přim ěřená ost atním charakteristick ým znakům určitého
druhu rostlin y. Například jemně v ykrajované a v ybarvené list y j avoru
se lépe v yjím ají na tenkém kmínku, dub letní potřebuje, k tomu ab y
vyni kl, v yt vořit t ěţký kmen. Stromu dodává osobit ý charakt er t var
kmene, t extura a barva j eho kůr y. Kmen b y m ě l navozovat pocit
přirozenosti. V ýhodou je st arob ylé nebo omšel é vzezření. Je však třeba
se v yvarovat v ýběru takového stromu, kter ý m á zřetel ně zjizven ý nebo
poškozen ý kmen.

3.2.4 Přední strana stromu
Přestoţe je důleţit é, ab y bonsaj b yl a kom pozičně v yr ovnaná
ze všech sv ých st ran, m á i svou přední, ted y pohledovou stranu.
Při v yt váření pohledové stran y j e důl eţité se drţet několika důleţit ých
bodů. Bonsaj se upravuj e s předst avou, ţe bude pozorována v úrovni
očí, přičemţ zrak dopadn e do polovi n y kmene. Zvol en ý čelní pohled b y
měl

nabídnout

nejzajímavější

st avbu

kořenů,

nejvhodnější

úhel

a nejl épe vi diteln ý kuţel kmene, al e i co nejpříjemněj ší působící
rozloţení větví, které umoţňuje pohled dovnitř stromu a zároveň tvoří
uspokojivou siluetu. Větve směřují cí pří mo dopředu jsou při jatelné jen
v horní t řetině kmene. Důl eţité je, aby větve v zadní části stromu
směřoval y
a

od

perspektiv y.

poz orovatel e
Vrchol

pr yč,

stromu

čí mţ
by

k pozorovateli.
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se

vznikne
měl

doj em

hloubk y

naklánět

směrem

Obr. č. 7, Korejský habr – přední pohledová strana

3.2.5 Velikost a měří tko
Rozsah velikostí bonsají je od m al ých kousků, kt eré se vejdou
do lidské dlaně aţ po strom y, které přesahují v ýšku člověka. Cílem není
vytvořit co nejmenší bon saj, al e v ytvořit úplný doj em pří rod y.

Ať je

ted y velikost bonsaj í jakákoliv, je důl eţité uvaţovat o měřít ku, ab y se
vytvořil vj em jako v přírodě. Z tohot o důvodu se dává přednost
stromům s m al ými li st y, neboť se dají m ěřítku l épe přizpůsobit.
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3.3 Strom a jeho nádoba
3.3.1 Velikost
Velikost misk y musí být v soul adu se stromem, ab y nádoba v praxi
předst avoval a odpovídající rezervoár pro půdu a vodu. Z hl ediska
navrhovaného vzhledu bonsaj e musí miska posilovat rovnováhu mezi
výš kou a šířkou st romu. Pro bonsaj e pl atí, ţe délka m ěřená příčně přes
nádobu b y měl a čini t dvě třetin y aţ t ři čtvrtin y v ýšk y stromu. U stromu
s přísně horizont álním rozloţením větví pak platí , ţe t yt o rozměr y
mohou odpovídat poměru m ezi délkou m isky a cel kovou ší řkou stromu.

3.3.2 Tvar
Základní nádob y pro bonsaj e jsou obdé lníkové, oválné a kruhové
misky. St ěn y misek mohou b ýt rovné a kolmé, zproh ýbané, nebo se
mohou mírně rozšiřovat i směrem dolů. Existují i pravoúhlé nádob y
lomen ými nebo ozdobně tvarovan ými roh y, coţ m ění celkov ý dojem ,
kter ý tvar v yvo l ává. Někt eré misk y maj í malé patk y, někt eré zřetelné
noţičk y.

3.3.3 Konečná povrchová úprava
Většina nádob má povrch bez gl azur y , j ejich barva odpovídá
zbarvení
ţe

v ypálené

k bonsajím

se

cihlářské
hodí

hlín y.

lépe

Všeobecně

tlumené

nebo

převl ádá

názor,

nenáp adné

barv y,

připomínající barvu půd y, neţ světl é, či zářivě barevné glazury. Zcel a
běţn ý je hladk ý nezdoben ý povrch.
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3.4 Základní styly bonsají
Vzpří mený styl
Ve vzpřímeném st yl u by měl mít kmen stromu v ideálním případě
tvar rovného kuţel e od pat y aţ k vrcholu, coţ působí el egantněji neţ
kmen,

kter ý je

všude

stejně

siln ý.

Rozloţení

větví

není

přísně

souměrné, al e celková silueta stromu m usí b ýt dobře v yváţ ená kol em
vertikální os y kmene. Mezi st rom y doporučované pro t ento st yl pat ří
modřín, j alovec, borovice, sm rk. Nevhodné jsou strom y rodící ovoce
a druh y, kt eré m ají přirozeně vol n ý růst. (viz. příloha , obrázek č. 1)
Volný vzp ří mený styl
Tento st yl j e moţné spat řit j ak v pří rodě, t ak i u bonsají. Vlivem
různ ých faktorů prostředí – větru, stí nu a boje o světl o či vláhu
s jin ými strom y nebo napříkl ad s budovou se km en t akového st romu
oh ýbá, nakl ání a mění směr růstu. Základní směr růst u kmene je
vzpřímen ý,

