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ABSTRAKT
Práce se zabývá zásobováním obyvatel a obyvatelek Jihoslovanské obce
Sklepné pitnou vodou. V jejím rámci se snažím fenomén zásobování
analyticky uchopit a ukázat, jak probíhá, a co všechno jej ne/utváří. K tomu
využívám

perspektivu

sociokulturní

antropologie,

resp.

perspektivu

„antropologie infrastruktur“. Tato perspektiva mi umožňuje zahrnout do
sociálněvědního výzkumu jak lidské, tak i nelidské aktéry a chápat fenomén
obstarávání pitné vody jako svébytný infrastrukturní systém. Tento svébytný
infrastrukturní systém či sociálně-materiální síť zahrnuje aktérské praxe,
narativy, materiality a technologie, ale i těla aktérů a aktérek a jejich emoce.
Přínos práce spočívá v tom, že rozšiřuje běžné pojetí infrastruktur a
zdůrazňuje jejich sociální rozměr. Infrastrukturní systém, který od aktérů a
aktérek vyžaduje relativně velké časové a materiální investice i množství
energie vložené do sociálních vztahů, které jsou jeho součástí, potom
nechápu jako důsledek marginalizace, ale jako skutečnost, která je
zapříčiněna mnoha různými okolnostmi, jež se snažím níže rozvést.
ABSTRACT
This work deals with the drinking water supply of the people living in South
Slovak village Sklepná.

In this work I try to grasp the phenomenon of

drinking water supply and to delineate its process. My perspective is based
on the approach of the sociocultural anthropology, respectively of „the
anthropology of infrastructure“. This approach allows me to include both,
the human and also the inhuman actors, and to understand the
phenomenon of drinking water supply as a unique infrastructure system.
The unique infrastructure system or the socio-material network includes
practices of actors, narratives, materiality, technology and also the bodies of
actors and their emotions. The contribution of this work consists in the
extended approach to infrastructures and the emphasis on the social
dimension. Infrastructure system, that requires relatively huge time and
material investments and a considerable amount of energy put into social

relationships that are its part, I do not consider as a consequence of a
marginalization, but as a reality, that is caused by different circumstances.
These circumstances I try to bring out here.
Klíčová slova: sociokulturní antropologie, antropologie infrastruktur, pitná
voda, sociálně-materiální síť, Jihoslovenská vesnice
Key words: sociocultural anthropology, anthropology of infrastructure,
drinking water, socio-material network, South Slovak village
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ÚVOD
Počátky svého bádání retrospektivně nacházím doma. V kuchyni u dřezu a
taky v koupelně u umyvadla. Doma. V Praze. A taky u babičky a dědy na
vesnici. Pamatuji si velký dům bez tekoucí pitné vody a bez kanalizace. Čistý
oranžový kýbl v kuchyni a bílé, zčásti průhledné barely na vodu. Stály ve
sklepě i venku na drátěném vozíku, se kterým se pro vodu jezdilo, když se
nejelo autem. Nikdy jsem nemyla nádobí, protože nestačilo jen otočit
kohoutkem s teplou vodou, ale nádobí se muselo umýt pod tekoucí vodou a
opláchnout vodou jinou, totiž tou, kterou jste nabrali velkým bílým ucháčem
z oranžového kýblu. Když se nádobí umylo, špinavá voda se vylila do jiného
oranžového kýble – špinavého kýble – a později, když byl špinavý oranžový
kýbl plný, někdo (většinou nějaký muž) jej vzal a vylil venku do strouhy před
dům. Dneska už nádobí myju. Čistý oranžový kýbl zmizel. Později i ten
špinavý. Pořád ale existují dva kohoutky – jeden do dřezu přivádí vodu ze
studny a druhý vodu z vodovodu.
A počátky nacházím také v učebnách, kde se mluví o tom, že sociální vědce
nezajímají jenom lidi, ale taky věci. Nejen, co lidé dělají a říkají, ale taky to,
co k tomu svému dělání potřebují. Nebo co k tomu svému dělání potřebuje
je.
Tato práce se zabývá různými způsoby, kterými se obyvatelé obce Sklepná 1
zásobují pitnou vodou. Obec Sklepná je relativně malá vesnice na jihu
Slovenské republiky, která nemá funkční veřejný vodovod, tj. vodovod, který
by do domácností přiváděl pitnou vodu. Nejde o ojedinělou skutečnost či
výjimku, což je patrné i z mých vlastních vzpomínek popsaných výše. Jak na
Slovensku, tak v České republice (ale i jinde) existují obce, které nemají
veřejný vodovod. V roce 2015 bylo na Slovensku z celkového počtu 2927 obcí
716 obcí (přibližně 24%) bez funkčního vodovodu2.

1
2

Pojmenováním „Sklepná“ anonymizuji obec, ve které jsem se výzkumem zabývala.
https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/priloha-12-problemy-vv-a-navrh-riesenia-do-r-2015-pdf-15-mb.pdf
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V celém svém bádání jsem se snažila nevycházet z předpokladu, že funkční
veřejný vodovod je něčím, co charakterizuje jakousi „vyspělost“ obce či země,
ve které se obce s nefunkčním vodovodem v různém poměru vyskytují. Mým
předpokladem není a nebylo, že voda z veřejného vodovodu je něčím, co by
měli ideálně všichni obyvatelé konzumovat. Skutečností však na druhé
straně je, že pocházím z prostředí, kde je tekoucí pitná voda z vodovodu
samozřejmostí. Téma, které jsem si pro bakalářskou práci zvolila, jsem si
zvolila proto, že mne upoutalo svou nesamozřejmostí a jinakostí, ne-li
jakousi „exotičností“, což se budu snažit v kapitole „Terén“ více reflektovat.
V této práci vycházím ze sociálněvědních textů, které propojují studium jak
společenských, tak materiálních či technologických fenoménů. Předložím zde
výsledky svého etnografického pozorování – pozorování, které by mělo
vypovídat o soužití lidí a „věcí“ ve Sklepné, které však nutně vypovídá také o
mém vlastním soužití s nimi.
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1. TEORETICKO-METODOLOGICKÉ UKOTVENÍ
1.1 INFRASTRUKTURY V CENTRU SOCIÁLNĚVĚDNÍHO VÝZKUMU
Abych mohla teoreticky uchopit fenomén obce bez funkčního veřejného
vodovodu, vybrala jsem si paradigma vycházející z antropologických textů
zabývajících se infrastrukturami či infrastrukturními systémy. Hannah
Appel, Nikhil Anand a Akhil Gupta ve svém článku (2015, 4. odst.) píší, že
kolem infrastruktur vznikají „více-než-lidské“ vztahy. Infrastruktura je dle
nich

„sociotechnický“

systém,

jenž

podléhá

jak

materiálním,

tak

nemateriálním vztahům. Ve stejném sborníku upozorňuje N. Anand (2015,
2. odst.), že infrastruktura vyžaduje neustálou participaci lidí, že je třeba ji
neustále udržovat, opravovat, uvádět do chodu atd. Jako sociotechnický
systém lze tedy infrastruktury považovat za relevantní zájem sociálněvědního
výzkumu. Infrastruktury „(ne) umožňují řadu různých věcí – na sociální,
institucionální a materiální úrovni – od financí po vzdělání, od mobility po
umístění (Appel, Anand a Gupta 2015, 3. odst.).
Appel, Anand a Gupta (2015, 4. odst.) dále vnímají infrastruktury jako
sociální a politické činitele. Infrastruktury s sebou dle nich nesou příslib
„modernity, rozvoje, pokroku a svobody“. A nejen to: „poruchy infrastruktur
saturují soudobé politické názory a jako takové odhalují křehké vztahy mezi
lidmi, věcmi a institucemi, které se je snaží řídit“ (tamtéž). Skrze
infrastruktury

můžeme

zkoumat

„utváření,

udržování

a

reprodukci

politického, ekonomického a společenského života“ (tamtéž).
Infrastruktury

tedy

nikdy

neexistují

„samy

o

sobě“

jakožto

čistě

technologické fenomény, ale vždy v určitém společenském kontextu, vždy
ne/fungují ve vztahu s různými lidskými aktéry a jejich zájmy, praxemi a
touhami.
Brian Larkin (2013, str. 328) zmiňuje řadu aktérů i prostorových polí,
které se s etnografickým studiem infrastruktur pojí – centra rozhodování
(většinou velmi vzdálená samotným infrastrukturám) spolu s politiky,
technokraty, ekonomy a inženýry. Vedle nich zmiňuje také stavitele a
každodenní uživatele infrastruktur. Jelikož infrastruktury prorůstají značný
8

segment společnosti, mohou nám dle Larkina dovolit nahlédnout „vládní,
náboženské a sociální praxe“, které se s nimi, resp. jejich vznikem,
používáním a zánikem, pojí.
Larkin také připomíná, že „infrastruktury existují jako formy oddělené od
svého čistě technického fungování a je třeba je analyzovat jako konkrétní
sémiotické a estetické nositele orientované na uživatele“ (tamtéž, str. 329).
Infrastruktury se pojí s emocemi, jako je touha, a různými představami.
Pokud tedy infrastrukturu pojímáme jako zájem etnografického výzkumu,
její umístění do centra analytického bádání dle Larkina „decentralizuje
soustředění na technologii a nabízí více syntetickou perspektivu, která naší
koncepci strojů přináší všechny možné druhy netechnologických prvků.“
(tamtéž)
V této práci se budu snažit ukázat, jaké nečekané podoby na sebe může
infrastruktura vzít, a jaké společenské fenomény se kolem ní (ale i „skrze“ ni)
mohou

ukazovat.

Infrastrukturní

systém

se

pokusím

popsat

jako

sociotechnický systém, na kterém se podílejí jak lidští, tak i nelidští aktéři.
Infrastrukturu přitom nebudu pojímat primárně jako technologický systém,
který je třeba do určitého prostředí implementovat. Budu ji pojímat volněji,
přičemž budu vycházet z její funkce, tedy z toho, že infrastruktury jsou
„(fyzické) sítě, které umožňují či usnadňují přístup ke zdrojům a službám…“
(Růžička, 2011, str. 284)
Infrastruktura, která mě v mém bádání zajímala především, byla síť, jež
umožňovala či usnadňovala přístup k vodě, kterou aktéři považovali za
pitnou. Ve svém pojetí, ke kterému jsem dospěla a které rozvedu níže, jsem
vycházela především z pojetí infrastruktury N. Ananda, který infrastrukturu
chápe jako „…srůst diskurzů, materiálu, praxe a technologie“ (2015, 2.
odst.).3 Infrastruktura pro mne tedy v této práci představuje souhrn aktérů
(lidských i nelidských), diskurzů či narativů a praxí, který umožňuje pohyb
pitné vody ve Sklepné. Zároveň však nezapomínám na to, že infrastruktura
nemusí být definována pouze pomocí své „funkce“, tedy jako prostředek,

3

Překlady citací z anglicky psaných prací jsou moje.
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který umožňuje pohyb či přenos zboží/surovin, jelikož může fungovat i jako
„forma“ oddělená od svého technického fungování (viz Larkin, 2013).
Abych byla schopná infrastrukturní systém či lépe řečeno infrastrukturní
systémy ne/přenášející pitnou vodu ve Sklepné uchopit a dojít k jednotlivým
interpretacím, soustředila jsem se vedle studia konkrétních materiálních
systémů (pozemků se studnami, čerpadly, filtry apod.) a pochopení vztahů
kolem nich, a také na pohyb pitné vody za účelem jejího využití obyvateli,
kteří bydlí na území obce Sklepná.
Cílem této práce je, obrazně řečeno, vynést na světlo to, co pitnou vodu
přenáší, co jí pohybuje, ale čeho si zároveň v rámci běžné zkušenosti
nevšímáme. Brian Larkin (2013) chápe infrastruktury jako věci a zároveň
jako vztahy mezi věcmi. Jakožto věci jsou přístupné smyslům, ale jsou jim
také podle Larkina znepřístupňovány tím, že se soustředíme na věci, které
přenášejí (tamtéž, str. 329). Proto se pokusím o zviditelnění a skrze toto
zviditelnění o sledování toho, co všechno se na utváření infrastruktury a
toho, co zprostředkovává, tedy pitné vody, podílí. Budu uvažovat o tom, co to
vlastně pitná voda je a jaká specifika a materialita či technologie se s ní
ne/pojí. Pokusím se odkrýt vztahy mezi různými aktéry, které se kolem
každodenního zásobování se pitnou vodou ukazují, a budu se snažit odhalit
materialitu, technologie a praxe kolem pitné vody a jejího pohybu.

