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3. Geomancie a rozvrÏení mûsta
Budovy v âínû vût‰inou nestojí samostatnû, n˘brÏ b˘vají soustﬁedûny kolem ãtvercového nebo obdélníkového dvora. Mají obdélníkov˘ pÛdorys a dovnitﬁ do dvora hledí del‰í, tj. ãelní stranou
s okny. Zboku a zezadu okna nemají a spolu s obvodov˘mi zdmi,
dosahujícími do v˘‰e stﬁech, obemykají cel˘ vnitﬁní prostor. Ten
obvykle sestává z nûkolika dvorÛ uzavﬁen˘ch do sebe a ﬁazen˘ch,
podle ideálního schématu, podél severojiÏní osy. Na tuto osu b˘vala na ‰íﬁku umístûna ústﬁední budova (tang), ãelem obrácená
k jihu. Stávala buì uprostﬁed dvora, anebo byla souãástí zadní, tj.
severní pﬁíãné stûny. Budovy po stranách (xiang) byly obytné
i hospodáﬁské. Celá soustava ãasto mívala jen jednu hlavní bránu
v jiÏní stûnû a zadní vrátka, umístûná mimo hlavní osu, v severním závûru. Vnitﬁek, aÈ uÏ v nûm sídlily instituce nebo rodiny, byl
pro ãlovûka pﬁicházejícího zvenku tûÏko dostupn˘. Hranice mezi
vnitﬁním a vnûj‰ím (nei wai) prostorem je v˘razná nejen v architektuﬁe; povûdomí o ní proniká celou ãínskou kulturou a projevuje
se v rÛzn˘ch my‰lenkov˘ch a spoleãensk˘ch rovinách.
¤ádné uspoﬁádání a ohraniãení domu a celé obce stejnû jako jejich zasazení do krajiny mûlo chránit chrámové i obytné komplexy a jejich uÏivatele. Nemáme pﬁitom na mysli ochranu proti
pﬁírodním ÏivlÛm nebo zl˘m lidem, která je nasnadû, n˘brÏ
ochranu proti neblah˘m nadpﬁirozen˘m jevÛm. Budovy Ïiv˘ch
i hroby zesnul˘ch mûly b˘t rozmístûny tak, aby nenaru‰ily rovnováhu pﬁírodního prostﬁedí a mohly tûÏit z energie, která je skrytá
v Zemi, a ovlivnit tak budoucí prosperitu a zdraví rodu. Volbou
vhodné lokality se zab˘vá ãínská geomancie (fengshui, v nûkter˘ch
textech kanyu). Vychází z pﬁedstav starovûké kosmologie, Ïe Zemû
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je ãtvercová plo‰ina, nad níÏ se klene kulat˘ baldach˘n Nebes
a pod níÏ kanálky probíhá vitální síla (qi). Mezi nimi proudí nadpﬁirozené síly. Kosmick˘ zemûpis bylo radno respektovat, protoÏe
odráÏel vÛli Nebes, a jeho zákonitosti byly studovány a zohledÀovány v praxi: chrámy, paláce, mûsta i prostá obydlí mûly b˘t miniaturní replikou kosmického ﬁádu. Ideální objekt byl obrácen ãelem
k jihu, zezadu jej chránil kopec a pﬁed ním obloukem protékala
ﬁíãka (obr. 3-1). Co chybûlo, mohlo b˘t pﬁidáno umûl˘m zásahem. Napﬁíklad kopec mohl b˘t nahrazen vûÏí (pagodou), na jejíÏ v˘stavbu komunita ochotnû pﬁispûla, neboÈ ‰lo o zv˘raznûní
blahodárné fengshui její obce. Jin˘m pﬁíkladem umûlého zásahu
bylo obãasné pﬁeru‰ování vodních i pozemních plynul˘ch tras
(ãínsky mai, doslova „céva“), protínajících krajinu, aby se zmírnil
tok prvkÛ, které jimi proudí (obr. 3-2). Také rovná trasa (pﬁímka)
nebyla ze stejn˘ch dÛvodÛ Ïádoucí – proto napﬁíklad b˘vá vchod
do lidov˘ch obydlí umístûn mimo stﬁedovou osu.

