Zastavení se závěrem
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Zastavení se je okamžik, ve kterém spočine naše tělo a mysl. Zahrada s rozkvetlými sakurami je místo pro zastavení a vnímání krásy jarního probouzení
Mnoho současných pohledů uspěchané doby, ve které žijeme a prostředí,
ve kterém žijeme, bere „zastavení se“ jako nečinnost - „nicnedělání“. Každý
vnímající člověk však cítí, jak je tzv. „zastavení“ důležité.
Mám na mysli učinění úkonů - na podvědomé i vědomé úrovni, které vedou
k dočasnému zklidnění a omezení aktivity těla a někdy i ke zklidnění a zastavení běhu myšlenek a tím zjasnění pohledu na současný okamžik.
Vzhledem k tomu, že různí jedinci mají různou schopnost vnímání
toho, co se děje s jejich hmotnou
schránkou a kam směřují jejich
myšlenky, je „zastavení se“ vhodnou
metodou, jak si omezením jedné
z forem naší podstaty uvědomit buď
celkový stav našeho bytí, nebo alespoň skutečný, okamžitý stav našeho
těla nebo mysli. V opačném případě
vzniká „bezmyšlenkovité jednání“,
nebo nastupují „myšlenky bez cíle“.
Zdá se mi, že se v dnešní době,
která preferuje aktivitu, snahu o lepší, větší, dokonalejší..., nahlíží na
„zastavení se“ jako na něco méně
aktivního, horšího, menšího a nedokonalého.
A přitom se zdá být moudré naslouchat myšlenkám a zkušenostem,
které definovaly generace našich

Různé formy „cesty“, střídání směrů
a rytmu chůze a orientace pohledů
do zahrady
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rodičů a prarodičů. Je dobré zamýšlet se nad původním významem ustálených spojení, pořekadel a přísloví, které vznikaly ze zkušeností našich předků.
Jen namátkou mě napadá: „Všeliké kvaltování, toliko pro hovado dobré jest“
- „Velké věci jsou zřetelné až z většího odstupu“ - „Spěchej pomalu, také tam
dojdeš“.
„Zastavení“ nám umožňuje pochopení toho, že příroda okolo nás, celý
hmotný svět, má řád, do kterého se musí vejít i ty největší ambice člověka. Díky
němu můžeme pochopit chyby, které děláme a dopad našich skutků ve chvíli,
kdy už nejde všechno vrátit zpět. Zastavení je tedy nutnou podmínkou pro kultivaci sebe sama, našich vztahů i ovlivňování našeho okolí.
O teoretických zdrojích poznání sebe sama, meditaci, feng šuej, kompozici
a typologii domu a s ním souvisejících zahrad se pravděpodobně něco dočetl
každý, kdo bere tuto knihu do ruky. Mojí snahou není tyto teoretické zdroje
vyjmenovávat nebo komentovat, od toho jsou povolanější.
Dovolil jsem si toto krátké teoretizování o „zastavení se“ použít ve snaze
o uvedení toho jak souvisí s mojí prací a mým chápáním života.
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Proměny zahrady v různých ročních obdobích nechávají vyniknout různým detailům
a strukturám
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Už delší dobu je mi dopřáno svojí činností ovlivňovat životy jiných lidí tím,
že formuji prostředí, které se stává na mnoho dalších let jejich domovem, prostorem pro práci, nebo i místem, kde uzdravují své tělo nebo duši. Za tu dobu
jsem pochopil, že ono počáteční „zastavení se“, zhodnocení vlastních tužeb,
ambic, možností i schopností je velice důležitý předpoklad další vzájemné komunikace mezi klientem a architektem.
Inspiraci, kterou potřebuje architekt pro svoji práci, by měl podle mne převážně čerpat ze zhodnocení výše uvedených skutečností. Až k této inspiraci se
dá přidat vlastní zkušenost a přání vytvořit smysluplné dílo. Stejně tak i klient
by měl nacházet inspiraci nejenom v tom, co již existuje, ale i v sobě samém
a v možnosti získávat nové, třeba dosud netušené obzory odhalované dočasným partnerstvím s profesionálem.
Po mnoha těchto“dočasných partnerstvích“ je mi jasné, že stejně jako existuje zákon zachování energie ve fyzice, tak existuje přímá úměra mezi vloženou energií klienta a autora projektu ve fázi hledání a definování podstatných
vstupních údajů a podkladů pro tvorbu konceptu a mezi konečným výsledkem
projektu. Stejné je to i při jejich spolupráci v době realizace stavby, protože
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Terasa před zimní zahradou jako další přechodový stupeň vstupu do zahrady
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Cesta ze šlapáků vede k dřevěnému klenutému mostku přes vodoteč