1.2

MÍSTO STŘETÁVÁNÍ

Jak už jsem naznačila, téma, které jsem si vybrala, vycházelo ze zkušenosti
s konkrétním geografickým prostorem. Moje bádání bylo s tímto místem
spjato v tom smyslu, že mi konkrétní geografický prostor – obec Sklepná –
sloužil jako místo, kde jsem se setkávala se svými informátory a
informátorkami a kde se nacházely domácnosti těchto aktérů a příležitostně i
domácnost „moje“. V rámci bádání mi nešlo o to, aby se všechny praxe či
diskuze kolem pohybu pitné vody odehrávaly na území katastrálního celku
Sklepná. Prostor Sklepné mi posloužil spíše k tomu, abych mohla „umístit“
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své informátory a informátorky, kteří vodu denně pijí a jinak využívají.
Výzkum tak nebyl a není

ohraničen umístěním infrastruktury, ale

„umístěním“ sebe, aktérů a aktérek, kteří vodu spotřebovávají, a jejich
domácností.
Prostor Sklepné jsem tedy chápala jako „místo střetávání“ (Stöckelová, Abu
Ghosh, 2013, str. 16). Místo, kde se střetávám já se svými informátory a oni
spolu, kde se jejich i mé útroby nejčastěji střetávají s vodou jednoduše proto,
že zde pobýváme.
Koncept místa střetávání v této práci používám proto, aby bylo jasné, že
prostor či území, na kterém se nachází vesnice Sklepná, není homogenní
ohraničený prostor, který by byl izolovaný od zbytku světa. Jako katastrální
celek má Sklepná hranice, ale tyto hranice jsou denně překračovány a jejich
překračování vytváří jakýsi žitý „metacelek“, jehož hranice jsou vysoce
proměnlivé.
Abych dostála svému předsevzetí nechápat prostor Sklepné jakožto
předmět bádání, homogenní ohraničený prostor, ale jako místo střetávání,
musela jsem se vypořádat s problémem, že narativy a praxe týkající se
zásobování vodou v obci Sklepná, kde se nacházejí domácnosti mých
informátorů a informátorek, nejsou, ale i jsou podstatné. Nejsou podstatné
v tom ohledu, že mi zde nejde o to poskytnout ucelený obrázek toho, „jak je
to s vodou ve Sklepné“, jelikož mě Sklepná jako homogenní uzavřený celek
nezajímala. Na druhé straně mě však Sklepná zajímala jako místo střetávání,
jako místo, ve kterém jsou živé určité narativy a praxe podílející se na
způsobech zásobování domácností pitnou vodou. V tom smyslu mě tyto
narativy a praxe ve Sklepné zajímaly.
Kontinuitu různých výpovědí či různých praxí tedy nezajišťuje katastrální
celek Sklepná, ale já jako etnografka. Je třeba si znovu uvědomit, že co se
vody, jejího obstarávání a představ o její kvalitě týče, není Sklepná
homogenní prostor. Je to prostor, který je dělen nespočtem pomyslných i
materializovaných dělicích čar a který v rámci nespočtu takových dělicích
čar ne/existuje. Jelikož není ve Sklepné funkční vodovod, který by vedl
standardizovanou pitnou vodu, jsou vodovodní kohoutky připojeny na
individuální studny a technologické systémy. Tato skutečnost ještě navíc
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téměř znemožňuje obecně vypovídat o kvalitě vody ve Sklepné, jelikož zde
žádná obecní voda neexistuje. Existují zde vody v konkrétních studních a
vody z konkrétních studen a vedle nich také různé další vody pocházející
odjinud. Studny a vody v nich i další vody od sebe dělí geografické rozčlenění
prostoru, utvořené soukromé prostory, finance a péče, jež do nich ne/byly
vloženy apod.
Co kromě mě tedy ještě tyto jednotlivé studny a vody v nich i vody
odjinud spojuje? Spojují je právě lidé a výpovědi čili narativy a praxe (popř.
technologie), které se jich týkají.

1.3

ČASOVOST

S terénním výzkumem se pojí přinejmenším dva typy časovosti. Zaprvé je to
časovost samotného výzkumu. Jak píše Tereza Stöckelová a Yasar Abu
Ghosh, „každý terénní výzkum má svoji paměť“ (2013, str. 17). Tato paměť je
konstruovaná zejména skrze terénní poznámky a vlastní individuální paměť.
Tato časovost je zároveň provázána s dalším typem časovosti – časovosti,
kterou ve svých výpovědích vyjadřují informátoři a informátorky. V rámci
svého bádání jsem bohužel neměla dostatečnou kapacitu na to, abych
důkladně zaznamenala a analyzovala časovost a s ní svázanou proměnlivost
infrastrukturního systému obyvatel a obyvatelek vesnice Sklepná. Nerada
bych ji však opomněla úplně. S narativy, praxemi a zejména materiály a
technologiemi je časovost pevně spjatá. Všechny aspekty infrastrukturního
systému se v rámci času mění. U některých – např. technologií - je časovost
vnímána jak jako prospěšná – v čase vznikají nové technologie, které s sebou
nesou nové možnosti, tak jako neprospěšná – časem technologie zastarává a
je třeba ji obměňovat či udržovat.
Co se narativů a praxí týče, zaznamenala jsem, že se v čase mění. Praxe a
narativy se mění ve větším měřítku zejména s nástupem jiných technologií,
například těch, které „měří“ kvalitu vody.
Obecněji by se dalo uvažovat nad tím, že v čase, kdy jsem výzkum
prováděla, byla voda považována za horší, než tomu bylo v blíže neurčené
minulosti. Aby však bylo možné vyvodit platnější závěry, bylo by nutné se
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mnohem podrobněji zaměřit právě na časovou rovinu výpovědí. Jelikož toto
nebylo mým záměrem, budu se zaměřovat na praxe a narativy, které
probíhaly současně s mým pobýváním v terénu. Je nutno zmínit, že i to je
jistá „etnografická konstrukce“, ježto jsem z toku času uměle vyňala období
v rámci dvou let, které bylo poznamenáno mou přítomností.

1.4

PITNÁ VODA

Budu-li mluvit v této práci o „pitné vodě“, nepůjde ani o oficiální pojem pitná
voda4, ani o to, že by byla nějaká voda „ze své podstaty“ pitná. Jelikož
pocházejí vody, které aktéři konzumují, z mnoha různých zdrojů, z nichž
některé nejsou nijak oficiálně kontrolovány, pracuji s pojmem pitná voda
jako s analytickou kategorií, která zahrnuje vodu, kterou moji informátoři a
informátorky jednoduše v různých kontextech a v různé míře konzumují.
Půjde tedy o vodu k pití, ale i vodu na vaření. Ačkoli měla voda k pití často
jiná specifika než voda na vaření, oboje považuji za vodu, kterou informátoři
a informátorky konzumují – tj. přijímají do těla za účelem výživy.

1.5

FUNKČNÍ STUDNY

Co se týče situace s vodou v místě střetávání, ve Sklepné, musela jsem se
vypořádat s tím, jak budu přemýšlet o vodě studniční. Studniční voda byla
totiž považovaná za ne/pitnou, ne/dobrou apod. kontextuálně. To, jestli
informátoři a informátorky studniční vodu konzumovali, záleželo ve velké
míře na kontextu – na tom, zda šlo o konzumaci ojedinělou či pravidelnou,
na tom, zda měli doma vodu jinou, či na tom, jakou v dané chvíli přisuzovali
vodě kvalitu. Zejména kvalita, kterou informátoři a informátorky vodě
přisuzovali, se v čase měnila. O studniční vodě tedy nešlo uvažovat
jednoduše v kategoriích pitná/nepitná. Ze značné části to mohlo být dáno
tím, že voda ve studních nebyla oficiálně kontrolována a deklarována jako
pitná či nikoli.
4

Oficiální pojem pitná voda označuje vodu, která musí vyhovovat podmínkám Nariadenia vlády SR č. 354/2006
Z. z., kterým se ustanovují požadavky na vodu určenou pro lidskou spotřebu a kontrolu kvality vody určené pro
lidskou spotřebu (https://sk.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda).
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Přišlo mi

tedy

užitečné uvažovat o studnách jako o

v různé míře

ne/funkčních zdrojích vody. Vodu ze studny totiž nelze oddělit od studny
samotné – od toho, kde je studna vykopaná či vyvrtaná, od toho, jaké
materiály na ní byly použity, jak důkladně je zakryta, jaké filtrační systémy
jsou či nejsou její součástí. Studna není funkční nebo nefunkční, ale je
v různé míře ne/funkční podle toho, do jaké míry je využitelná při praxích
zahrnujících zacházení s vodou či její konzumaci.

1.6 ETNOGRAFIE
Jak jsem už výše naznačila, pro své bádání jsem si vybrala etnografii, která
je typická pro oborovou perspektivu sociální antropologie. Etnografie je
výzkumná praktika či „kreativní proces“ (Stöckelová, Abu Ghosh, 2013, str.
7), pro nějž je charakteristický terénní výzkum, vztah (nejen) mezi těmi, kdo
zkoumají, a terénem. Je to proces, který otevírá prostor pro „souměřitelné
zkoumání sociálních, diskursivních, emocionálních, spirituálních, tělesných
i materiálních rozměrů skutečnosti“ (tamtéž).
Výhody etnografie jsem spatřovala v tom, že jsem v rámci práce v terénu
nejen pozorovala aktéry (jak lidské aktéry a aktérky, tak aktéry nelidské) a
jejich interakce, ale dokonce jsem se mohla stát součástí těchto interakcí.
Být součástí terénu bylo stěžejní pro porozumění jevům a realitě, které jsem
studovala. Nejdříve jsem se pomocí zúčastněného pozorování a rozhovorů
snažila nahlédnout „aktérskou perspektivu“. Dalším krokem byla snaha tuto
perspektivu „přesáhnout“ – systematizovat ji a interpretovat tak, aby se
mohla stát součástí širších souvislostí. Jednoduše: v dalším kroku jsem se
snažila říci o určitých fenoménech něco více, než o něm říkají sami aktéři a
aktérky, nějakým způsobem je v rámci určitého (vědního) diskurzu vysvětlit.
Jelikož zprostředkovávám svůj výzkum pomocí textu a obrazu, nechápu
etnografii jen jako terénní výzkum, tedy metodu, ale i jako žánr, tedy
reprezentaci „metody“ (Grygar, Abu Ghosh, Skovajsa, 2007, str. 9).
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1.7 STRUKTURA PRÁCE
Jelikož jsem si vybrala téma, které jsem zpracovávala v rámci etnografického
výzkumu, jenž je založen na zúčastněném pozorování a pobývání v terénu,
budu se v následující kapitole věnovat svému terénu a souběžně s tím také
metodologii, kterou jsem si z velké části osvojila až během pobytu v terénu.
Popíši svůj vstup do terénu, uzrání tématu a formování výzkumných otázek
v dialogu

s terénem

a

svými

informátory

a

informátorkami.

Popíši

výzkumnou strategii a pokusím se ji odůvodnit. Průběžně se také budu
věnovat reflexi vlastního bádání – vlastní pozici v terénu a vědění, ze kterého
jsem nutně vycházela a vycházím.
V dalších kapitolách práce se budu věnovat samotným zjištěním. Třetí
kapitola se bude věnovat charakteru místa střetávání, obce Sklepná, a
zdejšímu studničnímu systému. Zaměřím se na materialitu, technologie a
praxe, které jej tvoří. Jelikož chápu studniční systém pouze jako část
infrastrukturního systému obyvatel a obyvatelek Sklepné, budu se v další
kapitole zabývat praxemi obstarávání si pitné vody, které studniční systém
nezahrnují. Zaměřím se na pohyb vody a jeho sociálně-materiální podmínky.
Následující kapitola se bude věnovat „suchovodu“ ve Sklepné. Nefunkční
vodovodní potrubí zahrnu jako součást popisovaného infrastrukturního
systému, který zajišťuje pitnou vodu, právě proto, že umožňuje uvedené
praxe a narativy svou nefunkčností. V předposlední, šesté kapitole, ukážu,
jak se jednotlivé infrastrukturní systémy, jako například systém zajišťující
(nejen) pitnou vodu a systém odvádějící použitou vodu z domácností,
propojují. V poslední kapitole celou práci shrnu a uzavřu.
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2. TERÉN
2.1 VSTUP DO TERÉNU
Běžnou výzkumnou praxí bývá, že si sociální vědci či sociální vědkyně zvolí
výzkumné téma a až posléze volí výzkumnou metodu, pomocí které chtějí
téma uchopit a která se zdá pro výzkumný problém nejvhodnější. V mém
případě byl postup opačný. Téma pro svůj výzkum jsem si vybrala v rámci
metodologického semináře „Terénní antropologická praxe“5, který dopředu
udával jak výzkumnou metodu – etnografii, tak výzkumný terén.
Ani vstup do terénu nebyl běžný, jelikož dávno předtím, než jsem do
terénu vstoupila fyzicky, jsem do něj vstoupila virtuálně – skrze fotografie
pořízené pedagogem a pedagožkami, jejich vyprávění, vyprávění ostatních
studentů a studentek či internetové stránky obce. Moje očekávání a
porozumění terénu se tedy tvořilo relativně dlouho předtím, než jsem do
terénu fyzicky vstoupila. Téma výzkumu – které je zároveň tématem této
práce – se rodilo stovky kilometrů daleko od fyzického terénu, kde jsem
výzkum prováděla, což mělo pro utváření tématu zásadní vliv. Nápad
zkoumat zásobování pitnou vodou v malé obci na Slovensku (Sklepná má asi
230 obyvatel a nachází se asi 8 km od města s téměř třiceti tisíci obyvateli)
vznikl v prostředí velkoměsta, pro něž je charakteristická všudypřítomnost
pitné vody z vodovodu.
Poté, co jsem si v Praze vybrala téma svého studentského výzkumu ve
Sklepné, jsem si tamtéž také zvolila a nastudovala teoretické „ukotvení“ a
připravila výzkumné otázky a o několik měsíců později poprvé vstoupila do
terénu fyzicky. Nejprve jsem zde strávila 8 dní spolu s pedagogy a dalšími
studenty a studentkami6. Později jsem v průběhu dvou let vesnici navštívila
ještě dvakrát7. Dohromady jsem v terénu strávila asi 3 týdny, respektive 19
dní. Jelikož se obecně hovoří o tom, že etnograf či etnografka by měl/a
strávit v terénu „zpravidla rok nebo i delší dobu“ (Výkonný výbor EASA,
5

