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V domě po rodičích, který je nedílnou 
součástí zahrady, bydlíme zhruba 30 let. 
Původně se kolem něj rozprostíral kla-
sický ovocný sad, který jsme ale zlikvi-
dovali. a protože jsem měl rád bonsaje 
a chtěl se věnovat jejich pěstování, za-
čali jsme postupně budovat okrasnou 
zahradu. nejdříve nenasvědčovalo nic 
tomu, že by měla být tak rozsáhlá, ale 
poté, co jsme zhruba před 20 léty při-
koupili k původní parcele sousední po-
zemek a začali vytvářet to, čemu dnes 
říkáme japonská kamenná zahrada, bylo 
rozhodnuto! Původně měla být realizace 
menší, to proto, že v domě žijeme s naší 

babičkou, která chtěla mít i nadále své 
růže a záhony s okrasnými rostlinami. 
Postupem času se nám ji ale podařilo 
přesvědčit a získat „na svou stranu“, což 
dnes znamená, že se nejen pečlivě stará 
o příchozí návštěvníky, ale podle svých 
sil a možností pomáhá také se stříháním 
a údržbou některých druhů rostlin.

Japonská zahrada je především otázkou 
vnímání japonské kultury, kterou mám 
velmi rád. K té jsem se dostal na vojně, 
kdy jsem ve volných chvílích četl litera-
turu, jež byla v kasárnách k dispozici. 
a jedna kniha se této problematice vě-
novala. Mě jako sportovce (jsem absol-
ventem FtVS) zaujalo hlavně to, jak jsou 
Japonci disciplinovaní a cílevědomí, což 
se o nás evropanech, které já osobně 
považuji za často slabé a možná i trochu 
rozmazlené, rozhodně říci nedá! Filozo-
fie života tohoto národa mě uchvátila 
a pokud ji převedete do oblasti pěstová-
ní bonsají, kde rok, dva nebo tři nehra-
jí žádnou roli, a vy v sobě navíc musíte 

mít také pokoru, pečlivost a ctižádost, 
bylo to přesně to, po čem jsem v životě 
toužil. z hlediska uspořádání zahrady se 
snažíme vytvořit realizaci, která by měla 
mít do budoucna dvě části. V současné 
době převažuje suchá japonská kamen-
ná zahrada (karesansui), v plánu je ale 
také zahrada vodní. Suchá je koncepčně 
dobudována, i když různé partie neustá-
le obměňujeme a upravujeme jejich de-
tailní podobu. co se týče vodní zahrady, 
tady jsou ve hře dvě varianty. ta první, 
možná zajímavější, vychází z toho, že 
nad námi se má budovat rybník, jehož 
voda by mohla jako průtoková napájet 
i naše vodní stavby. Pokud by tato vari-
anta nevyšla, předpokládám, že bychom 
vodu získávali z nějakého hlubinného 
vrtu. z hlediska koncepce pak počítáme 
se základní klasikou. Rádi bychom v naší 
vodní zahradě vytvořili mohutnější vo-
dopád, dvě jezírka s Koi a dalšími druhy 
okrasných ryb, prostě to, na co jsou zá-
jemci o tuto problematiku zvyklí. 

ale zpátky k současné japonské kamen-
né zahradě. Kamenná proto, že tohoto 
materiálu je zde obrovské množství, což 
bylo i naším záměrem. z hlediska druho-
vého se tu nachází hrubozrnná svratec-
ká dvouoká rula, pojmenovaná podle ře-
ky Svratky, jež tady ve Žďárských vrších 
pramení. Kameny jsou různých tvarů, ve-
likostí i hmotnosti, ty největší mají kolem 
8–10 tun. Možná nejvýraznějším prv-
kem celé realizace jsou dva draci, samec 
a samice (obr. 2). Jedná se samozřejmě 
o draky hodné, kteří nám zahradu a vše, 
co je uvnitř, hlídají. a nutno podotknout, 
že když si je pohladíte, splní vám kaž-
dé smysluplné přání. Ve zdi, která dra-
ky představuje, máme i zajímavý sta-
vební prvek, tzv. bránu pokory (obr. 7). 
ta by nám měla připomenout, jak malí 
v našem světě nebo vesmíru jsme, což 
si nejlépe uvědomíme v okamžiku, kdy 
jí budeme procházet. Protože je nízká, 
musíme se pokorně sklonit, přičemž si 
uvědomíme, že jsme skutečně jenom 

Japonská kamenná zahrada Sněžné
Mezi realizacemi vybudovanými v asijském duchu má tato tak trochu 
zvláštní postavení. Je nejen poměrně rozsáhlá, ale z hlediska filozofického 
také tak trochu netradiční. a nebo hodně? Posuďte sami…

drobnou součástí přírody, a ne jejími 
neomezenými vládci. Je to otázka myš-
lenek, které jsou převzaty ze šintoismu, 
hlavního náboženství Japonska, v jehož 
duchu je celá zahrada vytvářená. 