buď

kolm ý

nebo

j en

m álo

odch ýlen ý

od

vertikál y

(do patnácti stupňů). Silueta j e dobře vyváţ ena. Zřet eln ý náklon nebo
přímo sklon km ene by měl b ýt pozorován z hlediska čelního pohledu
v postavení směrem napravo nebo nal evo, nikoli směrem k pozorovat eli.
(viz. příloha, obrázek č. 2 )
Pol okaskádový styl
Tento st yl j e čast o vidět v přírodě tam, kde st rom y rostou
na kolm ých nebo hodně příkr ých skal ách, nebo u řek a jezer, kde s e
světlo odráţí od vody. Tím, jak světlo dopadá na spodní st ranu větví,
láká spodní větve, aby rostl y nad vodou. Ab y b ylo m oţno označit st yl
stromu za polokaskádov ý, musí l eţet linie jeho km e ne m ezi čt yři ceti
pěti stupni nad vodorovnou rovinou a polohou těsně pod tout o rovinou,
přičemţ kmen končí buď v úrovni horní ho okraj e misk y, nebo malinko
pod ním. K pěstování v tomto st ylu se hodí většina druhů. V ýjimku
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tvoří t y druh y, kt eré m ají silně vz pří men ý způsob růstu, například
sekvojovec, jinan, kr yptomérie. (viz. pří loha, obrázek č. 3 )
Kaskádový styl
Tento st yl reprezentuje st rom, kt er ý rost e na horském svahu
za světl em. Jeho vl astní hmotnost nebo hmotnost sněhu, nebo dokonce
lavin y a sesuv y su t ě přispívají k tomu, ţe strom rost e sm ěrem dolů.
Obv ykl e spadá km en bonsaje pod vodorovnou hladinu, při čemţ končí
pod úrovní spodní ho okraje nádob y. Podobně j ako pol okaskádov ý st yl
není tent o st yl vhodný pro strom y s v ýr azně vzpřím en ým růstem. (viz.
příloha, obrázek č. 4)
Šikmý styl
Pro šikm ý st yl j e t ypick ý určit ý úhel km ene, pod nímţ roste od své
pat y aţ k vrcholu, obv ykle aţ k hrani ci čt yři ceti pěti stupňů od svislé
rovin y.

Kmen

sám

můţe

b ýt

rovný

nebo

pokřivený.

Dalším

charakt eri stick ým znakem toho to st ylu je způsob, j ak kořeny ukotvují
naklánějí cí se strom . Běţně b ývají natl ačen y na té st raně, kde km en s e
zemí svírá ostr ý úhel a m ěkce rozprostřen y na opačné straně, ab y
pomohl y podepřít hmotnost stromu. V t omto st ylu lze pěst ovat většinu
druhů. (viz. příloha, obrázek č. 5 )
Literátský styl
Tomuto st ylu se také říká „bunjin“ nebo „literati “ případně „st yl
učenců“. Často se s ním lze setkat na m ořském pobřeţí nebo v místech
kde se strom y při svém růstu natahoval y z a světl em. Charakteristi cké
je, ţe lini e km ene se mírně nakl ání nebo několikrát oh ýbá a kroutí.
Někt eré strom y získávají tent o vzhled v průběhu stárnutí. V dospělosti
odpovídá tomuto st ylu například Borovi ce l esní. P ro pěstování v tomto
st ylu lze doporučit většinu jehličnat ých st romů a dál e při rozeně
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opadavé pokroucené strom y, například Meruňka japonská. (viz. příloha,
obrázek č. 6 )
Styl „koště“
Název tohoto st ylu se odvozuj e od skut ečnosti, ţe se obr ys stromu
podobá japonskému koštěti post avenému vzhůru nohama. Přímá část
kmene nese s ymet ri ck y ut vářenou korunu vět ví s mnoha větvičkami.
Opadavé strom y ve st ylu koště představují po celou zimu nádhernou
podívanou, neboť vypadají nejlépe t ehdy, kd yţ j e st avba větví holá
a

bezlistá.

P ro

tento

st yl

jsou

vhodné

opadavé

st rom y s j emně

rozvětven ými větv i čkami j ako jsou j ilm y a javor y. (vi z. příloha,
obrázek č. 7 )
Styl „ strom na skále “
Tento st yl um ěleckého řešení bonsají umoţňuje pohled z blízka
na strom nebo strom y na skál e. Středem zájmu se tu stává spleť kořenů,
které obepínají skál u. Kořen y vrůst a jí do zeminy v misce a s kouskem
skál y se zachází jako b y b yla součást kmene bonsaje. Strom y vhodné
pro tento st yl musí mít silné kořen y, jako napří klad j avor, jilm,
borovi ce, jalovec. (viz. příloha , obrázek č. 8)
Styl „dvojk men “
V Číně a Japonsku se bonsa jím s tímto vzhledem říká „st yl otce
a s yna“ nebo „ st yl matky a dcer y“. Menší kmen v yrůstá v těsné
blízkosti většího a dominantnějšího km ene. Km en y se mohou rozdělovat
v úrovni půd y nebo těsně nad ní. Někdy se pěstuje j ako druh ý km en
nízko rostoucí větev. St yl „ dvojkmen “ se v ysk ytuj e nej čast ěji ze všech
st ylů s vícenásobn ými kmen y, avšak t ent ýţ princip se dá upl atnit i u tří,
pěti a více km enů. (viz. příloha , obrázek č. 9)
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Styl „trs“
Jedná se o st yl , kdy v yrůst á několik kmenů, uspořádan ých jako
skupina, ze stejného kořene. Šíří se od pat y ven na všechn y stran y,
neboť kaţd ý kmen se natahuje za vl astním světl em. Vhodné druh y jsou
napříkl ad pěnišní k, dub.
Styl „vor“
Základem tohoto st yl u je strom , kt er ý padl nebo b yl v yvrácen
větrem, a kter ý dále pokračova l ve svém růstu. Původní větve se zvedl y
směrem vzhůru do kolmého sm ěru. (viz. příloh a, obrázek č. 10)
Vlnitý styl „ hadovi tý kořen“
Tento