Tento předmět je vyučován Mgr. Hedvikou Novotnou, Mgr. Martinem Heřmanským, Ph.D. a PhDr. Danou
Bittnerovou, CSc.
6
První pobyt v terénu se konal v květnu 2016.
7
Druhý pobyt v terénu, tentokrát bez pedagogů a pouze s jednou kolegyní – studentkou se konal v březnu 2017
a třetí, s kolegou – studentem v březnu 2018. Všechny návštěvy terénu byly financovány FHS UK.
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2016, str. 17), musela jsem přizpůsobit svoji výzkumnou strategii i rozsah
bádání.
Nejdříve se pro mě po výběru tématu ještě před odjezdem do terénu stal
výzkumným problémem vodovod či vodovodní potrubí ve Sklepné. V obci
Sklepná, resp. v její části, je položené vodovodní potrubí. Dle současné
starostky je potrubí položené asi ve dvou třetinách obce. Potrubí zatím
pokládala ve dvou etapách stavební firma. Z výpovědí mých informátorů a
informátorek je zřejmé, že se na připojení potrubí k domácnostem podíleli
také sami obyvatelé obce. Toto potrubí je však specifické tím, že je „suché“,
tedy že je nefunkční v tom smyslu, že nevede pitnou vodu. Potrubí je suché
z toho důvodu, že chybí napojení na přívod vody z vodní nádrže.
Vodovodní potrubí se zprvu stalo předmětem mého výzkumu, jelikož jsem
si jej nejspíše spojovala s tím, co jsem chápala jako infrastrukturu na
základě četby textů zabývajících se „antropologií infrastruktury“. Brzy poté,
co jsem přijela do terénu, jsem však zjistila, že je pro mě živé spíše jiné téma,
totiž aktuální praxe kolem obstarávání pitné vody a kolem vody ve vesnici
obecně. Z mého terénního deníku, 2016:
Příjezd. Adamcovi8. S problémy „kolem“ vody se setkávám prakticky hned po
příjezdu. Je nám řečeno, že voda není pitná, Adamcovi nám ukazují zásoby
balené vody, ze kterých si vodu můžeme volně brát, a je nám řečeno, jak
zacházet se záchodem, jehož zásobárnička na splachování se musí ručně
napouštět, jelikož je tu „agresivní“ voda. Voda z kohoutku (ze studny) se
používá jako užitková voda (nádobí, sprchování, záchod). Nedá se pít, jelikož
je v ní příliš mnoho minerálů či kovů či čeho; konkrétně v téhle rodině mají filtr
(1500euro), který odfiltruje nečistoty, a vodu chlórují, pít se ale prý pořád
nedá. Ani z ní nevaří.

8

Všechna jména v této práci jsou pozměněna.
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2.2 VÝZKUM
Jak jsem již výše uvedla, zakládala jsem své bádání zejména na
zúčastněném pozorování a na nestandardizovaných rozhovorech. Příležitost
k pozorování jsem měla především v rodinách, ve kterých jsem byla
ubytovaná9.

Tento

koncept ubytování

dovoloval mimo jiné pobývání

v kuchyni a samostatnou přípravu menších jídel, čaje, kávy apod. (Snídani,
oběd a večeři připravovali hostitelé). Mohla jsem tedy v rámci užívání
kuchyně do jisté míry pozorovat nakládání s vodou a také si je „okusit“.
Jinak jsem se podílela na běžném užívání domácnosti, takže jsem měla
možnost sledovat a zakoušet používání sprchy, umyvadel, toalety, zkrátka
všeho, co nějak souviselo s užíváním vody. Kromě pobytu v hostitelských
domácnostech jsem mohla obyvatele a obyvatelky vesnice pozorovat při
návštěvách

(většinou

v jejich

vlastních

domácnostech),

ve

veřejných

prostorech a také jsem měla možnost podílet se na některých z jejich výprav
mimo vesnici – buďto pro pitnou vodu, anebo odvézt vzorky, na kterých se
voda

testovala,

do

StVPS

(Stredoslovenské

vodárenské

prevádzkové

spoločnosti).
Při zúčastněném pozorování jsem se občas ocitala v pozici někoho, kdo je
přítomen situacím, kterým by za normálních okolností pravděpodobně
přítomen nebyl. Účast na některých aktivitách jsem si v části případů
„vymohla“ tím, že jsem informátory a informátorky poprosila, zda bych se
určité situace mohla zúčastnit spolu s nimi. Byly to zejména situace, kdy si
lidé ze Sklepné opatřovali vodu mimo svůj dům či mimo vesnici.
Nedomnívám se však, že by je moje přítomnost ovlivňovala natolik, aby
vykonávali činnost, při které jsem byla přítomna, výrazně jinak. Cituji ze
svých terénních poznámek, 2018 (při výpravě pro vodu):
Jdu tedy dovnitř do domu, kde sedí Alena Adamcová a paní Balogová.
Povídají si. Povídá hlavně Alena. Sděluje, co je nového, co se u nich o víkendu

9

Během svých třech návštěv jsem bydlela ve dvou rodinách. U Adamcových v jejich domě a u Oravcových v
místním penzionu, jenž se v době výzkumu jako penzion oficiálně nepoužíval.
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dělo. Paní Balogová poslouchá a občas to komentuje. Moc nemluví. Jsem
zticha a poslouchám.
Jelikož je vesnice, kde jsem výzkum prováděla, slovensko-maďarská, většina
obyvatel

hovoří

jak

slovensky,

tak

maďarsky.

Když

informátoři

a

informátorky nechtěli, abych rozuměla tomu, co říkají, jednoduše „přepnuli“
do maďarštiny. Tak to bylo i při výše zmíněném rozhovoru. Zčásti také proto,
že si moji informátoři a informátorky mohli „vytvořit“ soukromí tak, že začali
mluvit řečí, které jsem nerozuměla, jsem neměla pocit, že by se v mé
přítomnosti příliš omezovali a že bych jejich běžnou praxi výrazně
narušovala.
Nezajímaly mne však jen sociální interakce mezi lidmi, kteří bydleli ve
Sklepné, a mezi nimi a mnou, ale také materialita, která byla spojená
s pohybem vody určené ke konzumaci – pumpy, studny, kanystry, vodovodní
kohoutky apod. Pozorovala jsem, co aktéři a aktérky ve spojitosti s vodou
dělají. Jakou vodu mi přinesou, když k nim přijdu na návštěvu a odkud ji
vezmou? Jak s vodou zacházejí? Jakou vodu používají při různých
činnostech? Odkud a kam se voda pohybuje? V čem se pohybuje? Co aktéři
a aktérky považují za pitnou vodu? Jak se dělá pitná voda? Jakou péči
vyžaduje? Jak se taková péče „dělá“? Jak se šíří informace týkající se kvality
vody? Jak vypadá materialita spojená s užíváním nejen pitné vody? Jak
vypadají studně a dvorky informátorů a informátorek? Kdo se o studny stará
– muži či ženy? Jak vypadá samotná voda a jak chutná? Jak působí na můj
vlastní organismus? Co ode mě samotné vyžadují aktéři a aktérky, co ode mě
vyžaduje materialita spojená s užíváním vody, a co voda samotná?
Důležitou součástí mého bádání bylo tedy i moje tělo, jelikož jsem se ve
vodě

koupala,

čistila

si s ní

zuby, pila

ji.

Vodu

jsem

příležitostně

ochutnávala, čichala k ní, pozorovala ji. V tomto kontextu lze tvrdit, že jsem
nevykonávala jen zúčastněné pozorování, ale také „zúčastněné pobývání“.
Přítomnost mého „těla“ ukazuje například úryvek z jednoho z rozhovorů
s informátorem Martinem. Citace pochází z rozhovoru z roku 2016:
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Martin: (na mě) Z ktoré sa chceš napiť? (Ukazuje mi dvě láhve s vodou –
jedna je čirá, druhá lehce zeleno-žlutá, fotím si je.) Ochutnaš jedno, druhé, a
já te odfotím, že aký vplyv to bude mať (smích).
Výše uvedený citát z přepsaného rozhovoru nás přivádí k dalšímu prvku
metody, kterou jsem používala, totiž k rozhovorům. Vedle zúčastněného
pozorování či pobývání jsem vytvářela10 data pomocí rozhovorů. Rozhovory
to byly jak polostrukturované (10 – 40 minut), tak neformální, které se děly
během nejrůznějších činností, jež jsme spolu s aktéry vykonávali, a třeba
také jen, když jsme se potkali náhodou ve vesnici.
Cílem polostrukturovaných rozhovorů, kterých nakonec vzniklo relativně
hodně (asi 15), bylo dozvědět se konkrétní informace. Byly mi podkladem pro
analýzu výpovědí. Při prvních dvou pobytech jsem jich využívala hojně,
jelikož jsem měla málo času terén pečlivě pozorovat, a otázky, které jsem si
kladla, na základě pozorování zodpovídat. Při třetí návštěvě už jsem
rozhovory dělala méně, jelikož se témata a odpovědi hojně opakovaly. Chtěla
jsem jít víc „do hloubky“. Snažila jsem se tak soustředit spíše na pozorování.
Polostrukturované rozhovory jsem se snažila nahrávat a posléze přepsat,
abych s nimi mohla lépe pracovat. Forma přepisu byla tzv. doslovněkomentovaná. Průběžně jsem přepsané rozhovory vkládala do programu
Atlas.ti a používala techniku segmentace, kódování a poznámkování11.
Při rozhovorech se nejvíce ukazoval vztah mezi mnou a mými informátory a
informátorkami a postoj, který jsme vůči sobě navzájem zaujímali. Do
vesnice, kterou zde označuji jako „Sklepná“, jezdí pedagog a pedagožky se
studenty a studentkami přibližně deset let. Informátoři tedy mají s lidmi,
10

Hovořím o „vytváření“ dat, jelikož Tereza Stöckelová a Yasar Abu Ghosh mluví o tom, že etnografování je
„kreativní proces, ve kterém se prolíná vytváření dat, teoretizace, reflexivita, různé způsoby psaní stejně jako
sociální vztahy v terénu i epistémické komunitě“ (Stöckelová, Abu Ghosh, 2013, str. 7).
11
Viz Konopásek (1997). Já sama segmentaci vnímám jako rozdělení textu do menších celků, které lze snáze
interpretovat. Kódování je jakési označení těchto částí, pomocí kterého jsem části shrnovala či rovnou
interpretovala. Pomocí kódů jsem shlukovala segmenty, které spolu souvisely a které bylo možno v novém
kontextu (v kontextu ostatních segmentů včleněných pod společný kód) nově číst a nově nad nimi uvažovat.
Poznámkování chápu jako předběžnou interpretaci jevů, se kterými jsem se setkala. Vytvořená data jsem
poznámkovala od samého začátku. Poznámky mi pomáhaly chápat a vracet se k chápání různých jevů.
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kteří se jich ptají na různé věci či témata, relativně velkou zkušenost. (Často
je z úst informátorů a informátorek slyšet něco jako: „A akú tému máš?“) O
pedagozích vědí, že jsou to pedagogové a o studentech a studentkách, že se
učí, studují – tedy, že s výzkumem nemají téměř žádnou zkušenost a
v mnoha případech zkoumat teprve zkouší. Může se to projevovat tak, že na
studenty a studentky berou větší ohled, poskytují rozhovory, aby „pomohli“
apod., ale i tak, že se mohou do výzkumu zapojovat jen ti, kteří z toho mají
nějaký prospěch (např. ve vztahu s paní starostkou, která je vůči spolupráci
s UK velmi otevřená).
Při tázání se na mé téma – vodu, kterou lidé v obci pijí, a vodovod – jsem se
setkala s pocitem, že mám u informátorů a informátorek, zejména u těch,
kteří mají či měli nějakou politickou funkci, nízkou autoritu. Laicky řečeno,
mívala jsem pocit, že je o mně smýšleno jako o mladé holce, která o politice
nic moc neví a ani vědět nepotřebuje. Bývalý starosta bodře mluvil před
svými přáteli ve spojitosti s obnovením zdejší veřejné studny o „všimném“,
aby jimi byl vzápětí uťat obavou „aby mě nezkazil“, a současná starostka
Andreami jen zdráhavě a nejasně vysvětlovala politické či ekonomické
procesy vedoucí ke zřízení vodovodu. To však mohlo být dáno také tím, že
vodovod je citlivé (politické) téma, které sama starostka označila za „najväčší
bolavé miesto našej obce“ (citace z veřejného projevu z roku 2016). Ve
spojitosti se zřízením vodovodu jsem také zaznamenala vůči paní starostce ze
strany některých obyvatel a obyvatelek nespokojenost, proto se domnívám,
že neochota o vodovodu a jeho zřizování mluvit, mohla plynout i odtud.
Při třetí návštěvě jsem už měla pocit, že mě paní starostka bere více vážně
a že ve mne chová větší důvěru, což se odráželo na kvalitě a objemu
informací, které mi sdělovala.
Zejména informátoři-muži si ze mě často dělali legraci a dá se říci, že výzkum
lehce parodovali. Viz úryvek z rozhovoru výše.
Jedna informátorka chápala můj výzkum spíše jako zkoumání složení
místní minerální vody, tj. vody v celé oblasti dané části Slovenska, jiná mi na
rovinu řekla, že zkoumám „blbú tému“, ale i přesto byla ochotná v rozhovoru
pokračovat. Nejistoty to vyvolalo především ve mně, protože jsem věděla, že
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většina informátorů a informátorek mému tématu výzkumu nerozumí – co se
dá o vodě v obci psát? – a já sama jsem jej brala spíše jako experiment
vycházející ze současné sociální vědy.
Dalším motivem, který se v mém vztahu s informátory a informátorkami a
vůbec v celém výzkumu silně projevil, byla jakási dichotomie „město vs.
vesnice“. Tuto dichotomii jsem v prvních dvou etapách výzkumu (při prvních
dvou návštěvách terénu) nezáměrně rozvíjela především já. Používala jsem
město jako referenční rámec pro to, jak jsem mluvila o pitné vodě a jejím
rozvádění (nejen) po Sklepné, čímž jsem se vlastně nezáměrně podílela na
vytváření