Další bránou, kterou můžeme po obvo-
du naší zahrady vidět, je tzv. tori (ptačí 
brána, obr. 9). ta má svou jednoduchou 
symboliku, která vychází z toho, že ptáci 
jsou poslové Bohů a my jim takovéto brá-
ny stavíme proto, aby na ně mohli used-
nout a při svých cestách s poselstvím si 
odpočinout. Brána je vytvořena z boro-
vice, což mi poradil dědeček. Byl totiž 
mlynář a z borového dřeva dělal mlýn-
ská kola. Dá se tedy přepokládat, že i ta-
to stavba bude v našem vlhkém klimatu 
rozmarům počasí dobře odolávat! tře-
tí branou, se kterou se setkáte poté, co 
projdete kolem našeho domu po chod-
níku, je tzv. samurajská brána (obr. 8). ta 
má podobu dvou do země zapíchnutých 
samurajských mečů a jejím zbudováním 
bych rád vzdal hold samurajům, lidem, 
kteří uměli velice dobře bojovat, byli 
disciplinovaní, oddáni svému císaři nebo 
panovníkovi a vždy se uměli sami o se-
be nebo o osoby svěřené dobře postarat. 

na tomto místě bych se ještě rád znovu 
vrátil k bráně tori, která se většinou sta-

ví jako průchozí nebo průjezdná a v Ja-
ponsku se objevuje na kraji obcí nebo 
měst. U nás je to ale trošku jinak. My vy-
cházíme z toho, že návštěvníkům nabízí-
me tzv. zvací okruh. Pokud jdete kolem 
zahrady po chodníku, nemusíte do ní 
hned vstupovat, ale přesto se v ní ocitá-
te prostřednictvím nejrůznějších průhle-

dů. následně se pak dostáváte k bráně 
tori, kterou se můžete opět do zahrady 
podívat, a pokud vás ani tento pohled 
nezaujme, odcházíte, jdete dál. chcete-
-li se ale podívat dovnitř, je několik mož-
ností, jak do zahrady vstoupit. Podle mě 
je to otázka symbolu rozhodování nebo 
svobodné vůle, kdy nikoho nenutíme, 
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Obr. 1: jeden z pohledů do zahrady… Obr. 3: tradiční japonský můstek červené barvy

Obr. 2: kamenný drak
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rodiny realizaci, která je 
skutečně originální!



42 43Japonská kamenná zahrada SněžnéRealizace našich čtenářů

aby naši realizaci navštívil. Pouze nabízí-
me možnost tak učinit, což je z hlediska 
japonské filozofie velice důležité. 

Součástí japonské kamenné zahrady jsou 
také bonsaje, z nichž některé i prodává-
me. Máme ale i exponáty neprodejné, 
ty jsou rozesety po celé ploše zahrady 
a aranžovány samostatně nebo v kom-
pozicích. Kromě miniaturních stromů 
můžeme našim návštěvníkům nabídnout 
také keramiku. Manželka vystudovala 
výtvarné umění, takže ji keramika napl-
ňuje a ráda nejen nádoby pro bonsaje 
dělá. V našem obchůdku máme spous-
tu misek různých velikostí, tvarů, ba-
rev a podob, takže má-li člověk zájem, 
snad si vybere. Výrobu keramiky máme 
tak trochu rozdělenou. Manželka se za-
měřuje spíše na různé figurky osob či 
zvířat, já se pak věnuji tvorbě „hrubých 
misek“, o nichž si myslím, že se svým 
naturelem k nám do kamenné zahrady 
a na Vysočinu nejvíce hodí. Keramické 
figurky jsou rozesety po zahradě a jsou 
to výrobky, které manželka coby uči-
telka vyrábí s dětmi v rámci výtvarných 
kroužků. Jsou to třeba sošky námořní-
ků nebo i horolezců, ke kterým máme 
tak trochu zvláštní vztah. horolezci jsou 
zde instalováni jako určitá připomín-
ka tomuto sportu, protože jsme horole-
zecký kraj a na některé skály (např. Bílá 
skála) se může volně lézt. Připomínkou 
tomuto horolezeckému sportu je i velký 
kámen v zahradě, který je opleten pro-
vazy, což je uděláno záměrně (obr. 10). 
Je to pocta našemu nejlepšímu sportov-
ci za rok 2014, Radku Jarošovi. ten pa-
tří mezi známé horolezce a bydlí u nás 
za kopcem v novém Městě na Moravě. 
Vylezl na všechny osmitisícovky světa 
a já jsem rád, že se s ním znám, jezdili 
jsem společně na lyžích. Protože je os-
mitisícovek 14, tak 14 by mělo být i po-
staviček, které symbolizují jeho osobu 
při zdolávání majestátných velehor. 