st yl

se

m ůţe

v pří rodě

obj evit

tam,

kde

v yrůstají

z povrchov ých kořenů vlky, anebo kde velmi nízko poloţená vět ev
narazí na zem a z apustí do ní kořen y, čí mţ vzniknou samost atné kmen y.
Mezi nejl epší druhy, které lze pouţít k tomuto st ylu, patří st rom y
s ohebn ými kmen y a větvemi, například borovi ce, anebo druh y se
schopností vyhánět vlky s obnaţen ých kořenů, j ako například jilm
a kdoul ovec.
Lesík
Tento st yl v ýsadb y opakuj e účinek několika st romů, které rostou
pospolu, mlází lesíků či vel kého lesa. Vzhled musí b ýt přirozen ý.
Nejsnáze lze tohoto docílit pouţitím lichého počt u stromů. Pro tent o
st yl se hodí větši na druhů, al e j e důleţité pouţívat druh y, které
předst avují t o, co j e moţné vidět v přírodě, například bukový l es . (vi z.
příloha, obrázek č. 11 )
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3.5 Základní postupy tvorby bonsají
3.5.1 Tvarování řezem
Řez je při tvarování velmi důleţit ý. Jeho pomocí lze dosáhnout
určit ého tvaru i přiměřené hustot y korun y a větví . Zákl adní řez se
provádí v nejvhodnějším období. Jehli čnan y se prořez ávají zpravidl a
v předjaří nebo koncem léta, listnáče zjara od února do du bna, obv ykl e
před rašením. Některé druh y lz e prořezávat i po v yrašení.

3.5.2 Tvarování větví drátem
Pro dosaţení poţadovaného tvaru lze pouţít i různé metod y
oh ýbání a v yvazování větví pomocí různých drátů, závaţí a rozpěrek.
Pro tvarování drát em jsou nejl epší el oxované hliní kové a měkčené
měděné drát y. Po určitém čase j e nutno drát odstranit neboť zarůst á
do dřeva a zahojení těchto ran trvá mnoho let.

3.5.3 Tvarování zaštipováním
Zaštipování

se

a budoucího tvaru.

provádí

z důvodu

docílení

zahuštění

větví

Správnou volbou pupenu , nad kt er ým se věte v

zkrátí, lze usměrnit i směr větve. U jehličnanů je zaštipování podstatně
sloţitější .

3.5.4 „ JINY “, „ SH ARI “ a vodou omleté d řevo
Tento postup při tvorbě bonsají se vztahuje k zacházení s mrtv ým
dřevem. St rom y v přírodě, zejm éna t y, které rostou v drsném prost ředí ,
mají na sobě často odumřelé dřevo. Pokud má um ělecké řešení bonsaj e
odumřelé dřevo jako dominantní prvek, označuj e se jako „pojetí vodou
omletého dřeva“, coţ pramení z podobnosti s omšel ým naplaven ým
dřívím,

jaké

se

nachází

na

mořském
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pobřeţí.

Rozsáhlá

plocha

odumřelého dřeva, která tvoří dutinu nebo se t áhne po km enu bonsaj e
směrem dolů, se označuj e j aponsk ým sl ovem „ shari“, obdobně se říká
ulomen ým nebo rozervan ým zb ytkům větví „jiny“. Slovo „jin“ je
po

slově

„bon saj “

nejběţněji

pouţívan ým

japonsk ým

slovem

ve slovníčku bonsají. Do poj etí bonsají lze vtělit kt er ýk oli z těchto
prvků. Stačí jen pat řičn ým způsobem vyřezat tvar na odum řel ém dřevě
a

ošet řit

ho

kvůl i

vyběl ení

a

nakonzervování

roztokem

síranu

vápenat ého. Uměl ecké pah ýl y se často t voří ze ţiv ých vět ví, které jsou
ve vzhledu bonsaje neţádoucí. Bonsaj t ak navozuje pocit velkého stáří
a v celkovém pojetí představuje uměl ecký pah ýl siln ý vizuální prvek. “
(Tomlinson, 1995, str. 75)

Obr. č. 8, Jalovec čínský – vodou oml eté dřevo

3.5.5 Výsadba ve stylu S AIKEI (scen eri e na místě)
Japonsk ý poj em „sai kei“ lze přeloţit jako ţivá krajina. Jednotlivé
sloţky v ýsadb y ve st ylu saikei se mohou lišit co do druhu a rozsahu
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stejnou měrou, j ako jej ich předloh y v při rozené kraji ně. Přest oţ e saikei
předst avuj e prost ředek , jak předvést při rozen ý vzhled kraji ny v m além
měřítku, nemusí b ýt nezbytně tento st yl přísně realisti cký. V ýsadba
ve st ylu saikei m ůţe b ýt rekonst rukcí určitého pohl edu, kter ý je
pěstiteli bonsají důvěrně znám ý. Jednotlivé prvk y v ýsadb y musí být
v dobrém soul adu s celkov ým poj etím uměleckého díla. Kombinace
rostlin a inertní ch materi álů, jako je půda, kus y skal nebo písek m usí
vytvořit přesvědčivou atmosféru přírodní krajin y.

Obr. č. 9 , Opuštěná zátoka s út esem
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4. UMĚNÍ JAPONSKÝCH ZAHRAD
4.1 Úvod
„Na japonsk ých zahradách je fascinují cí právě t o, jak odlišné jsou
od

zahrad

západní ch.

Západní

zahrady jsou

zaměřen y především

na horizontální utváření dané z ákladní ploch y. Na té se ví ce nebo méně
s yst emati ck y uspořádají

rostlin y a

ploch y,

při čemţ

rostliny jsou

od ploch striktně oddělen y pomocí záhonů.
Histori cké francouz ské, it alské a anglické zahrad y se v yz načují
výraznou

geomet rií

Naopak,

proti

geomet rick y.

ploch y.

západní

Chce

To všechno j aponská zahrada nezná.

zahradě

zobrazit

část

nechce

utvářet

pří rod y.

Pří roda,

ţádnou
která

plochu
má

b ýt

zobrazena, je mimo jiné propojena s náboţensk ými duchovní mi obsah y,
které

jsou

západní m

zahradám

cizí.