a

upevňování

dichotomie

„my“

(výzkumníci

a

výzkumnice

z velkoměsta se snadno dosažitelnou pitnou vodou z vodovodu) a „vy“ či „oni“
(obyvatelé vesnice bez přístupu k „normální“ pitné vodě z vodovodu).
Dichotomii město vs. Sklepná/vesnice jsem rozvíjela zejména tehdy, když
moji informátoři a informátorky nechápali, proč se o zásobování pitnou
vodou zajímám, a také tehdy, když jeden z mých informátorů zmiňoval, že
má dlouhodobou a nedávnou zkušenost s bydlením ve městě. Krom toho, že
jsem tedy pomyslně vytvářela dvě skupiny – „lidé z města“ a „lidé na vesnici“,
jsem utvářela také dva typy prostředí, míst či prostorů – „prostor města“ a
„prostor vesnice“. Přitom „město“ bylo prostředí, kde je přístup k pitné vodě
snadný a bezproblémový, zatímco „vesnice“ byl víceméně prostor totožný
s terénem (ale i prostor mých vzpomínek), kde byl přístup k pitné vodě
z mého

pohledu

problematický

a

nesnadný

(toto

stanovisko

někteří

informátoři a informátorky sdíleli, ale jiní nutně nemuseli).
Výše zmíněnou dichotomii či dichotomie jsem se snažila před a při třetím
navštívení terénu překonat. Místo svého výzkumu (geografický prostor obce
Sklepná) jsem se snažila chápat jako místo střetávání a ne jako homogenní
uzavřený prostor zcela odlišný od prostoru, ze kterého jsem přišla já.
Samotný infrastrukturní systém, předmět mého výzkumu, tímto prostorem
či místem (vesnicí Sklepná) ohraničen nebyl. Patřil k němu jak prostor
vesnice, tak i prostor města a další prostory, kam část aktérů a aktérek pro
vodu k pití jezdila a stále jezdí.
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Ačkoli tedy bylo i nadále možné odlišovat vesnici a město, resp. obyvatele
žijící ve Sklepné a obyvatele většiny měst, například podle toho, kolik času
tito obyvatelé tráví sháněním pitné vody či podle toho, jak jsem svůj pobyt
prožívala já, snažila jsem se v hranicích této dichotomie nepřemýšlet a
snažila jsem se přestat zmiňovat své „městské“ zázemí v rozhovorech či
užívat „město“ jako referenční rámec, když jsem mluvila o zásobování pitnou
vodou ve Sklepné.
Nevýhodou rozhovorů tedy bylo, že jsem sama přicházela s tématy, které
nemusely být pro samotné informátory a informátorky důležité, či o kterých
by sami nemluvili, například proto, že je považovali za samozřejmé.
Exponovala a zvýznamňovala jsem témata, která mnohdy pravděpodobně
informátoři a informátorky za významné nepovažovali. Toto „tření“ mezi tím,
co přišlo důležité a nesamozřejmé mně, a tím, co bylo samozřejmé pro aktéry
a aktérky, odkazuje k výše zmíněným problémům.
Celkem jsem pro svůj výzkum získala přibližně 30 – 35 informátorů a
informátorek. S některými vznikly polostrukturované rozhovory, které jsem
nahrávala a analyzovala (15), s ostatními jsem rozmlouvala spíše neformálně
v rámci

zúčastněného

pozorování.

Tyto

„neformální“

rozhovory

jsem

nenahrávala, ale psala jsem si z nich poznámky poté, co skončily. Krom
rozhovorů jsem tedy analyzovala také své terénní poznámky a vizuální
materiál, který jsem pořizovala.
Značnou část svých informátorů a informátorek jsem získala přes paní
starostku. Některé dokonce telefonicky kontaktovala, abych se s nimi mohla
sejít. Další část jsem získala přes své domácí, u kterých jsem byla
ubytovaná, a spolužáky a spolužačky, kteří ve vesnici pracovali na svých
tématech. Na několik svých informátorek a informátorů jsem narazila během
svých výprav po vesnici.
Jak jsem naznačila již výše, to, u koho jsem bydlela, a s kým jsem se
stýkala, mělo zcela určitě vliv na to, kdo z ostatních obyvatel a obyvatelek se
mnou mluvit chtěl, a kdo ne. Pohybovala-li jsem se v okruhu přátel a
známých paní starostky, či přátel a známých mých hostitelů, mohlo to
některé potenciální informátory a informátorky (ale i ty, se kterými jsem
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reálně mluvila) odradit od toho, aby se mnou spolupracovali a poskytovali mi
informace.12
Co se týče etiky výzkumu, držela jsem se zásad, které uvádí etické směrnice
CASA13 – především zásad týkajících se terénu a informátorů. Za prvé je to
respekt k důstojnosti, soukromí a zájmům účastníků výzkumu. Za druhé
informování o výzkumu. Všechny své informátory a informátorky jsem
informovala o tom, že se účastní výzkumu, a také jsem jim sdělila, o co ve
výzkumu jde – čeho se týká a proč jej dělám. Představila jsem jim tedy
výzkum, jeho účel a jejich roli v něm. Informátoři a informátorky projevili
souhlas se svou participací na výzkumu souhlasem, který měl ústní podobu.
Za třetí jsem se snažila držet zásad, které ošetřují vztahy v terénu – vztah
etnografky (mě) s informátory a informátorkami. Tento vztah by se neměl lišit
od jiných vztahů, které má etnografka ve svém životě v tom, že lidé, kteří mi
sdělovali informace, nikdy nesměli být vnímáni pouze jako prostředky
k získání informací, ale jako plnohodnotné lidské bytosti. Je třeba si
uvědomit, že se většinou po informátorech a informátorkách ve výzkumu
chce, aby „více či méně aktivně podstoupili procedury, o které nestojí“
(Guillemin a Gillam, 2004, str. 21), a najít nějakou cestu, jak se lidem za
jejich úsilí revanšovat. V mém případě to znamenalo donést informátorům a
informátorkám za jejich úsilí malý dárek, pomoci jim s něčím, s čím pomoci
potřebují, anebo s nimi jednoduše kromě cílených otázek hovořit „lidsky“ –
vyslechnout jejich stížnosti, radosti, odpovídat pravdivě na jejich otázky a
zajímat se o ně nejen jako o informátory, ale i jako o lidi.

12

O tomto fenoménu píše např. Josef Kandert v první kapitole své knihy Každodenní život vesničanů středního
Slovenska (2004).
13
http://www.casaonline.cz/?page_id=9
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3. CHARAKTERISTIKA MÍSTA
Tato kapitola se bude snažit vypovídat o charakteru místa střetávání
Sklepná v kontextu tamější situace se studniční vodou resp. vodami. Citace,
popisy a interpretace, které nabídne, jsou prvním krokem k porozumění
infrastrukturnímu systému, který v této práci společně s obyvateli a
obyvatelkami Sklepné konstruuji. Současně jsou také aspektem této
infrastruktury, jelikož tvoří její součást a zároveň podmínky, ve kterých a za
kterých zásobování vodou k pití probíhá.

3.2STUDNY
„No, my to máme dosť, ako ten terén taký… nie veľmi vhodný, no ale… Túto
predkovia postavili tu dedinu, no čo, už ju nepremiestíme.“
(informátorka Andrea, současná starostka, úryvek z rozhovoru, 2017)
Zdrojem vody, který je přímo spjatý s domácnostmi mých informátorů a
informátorek, jsou studny, jež jsou součástí každé domácnosti ve Sklepné.
Studny jsou zařízení sloužící k jímání a odběru podzemní vody. Jsou to
svislá zařízení vykopaná anebo vyvrtaná do země. Jsou to podzemní
stavby.14 Takové stavby jsou vždy umístěné v nějakém terénu, obklopuje je
materialita – půda, která je v různých geografických prostorech různá.

Obr. 1: Jedna ze studen na pozemku Urbanů. Foto autorka, 2016.
14

https://cs.wikipedia.org/wiki/Studna
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K půdnímu podloží nacházejícímu se pod obydlími obyvatel obce Sklepná se
informátoři a informátorky vyjadřují následovně:
„No vlastne celé podloží tejto dediny je také že štrk a bahno…“ (informátorka
Alena, citace z rozhovoru, 2016)
„No a čo sa týká Sklepnej, tak aspoň tuto kolega… švagor v podstate, tak on
celý čas ako som tu – … – tak on tvrdí, že celá Sklepná je na piesečnatom
podklade. To znamená, že my tie vody tu máme vyslovene také, že… veľmi
ľahko sa može stát, že keď tu vodu aj napustíme… já neviem, do nejaké
nádoby a necháme ju postát na slnku, tak garantujem, že do jednoho dne buď
zhnedne, alebo zozelení. Tu sú také vody.“ (informátor Viktor, citace
z rozhovoru, 2017)
Moji informátoři a informátorky často chápali geografický prostor, ve kterém
vesnice leží, jako jeden z důvodů toho, že voda v jejich studních není vhodná
k pití. Zároveň však vesnici jako homogenní geografický prostor nevnímali:
„No, na výber veľa nemáš, takže musíš takú vodu, aká je z toho. Je to dosť
kontaminovaná… s dosť nečistotami ze spodných vod, kvoli tomu, lebo tu dlhé
roky bolo družstvo, dokonce dve družstva, jedno dole, jedno hore, a my sme
dedina celá postavená na takovém štrkopiesku, čiže tam, keď unikala
močovka, lebo zo silážu, tak tam sa to všetko šírilo s tým štrkopieskom… a to
máš zamorenú celú dedinu. Najhoršia voda je z druhej strany, ako je družstvo,
tam obsahuje dusišňanov a kaďjaký… aj močovka aj dusičňanov a kaďjaké
iné škodlivé… tie… no, prvky vo vode.“ (informátor Viktor, citace z rozhovoru,
2017)
Mnohokrát jsem se ve Sklepné setkala s narativem, který vesnici rozděloval
podle kvality vody ve studnách na několik prostorů – na dvě, ale i více
„stran“. Strany nebyly pevně vymezené. Já sama jsem je nejčastěji chápala
jako nalevo a napravo od silnice, která vede středem obce. Ale pochopila
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jsem, že někdy byly také chápány jako „strana“ blíže k místní řece a „strana“
dál od řeky či nějak úplně jinak. Každopádně byla obec chápána jako místo
zahrnující více různých prostorů. Některé s sebou nesly lepší kvalitu vody,
jiné horší.
„Neviem, čím, ale… Ale zaujímavé je, že napríklad nejaká strana, napríklad
tamta strana, čo je, ako činžáky, tak mi vravili, že tam je strašne zlá voda, a
že tam sa nedá vobec ani pustiť ani nič. A že napríklad dalšá strana,
napríklad ta (ukazuje na druhou stranu silnice), že má trošku lepšiu… a
neviem, prečo je to tak.“ (informátorka Zlatkacitace z rozhovoru, 2018)
Půda je chápána jako přenašeč možných původců znečištění: močůvky
z chovu dobytka, siláže, nečistot z automobilového provozu, nečistot, které
jsou do půdy vypouštěny z důvodu neexistujícího kanalizačního systému, ale
i spíše symbolického znečištění:
„A plus vole kedy dávno pred kostolom boli ešte pochovaný nemecký vojáci,
tak… dobre, exhumanizácia přeběhla, já neviem v kterých rokov, či v 80. či
v ktorých, či že oni ich akože vybrali, odniesli tam, kde sú pochovaný nemecký
vojáci, takže… už by tam akože nemali byť, ale to… to… Či sa to tou vodou
roznieslo… chápeš, co myslím, ten proces taký…“(informátorka Andreacitace
z rozhovoru, 2017)
S podzemní stavbou, studnou, se kromě půdy vždy váže nějaký materiál, ze
kterého je studna vyrobena. Penny Harvey (2015, 1. odst.)ve svém článku
píše: „Materiály nesoucí příslib, transformativní potenciál, estetický dojem a
afektivní sílu, jsou nedílnou součástí každé infrastrukturní asambláže.“
Studny jsou tedy spojené jak s půdou (buď kopáním anebo vrtáním), tak
s materiálem, který odděluje půdu od vody a umožňuje vodě hromadit se.
Materiál je v bezprostředním kontaktu s vodou, která ve studni je, a
bezprostředně ji ovlivňuje. Cituji ze svých terénních poznámek, 2018:
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Když ráno myju po snídani nádobí, všímám si, že voda z kohoutku je výrazně
žlutá a říkám to nahlas. Alena mi na to říká, že je to kvůli materiálu, který
použili, když rekonstruovali studnu. Vyjadřuje s rekonstrukcí nespokojenost.
Prý si ji člověk, který rekonstrukci vymýšlel a prováděl „omotal kolem prstu“.
Jiný pán, který také vymýšlel návrh na rekonstrukci, navrhoval, aby byla
vykopaná nová studna kousek dál a stará zaházená. To Alena nechtěla,
protože si chtěla nechat starou studnu a bála se, že budou dlouho bez tekoucí
vody. Teď toho ale lituje. Navzdory tomu, že pán, který potom rekonstrukci
reálně prováděl, tvrdil, že se stav stoprocentně zlepší, se stav vody nezlepšil.
Naopak je voda ještě žlutější, protože se do ní uvolňuje materiál, který byl při
rekonstrukci použitý.
Ve výše uvedené citaci je zřejmé, že materiál, který studnu ne/tvoří, s sebou
nese očekávání, transformativní potenciál. To, co studnu tvoří, přímo
ovlivňuje kvalitu vody v ní, a zároveň má potenciál kvalitu vody, ale i
spokojenost a očekávání uživatelů a uživatelek měnit. Potenciál materiálu je
také vždy spojen s lidskými aktéry, kteří jej deklarují, tedy nejčastěji s těmi,
kdo materiál prodávají.