„partnerství“ by mělo končit až počátkem užívání dokončeného díla klientem.
A toto obzvlášť platí u rezidenčních staveb - rodinných domů a vil, kde se projeví charakter obou výše jmenovaných partnerů a jejich skutečná vzájemná
vazba.
Tato kniha pojednává o tématech, která souvisí převážně se zahradou. Proto
se chci některým věnovat i já, a to z pohledu „ zastavení se“.
Dům pro bydlení má v současnosti fantastickou šanci obohatit svoje vlastní
prostředí a užitkové vlastnosti o další rozměr, kterým je vazba na okolní prostředí - zahradu.
V převážném počtu případů je možné navázat interiér domu na parter zahrady, a to jak provozně, prostorově, úrovněmi, tak charakterem a atmosférou
prostředí, která je tak důležitá pro následné nekolizní, pohodové a spokojené
užívání obou prostorů. Dům tedy, z mého pohledu, není pouze hmota a architektura budovy... („Pane architekte, chci dům se sedlovou, rovnou střechou...“),
ale i prostor vlastního domu. („Chci malý domeček s kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem, pracovnou, třemi ložnicemi, hostinským pokojem, odpovídajícím
zázemím, dvougaráží, dílnou...“).
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Je to v neposlední řadě i vazba oné hmoty domu a prostorů uvnitř domu na
zahradu, tak opomíjená v zadáních klientů a tak „vyšlá“ při realizaci, pokud
neexistuje přesná dohoda o konečném stavu a formě díla.
Atmosféra interiéru domu a její schopnost působit na jeho obyvatele je přece
tak závislá na tom, na co se mohu a chci dívat a je zřejmé, že i bezproblémové propojení obou prostorů je předpokladem spokojeného užívání. K tomuto
propojení přispívá již jakákoli forma překrytí vstupu do zahrady z obytných
místností, která umožní „suchou nohou“ vejít za jakéhokoli počasí a případně
umožní otevření fasády za stejných podmínek. Toto dovolují zápraží, kryté terasy, lodžie, zimní zahrady, kryté části atria...
Jsou to v historii známé a užívané funkční architektonické prvky, které přetvářejí „škatuli“ v „architekturu“. V našich klimatických podmínkách je praktické řešit flexibilní meziprostor mezi zahradou a interiérem tak, aby se v dobách
klimaticky příznivých mohl prostorově i funkčně přiřazovat k interiéru nebo
k zahradě a v dobách klimaticky složitějších tvořil potřebný nekolizní přechod,
tepelnou ochranu, prostor pro umístění zeleně, která neodolá zimě v exteriéru.