Duchově

prost oupen ý

obraz

zahradní přírod y j e utvářen v um ěleckou zahradu - zahradu j ako obraz.
Původní obsah y přitom dostávají urči t ý st upeň abst rakce, kter ý je
pro západně m yslí cí ho člověka opět těţko pochopiteln ý.
Japonské zahrad y podléhal y a podléhají histori ckému vývoji,
k němuţ je t řeba přihlédnout. Rozlišuj í se tak period y, které jsou
z umělecko-hi stori ckého hlediska v ýznamné.“ ( Příroda a člověk č. 5,
1999, st r. 30)

Starověké Japonsko do roku 710
Nara

710 – 794

Heian

794 – 1185

Kamakura

1185 – 1336

Muromači

1336 – 1573
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Momojama

1573 – 1603

Ranné Edo

1603 – 1688

Střední Edo

1688 – 1868

Meidži

1868 – 1912

Taišó

1912 – 1926

Šówa

1926 – 1989

Obr. č. 10, Japonská zahrada

29

Obr. č. 11, Japonská z ahrada

4.2

Historický vývoj obrazu zahrady

4.2.1 Formu jící duchovní světy
„Šintoismu je v japonské fil ozofii zahrad připisována funkce
určují cí základní pravidla. Víra v cestu bohů (kami no miči ) zanechává
boh yně a boh y ţít naprosto neperso ni fikované v kopcí ch, kam enech,
vodopádech

a

st romech.

Tato

víra

v boha

v pří rodě,

která

je

pochopit elná také z topografi e Japonska, se ukazuje v uctí vání různých,
přirozeně se v ysk yt ujících obj ektů. Jako příklad lze uvést posvátnost
určit ých skal, které jsou označen y ovinut ým l an em a ohraničen y
plůtkem. (viz. příloha , obrázek č. 12 ) Pod vlivem budhism u se objevila
Šumisen, hora Šum i jako střed světa, která našla s ymbolick ý ohlas
v mnoha j aponsk ých zahradách. Větši nou je znázorněna
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výraznou

skupinou kamenů nebo nápadn ým ostrovem v j ezeře.“ (Příroda a čl ověk
č. 5, 1999, str. 31), (viz. příloha , obrázek č. 1 3)

4.2.2 Zahrady období Asuka a Nara
Z t éto dob y nezůstal y z achován y tém ěř ţádné zahrad y. Jak lze ale
zjistit z historick ých pram enů , šlo o pal ácové zahrad y větší ch rozměrů
vycházející ch

z čínsk ých

předloh.

V

l etech

1975-1984

b yl a

při archeologick ých vykopávkách objevena v Naře Zahrada vinoucího
se potoka, Kjókusui no niwa.

4.2.3 Zábavn é zah rady období Heian
Zahrad y období Heian b yl y stál e ješt ě realizován y na z ákladě
předloh čínsk ých paláco v ých zahrad. Slouţil y dvoru jako m ísto pob ytu
v miniaturizované

krajině

co

nejpodobnější

přírodě.

Slouţil y

k procház ení se nebo k projíţďkám na člunu na j ezeře. V yjadřoval y
klidn ý a rozjímav ý způsob ţivota v relativně pokojném období Heian.
„ Zahrad y v období Heian jsou architektonick y jasně uspořádán y
a

budovami

upraven ými

podl e

určit ých

pravi del.

Ty

se

ukazují

v uspořádání geom etrick ých úhlov ých t varů pln ých napětí (uspořádání
domu a obr ysů) s volnými oblouk y v ykresl en ými liniemi zahradních
prvků. Harm o nická form a bohat á na oblouk y našl a uplatnění zvláště
v utváření linií jezírek a potoků. Svislé uspořádání obrazu je jim však
cizí.“ (Příroda a člověk č. 5, 1999, st r. 32)

4.2.4 Zahrady období Kamakura
V období Kam akura došlo k v ývoji sm ěrem od rozsáhl ých vodníc h
zahrad . B yl a zde budována podst atně m enší jezera, kt erá nebyl a určena
k projíţďkám ve čl unech, ale t aké se zde obj evují první abstrakce
vzdalující

se

čist ě

pří rodním

scenériím.
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Ve

spoje ní

s vodními

zahradami se poprvé obj evují suché z ahrad y ( karesansui ). Jejich
základní m yšlenk ou je nahrazení vod y v potocí ch a jez erech such ými
prvk y, št ěrkem a kamen y. Mimoto redukují přírodní a krajinné obsah y
na s ymboli cká znázornění s jist ým stupněm abstrakce. (vi z. příloha ,
obrázek č. 14 )

4.2.5 Zahrady období Mu romači
V období

Muromači

dosáhl y

suché

zahrad y

ve

svém

v ývoji

vrcholu, a nemohli být v budoucnu pro svou jednoduchost a výstiţnost
překonán y. „Mal á zahrada Daisenin, kt erá je krom ě jin ých připisována
krajináři Soamimu j e prostorov ým v ýraz em ze z enového obrazu kraj in y.
Štěrkem

s ymbolizovan ý proud

vod y,

kter ý

v ychází

od

šumi -sen,

se rozlévá přes růz né stupně do rovi ny jezera. (viz. příloha , obrázek
č. 15 ) Konec vodopádu a přechod do roviny j ezera tvoří kam enná lávka
velmi podobná té z Tenrjúdţi. Jsou připojen y i rů zné prvky – ost rov
ţelvy a kám en ve tvaru lodě. Všechn y prvk y jsou harmoni cky z asazen y
do prostoru, všechny jsou al e určen y ke svislému pozorování (obrazu).
V tomto znázornění nem á horizontální dimenze sam a o sobě ţádn ý
samostatn ý

nebo

dokonce

důl eţit ý

vý znam.

Je

potřebná

pouze

pro docílení hloubk y obrazu. “ (Příroda a člověk č. 5, 1999, st r. 33)

4.2.6 Zahrady období Momojama
V období Momojam a byl y poprvé pouţit y některé nové kompoziční
prvk y. Příznačné j e uspořádání ostrovů v mokrém a suchém je zeře
a jejich propojení l ávkami, coţ se liší od předešl ých zahrad. Zajímavé
je také pouţití opracovan ých kamenů, a t o zejména na lávk y.