Obr. 2: Napuštěná voda v umyvadle u Aleny a Mariána Adamcových. Foto autorka, 2018.
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Krom toho je také zřejmé informátorčino citové spojení se studnou nejen
jako s materiálem. O studni na pozemku můžeme mluvit jako o jakémsi
„dědictví“. Málokdy (nikdy jsem se s tím ve Sklepné nesetkala) si potomci
budovatelů či noví majitelé vykopají či vyvrtají novou studnu. Studna je
něco, s čím majitelé domácnost často již obdrží, něco, co přetrvává a
přetrvávat by mělo.
Jak uvádí Nikhil Anand (2015, 1. odst.), infrastruktury „narůstají“. Nové
infrastruktury v naprosté většině případů vznikají na „již existujících
infrastrukturách, které jak omezují, tak umožňují jejich funkčnost.“V tomto
případě to znamená například to, že se rekonstrukce provádí na již
existujících

studnách.

Materiál,

ze

kterého

je

studna

vyrobena,

a

technologie, které se pojí s její funkčností, zůstávají, ať už se jejich funkčnost
aktualizuje či nikoli. Některé dříve funkční prvky zůstávají stát jen jako
připomínka dob minulých, estetický symbol.15
To, že infrastrukturní prvky narůstají, se týká také technologických prvků,
které umožňují či zlepšují funkčnost studen. Každá studna, která je
propojená s vodovodním kohoutkem, vyžaduje ke svému fungování řadu
technologických prvků. Od trubek a rour, přes vodárničky a tlakové nádoby,
po filtry, kotle na ohřev vody a vodovodní kohoutky.

15

Viz obr. 1, kde z poklopu studny ční dnes již nefunkční pumpa.
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Obr. 3 a 4: Technologie a materialita spojené s čerpáním studniční vody. Foto autorka,
2016.

Tyto prvky narůstají jeden na druhý a v mnoha případech se vzájemně
podmiňují. Hezky o tom hovoří informátor Emanuel v následujícím úryvku
z rozhovoru, 2016:
Já: Jo, jo, a jak dlouho to tady s tou vodou takhle je… kdy si třeba lidi začali
pořizovat filtry tady? To asi nebylo vždycky, že jo…
Emanuel: Tak už boli tieto modenejšie vodárničky… Vieš, predtím neboli filtre,
no bol ten starý klasický Darling, na ten sa nedal filter namontovať, tak to bolo
tak ako bolo, ale už teraz sa začali vyrábat také modernejšie a s temito
filtrami, tak už sme si dali namontovať aj my tie filtre.
Možnost mít filtr je ve výše uvedeném případě podmíněna určitým typem
vodárničky. Obecněji je však podmíněna určitým technologickým habitem.
Jednotlivé technologické komponenty musejí být vyráběny se zřetelem na
jiné. Původní studny však stále stojí a nové technologie na ně narůstají.
Dávné komponenty infrastruktur nezanikají, ale více či méně hladce
koexistují spolu s těmi novými.
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Technologické

prvky

ovlivňují

nejen

technologie

a

materiály.

Jsou

ovlivňovány i charakterem vody samotné. Tvrdost vody či její agresívnost dle
informátorů a informátorek zapříčiňovala špatnou funkčnost či poruchovost
technologických prvků, kterými voda prochází. Byly to varné konvice,
pračky, kávovary, ale i trubky, které přiváděly vodu do splachovací nádržky.
Jelikož voda měla dle informátorů a informátorek na nádržku špatný vliv,
před a po každém spláchnutí se muselo otočit kohoutkem a vodu buď pustit,
anebo uzavřít.

Obr. 5: Kapající kohoutek na uvolnění a uzavření průtoku vody do splachovací nádržky.
Foto autorka, 2016.

***
„Ale tak to i já mám doma filtr, je to jistější…“(informátor Ján)
Filtry a různé čističky vody jsou obvyklou strategií, jak vylepšit funkčnost
studen. Cituji úryvek z rozhovoru, 2017:
Blažena: Takže máme studňu a máme tie filtre, čo zme včera… co som
vzpomienala, ale… to ty pevez, lebo já neviem, čo to je (na manžela)
Oskár: To je na úpravu vody
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Blažena: Na úpravu vody… koľko? 4 filtre?
Oskár: 4.
Já: A jako… víte, jak to funguje? Nebo… proč jste si to nechali nainstalovat?
Oskár: Prečo, no, kvalitnejšia voda. Nejaké pachy bolo cítiť zo studne, tak
máme na odstranenie pachov, zmakčovač vody je tam…
Filtry či čističky vyžadují péči a finanční investice. Je potřeba je zakoupit a
investovat čas i peníze do jejich údržby (výměna náplní apod.). Některým
aktérům a aktérkám přišla údržba (zejména dražších čistících zařízení)
nákladná, jiným nikoli. Cituji úryvky z rozhovoru, 2016:
Martin: Toto je motor, čerpadlo a toto je nádrž a tu sou filtre … Tento filter
robí… polyfosfátové guločky, to robí mäkšiú vodu, aby nemohla vytvárat
usazeniny ako vápník, a v tomhle je uhlíkový filter a zachytává… to je na
mechanické nečistoty, to sú drobné skalky a íly a tak…A tu máš predfilter, to
je pred vstupom do čerpadla.
Já: Jo… A je to nákladný to udržovat?
Martin: Nie. Toto sa vyčistí (předfiltr), guľočky sa dokupujú a ten filter
(ukazuje na uhlíkový), to je asi 7,5 euro raz za pol roka. To je všetko.
„Vlastne je to dosť drahý špás, tie mikrofiltre, keď sa menia, to je tušim okolo
50 euro jedno vymenenie.“ (informátorka Alena)
Aktéři a aktérky používají ve Sklepné různé druhy čističek a filtrů.
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Obr. 6,7,8 a 9: Různá zařízení k filtrování a čištění vody. Foto autorka, 2017.

O možnosti pořídit si filtr se lidé dozvídají od svých sousedů, známých,
z internetu apod., ale také od prodejců filtrů samotných, kteří různé filtry či
čističky přímo ve vesnici nabízeli či stále nabízejí.
S pořizováním filtrů a čističek vody se pojí různé emoce. Může to být
strach, že filtr či čistička vody je podvod, může to být naděje, že taková
zařízení vodu ze studny vyčistí, spokojenost, anebo zklamání, že filtr či
čistička vodu nevyčistí tak, jak by si uživatelé a uživatelky přáli. Nejčastěji
však moji informátoři a moje informátorky konstatovali, že filtr či čistička
v různé míře fungují – zvyšují funkčnost studny, anebo zlepšují dojem, který
uživatelé a uživatelky z vody mají, ale nevyčistí vodu úplně – neučiní ji
vhodnou ke konzumaci nebo k pití – či jde o finančně náročný zdroj pitné
vody (u dražších zařízení) či zbaví vodu veškeré její charakteristické chuti. O
nespokojenosti s vodou zbavenou svého charakteru, mluví v rozhovoru
informátor Martin (2016):
33

Martin: … ti zkúšali predat ľuďom, aby vlastne mali vodu silne odionizovanou,
aby bola zbavená mineralov, to by bola úplne skoro čistá destilovaná voda, čo
by mala vytiekat z tých filtrov…
Stela: To nebol ten chlapík, čo nám tu bol tiež?
Martin: No, ten, ten… Roman to aj kúpil, Roman to má doma, povedal, že to sa
nedalo pít, že to je bez chuti…
Chuť vody nebo obecněji její charakter hraje důležitou roli. Lisa Malkki
(1992) mluví o blízkém vztahu mezi lidmi a místem, teritoriem, do kterého
lidé pokládají „svoje kořeny“, a které se tak stává součástí lidské identity. Dle
Malkki jsou „způsoby, kterými přemýšlíme o identitě a teritoriu a které
vnímáme

jako

samozřejmé,

reflektovány

v jazyce,

který

každodenně

používáme“ (str. 25). Proto zkoumá především metafory, jichž v jazyce
užíváme.
Když jsem mluvila s informátory a informátorkami o studniční vodě,
setkala jsem se s metaforami, které odkazovaly k paralelám mezi zemí či
půdou, a lidským tělem. Informátorka Jana například mluvila o vodě ve
studni (tedy v zemi) jako o něčem, na čem vychovala svoje děti. Nabízí se zde
paralela mezi půdou – tělem, a vodou – mateřským mlékem. V jiných
situacích vedli informátoři a informátorky paralelu mezi vodou a krví. Jindy
zase mluvili o tom, že aby zdejší voda nepůsobila organismu problémy, je
třeba si na ni zvyknout či pomalu zvykat. Všechny tyto diskursivní praktiky
odkazují k pocitu sounáležitosti se zemí, kterou informátoři a informátorky
obývají, a k velmi blízkému vztahu, který se zemí a také s vodou v ní, mají.
Malkki (1992) mluví také o nediskursivních praktikách, které „reflektují
naturalizovanou totožnost mezi lidmi a místy“ (str. 26 – 27). V jejím pojetí jde
například o to, že si s sebou bere člověk, který míří do exilu, hrst půdy.
V našem případě lze chápat jako konstruování totožnosti mezi místem a
člověkem fakt, že informátorům a informátorkám záleží na charakteristické
chuti vody ze studny (či z blízkého pramenu), a upřednostňují pití této vody
před pitím vod jiných či výrazněji upravených (viz citaci výše i níže):
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„Já som mal tak ako sakramentsky drahý (filtr) dá se povedať… To keď
vlastne tu vodu prefiltrovalo… už to zase… inú chuť to malo… inú chuť… my
zme zvyknutý na tuto vodu, taká, aká je, a inachšú chuť, keď máš, takú
prefiltrovanú, ako keby si takú inú… je to na chuti vidno, no… A… …už
nechutilo nám to.“(informátor Marek, citace z rozhovoru, 2017)
Výraznější paralelu s Malkki bychom mohli nalézt v tom, že si Marian
s Alenou, kteří jsou na dva týdny v každém měsíci zaměstnáni v zahraničí,
vozí s sebou za hranice vodu z nedalekého hloubkového vrtu s místní
pramenitou vodou právě kvůli její chuti.
Malkki jde v jejím článku o to, aby ukázala, že spjatost lidí, kultur či
národů se zemí není něco přirozeného, ale něco, co společně konstruujeme.
Mně jde na tomto místě pouze o to, abych ukázala, že lze i skrze vodu a
vztah či postoj k ní, konstruovat sounáležitost s místem, učinit místo
součástí vlastní identity.
***
S filtrem se může pojit testování kvality vody při jeho prodeji, jeho instalaci,
či průběžné testování kvality vody pověřeným zaměstnancem prodejny filtrů.
O takovém testování mluví v rozhovoru (2016) například informátorka Alena,
když se jí ptám, kdy si nechali testovat vodu – jestli ještě předtím, než měli
filtr, anebo až potom:
„To bolo naráz vlastne. A potom on keď príde, ten pán, a kontroluje …
vlastne… on k nám chodil sem, aj teraz je v nemocnici, tak som se s nim
neviedela spojit… a on si kontroluje vlastne, že aká je ta voda. Má nejaké
činidlo, nakvapká a podle farby potom určí … či je tam nadbytok vlastne tých
niektorých látok … čo vlastne ta čistička má vybrať von, a keď je to vlastne
už… už je to presiahnuté, ty hodnoty, tak on potom akože dá na častejšiu
regeneraciu, nastaví.“
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„Nové“ technologické prvky, určitý druh filtru anebo filtry či čističky na vodu
obecně, jsou jednak podmíněny testováním či rozbory vody – filtry filtrují
určité prvky ve vodě, které jsou měřitelné – a jednak testování vody iniciují,
jelikož jsou s ním úzce spjaty. Spolu s novými technologickými prvky a
praxemi se pojí nové uvažování o vodě a její ne/bezpečnosti či její
ne/závadnosti.
S instalací nového technologického zařízení se také pojí aktualizace
zařízení starého (v tomto případě studny):
Já: Tak se vám zlepšila ta kvalita vody s tím filtrem?
Alena: Samozrejme. Predtým sme mali problém s tým, že ono ta voda páchla.
Potom nám povedali, že máme nektoré úpravy spraviť, čo sa nám potom ako
podarilo, tak sme… zrekonštruovali sme studňu, sú tam teraz ty betonové
skruže, ktoré sú odizolované od vrchnej vody…(úryvek z rozhovoru, 2016)
***
„Toto je pitná. Já som ji zalepil, tuto bordel by popadal a to je na pitnú
vodu, to nechceme zašpinit, vieš…“
(informátor Martin, citace z rozhovoru, 2016)
Jak filtry, tak studny vyžadují určitou péči. Péče zajišťuje jejich očekávané
fungování. Dá se dokonce říci, že bez péče by byly zejména studny ve velké
míře nefunkční. Již výše jsem zmínila péči v podobě rekonstrukcí a výměny
různých komponentů technologických zařízení, popř. v podobě testování
vody. Nyní bych ještě chtěla zmínit další druhy péče, které udržují vodu pod
kontrolou16 jejích uživatelů dalšími způsoby.
Jedním z nich je snaha oddělit studnu od okolního prostředí. Zabránit, aby
do ní padal bordel (viz citace výše). Studnu je třeba chránit od všeho, co do
ní nepatří. V tomto ohledu je možné vyjít z teorie Mary Douglas. Ta ve své
knize Čistota a nebezpečí (1966, česky 2014) přišla s teorií, že naše
představy o čistém a špinavém nejsou pouze hygienické, ale i symbolické.
16