i když se z hlediska základního pojetí 
jedná ve Sněžném o klasickou kamen-
nou zahradu, nemůže v ní chybět ve-
getace. Objevují se zde hlavně rostliny 
českého nebo středoevropského klima-
tu, nejvíce borovice a jalovce. některé 
rostliny máme z volné přírody, ty další 
nakupujeme díky dlouholetým kontak-
tům např. ve školkách v litomyšli. co se 
týče bonsají, zejména pak těch pokojo-
vých, jezdíme pro ně do našeho největ-

šího a nejstaršího bonsai centra v libča-
nech k panu Pišlovi, se kterým nás pojí 
dlouholeté přátelské vztahy. Pokojovky 
zatím zimujeme vždy na nějakém vhod-
ném místě v domě, do budoucna ale 
plánujeme, že na střeše garáže posta-
víme zimní zahradu, která by v sezoně 
sloužila třeba i jako čajovna. a v zimě by 
se v ní zimovaly pokojové bonsaje. 

Vrátíme-li se zpět k japonské kamen-
né zahradě, je třeba zdůraznit, že její 
podstata je postavena skutečně na ka-
menech jako takových. O velkých ze 
svratecké žuly už jsme mluvili, ty ostat-
ní řadíme k tzv. zemním kamenům. Po-
cházejí z místních nalezišť a na povrch 
se dostávají při hluboké orbě. Dříve byly 
v podstatě zadarmo, dnes už je musíme 
kupovat, ale to nevadí. Při jejich ukládá-
ní využíváme tzv. technologii štětování 
(obr. 11). Je to stará metoda známá hlav-
ně z výstavby gotických hradů ve stře-
dověku a setkat se s ní můžeme také 
na nádvořích různých královských měst 
v čechách nebo na Moravě. nejstarší 
zmínky o tomto způsobu práce s kame-
ny pocházejí z období starých římanů, 
kteří štětování používali při stavbě sil-
nic, jež byly nutné hlavně pro bezpro-
blémový přesun legií. štětování ale ne-

ní jen záležitost estetická. Dobře slouží 
také pro odvodňování pozemků, proto-
že díky správně poskládaným kamenům 
stéká voda přesně tam, kam chceme ne-
bo potřebujeme. a navíc je tato techno-
logie důležitá také  z hlediska jakéhosi 
dovětku názvu naší zahrady, o kterém 
jsme zatím ještě nemluvili, a sice zahra-

da tekoucích jalovců. těch je v ní velké 
množství (obr. 5, 6 a 9) a štětované plo-
chy z kamene slouží k tomu, aby tato 
místa nikam neujížděla, aby je nelikvi-
dovala eroze.

Při štětování se kameny ukládají buď 
do pískového lože, nebo jen do zeminy. 
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Obr. 6: kombinace jalovců a kamenů je působivá Obr. 9: tori brána zve ke vstupu do zahrady…

Obr. 5: ukázka „tekoucích“ jalovců a solitérních bonsají, vpravo vrba hlavatice

Obr. 4: kamenný most

Obr. 8: brána samurajůObr. 7: brána pokory
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i nadále, třeba bez naší přítomnosti, zá-
leží jen a jen na počasí. to je ostatně 
také důvodem toho, proč neorganizu-
jeme žádné jarní otevírání. nikdy totiž 
nevíme, kdy zmizí sníh a skončí periody 
mrazů. na jaře je ale prohlídka kamen-
né zahrady velmi působivá, protože řa-
da rostlin raší, kvete, probouzí se k ži-
votu a do šedi kamenů vnáší nový život. 
Všem návštěvníkům, kteří o to projeví 
zájem (individuální návštěvy i organizo-
vané zájezdy), rádi poskytneme všechny 
potřebné informace nebo komentář při 
prohlídce. a pokud nechtějí být rušeni, 
mohou si zahradu prohlédnout sami. 