4.2.7 Zahrady období Edo
V období Edo b ylo dále v ytvořeno značné mnoţství z ahrad proměn,
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které b yl y ze začát ku budován y j ako palácové zahrad y kní ţat daimjó ,
ale na počát ku období Mendţi b yl y přeměn y ve veřej né parky. Hlavním
r ysem t ěcht o zahrad je nej čast ější pouţí vání um ěl ých kopců. Stále b yl a
dále

v yuţívána

u mělá

j ezera

s ostrov y.

V ýznamně

m éně

se

zde

pouţívají skupin y kamenů, přesto poměrně v e velké míře se pouţíval y
šlapák y

částečně

k chůzi,

část ečně

jako

dekorace.

Můstk y

b yl y

ze dřeva, velk ý v ýz nam měl y i tvarované strom y. (viz. příl oha , obrázek
č. 16 )

4.2.8 Zahrady období Meidži do současnosti
Izol aci Japonska od ostatního svět a ukončila tzv. r estaurace Meidţi
- předání moci vl ády šógunátu teprve patnáctilet ému císaři Meidţi , coţ
mělo za následek ot evření se západní civilizac i. V tomto období b yl y
po určitou dobu budován y zahrad y podle západníh o vzoru se záhon y
květin a růţí, které ale p ozději b yl y opět opominut y. Vodní zahrad y,
které b yl y v ytvořeny v období Meidţi, b yl y ví cem éně stereot ypními
napodobeninami zahrad období Edo. V ýjimk y tvořil y zahrad y vil y
Murin-an a svat yně Heian. (viz. příloha , obrázek č. 17 )

4.2.9 Současné zahrady
V polovině dvacát é ho století došlo k rozvoji japonské zahradní
architekt ur y.

V ýz namn ým

histori k em

zahradní

archit ektur y

a v ýz namn ým archi tekt em nov ých, moderní ch zahrad, např. zahrad y
v klášt eře Tófukudţi a zahrad chrámu Macuo, b yl Ši gemori Mirei.
„Japonské

zahrad y

b yl y v poválečn ých

l etech

budovány t aké

v Severní Am eri ce a v západní Evropě. Zahrad y povál ečn ých let,
především t y, kt eré vznikl y mimo Japonsko, b yl y většinou zaloţen y
na kl asick ých vzorech vodních a such ýc h zahrad, aniţ b y hl edal y nové
prvk y. Znám é prvk y a útv ar y jsou nově aranţován y a prezentován y, ab y
potěšil y oko návšt ěvníka. Tvůrci zahrad v Japonsku však pokročili dál e
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a pokusili se to staré dále rozvíjet. V ýr azně se to proj evilo především
v oblasti
ve

such ých

dvac átém

zahrad.

stol etí

To

pokročil o

znám é
o

z období

větší

stupeň

Murom ači

poprvé

abstrakce.

Sam y

se ve v ývoji nabíz ejí paralel y, kt eré v malířství vedl y ke kubismu.
Uspořádání kamenných obkladů a geom etrie prvků, uspořádání kamenů
je přísnější , aniţ by se však v yt ratil a volná harmoni e. Další v ývoj
ale j ednoznačně v ykazuje t endenci vzdalující se od konkrétní reálné
zahrad y j ako obrazu. Důraz se hledá spí še v kompozici plochy, coţ je
srovnatelné se sl avným vzorem, zahradou chrámu Rjóandţi. Mimoto
se nadále budují zahrad y s tradičními prvk y. “ (Příroda a člověk č. 5 ,
1999, st r. 36), (viz. příloha , obrázek č. 18)

4.3 Obraz japonské zahrady
4.3.1 Výchozí stav
Od období Murom ači se suché a vodní zahrad y opíral y vţd y
o

určit ý

vzor.

Výj imkou

b yl y

čajové

zahrad y,

jeji chţ

hlavním

kompozičním prvkem byl a cest a, tz v. přístup k čaj ové ch ýši. J aponské
zahrad y b yl y uspořádán y tak, ab y b yl o moţn é vţd y z určitého mí st a
pozorovat určitou scenérii, coţ b ylo příz načné pro zahrad y , ve kt er ých
se člověk nem ohl volně poh ybovat . Tato místa pro pozorování b yla
vytvářena t aké v zahradách proměn . „Pozorovatel je při tom veden
určitou cestou, volné procházení není ţádoucí a částečně ani moţné.
Nejsou zde om ezeny jednotlivé vizuál ní dojm y při procházení úseku
k dalšímu st anovi šti, ale spíše se v ytváří harmonick ý přechod. Ř adí
se tak vlastně obraz za obrazem , kd y se po krátkém úseku úplně mění
působení prostoru a obrazu. “ (Příroda a člověk č. 6, 1999, str. 30), (viz.
příloha, obrázek č. 19)
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4.3.2 Rám jako pravoúhlý kontrast k oblouk ům a formám
„Kontrast m ezi pravoúhl ým rámem obrazu a vol n ým obsahem
obrazu, kt er ý se

skládá z oblouků

a v yv ýšenin, je v japonsk ých

zahradách vědomě hledán a v yt vářen. Toto je patrné zej ména t ehd y,
kd yţ

se

díváme

Pravoúhl ým

z interiéru

tvarem

verand y

do
je

zahrad y,
tak

v horizont ální tak vertikální rovině.

například

vyt vořen

určit ý

z verand y.
rám,

j ak

Tento rám je vţd y povaţován

za v ýznamn ý kontrast k zahradě. Jiný druh rámu lze v ytvoři t napří klad
ohrazením pomocí pravoúhl ých zdí nebo keřů. “ (Příroda a člověk č. 5,
1999, st r. 30), (viz. příloha , obrázek č. 20)

4.3.3 Stanoviště pozorovatel e jako abstrakce trojrozměrnosti
Podstatnou roli při zakládání japonsk ýc h zahrad hraje st anoviště
pozorovat ele, které je důleţité pro vnímání obrazu. Ten je tak sice
trojrozměrn ý, avšak spíše ve sm ysl u hloubk y prostoru
vytvořením

nějakého

obrazu

neţ

horizontálním,

způsobené

geometrick ým

uspořádáním.