Konceptem praxí, které slouží ke kontrole vody, jsem se inspirovala ve článku Tomáše Kobese (2016).
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Douglas tvrdí, že jako nečistoty jsou vnímány všechny nemístné věci. Idea
zašpinění je dle ní vždy relativní a podmíněná řádem. To, co do řádu nepatří,
či řád nějakým způsobem překračuje a destruuje, označuje Douglas jako
anomálii či nejednoznačnost. S anomáliemi se dle ní můžeme vypořádávat
různými způsoby, které do velké míry ovlivňuje společnost, ve které žijeme.
Budeme-li vycházet z Douglas, můžeme jako anomálie označit všechny
věci, které nepatří do toho, co si představujeme pod pojmem pitná voda.
Chápání těchto „věcí“, které do vody, kterou pijeme, nepatří, je utvářeno
diskurzy, které se v danou dobu v dané společnosti vyskytují. To, co se ve
studni nebo ve vodě nachází a nacházet by se tam nemělo, chápeme
v kontextu pitné vody jako anomálie a jako takové se je snažíme nejčastěji
fyzicky kontrolovat – oddělit. Takovými anomáliemi mohou být drobná, ale i
větší zvířata, která se mohou ve studniční vodě utopit, prvky pocházející
z automobilového provozu (spodiny, olej, benzin…), močovina a mnoho
dalšího.
Oddělení studniční vody od okolního prostředí se děje opět skrze
materiál, ze kterého je studna vyrobena, a svrchní izolaci – tedy víka, různé
plachty apod. Praxí oddělení se stává studna izolovanou materialitou.

Obr. 10 Studna zabezpečená igelitem. Foto autorka, 2018.
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***
Taky mluvíme o čištění studny. Peter říká, že to není robota, ale zábava.
Studna se vyčerpá, umyjí se skruže, nalije se tam Savo…
(z terénních poznámek, 2017)
Dalším nástrojem kontroly vody ve více či méně izolované studni je
pravidelné čištění. Tento „nástroj“ nejen kontroly, ale i zvýšení funkčnosti
studny, ve Sklepné prosazuje zejména starostka obce Andrea:
„…zatial zme teda odkázaný na tieto individuálné studne, tak ľudia si musia
pomáhať hlavne teda tým pravidelným čistěním studní. Mnoho studní sa dá
riešiť tým čistěním. Nekde to už nepomože, kde tie spodné vrstvy sú tak
napadnuté, že tie presaky sú tam už… tam už možná ani tie nové filtre, ktoré
mnohý ľudia používajú – že si zakupujú všelijaké drahé filtre a jde jim to cez
jeden filter, druhý filter…“(citace z rozhovoru, 2017)
Úskalím této praxe je však to, že jak zmiňuje starostka Andrea, nemusí
v určitých případech fungovat, anebo to, že lidé o tomto způsobu péče nevědí
či jej nechtějí, neumí anebo nemají čas provádět. Čištění studny je
podmíněno určitým věděním a schopnostmi, kterými nedisponují všichni
obyvatelé a obyvatelky Sklepné. Zlatka mi odpovídá na to, jestli studnu čistí:
„Vieš, já ako tu bývám, tak já som to ešte nevidela, že… A vieš, ani sa do toho
nerozumiem, či by sa to malo nejak čistiť, alebo hádzet tam nejaké tabletky,
alebo čo já viem… … ale to som… neviem, ani neviem, ako, ako by… No,
neviem, no. Také je to zvláštné, lebo rozumíš, kdo by to robil? Neviem, že či by
manžel to robil. A za druhé, keď máme tie filtre, tak veľmo to nechcu, lebo ten
piesek a toto to zachytí a píť, to nepijeme, tak to nechcu veľmo čistiť.“(citace
z rozhovoru, 2018)
Za zmínku také stojí genderový aspekt péče o studny čištěním. Nikdy jsem se
ve Sklepné nesetkala s tím, že by měla čištění studny na starost žena. Pokud
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muž studnu nečistil, alespoň se očekávalo, že kdyby někdo studnu čistil, byl
by to muž. Viz citace Zlatky či následující citace z rozhovoru s Regínou
(2018).
„To je to, že nemá sa kdo starať! Manžel je chorý, starý… Ale teraz vnuk už
bude doma, tak oni potom vyčistia tu studňu.. teraz v sobotu. … On teraz
(vnuk) chodia na vysokú školu do Bratislavy, tak málo jazdí domov. Nemá
nám kdo pomáhať. … Zať robí v ... On je už… no 47 má.“
Vedle čištění je funkčnost studny ovlivňována také jejím pravidelným
používáním. Studna, která není pravidelně používaná, nebudí důvěru, jelikož
nikdo vlastně neví, co v ní je. Taková studna není pod kontrolou a je třeba ji
aktualizovat:
„Predsa to sú studne, ktoré stoja už 5, 6 rokov… Keď ti dľho stojí voda
v studni, neobmená sa, tak to bohužiel… To musim vypustit, vyčistit
kompletne, zabezpečiť ty čistacie prostredky na to určené, to znamená
dezinfikovať ju a tak ďalej. Z nutra ju riadne vyčistit, vystriekať, počkat, kým
sa ta studňa naplní, znova ju treba vypustiť samozrejme, ona sa naplní s temi
chemikáliemi, takže znovu ju vypustiť, aspoň vytáhnuť, a takto 2, 3krát a už
to bude v poriadku.“(informátor Viktor, citace z rozhovoru, 2017)
Hovořím-li zde o péči o studny, je třeba znovu zmínit odborné testování vody.
Testování vody může sloužit jako strategie kontroly kvality vody, ale také
jako strategie ověřování účinnosti péče o studny:
Po obědě jdu k paní starostce. Zastihuju jí doma. Hned zkraje mi říká, že byl
zase Den vody a že zase odvážela vodu na rozbor na dusičnany. Říká, že
manžel vyčistil studnu předtím, než odebrali vodu, a hned se prý výsledky
zlepšily. Z loňských 30 mg/l měli nyní jen 4 mg/l dusičnanů. (z terénních
poznámek, 2018)
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Existuje
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rozborů

vody.

Vodu

je

možno

testovat

na

ne/přítomnost různých prvků. Jedním z nejrozšířenějších rozborů vody je ve
Sklepné rozbor, který stanoví, jaké je v daném odebraném vzorku množství
dusičnanů

(viz

citace

uvedená

výše).

Ve

Sklepné

jde

o

jeden

z nejrozšířenějších rozborů vody, jelikož jej nabízí vodárenské společnosti na
Světový den vody zdarma. Paní starostka Andrea odváží již několik let na
Světový den vody vzorky do Stredoslovenské vodárenské prevádzkové
spoločnosťi (StVPS) v nejbližším městě. Dle paní starostky Andrey rozbor
stanoví, zda je možné pít testovanou vodu po převaření:
„…je to taký prvok (dusičnany), že keď ho máš v tej vode, tak tam ti už ani to
prevarenie nepomože, hej, že kdo má tie dusičňany prehnané v tej vode, že je
nad tým limitom, už by ani tou tepelnou úpravou tu vodu nemal
používať…“(citace z rozhovoru, 2017)
Bylo pro mě těžké posoudit, do jaké míry je testování vody na Světový den
vody kolektivní záležitostí. Obyvatelé jsou ze strany paní starostky o
možnosti bezplatného testování vody na obsah dusičnanů informováni
nerovnoměrně – zdaleka ne každý o této možnosti ví (paní starostka je
informována pomocí e-mailu ze strany StVPS). Na webových stránkách obce
byla možnost nechat si vodu otestovat např. v roce 2013. Když jsem byla ve
Sklepné podruhé v roce 2017, zveřejnila paní starostka (patrně kvůli mé
přítomnosti) možnost nechat si otestovat vodu na obecní facebookové
stránce.

Tuto

aktivitu

někteří

z mých

informátorů

a

informátorek

zaregistrovali. Jiní ji nad to vnímali jako nezvyklou.
Paní starostka odvezla tentýž rok do StVPS kromě vzorků svých také
vzorky ze studny paní sekretářky, ze studny na obecním úřadě, z kostela a
ještě několik dalších vzorků od obyvatel a obyvatelek, kteří jí vzorek před
cestou do města donesli na úřad. Dalo by se tedy tvrdit, že šlo o „kolektivní“
záležitost – testovala se voda ve veřejně přístupných, ale i soukromých
budovách. Dlouhodobě však paní starostka tvrdí, že testování vody (včetně
testování na Světový den vody) je individuální záležitostí a z mého pobývání
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v terénu vyplynulo, že někteří aktéři a některé aktérky si skutečně vodu na
Světový den vody individuálně testovat nechávají.
K testování vody patří samozřejmě také interpretace výsledků testování.
Nejčastěji výsledky interpretuje zaměstnanec či zaměstnankyně instituce,
která testování provádí. Např. u dusičnanů sděluje obsah dusičnanů ve
vzorku a normu. Z této informace je jasné, jestli dusičnany v daném vzorku
(a tedy i studni) normu překračují, anebo ne. To, že je norma překročena,
však rozhodně není každým aktérem či každou aktérkou vnímáno jako zákaz
vodu konzumovat. Jedna informátorka mi uvařila ze studniční vody čaj i
poté, co zjistila, že obsah dusičnanů ve vodě v její studni několikanásobně
převyšuje normu. Já jsem čaj bez jakéhokoli špatného pocitu vypila, byť
jsem o stavu vody ve studni věděla.
O tom, jak chápe normy, hezky hovoří informátor Viktor:
„…já som i vyrastaľ na vode zo studni, … ako tam som sa narodil (v jedné obci
na Slovensku), tam som bol do 6, 7 rokov, a tam tiež mali len studňu. A otec,
nebohý už, mi spomínal, ešte keď žil, vraviľ, že raz urobili na tu studňu rozbor,
a zjistilo sa, že je maximálne závadná… akože závadná. Že sa nesmí
používať. No a my zme ju pili roky a nič nám nebolo (smích). To je také… no
tak oni majú, neviem čo, Evropskou úniou, alebo čím, stanovené normy tech
disičňanov a takových minerálov, látek atd., a keď to neprekročí, tak je to
nezávadné, ale viete… 5 mg na liter je niezávadné a 5,01 je už závadné.
Rozumíte, ten rozdiel sa…“(citace z rozhovoru, 2017)
Krom relativně jednoduchého rozboru na obsah dusičnanů existují rozbory
komplexnější, které je samozřejmě obtížnější interpretovat. Informátoři a
informátorky nejednou přirovnávali rozbor vody k rozboru krve. Aby bylo
možno z krve přečíst, zda je člověk zdravý či nikoliv, je potřeba disponovat
určitými znalostmi. Stejně tak je to s určením ne/závadnosti vody. Jelikož si
však informátoři a informátorky v naprosté většině neinterpretují výsledky
rozboru sami, hraje v interpretaci roli také důvěra k tomu, kdo a jak testy
interpretuje.
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Komplexnější testování vody je krom toho také relativně nákladné.
Někteří do něj investují proto, že chtějí či musejí (např. obchodníci, kteří se
zabývají zpracováváním surovin ke konzumaci), jiní ne.
Rovnoměrně se stejně jako informace o možnosti vodu testovat nešíří ani
informace o výsledcích rozborů. Když například obdržela paní starostka
výsledky rozborů na dusičnany, které se konaly v rámci Světového dne vody,
nesdělila je hned při první příležitosti části obyvatel bytovky, z jejíž studny
vzorek odvážela. Informaci si podržela buďto pro „příhodnější chvíli“, anebo
pro jiné obyvatele.
S testováním vody se pojí, jak už jsem výše zmínila, určité pojetí
ne/závadnosti vody vycházející z měřitelných a ověřitelných hodnot a jejich
norem, praxe odebírání vzorků a jejich odvážení do hygienických stanic,
případně testování vody zaměstnancem v místě pobytu, filtry určené k tomu,
aby naměřené nežádoucí hodnoty snižovaly, finanční i časové náklady,
informační sítě, v jejichž rámci si aktéři a aktérky předávají informace,
emoce jako je radost anebo zklamání z výsledků rozborů, a konečně
důsledky na praxe aktérů a aktérek:
„No, a v tedy, akože vtedy raz v tom čase, bolo, že povedali, že keď sa to ako
začalo, že možeme odniesť tu vodu (na rozbor vody na Světový den vody), tak
my odniesli, a potom už nám povedali, že neviem, čo všetko, bolo to zlé, vieš,
strašne zlé, že to sa nesmí píť. No a od vtedy sme začali nosiť vodu z …“
(informátorka Zlatka, citace z rozhovoru, 2018)
***
Posledním způsobem kontroly vody a zároveň způsobem, jak zvýšit
funkčnost

studny,

je

převařování

vody.