Obr. 3-1: Plán ideálního zasazení
stavby do krajiny.
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Obr. 3-2: Pﬁeru‰ení plynul˘ch tras
stavbami.

Fengshui, doslova „vítr a voda“, bere v úvahu profil krajiny, pÛdní typ, sled vodních tokÛ a dal‰í charakteristiky a jejich konfigurace porovnává se souhvûzdími. Principy geomancie nejsou pﬁíli‰
prÛhledné, neboÈ jde o polotajnou nauku. Nûkteﬁí mistﬁi pracovali na základû intuice, jiní znali pravidla a spoléhali na technické
pﬁístroje, pﬁedev‰ím speciální kompas. Vzhledem k vû‰tecké povaze fengshui bylo pochopitelnû mezi geomanty nemálo ‰arlatánÛ.
Ale aÈ uÏ si o nich myslíme cokoliv, uplatÀování principÛ geomancie rozhodnû v˘raznû napomáhalo zkrá‰lit kulturní krajinu
a vedlo k dodrÏování ﬁady praktick˘ch zásad: poblíÏ objektu tekla
ﬁíãka, stromy jej bránily pﬁed vûtrem, bambusy jej izolovaly ze
stran. Symetricky rozvrÏen˘ areál ãi interiér vyvolával dojem ﬁádu
a vnitﬁní ohraniãené dvory pocit klidu a soukromí.
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Ze starovûké kosmologie vycházela i koncepce mûsta. âtvercová
plocha Zemû byla rozdûlena do pravideln˘ch ãtvercÛ 3×3, stejnû
jako ideální mûsto zhousk˘ch králÛ. Jeho schéma (obr. 3-3) vychází
z popisu uvedeném v Pojednání o stavbách (Kaogong ji), pÛvodnû
oficiálním dokumentu z doby Válãících státÛ (453–221 pﬁed n. l.):
Stavbaﬁi vybudují hlavní mûsto jako ãtverec o hranû dlouhé 9 mil,
v kaÏdé bude po tﬁech branách. Uvnitﬁ hradeb bude mûsto protkávat
devût krát devût ulic, ‰íﬁka ulice pojme devût vozÛ vedle sebe. V levé
ãásti [mûsta] bude chrám boÏského pﬁedka, v pravé chrám boha
úrody, královsk˘ palác bude obrácen k jihu a za ním bude trÏi‰tû.2
Model ãtverhranného hrazeného mûsta na rovinném terénu odkazoval k dávné historii a zároveÀ symbolizoval císaﬁskou moc,

Obr. 3-3: PÛdorys mûsta
zhousk˘ch králÛ. KniÏní
ilustrace (dﬁevoﬁez)
z roku 1676.
2) Pﬁevzato z Chang Qing 1998, s. 18. Pﬁeklad L. Olivová.
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Obr. 3-4: „Svût ukryt˘
v lotosu.“ Nástûnná malba
z jeskynû ã. 61 v Dunhuangu,
pozdní období dynastie Tang.