4.3.4 Pop ředí, střední část, pozadí
„Perspektivní úprava obrazu pom ocí popředí, střední části a pozadí
obrazu b yl a rozvinuta a zdokonal ena jiţ čínsk ými krajináři. Popředí
se nachází v dolní části, st řední části uprostřed a pozadí v horní části
obrazu. Japonští zenoví malíři a tvůrci zahrad princip t roj rozměrnosti
převzali . T yto tři rovin y b yl y zám ěrně oddělen y a abstrahován y
a nepřecházejí do sebe bez ohraničení. To platí zvlášt ě ve st řední části,
která je dík y pouţití v ýrazných a velk ýc h tvarovan ých strom ů (většinou
borovi c) komponována t éměř j ako kul isa. Kříţení způsobené zprav a
nebo zleva di agonál ně rostoucími strom y tent o dojem společně s částí
leţící v poz adí za nimi zesiluje a způsobuje jednotvárné působení
prostoru. Pozadí čí nsk ých a japonsk ýc h zenových krajinomaleb tvoří
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vţdy m ystické hor y, jejichţ reál né předloh y se nachází v oblasti hor
a návrší podél řek y Lijiang u Guilinu v jihočínském regionu Guangxi.
V zahradách je to t o pozadí tvořeno seskupením kam enů skládají cích
se z hlavního kam ene, dvěma důl eţit ými vedlejšími kameny a dalšími
doplňkov ými kam eny. “ (Příroda a člověk č. 6, 1999, st r.32 )

4.3.5 Persp ektiva a hra s ní
Přirozená perspekti va, je charakt erist ická tím , ţe se obj ekt y
napříkl ad strom y, dom y, kopce, hor y s narůst ající vzdál eností jeví
menší. Toto zm enšování j e lineární a při kresl ení perspektiv y j e
znázorněno pomocí čar, které se sbíhají v takzvan ých úběţnících. Oko
či spíše lidsk ý moz ek je touto přiroz enou perspek tivou ovl ivněn, kd y
očekává, ţe se v popředí nachází vel ký objekt a stejn ý, ale menší
o něco dále. Pokud se při realizaci zahrad y poruší toto existující
očekávání přirozené perspektiv y, vzniká převrácením tohot o působení
optick ý kl am. (viz. příloha , obrá zek č. 21)

4.3.6 Velikost objektů a prostor
Důleţité je v ybrat t exturu kamenů nebo keřů podl e jejich umístění
v popředí,

ve

st řední

části

nebo

v pozadí.

Keře

s vel kými

list y

se v pozadí zdají být blíţ e neţ stej ně vel ké keře s m al ými list y.
V mnoh ých zahradách s e proto na keře v pozadí pouţívají rostlin y
s velk ými list y. J e nutné podřídit veli kost objektů a jeji ch umístění
idealizovanému

znázornění

obrazu

zahrad y.

V yuţití

m al ých

nebo

velk ých reálně perspektivní ch objektů je proto moţné j en v takové
míre, ab y nedo cház elo ke zkresl ení obrazu.
současnosti

se

v yuţívají

velikosti

objektů

„V moderních zahradách
a

jeji ch

vzájemného

uspořádání v prostoru také k docíl ení efektu odcizení t ak, j ak jej znám e
z moderního malířst ví. V popředí zájmu zde jiţ není servilní znázor nění
přírod y jako obrazu, ale intel ektuální , vědom ě řízen ý tvůrčí proces
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uspořádání prostoru. “ (Příroda a člověk č.6 ,1999, str.34), (vi z. příloha ,
obrázek č. 22 )

4.3.7 Blízko a daleko
Voln ý t var linie , kter ý ohrani čuj e vodní scenéri e, reálné nebo
s ymbolizované jin ým prvkem napříkl ad štěrkem, sl eduj e paramet r y
projekt u ostrovů s výběţ k y pevnin y, pol oostrovů a záliv y. Dálka se zde
střídá s blízkostí, výběţ k y navazují na soutěsk y. Vlivem t ěchto změn
vzniká zvláštní ţi vost a dosahuj e se tím působení obrazu, kt eré
vyvolává iluzi hlubšího prost oru. Hrani ční linie št ěrku a j ezera se al e
neprojeví pouze na plánu půdor ysu, al e také při skutečném pozorování
z určitého st anovišt ě. Zaznam enání perspektiv y, kt eré přit om vzniká
ze

stanoviště

pozorovat ele,

je

zohledněno

tak,

ab y

tí m

nedošlo

k porušení rovnováhy ve vedení linií. (vi z. příloha , obrázek č. 23)

4.3.8 Přek rývání a zak rývání
J ako prostředek perspekti v y a prostorového půso bení se všemi
objekt y a prvk y je uspořádáno protínání a zakr ývání. Kam en y, keře,
strom y,

pram en y,

pag od y,

luc ern y

a

jiné

jsou

umístěn y

tak,

ab y se protínal y s j inými obj ekt y anebo je částečně zakr ýval y. „Také
zde se vědom ě v yuţ ívá úči nku, kt er ý j e oku vlastní , kd y nějak ý obj ekt
blíţe k pozorovat eli částečně překr ývá objekt vzdálenější a ten se pak
jeví, ţe je ve větší vzdálenosti, neţ ve skutečnosti je. Řada část ečně
se překr ývají cích objektů má za následek silné prostorové působení.
Zvětšení prostoru se pak docílí tak, ţ e velk ý objekt, například keř,
protíná bliţší menší keř. Naopak, efekt u zmenšení pro storu docílíme
tak, ţe mal ý keř částečně protíná blízk ý velk ý keř. “ (Příroda a člověk
č. 6, 1999, str. 35)
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4.3.9 Vyvarování se paralel
V architektu ře j aponsk ých zahrad je důleţitá zásada – vyhnout
se

jakémukoli v

dvou

stejně

velk ých

obj ektů

ve

st ejné

v ytvoření obrazu, ve kt erém b y m ěl y dva vi zuální bod y

vzdálenosti,
stejnou

spojení

důl eţitost.