Aktéři

a

aktérky

využívají

převařování vody jako způsob, kterým mohou mít pod kontrolou všelijaké
patogeny, jež se ve vodě, kterou konzumují, potenciálně vyskytují:
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„... vyšlo, že… dusičnany sú úplne v poriádku, od tedy vlastne varíme z nej i
kávu a tieto věci.“(informátorka Andrea, citace z rozhovoru, 2017)
Pak jsme se dali do řeči s panem Jergušem. Ten říkal, že v bytovce má
špatnou vodu, ale že po převaření ji používá na všechno. Musí se prý převařit.
(terénní poznámky, 2017)

3.3 ŠPATNÁ VODA?
„Tak my máme tuto, tak nevyberáme… určite každá… každý dom, každá
studňa má inú chuť vody.“
(informátorka Blažena, citace z rozhovoru, 2017)
Byť jsem se já sama snažila vyhnout tomu, abych o Sklepné přemýšlela a
hovořila jako o více či méně homogenním celku, sami informátoři a
informátorky o Sklepné, co se kvality vody týče, obecně mluvili a já v dialogu
s nimi také. Co se kvality studniční vody týče, existoval ve výpovědích mých
informátorů a informátorek víceméně obecný narativ. Tento narativ popisoval
studniční vodu jako spíše nevyhovující než vyhovující:
„…tieto studne, ktoré sú tu ve Sklepné, tak verím tomu, že nie su úplne
zdravotne nezávadné“ (informátor Viktor, citace z rozhovoru, 2017)
„Ta voda ve Sklepnej nie je šťastná. Pár studní, čo tvrděj ľudia, že je aj čistá ta
voda…“(informátorka Alena, citace z rozhovoru, 2016)
„…v dedine je špatná voda. Z devadesáti procent nepitná.“(informátor Ján,
citace z rozhovoru, 2016)
„Takže tu veľmi veľa domoch také, čo nemajú dobré vody. Majú nektoré, ale
málo, málo.“ (informátor Marek, citace z rozhovoru, 2017)
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„A ono ve všeobecnosti sa može povedať, že ako obec nie má v poriadku tie
studne.“ (informátorka Andrea, citace z rozhovoru, 2017)
Jak jsem však už uvedla na začátku, narativy týkající se kvality vody ve
Sklepné mě nezajímaly proto, abych skrze ně mohla vypovídat o Sklepné, ale
proto, že jsou součástí infrastrukturního systému. Jsou

příčinou i

důsledkem stávající infrastrukturní sítě, v rámci které si aktéři a aktérky
obstarávají

pitnou

infrastrukturní

vodu,

systém

a

zároveň

v chodu

uvádějí

udržují.

v chod

Kvalita

další

praxe

studniční

a

vody

materializovaná ve výpovědích má totiž velký význam pro podobu praxí, jimiž
si aktéři a aktérky zajišťují pitnou vodu. Ve zbytku této kapitoly se proto
pokusím ještě více přiblížit, jak aktéři a aktérky vypovídají o kvalitě vody ve
studnách.
Rozhodně nelze tvrdit, že by voda byla „dobrá“ či „pitná“, anebo nebyla.
Voda může být šťastná, čistá, ne/pitná, zdravotně ne/závadná, dobrá, zlá a
mnoho dalšího. Může však být také vše výše uvedené najednou. Potýkala
jsem se tedy s problémem, jaké kategorie si vytvořit, abych mohla výpovědi
analyticky uchopit. Nakonec jsem v kontextu studniční vody pracovala spíše
než s kvalitou vody, s využitelností studen samotných. Vytvořila jsem si
koncept, který pojímá studny jako více či méně ne/funkční. To znamená, že
například co se požadavků na vodu na koupání či mytí nádobí týče, může
být konkrétní studna a voda z ní vyhovující. Může být také vyhovující, co se
týče vaření. Už však nemusí být vyhovující v případě okamžité konzumace
vody. Anebo může, ale pouze tehdy, když zrovna není doma k pití jiná voda.
Informátor Ján:
„Jenom (pro vodu) na pitie chodíme, a když nemáme, tak se napijeme i
z vodovodu“

(vodovodního

kohoutku

vedoucího

ze

studny).

(citace

z rozhovoru, 2016)
Na vodu v konkrétní studni můžeme tedy v rámci této práce nahlížet jako na
jakousi svébytnou entitu, se kterou si člověk může vytvářet vztah například
tím, že ji „testuje“ či nechává procházet vlastním tělem. O jednom způsobu
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vyjednávání toho, jestli vodu ze studny pít, anebo nepít, o vyjednávání, jenž
probíhá skrze lidské tělo, mluví informátor Ján:
„Naše vnučka pije naší vodu, a kdyby byla špatná, tak by jí asi něco bylo…“
(citace z rozhovoru, 2016)
Anebo informátor Viktor, když mluví o tom, že pije vodu ze studny na
pozemku, kde bydlí:
„No, bývám tu rok, pijem ju a ešte sa mi nič nestalo. Jako teda… nemal som
žiadnú chorobu spojenú s tým.“ (citace z rozhovoru, 2017)
Člověk, který vodu konzumuje, je ve vyhodnocování kvality vody důležitým
aktérem. To, co mu pro posouzení kvality vody slouží především, je vlastní
tělo. Velmi důležitá jsou totiž i setkání vody a lidských smyslů. Zrak, čich,
chuť, ale dokonce i hmat či styk pokožky s vodou jsou důležitými průvodci.
Podle toho, jak voda vypadá, jak je cítit, jak chutná či jak působí na
pokožku, je možné posuzovat její kvalitu. Cituji ze svých terénních poznámek
(2018):
Potom mi je nabídnuta pitná voda, kterou vozí, a vedle ní napouštíme do
skleničky vodu z kohoutku, abychom viděli rozdíl. Zlatka si přitom stěžuje na
zápach vody. Když si k vodě čichám, zápach cítím taky. Voda je cítit po bahně.

Obr. 11. Foto autorka, 2018.
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Informátorka Zlata sama komentuje kvalitu vody následovně:
„No a… já som nevedela ako strašne, keď som sem prišla… myslela som, že
ako normálná voda, ale strašne špinavá. Strašne ako žltá. … Keď sa kúpeme,
alebo také… alebo perieme, alebo všetko, tak to ide proste z tej studne voda a
cez tie filtre, no ale ona sa nesmie piť, len sa može akože používať na takéto
účely. … Lenže vieš, čo ti poviem? Že napríklad me to nevadí, hej, ale
napríklad keď k nám nekdo príde, nejaká návštěva, a vyčistí si zuby, tak
napíná ich, proste to je… strasne je to hnusné. A vieš ako to studené, ešte
dobré je to studené, ale teplou si pusť! Víš, ako ona smrdí, ta voda?“(citace
z rozhovoru, 2018)
Dojem, který na smysly voda dělá, však není jediný faktor, podle kterého se
kvalita vody posuzuje, a pro velkou část obyvatel a obyvatelek není ani
zásadním faktorem, jelikož Zlatka, kterou výše cituji, vodu, kterou popisuje,
nějaký čas také pila:
„No my sme, my sme stále akože z tejto pili. Aj všetko stále, akože tam, vieš,
my sme stále akože z tej pili a varili a všetko proste. Nejako sme to v tom čase,
já neviem, tak 20 rokov zpet, to bolo nejakých 15 rokov dozadu, já som to
nejak neriešila.“ (citace z rozhovoru, 2018)
Vzhled vody jako ukazatel kvality zpochybňuje i další informátorka:
„Ale já som tak počula, že to nie je na závadu, keď má voda nejakú farbu. Ne
že by byla taká mútná, nebo čo já viem, ale že to nie… Keby sa to dalo takto
vyšetriť, možno, že to, že…“ (informátorka Žofia, citace z rozhovoru, 2018)
Důležitým faktorem podílejícím se na hodnocení kvality vody je v současné
době kromě smyslového vnímání skutečnost, že se voda odborně testuje či
jak říká Žofia vyšetruje. Právě v odborně prošetřenou vodu měli velmi často
informátoři a informátorky důvěru. Nedá se však říci, že by k tomu, aby
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aktéři a který vodu skutečně konzumovali, stačil rozbor vody, který by ji
schválil jako pitnou, tj. v hygienické normě. K tomu, aby se jakákoli voda
stala „dobrou“ či „pitnou“, tj. takovou, kterou aktéři a aktérky doopravdy pijí,
je třeba víc. Totiž uspokojení pokud možno všech smyslových orgánů.
Smyslové zkušenosti aktérů a aktérek přitom nemusí odpovídat závěrům
z odborných rozborů vody:
Ptám se, kolik dusičnanů měla ve vodě ze studnyEla. Tuším, že Andrea říkala,
že 48mg/l. Minulý rok měla přes 100. Prý vyčistili studnu. Ptám se, co to pro
Elu znamená, jestli tedy bude používat vodu i na vaření. Ta říká, že ne. Slyší
to i Andrea vedle na zahrádce a přijde mi, že se nad tím docela podivuje. Ptám
se Ely, proč z vody vařit nebude, a prý proto, že jí ani ta voda ze studny
nechutná. (Z terénních poznámek, 2017)
***
Studny mých informátorů a informátorek jsou tedy charakteristické tím, že
většina z nich je považována za málo funkční v tom smyslu, že neposkytují
vodu, kterou by většina aktérů a aktérek považovala za „dobrou“, „pitnou“,
„čistou“, „šťastnou“ apod. „Kolektivní“ nespokojenost je potom nejpatrnější
při formování politických požadavků. Viz pátou kapitolu.
Na studniční systém ve Sklepné již můžeme nahlížet jako na infrastrukturní
systém, jelikož zajišťuje pohyb vody, kterou informátoři a informátorky
konzumují.
Paní starostka říká opět to samé – studnu je potřeba čistit a starat se o ní „tak,
ako sa o vodu z vodovodu starají vodohospodári“. Vyznívá to tak, že studna a
rozvod vody z ní je vlastně vodní zdroj a vodovodní potrubí v malém. (z
terénních poznámek, 2018)
Voda se však nepohybuje jen ze studny ven do domácnosti – do sklenice, do
hrnce apod., ale i z jedné domácnosti do druhé a i z prostorů mimo vesnici
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do prostorů ve vesnici. K těmto „pohybům“ vody se podrobněji vyjádřím
v následující kapitole „Za vodou“.

3.4 SHRNUTÍ
Výše jsem se snažila zprostředkovat narativy a praxe spojené se studniční
vodou

a

materialitou

kolem.

Se

všemi

těmito

narativy,

praxemi

a

materialitami jsem se setkávala v „místě střetávání“, v obci Sklepná, kde
jsem po dobu výzkumu bydlela. Většina narativů, praxí, ale i materialit a
technologií však toto místo přesahuje. Brian Larkin (2013) zmiňuje řadu
aktérů i prostorových polí, které se s etnografickým studiem infrastruktur
pojí. Abychom pokročili dále, je třeba překročit hranice Sklepné. Nejen ti,
jejichž studna je nevyhovující, co se vody ke konzumaci týče, jezdí pro pitnou
vodu za hranice vesnice. Stejně tak se podílejí na péči o studny rodinní
příslušníci, bývalí sousedé a další, kteří žijí mimo Sklepnou. Proto se v další
kapitole zaměřím na praxe zásobování se pitnou vodou, které nezahrnují
studniční systémy ve Sklepné a které hranice Sklepné přesahují.
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4. ZA VODOU
V této kapitole se zaměřím na praxe zásobování pitnou vodou. Půjde o praxe,
jež přesahují individuální studniční systémy, které mnohdy nárokům aktérů
a aktérek na pitnou vodu nedostačují. O takové praxe, které tvoří víceméně
stabilní „materiálně-sociální“ sítě, a tím pádem i funkční infrastrukturní
systém zajišťující obyvatelům a obyvatelkám Sklepné pitnou vodu.

4.1 POHYB VODY
Jednou z prvních indicií toho, že individuální studniční systémy nedostačují
nárokům obyvatelek a obyvatel, je zřejmý pohyb vody. Stopy pohybu jsou
všudypřítomné. Zaznamenávala jsem je opakovaně od svého prvního dne ve
Sklepné u Adamcových:
Je nám řečeno, že voda není pitná, Adamcovi nám ukazují zásoby balené
vody, ze kterých si vodu můžeme volně brát… (z terénních poznámek, 2016)
Později během příprav na Den obce, každoroční slavnosti. Na návsi jsem
viděla, jak táhnou dva muži kárku s barely plnými vody a později, v obecním
domě, jsem si všimla tří beden s láhvemi obsahujícími vodu (Obr. 12). Voda
v barelech pocházela ze studny jednoho z obyvatel obce a byla určená na
přípravu slavnostního guláše, voda v lahvích byla pramenitá voda dovezená
z nedaleké vesnice, která byla později podávána k slavnostnímu jídlu na
návsi (Obr. 13).
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Obr. 12: Uskladněná pramenitá voda dovezená pro účel občerstvení při slavnosti ke Dni
obce. Foto autorka, 2016.

Obr. 13: Pramenitá voda v láhvích připravená pro hosty. Den obce. Foto autorka,
2016.