Japonská zahrada v podobě, ve které ji 
na fotografiích vidíte, vyžaduje neustá-
lou přítomnost, péči a údržbu. i z toho 
důvodu neznáme volné soboty, neděle 
nebo dlouhodobou dovolenou. neustá-
le se snažíme věnovat nejen jí samotné, 
ale také všem rostlinám včetně bonsa-
jí. Stejně jako každá jiná realizace má 
i ta naše své určité botanické zvláštnos-
ti. Jednou z nich je borovice (obr. 14), 
která se v zahradě objevila jako první 
a roste zde přes 30 let. Dalším uniká-
tem jsou pak bonsaje z vrby hlavatice 
(obr. 5), které jsem získal od svého sou-
seda proutkaře v době, kdy jejich kmeny 
odumřely. na vrcholu ale zbývají ještě 
po nějakou dobu živé malé hlavy, kte-
ré je možné odříznout a dát do rybníka 
zakořenit. tímto jednoduchým způso-
bem se dají vytvořit netradiční bonsaje, 
které nemají konkurenci. z hlediska stá-
ří je jim kolem 50–70 let, v misce ros-
tou od 5 do 10 let. a to, že jsou hodně 
netradiční, dokládá zájem nejen našich 
pěstitelů, ale i Japonců, kteří nad nimi 
nevěřícně kroutí hlavou, protože podob-
né stromy se u nich prostě nevyskytují. 

závěrem bych rád zdůraznil, že naše za-
hrada je postavena skutečně na myšlen-
kách šintoismu, náboženství, které říká, 
že lidé mezi sebou nemají stavět ploty, 
nemají si nezdravě konkurovat, zabíjet 
se a nebo si navzájem škodit. Proto je 
japonská kamenná zahrada ve Sněžném 
přístupná bez omezení každému. a my 
všem důvěřujeme a věříme, že se v ní 
budou procházet se stejnou pokorou, 
jako to po léta činíme my…

text: Mgr. Pavel šimon, 
foto: archiv magazínu,

www.bonsaje-vysocina.cz

Do betonu se většinou nedávají. z hle-
diska výskytu plevelů jsme je zkoušeli 
ukládat také na fólii, ale v momentě, kdy 
kámen přiklepnete, stejně fólii prorazí-
te. Při údržbě kamenných ploch je tak 
lepší použít klasický Roundap nebo ji-
né deaktivátory růstu plevelů. a navíc, 
černá fólie nebo netkaná textilie je me-
zi kameny vidět. Při práci na zmíněných 
plochách ukládám jeden kámen vedle 
druhého, přiklepnu je a následně za-
šlápnu, což při mé váze 100 kg pro zhut-
nění bohatě postačuje. Budované partie 
si následně samy sednou, dešťová voda 
zatáhne všechny mezery a po krátkém 
čase vzniká kvalitní zpevněná plocha. 
na tomto místě si nemohu odpustit krát-
kou statistickou informaci, která hovoří 
o tom, že při stavbě zahrady jsme navez-
li 227 nákladních automobilů hlíny a ka-
mení, přičemž jako náklaďák je brána 
buď klasická tatra, a nebo liaz. 

Podíváme-li se na obrázky zahrady po-
zorně, vidíme, že je tu spousta kopců, 
terénních nerovností a nebo modula-
cí (obr. 3, 10, 13). tady je třeba říci, že 
jsem měl při jejím budování tak trochu 
štěstí a mohl využít odpadní zeminu 
s kameny, která zbyla po stavební akci 
plynařů. Další potřebnou hmotu jsme 
pak získávali v následujících letech z vý-
stavby velkého kravína v sousední vesni-
ci. Každý, kdo podobné realizace někdy 
dělal, ví, že manipulace se zemí a ka-
meny je problematická nejen z hlediska 
hmotnosti a množství, ale i z toho důvo-
du, že často nevíte, kde potřebnou hmo-
tu sehnat, což nás naštěstí nepotkalo!

co se týče provozu zahrady, ta je ote-
vřena v podstatě od jara do podzimu, 
přičemž stěžejním bodem je tzv. Kochá-
ní ve Sněžném, které se datumově vzta-
huje ke státnímu svátku 28. října. to je 
vždy několik dnů po sobě volno, a tak 
můžeme v klidu zakončit návštěvnic-
kou sezonu. Během této akce se u nás 
scházejí lidé, kteří tu už většinou byli, 
objevují se ale i ti, co přicházejí popr-
vé. Sedneme si, popovídáme a protože 
na sebe máme o trochu víc času, může-
me společně celý rok zhodnotit a nebo 
i naplánovat to, co bychom chtěli v tom 
dalším zažít. Pokud někdo chce, může 
si přinést nějakou rostlinu, u které na-
vrhneme způsob úpravy podoby, popř. 
ji natvarujeme. i když po Kochání sezo-
na končí, do zahrady je možné vstoupit Obr. 12: pohled do zahrady z kraje cesty Obr. 15: gejši v japonské kamenné zahradě, foto: Jan Felkl

Obr. 11: ukázka štětování kamenů Obr. 14: přes 30 let stará borovice v zahradě u domu

Obr. 10: kamenná hora s postavičkami horolezců Obr. 13: kameny v zahradě doplňuje citlivě dosazená zeleň