proto podle nûj budovali sídelní mûsto v‰ichni pozdûj‰í vládcové
vãetnû cizích dobyvatelÛ. Je urãit˘m paradoxem, Ïe snad nejvûrnûji ztvárnili zhousk˘ ideál Mongolové, kdyÏ v roce 1267 zaloÏili
na zelené louce mûsto Dadu. Mnohá mûsta se jistû nevyhnula odchylkám dan˘m topografií, hospodáﬁsk˘mi podmínkami nebo
strategick˘mi ohledy. Pﬁesto snaha dodrÏet v˘‰e uvedenou ideální
dispozici pﬁetrvala tisíciletí.
Nejstar‰í písemné prameny potvrzují, Ïe celou historii ãínského
urbanistického my‰lení rovnûÏ provází pﬁedstava symetrického
uspoﬁádání podle hlavní severojiÏní osy. Archeologicky je doloÏena aÏ z nalezi‰È datovan˘ch od 1. století n. l. dále. Proto je na
místû vnímat jako revoluãní nové uspoﬁádání hlavního mûsta Pekingu, kter˘ se v dne‰ní dobû rozkládá kolem pﬁíãné osy. Tou je
ulice Chang’an jie, která vedla podél jiÏní hrany císaﬁského paláce,
v roce 1958 byla protaÏena aÏ na v˘chodní a západní kraj mûsta
a postupem doby zcela pﬁeváÏila.
Od 5. století n. l. âína pﬁejala – pravdûpodobnû z vnitﬁní Asie –
‰achovnicové uspoﬁádání mûstsk˘ch ãtvrtí fang. Uplatnil je i ilus31
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Obr. 3-5: Schematick˘
pÛdorys Chang’anu,
hlavního mûsta TangÛ.
PﬁibliÏná rozloha
9,5×8 km.

císaﬁská
ãtvrÈ

v˘chodní
trÏi‰tû

západní
trÏi‰tû

jezero

trátor sútry Avatamsaka (obr. 3-4), v níÏ se pí‰e o „svûtû ukrytém
v lotosu“, pﬁestoÏe tvar lotosového kvûtu by nabízel spí‰e kruhové
ﬁe‰ení plochy. Ve stﬁedovûké âínû se tento pravideln˘ pÛdorys
mohl uplatnit jen u novû zakládan˘ch mûst, napﬁíklad obnoveného Chang’anu (obr. 3-5), kter˘ je sice spojován s dynastií Tang
(618–906), ale budoval ho od roku 582 vládce pﬁedcházející dynastie Sui. Vybraná lokalita, vzdálená asi 10 km na jih od nûkdej‰ího hlavního mûsta HanÛ, leÏela pod úpatím hory, jezero v jihov˘chodním rohu bylo vykopáno, aby situace odpovídala
geomantick˘m nárokÛm. K severní hradbû zevnitﬁ pﬁiléhal opevnûn˘ palácov˘ komplex, na nûjÏ navazovala tzv. císaﬁská ãtvrÈ
s chrámem pﬁedkÛ, chrámem úrody a úﬁedními budovami. Po nástupu TangÛ byl za severní hradbou na místû císaﬁského parku
zbudován nov˘ rezidenãní palác, kter˘ z pÛdorysu vyboãuje.
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Chang’an byl nejvût‰ím mûstem své doby: za hradbami v délce
9,7 × 8,2 km sídlily dva miliony lidí. Zhruba ãtvercovou plochu
mûsta protínalo ãtrnáct bulvárÛ od západu k v˘chodu a kolmo na
nû jedenáct bulvárÛ. Byly sedmdesát aÏ sto padesát metrÛ ‰iroké,
lemované vodními pﬁíkopy a stromoﬁadími. Bulváry oddûlovaly
108 ãtvrtí nebo sekcí, ohrazen˘ch zdí. Jak je patrné z plánku,
ãtvrti se li‰ily rozlohou podle toho, v které ãásti mûsta leÏely. Nûkdy celou ãtvrÈ zabíraly velké klá‰tery, buddhistické nebo taoistické.3 Dvû rozsáhlá stálá trÏi‰tû, západní a v˘chodní, byla rovnûÏ
obehnána zdí. V˘chodní trÏi‰tû bylo luxusní a spoﬁádané, západní