Měřítkem

vše ho

se

zde

stává

harmonická

nerovnováha. Trojúhelníkovit é vztah y jako v ýraz budhisti cké trinit y
přitom sehrávají neob yčejnou roli, coţ je nejví ce zřejmé u skupin
kamenů. Vzájemné uspořádání pouze dvou objektů je také moţné
vyuţívat, al e musí však b ýt dík y rozdílné velikosti, umíst ění v prostoru,
vektorálnímu uspořádání ve vzáj emném dynami ckém vzt ahu.

(viz.

příloha, obrázek č. 24 )

4.3.10

Prolínání principů

Všechn y
k v yváţ enosti

p rincip y

tvorb y

kom pozice.

z ahrad

Umění

tvorb y

by

nakonec

zahrad

m ěl y

spočívá

vést
v tom ,

ţe vědomě pouţívá jednotlivé princip y, al e musí b ýt vţd y podřízen y
působení celého díla. „Popsané princip y kompozice jsou v dané zahradě
spíše pouţit y s e zaměřením k určit ým bodům, neţ vním ány j ako ostře
odděl ené. Jsou stavebními kam en y uspořádání prostoru, které můţeme
jako t akové vním at pouze prostředni ctví m m yšl enkové abst rakce. Veli ce
čast á jsou přitom prolínání , a právě t a jsou důvodem, kt er ý ztěţuje
rozdělení do j ednotli vých t ypů. “ (Příroda a člověk č. 6, 1999, str. 36)
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5. BONSAJE A JEJICH VLIV NA PSYCHIKU
ČLOVĚKA
Člověk b yl odjakţiva úzce spjat s přírodou, která mu zajišťoval a
jeho existenci. Od nepam ěti k ní míval lásk ypln ý vztah, úctu a obdiv.
Učil

se

jí

rozumět,

poznávat

její

zákonitosti,

pokoušel

se

ji

přizpůsobovat sv ým potřebám a záměrům. Ve všech dobách ztvárňoval
její majest át, krásu i rozmary. V posl edních desetiletích byl a u nás
příroda do značné mír y devastována a s rozvojem prům yslu b yl od ní
člověk stál e ví ce oddělován. Tím naléhavěji teď pociťuj e nutnost b ýt
v její blízkosti. Není proto náhodou, ţe umění Dálného východu –
pěstování bonsají – zapustilo kořen y i u nás.

Obr. č. 12, člověk a příroda
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Technologi e

pěsto vání

bonsají

není

v dnešní

době

j iţ

tak

úzkostlivě střeţena jako v minulosti a kaţd ý člověk, kter ý má kladn ý
vztah k pří rodě můţ e zakusit vliv bonsají na jeho samotného. Japonci
mají zcel a jin ý pohl ed na přírodu a důsledně l pí na různ ých tradi cích,
mezi

něţ

patří

napříkl ad

i kebana.

Jedná

se

o

klasi cký

z působ

aranţování květin jako součást úprav y i nteri éru. Podst atou j e vyj ádření
jednot y a harmoni e vesmíru a jeho tří základní ch prvků – nebe, člověka
a země. Ikebana m á mnoho spol ečného s uměním bonsají, jen s e zde
bere více ohled na linii a tvar neţ vůni, hustotu a barevnost. Určit ý
počet květin a úhel jejich post avení maj í symboli ck ý v ýz nam. K dél ce
linie se váţe cit a vnější tvar je často rám cem cel é scén y. Klasi cké
japonské bonsaj e zahrnují rovněţ s ymbolick é zobrazení Slunce, Měsí ce,
principu mat eřst ví, nebes a Zem ě.
Propastné rozdíl y v duchovním nazírání ještě zv yšují kontrast y
v samém prostředí. Kolem velk ých hustě ob ydl en ých měst jiţ není
krajina, která b y splňoval a j apo nsk ý ideál krás y. Lidé se setkávají
s přírodními motiv y v kaţdodenním ţivotě v mnoha kresbách, vzorech
či ornament ech. Je ted y zřejm é, ţe ob yvatel japonské Ósak y bude vidět
ve zjizveném starém stromě mnohem více neţ jeho protěj šek z Prah y.
Toto v ypl ývá jiţ ze skutečnosti, ţe v J aponsku kaţdé mal é dítě tráví
nad um ěním , j ako j e kali grafi e , podstat nou část školní ch l et.

Obr. č. 13, japonská tématika
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Bonsaje předst avují naplnění nutkavé potřeb y tvořit tak, jak to
nedokáţe ţádn ý jiný druh umění. V tét o jedinečně uspořádané směsi ci
umění a zahradnictví, jíţ bonsaj je, nachází uspokoj ení l áska k přírodě
a obzvlášt ě ke strom ům.
Podle někt er ých starých bájí a pověstí i strom y m ají duši, dokáţou
nám porozumět a m oţná k nám i proml ouvat, m ají svou vl astní řeč. Po
staletí

li dem

poskyt ují

útočiště,

chrání

je

před

horkem

a posk ytují jim potravu. D ýchají stej ný k yslí k a přijím ají potravu
ze stejné země jako všechn y ostatní ţivé organism y. V konkurenci
ostatních jsou st ejní jako lidé, soupeří mezi sebou, kter ý vyroste v ýš e
a sebere více sv ětla svému kolegovi vedl e, nebo nepustí svého souseda,
ab y j ej přerostl a m ěl více prost oru pro své větve.