Celkový pohled na komponovanou
zahradu v asijském stylu

Vytvoření „obrazu“ záměrným
omezením výhledu z čajového altánu

Pití čaje na rohožích tatami ve zvýšeném horizontu s orientací na centrum zahrady
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Tyto prostory jsou také vhodné pro využití k činnostem, které mohou vyústit
v uváděné „zastavení se“. Zde je možné a velice správné umísťovat klidové zařízení pro posezení, relaxaci, osvěžení...
A tak se stává uvědoměle utvářený a komponovaný pohled do zahrady, který
může být i „vlastnoručně vytvořeným obrazem“, důležitou součástí atmosféry
a charakteru interiéru.
Další prostory pro „zastavení“ můžeme vytvářet i na zahradě. Vytváření
různých altánů a zahradních domků by podle mne mělo nastupovat až poté,
co jsme využili všechny možnosti uplatnit v nich umisťované činnosti (posezení
s rodinou a přáteli, nestandardní konzumace jídla a pití,soustředění se do sebe
sama i partnerského vztahu) v bezprostřední vazbě na základní hmotu domu.
Nevede nás to potom ke zdvojování funkcí a uvolňujeme si tím dnes převážně
plošně omezený prostor zahrady.
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Čajovna zasazená citlivě do kompozice tvarované zeleně japonské zahrady
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Existuje jedno „zastavení“ - pití čaje, které doporučuji řešit v obou alternativách. O čaji samotném, jeho vlastnostech, účincích, filozofii i formě jeho konzumace existuje také bezpočet literatury, o které se nechci zmiňovat. Existuje však
jedna souvislost, o které bych se rád zmínil, která se váže na ono „zastavení se“.
V naší středoevropské kultuře se čaj pije jako jeden z nápojů zahánějících
žízeň a dodávajících osvěžení. Čaj dnes pijeme nezávisle na denním čase ráno, v poledne, večer, nezávisle na ročním období a společenském podtextu.
Čaj převážně pijeme ze šálků a hrnků s ouškem a držíme jednou rukou. Můžeme u něj jíst, číst si, pracovat, odbíhat od něj i manipulovat s nejnebezpečnější
zbraní dnešní doby, televizním ovládačem. Jsou kraje, kde tomu bývá jinak....
Anglie, Indie, Čína a v neposlední řadě Japonsko jsou země, kde pití čaje má
ještě další specifický rozměr, formu a poslání. Je to opět a stále opakované a pro
harmonický život mnou preferované „zastavení se“.
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Terasa před zimní zahradou jako další přechodový stupeň vstupu do zahrady
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Snad nejznámější čajový mistr
Japonska šestnáctého století - Sen no
Rikju, ve svém pojetí čajového obřadu dovršil význam přípravy a pití
čaje jako vysoce kultivované formy
lidského kontaktu a komunikace,
vyjádření duchovní polohy bytí, nenásilí a estetického prožitku.
Do čajového altánu vstupoval
host neozbrojen, s pokorou a s klidem v duši, pro zastavení se v hlubokém souznění s osobami, které se
účastnily čajového obřadu, s prostředím i vlastním předmětem činnosti...
pitím čaje. Čaj je podáván i dnes
v misce, která má většinou dekor
nejen vně, ale i uvnitř, tak, aby až
vypití čaje odhalilo její celou výtvarnou hodnotu.

Ohniště s litinovou konvicí na ohřev
vody pro čajový obřad

Novodobá přenosná sada náčiní pro čajový obřad

196

Miska se při pití drží oběma rukama, s maximálním soustředěním na
vlastní pití čaje. V tu chvíli existuje
jenom čaj, jeho barva, jeho chuť,
jeho aroma a zastavení...
Čajový obřad je obřadem ve smyslu
slova spirituální a spiritualita je chápána jako uchopení pevných základních
kamenů, podstaty našeho bytí.
Tento rozměr je rozhodně hodný
následování. Středoevropan podle
mne nemusí stoprocentně přenášet
asijskou formu a prostředí pití čaje
do svého domu nebo zahrady, ale
bylo by krásné a mnohdy užitečné,
kdyby pití čaje a s tím spojené návyky kultivovaly naše domovy, zahrady, naše chování i duši.

Sladký kousek rýžového těsta podávaný
k misce zeleného čaje

Čajovna zasazená citlivě do kompozice tvarované zeleně japonské zahrady
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Komponovaný pohled z interiéru čajovny

Protože člověk, který se dovede
zastavit v chvatu dnešního života
a je schopný prožít vytváření, sdílení i konzumaci hlubokých estetických zážitků, dovede kultivovat
i prostředí, které obývá, prostor,
který sdílí s ostatními lidmi i vlastní
život. Tento člověk dokáže pochopit
smysl slov čistota, řád, odkaz, dědictví, poslání a zodpovědnost vůči
dnům příštím.
A tak na závěr. Děkuji vám, kteří
jste se „pročetli“ až k těmto řádkům,
děkuji těm, které pravděpodobně
nikdy osobně nepoznám, za to, že
při zastavení se nad touto knížkou
jsem se mohl zastavit i já a uspořádat
si alespoň část svých „rozháraných“
myšlenek.

Vstup do čajového altánu s nástupním
kamenem a vyzvednutým vstupem
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