Obr. 3-6: Mûsto Langzhong v severním Sichuanu, kniÏní ilustrace z let 1821–1850.
Koleãka s teãkou oznaãují studny.
3) Za vrcholné doby TangÛ stálo v Chang’anu 130 buddhistick˘ch a 40 taoistick˘ch klá‰terÛ,
jak podle Fukuyamy Toshia uvádí N. Steinhardt 1990, s. 102.
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bylo urãeno prost‰ím lidem, konala se na nûm pouliãní vystoupení
i veﬁejné popravy. KaÏdé trÏi‰tû mûlo vodní nádrÏ a sklad a bylo
rozdûleno do devíti men‰ích sekcí, obchodujících se stejn˘m druhem zboÏí. Protínaly je dvû ulice ze severu na jih a dvû ze západu
na v˘chod a podél vedly dopravní kanály. Model tangského hlavního mûsta – pravoúhelníku s pÛdorysem ‰achovnice – se rychle
roz‰íﬁil i do Koreje a Japonska.
V âínû hrála vÏdy dÛleÏitou roli ﬁíãní doprava, na niÏ byla napojena mûstská ekonomika. Regulované toky i umûlé vodní kanály tvoﬁily síÈ, která doplÀovala nebo ãásteãnû nahrazovala kﬁiÏující
se ulice. Nûkterá mûsta v Jiangnanu vyrostla pﬁímo na kanálech,
nejznámûj‰í je Suzhou, ale zdaleka nebylo jediné. BohuÏel nejedny „ãínské Benátky“ ve dvacátém století zanikly pod náporem
automobilové dopravy, napﬁíklad v Shaoxingu nebo v Yangzhou
byla vût‰ina vodních cest zasypána.
Urbanistick˘ v˘voj v âínû mÛÏeme v rámci zachovan˘ch historick˘ch mûst sledovat teprve od 15. století n. l. Mûsta leÏela v rovinû, pokud byla sídlem správy (a tedy mocensk˘m stﬁediskem),
b˘vala opevnûná – povolení vybudovat hradby (cheng) získala i nûkterá mûsta bez úﬁedního zastoupení, v pﬁípadû Ïe byla ohroÏena.
Opevnûní (obr. 3-6) opisovalo pravoúhelník, ideálnû ãtverec,
a z vnûj‰í strany je lemoval vodní pﬁíkop. Mohutné hradební zdi
z dusané hlíny se smûrem vzhÛru zuÏovaly a z obou stran je kryl
cihlov˘ plá‰È. V kaÏdé stûnû byla jedna nebo více bran (obr. 3-7),
podle velikosti mûsta. Bránu tvoﬁil klenut˘ prÛchod a na hradbû
nad ním dﬁevûná stavba o více podlaÏích (lou), obdobné dﬁevûné
vûÏe se tyãily v rozích opevnûní (jiaolou). V nûkter˘ch pﬁípadech
byla fortifikace kolem bran zdvojená: bránu bezprostﬁednû chránilo pÛlkruhové pﬁedpolí (wengcheng), do nûhoÏ se vjíÏdûlo
z boku (obr. 3-8). V pravideln˘ch intervalech byly v opevnûní
zbudovány vysunuté vûÏovité ba‰ty (mamian). Konkrétní rozmûry
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Obr. 3-7: Brána s dﬁevûnou vûÏí, pevnost
Jiayuguan, provincie Gansu. Rok 1372.