Obr. č. 14, japonská témati ka
„Jiţ od pradávna se lidé chodili ke st romům svěřovat se svým i
starostmi a radostmi rozmlouvali ke starým dubům a v yko tl aným vrbám
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a kdo ví moţná i našli odpovědi, kt eré jim strom y nepří mo či snad
přímo sdělili. P ředstava o duchovní síle stromů silně ovlivňoval a
po celou historii li dského rodu chování lidí k těmto nenahradit eln ým
rostlinám. Ţivá moudrost stromů nás učí v áţit si ţivota a čerpat energii,
kterou nám tento rostlinn ý druh posk ytuje. Kaţdopádně nikdo nikd y
neprokázal , ţe b y se síla nebo vl astnosti stromů propojovali se s ilou
a vlast nostmi lidí. S nad právě proto j e v lidech zakořeněna víra v ducha
a báj nou duch ovní sílu stromů a t ato víra j e s kaţdou další generací
předávána dál . Někt eří j edinci chodí do lesa objím at st rom y , které jim
předávají sílu, meditují a přem ýšl ejí o svých problém ech, setkávají
se pod velk ými a košat ými strom y a sdělují si tu všechn y své st arosti
a radosti. Strom y nám zkrátka rozumí , a proto se k nim musíme chovat
s úctou a rozmlouvat s nimi, jenom tak se nám za naši péči odm ění.
Všechno v pří rodě se dříve nebo později dostane do rovnováhy , musím e
jenom dávat pozor, ab ychom jsme sv ým konáním tuto rovnováhu trval e
neporušil y a pří roda si protiváhu nehl edal a jinak nebo jinde. Strom y
se nemohou bránit j ako m y, ale i přes to všechno nám dávají k ţivotu
mnoho, velmi mnoho. To m y stál e více ztrácím e schopnost vnímat
přírodu kolem nás a dnes uţ i sami sebe. Není nutno ni kam spěchat
a strom y to vědí a snad nám moţná i opravdu rozumí. “
(BONSAI

NEBARI,

Tajemst ví

stromů ,

dostupné

na

www:

http://www.nebari.cz/tajemst vi -stromu.php )
Důleţité jsou pro čl ověka také barv y, které pří roda nabízí. Barv y
mají na naši ps ychiku v ýrazn ý vliv. Dá se ří ci, ţe barv y léčí? Například
zelená uklidňuje, ţl utá dodává energii a vitalitu, fi alová prohlubuj e
vnímavost a schopnost porozumění hl ubšímu sm ysl u ţivota. Roční
období se podobá ţivotnímu c ykl u člověku. Jaro lze přirovnat k ránu,
kd y se vše probouzí – zrození, léto je jako odpol edne – čas dozrávání,
pubert y, podzim je podvečerem – doba zrání a zima večerem, kd y
se ch ystám e spát – skon.
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Obr. č. 15, Buk l esní – podzimní zabarvení
Pěstování bo nsají učí člověka studovat strom y a pří rodu. Pěstitel
bonsají pouţívá stejnou tvůrčí dovednost a esteti cké cítění, jaké b y
bylo moţno pouţít při v ytváření obrazu nebo soch y. Na rozdíl od jin ých
uměleck ých děl, kt erá si po dokončení uchovávají svůj stál ý tv ar,
bonsaj vnáší na scénu čtvrt ý rozměr, v němţ se dílo mění ve vztahu
k ročnímu období . Pěstiteli bonsají, kt er ý v ytváří kraji nu se strom y,
přináší uspokojení nejen to, ţe mu ze začátku v yjde dobrá kompozice,
ale později rovněţ sledování jak se dílo mění a dozrává v průběhu
roční ch období a l et. Pěstování bonsají se můţe stát záj mem, kter ý
člověka pohltí, nebo jen koní čkem pro voln ý čas. Náruţivý pěstitel é
můţou sestavit sbírku bonsají, zabírající obrovsk ý prost or i čas. Člověk
ţijící v mal ém b yt ě můţe udr ţovat prostředni ctvím bonsají přím ý
kontakt s přírodou. Pěstitelé bonsají m ohou rovněţ proţívat potěšení
ze své práce na m noha různ ých úrovních zkušenosti. R adost, kterou
skýt á pěstování bonsají, nemusí nutně odpovídat nádheře stromu. Úsilí
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věnované péči o bonsaj a její rozvíjení můţe uspokojovat naprosto
stejn ým způsobem, j ako se starat o někoho blízkého.
Pěstování bonsají je láska na cel ý ţivot, dalo b y se ří ct, ţe pro
mnohé

je

ţivotní m

posláním.

Daizo

Iwasaki,

kt er ý

byl

j edním

z přední ch j aponsk ých bo nsajov ých mistrů uvedl : „Bonsaj e pro mne
znamenají tolik, jako manţelka. Dělím se s nimi o svůj ţivot. Bonsaje
mohou b ýt brat r y, sestrami, manţeli nebo dětmi, bez kter ých nemůţu
ţít.“

Prostřednict ví m

prostředni ctv ím

se

bonsají

předávají

jsou

svázán y

ţivotní

cel é

generace,

jeji ch

zkušenosti, tradi ce a postoj

k přírodě.

Obr. č. 16, Umění bonsaje – tradi ce a ži votní post oj k přírodě
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Závěr

Umění pěstování bonsají

můţe

jiţ v útlém dětství ovlivnit přístup

a postoj člověka k sobě samému, k ostat ním li dem a v neposlední řadě
k přírodě a k jejím hodnotám a st át se j eho celoţivotním posláním. Lze
říci, ţe ne kaţd ý člověk v pěstování bonsají dosáhne dokonal osti
bonsajov ých mist rů, a le bonsaj nepoch ybně v yţaduje nadšení a věrnou
oddanost a j e moţné k ní přist upovat na mnoha různ ých úrovních zájmu,
ctiţádosti a schopnosti.
Bonsaj je um ění časově neohrani čeného rozsahu. Kaţdá j ednotlivá
bonsaj není nikd y dokončená, mění se v průběhu roční ch období,
vyzrává a krásní s přib ývajícími lét y. Bonsaj a člověk jsou spojen y
vzájemnou vazbou. Kd yţ bonsaj pot řebuje vodu, tak ji zalijeme. Kd yţ
hledám e krásu a mí r, naleznem e ji v bonsaji. Kaţd ý, kdo se chce stát
bonsajov ým mist rem , by se měl nejprve stát vyzrálou osobností a mít
velkou úctu ke všem ţivým b yt ostem.
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