a poãty uvedeme podle prÛmûrnû velikého mûsta Pingyao v provincii Shanxi, kde se hradby z roku 1370 dochovaly víceménû v celistvosti (pﬁíloha IV). Zeì je vysoká 12 metrÛ, celkov˘ obvod mûﬁí
6,4 km. Vodní pﬁíkop je 4 metry hlubok˘ a 4 metry ‰irok˘. Do
mûsta vede ‰est bran: po dvou ze západní a v˘chodní strany, po
jedné ze severu a jihu. Na hradbû je 72 ba‰t, mezi cimbuﬁími 3 000
mezer – tato ãísla symbolizují poãet Konfuciov˘ch ÏákÛ a následovníkÛ. Kdysi stály na hradbách i dﬁevûné stavby: 94 stráÏních
budek a deset vûÏí lou nad branami, ty v‰ak jiÏ vzaly za své.4
Na rozdíl od Evropy byl ústﬁedním bodem ãínského mûsta
správní úﬁad (yamen), nikoliv chrám. Pﬁitom chrámÛ byla ve mûstech hojnost, a to jak stánkÛ státního kultu, které udrÏoval a provozoval yamen, tak nahodile rozmístûn˘ch buddhistick˘ch nebo
4) Ve 20. století byly ve vût‰inû mûst hradby strÏeny. V Pekingu zÛstalo z mohutného mingského opevnûní jen nûkolik ãástí, napﬁíklad jihov˘chodní rohová vûÏ, ba‰ta s astronomickou observatoﬁí a brána Desheng men s vnûj‰ím i vnitﬁním pﬁedpolím. Brána uprostﬁed
jiÏní mûstské hradby, strÏená v roce 1957, byla v letech 2005–07 (pﬁed Olympijsk˘mi
hrami v roce 2008) znovu vystavûna.
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taoistick˘ch klá‰terÛ a dal‰ích soukrom˘ch svatyní. Kromû yamenu, kde rovnûÏ sídlil nejvy‰‰í správní úﬁedník, se ve mûstû
mohly nacházet dal‰í rozliãné úﬁady, vojenské velitelství a kasárna, státní ‰kola a zkou‰kov˘ areál, s˘pky, skladi‰tû atd. Tyto
státní stavby byly rozmístûny celkem pravidelnû poblíÏ hlavní
mûstské osy, tj. ulice smûﬁující ze severu k jiÏní mûstské bránû,
prolomené zhruba uprostﬁed hradby. Mûsta nemûla centrum
v na‰em slova smyslu, s ústﬁedním námûstím a shromaÏdi‰tûm
lidu. Prostor pro (vybranou) veﬁejnost poskytovala nûkterá z dvoran uvnitﬁ yamenu. Prost˘ lid se scházel, ne v‰ak ve smyslu politickém, na trÏi‰tích, nahodile vyrostl˘ch zejména kolem mûstsk˘ch bran. Pﬁesto byl stﬁed mûsta na prÛseãíku pomysln˘ch
stﬁedov˘ch os v˘raznû oznaãen mûstskou vûÏí, která vyãnívala
nad okolí. (Mûstská zástavba b˘vala totiÏ zpravidla nízká, jedno
aÏ dvoupodlaÏní, údajnû proto, Ïe vy‰‰í stavby by stály v cestû démonÛm poletujícím vzduchem a mohly by vyvolat jejich nevoli.)
Z vûÏe se odbíjel ãas a zvonilo na poplach, naz˘vá se tudíÏ bub-

Obr. 3-8: Pevnostní brána
s pﬁedpolím mezi dvûma
bastiony. Ilustrace
z Knihy bojov˘ch taktik
(Wubei zhi).
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Obr. 3-9: Plán mûsteãka Xiaoxi, okres Guang’an v severov˘chodním Sichuanu.
Délka trÏi‰tû asi 100 metrÛ.

nová (gulou) nebo zvonová (zhonglou). V nûkter˘ch mûstech stály
dvû vedle sebe. V rozestavení ãtyﬁ rohov˘ch vûÏí na hradbách
a páté bubnové vûÏe uprostﬁed mûsta se opût odráÏejí pradávné
kosmologické pﬁedstavy. VûÏe byly obdobou pûti Posvátn˘ch hor
rozkládajících se na plochém ãtverci Zemû: ãtyﬁi v rozích a jedna
uprostﬁed.
Mnohé mûstské aglomerace opevnûní ani zastoupení pochopitelnû nemûly, pravidelné ãtvercové rozvrÏení nicménû dodrÏovaly.
Na druhé stranû známe i bezpoãet mûst s rostl˘m uspoﬁádáním
a pro star‰í období je prokázaly archeologické nálezy. Nûkteré
vzorce se opakují, napﬁíklad v hornaté západní âínû je bûÏné
uspoﬁádání podél roz‰íﬁené hlavní obchodní ulice (obr. 3-9). Klasická kompozice tedy neplatila pro ãínská mûsta obecnû.
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Obr. 4-0: Rajsk˘ palác, ãást nástûnné malby z roku 1167. MandÏú‰rího svatynû klá‰tera
Yanshan si v okrese Fanshi, provincie Shanxi.
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