S pohybem vody jsem se setkávala i v dalších momentech. Cituji ze svých
terénních poznámek (2017):
Před autobusem na nás čeká Edita K. Nakládáme věci do auta. Vzadu v kufru
má dva asi 5l plastové kanystry. Dáváme si tam batohy a ona kanystry
přenáší dopředu do auta. Když jsme na místě, kde budeme bydlet, u penzionu
na okraji vesnice, vystupujeme. Edita nám ještě v autě předává klíč od
penzionu. Potom bere oba kanystry a jdeme dovnitř. Tam se vítáme
s Marcelou, která se o nás pravděpodobně bude po délku pobytu starat.
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Jdeme se s ní podívat na pokoj. Mezitím si Edita napouští na WC vodu do
oněch kanystrů a později je zase odnáší do auta.
S pohybem vody jsou spjaté nádoby na vodu, které o něm do určité míry
vypovídají. Plné, ale i prázdné uzavíratelné nádoby prozrazují, že se voda
pohybuje a že vykonává relativně náročnou cestu od svého zdroje k ústům
konzumujících. Mojí strategií tedy bylo tuto vodu „stopovat“. Urazit cestu,
kterou vykonává, spolu s ní. Buď bezprostředně v čase a prostoru, či ve
výpovědích mých informátorů a informátorek.
Voda, jejíž pohyb jsem zaznamenávala, pocházela z různých zdrojů. Někdy
cestovala od jedné studny ve vesnici ke druhé, jindy hranice vesnice
překonávala. Jelikož se zde nemohu ani nechci pokoušet vyjmenovat
všechny zdroje pitné vody, ze kterých moji informátoři a moje informátorky
pitnou vodu čerpali, a cesty, kterými pitná voda putovala, pokusím se
nejprve předvést jeden příklad funkční infrastrukturní sítě, na kterém
ukážu, jakým způsobem se pitná voda pohybuje. Potom se budu soustředit
zejména na materialitu spjatou s pohybem pitné vody a na pramenitou vodu
z okolí Sklepné, „šťavicu“.
Na tomto místě chci ještě podotknout, že výraz funkční síť, který označuje
skutečnost, že infrastrukturní síť informátorům a informátorkám zajišťuje
pitnou vodu, vypovídá pouze o časovém výseku, který jsem spolu
s informátory a informátorkami strávila. Ze zkušenosti z terénu vím, že
komplexnost infrastrukturní sítě zajišťující pitnou vodu může vést k jejím
relativně častým obměnám, a to, co jednou funkční bylo, může snadno svou
funkčnost ztrácet (a zase nabývat) na základě neustále se měnících
okolností.

4.2 ADAMCOVI
S rodinou Adamcových jsem strávila dva ze svých tří pobytů ve Sklepné.
Alena a Marián jsou manželé, jejichž tři děti se z rodinného domku již
odstěhovaly. Manželé Adamcovi tráví polovinu každého měsíce v zahraničí,
kde společně pracují.
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Na dvorku před domem mají nově zrekonstruovanou studnu. Vodu z ní
však nepijí. V kuchyni pod oknem mívají naskládané kanystry s pitnou
vodou. Když jsem u nich byla naposledy, letos - v roce 2018, část kanystrů
obsahovala pitnou vodu z vodovodu zavedeného v nedalekém městě a část
pramenitou vodu z hloubkového vrtu ústícího v tomtéž městě. Krom toho
byly v koutě na zemi vyskládané pet láhve s nakoupenou vodou. A pet láhev
stála také u umyvadla, připravená na čištění zubů, a nakonec i na stolku u
mě v pokoji.
Jednou jsem na své přání jela pro pitnou vodu do města spolu
s Adamcovými, a na základě této cesty a několika rozhovorů bych ráda
načrtla systém, který jim zajišťuje pitnou vodu. Budu nejdříve citovat ze
svých terénních poznámek (2018):
Po snídani jedeme do (nejbližšího města) pro vodu. Jedeme já, Alena a
Marián. Když vycházím před dům, vidím, že jsou na verandě vyskládané
kanystry na vodu – asi 10 kanystrů o objemu 5 l. Ptám se Aleny, jestli je mám
pomoci odnést do auta, ale říká mi, že Marián na ně asi právě shání bedny a
že si mám jít sednout do auta. Za chvíli nakládá Marián prázdné kanystry do
plastových beden vzadu do auta. Potom vyjíždíme.
Nejprve jedeme pro artéskou vodu. Zastavujeme nedaleko pramene (obr.
14). Marián vyndává dva 5 l kanystry a jdeme k prameni. Kousek od pramene
se v tu chvíli uvolní místo na parkování, a tak jde Marián ještě přeparkovat
blíže k prameni, zatímco my čekáme, až se u pramene uvolní místo. Vodu si
zde čepují ještě dva muži do pet lahví. Čekáme několik minut, než si načepují.
Voda teče ze dvou pramínků. Relativně pomalu. Alena s Mariánem říkají, že
někdy je u pramene tolik lidí (zejména v létě), že jdou třeba ještě zařídit další
pochůzky, než se k prameni vrátí. Také mluvíme o tom, že je vývod vody
špatně udělaný. Vypadá staře a omšele, byť je relativně nový. Všude je vodní
kámen a je rezavý. Ale brzy přicházíme na řadu a za několik minut jsou
kanystry naplněné. Marián je bere do auta a odjíždíme.
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Obr. 14: Pramen artéské vody. Zdroj:http://lucenec.dnes24.sk/.

Potom jedeme naplnit ostatní kanystry. Ty budou naplněny obyčejnou vodou,
bez minerálů. Zastavujeme před obchodem barvy-laky. Obchod je součástí
domu, kde bydlí Balogovi, někdejší sousedé ze Sklepné. Alena a Marián jdou
do obchodu k paní Balogové pro klíč od brány do průjezdu. Potom se Alena
vrací a mluví o tom, že zapomněla nějaké sladidlo pro paní Balogovou. Marián
bere zbylé kanystry, nepobere všechny, a tak nějaké bere i Alena a já.
Neseme je průjezdem až do dvorku. Na dvorku je kohoutek s kusem
připevněné hadice. U něj kanystry skládáme. Marián přebírá kanystry od
Aleny a já čekám u kohoutku, chci být u plnění a pomoci. Marián mi ale něco
říká, nejdřív nerozumím, až po chvíli mi jasně řekne, že mám jít „dovnútra za
ženami“. Nechce, abych plnila kanystry spolu s ním. Alena mu nemá tendenci
s ničím ohledně vody pomáhat. Vlastně nemusíme nic dělat, o vodu se stará
Marián.
Jdu tedy dovnitř do domu, kde sedí Alena a paní Balogová. Povídají si. Povídá
hlavně Alena. Sděluje, co je nového, co se u nich o víkendu dělo. Paní Balogová
poslouchá a občas to komentuje. O sobě a svém životě téměř nemluví. Jsem
zticha a poslouchám. Za několik minut, možná i za 10, vstoupí dovnitř Marián.
Paní Balogová mu říká, že si berou hodně vody a že vodu rychle vypili, že
spotřebovali hodně vody. Dělá si legraci, že nepijí nic než vodu. Marián se
směje, ale snaží se vysvětlit, že z vody hlavně vařili – dělali velké množství
guláše, pili čaj apod. Potom vtipkují. O víkendu byl u Adamcových koncert pro
příbuzné a při té příležitosti se dělal guláš, vývar a další jídla. Vtipkují, že
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stejně jako se před koncertem vyjmenovávají sponzoři, mělo by se říct, že
guláš a celá oslava by se nemohla uskutečnit bez vody Balogových. Celé se to
nese v duchu veselí, ale zdá se mi, že je v hovoru přítomný i jakýsi vážnější
tón. Potom paní Balogová říká, že přemýšlí, že ve čtvrtek odjede do Maďarska
a že tedy nebudou moci Adamcovi přijet pro vodu. Chvíli se to řeší – padají
návrhy, jakože paní Balogová půjčí Aleně a Mariánovi klíče od vjezdu, ale celé
se to zvrhává v humor, když Marián říká, že si na dvoře napustí i vířivku. Paní
Balogová s humorem říká, že jim tedy klíče nepůjčí a padají další návrhy – že
někdo pro vodu přijede v pátek, až půjde do kostela či něco takového. Pak
Marián zase odchází umýt auto a my pořád zůstáváme uvnitř a pokračuje
rozhovor mezi ženami. Nakonec Marián přijde, zvedáme se a probíhá ještě
rozhovor v maďarštině, jde o něco, co nechtějí, abych slyšela…
Potom jedeme do Kauflandu nakoupit a vyzvednout něco pro Aleninu mámu
od kurýra. To nás zdržuje a v 1 musejí Adamcovi odvézt auto do servisu.
Jelikož nestíhají jet domu vyložit vodu a nákup, jedeme zase k Balogovým a
všechno vykládáme do vjezdu, tentokrát všichni, protože pospícháme. Potom
odvážíme auto do servisu a jedeme náhradním autem domů bez nákupu a bez
vody. Asi za tři hodiny se mají pro auto vrátit a při té příležitosti
pravděpodobně odvezou vodu a nákup.
Na zásobovací strategii Adamcových si můžeme například všimnout vztahů,
které tuto strategii umožňují, a zároveň také vztahů, které jsou danou
strategií umožňovány.
Nejen zásobovací strategie Adamcových je umožněna již existujícími
vztahovými spojeními. Pokud aktéři a aktérky nečerpají pitnou vodu
z vlastního vodovodního kohoutku, je třeba se dostat ke kohoutkům jiným.
Některé jsou dosažitelné bez zvláštního úsilí, například pramen s artéskou
vodou na náměstí, který je volně přístupný, jiné jsou však podmíněny
umožněným přístupem do soukromého prostoru. Soukromý prostor se však
ve většině případů neotevírá všem, ale pouze některým. Vstup do
soukromého prostoru může být umožněn složením poplatku, anebo na
základě existujícího vztahu mezi jednotlivými aktéry a aktérkami.
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Pokud je například Adamcovým vstup do soukromého prostoru a odběr
vody v něm umožněn na základě přátelského vtahu s majiteli prostoru (a
zároveň plátci vody, která se v prostoru nachází), vztah se touto praxí
neustále aktualizuje a utvářejí se v něm oboustranné závazky.
Ať už Adamcovi za vodu, kterou od Balogových odebírají, explicitně platí
finanční obnos, anebo ne, je zřejmé, že součástí této transakce je i
symbolická směna (Bourdieu, 1998). Alena před vstupem do domu
k Balogovým konstatovala, že zapomněla pro paní Balogovou sladidlo, které
slíbila, že přiveze, a během návštěvy paní Balogovou spravovala o
událostech, které se dějí v obci, kde byly ještě před několika lety ženy
sousedkami. Paní Balogová následně nezjišťovala, kolik vody Adamcovi
nabrali, pouze (pod rouškou humoru) zmínila, že si vody berou dost, a
poznámkou o sponzorství je upozornila, že nejde o samozřejmost a že něco
očekává. V tomto ohledu jde o směnu, při níž zůstává cena implicitní, o
směnu darů. „Všechno probíhá jako by ve vzájemné dohodě, že konsensus o
relativní ceně směňovaných věcí nebude výslovně formulován.“ (tamtéž, str.
125)
To, že může mezi Adamcovými a Balogovými probíhat symbolická směna,
je dáno jejich vztahem, jelikož „ke směně darů může docházet mezi sobě
rovnými“ (tamtéž, str. 128). Zároveň se díky této směně mezi aktéry posiluje
sociální pouto a vytváří solidarita (tamtéž), ale i závazky a nadvláda, jelikož „i
ten nejsnáze oplatitelný dar obsahuje virtuální účinek nadvlády“ (tamtéž, str.
129).
Krom symbolické směny dochází skrze praxi zásobování pitnou vodou
také k vytváření a upevňování genderových rolí a k vymezování jejich vztahu.
Gender či genderovou roli přitom nechápu jako něco daného, ale jako
sociální status, kterého dosahujeme svým sociálním jednáním. Gender je
výsledkem činností vnímání a zejména společenského chování. Dělání
genderu je každodenní praxí a je příčinou i výsledkem určité společenské
organizace. Určitou společenskou organizaci dělání genderu umožňuje a
zároveň je jí umožňováno, respektive vyžadováno.Stávající společenská
organizace v našich sociokulturních podmínkách totiž vyžaduje, aby byl
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každý sociální aktér genderovaný, tedy aby jednal/a choval/a se buď jako
muž, anebo jako žena. (West a Zimmerman, 2008, str. 99 – 108).
Marián v tomto kontextu vytváří a upevňuje svůj gender tím, že má na
starosti fyzickou práci v procesu dojíždění pro vodu. Chystá kanystry,
nakládá je do auta, vykládá, plní je vodou a zase nakládá. Když jsem se
chtěla účastnit těchto činnosti spolu s ním, byl můj gender jasně vymezen a
vykázán do patřičných mezí (mám jít „dovnútra za ženami“). Já s Alenou jsme
v tomto případě vytvářely svůj gender tím, že jsme žádnou fyzickou práci
nedělaly a komunikovaly jsme s jinou ženou, paní Balogovou.
Sociální role v rámci praxe obstarávání pitné vody jsou tedy strukturované
mimo jiné na základě genderových očekávání a jejich naplňování, dělání
genderu.

4.2 MATERIALITA SPOJENÁ S POHYBEM VODY
Vedle sociálních vztahů mi jde v rámci zásobování se pitnou vodou o vztahy
materiální či sociálně-materiální. Zaměřím se tedy nyní více na materialitu
tvořící výše zmíněnou funkční infrastrukturu Adamcových (či její část), která
by ve schématu přeneseném do mapy mohla vypadat následovně:

Obr. 15: Schéma funkční infrastruktury zajišťující pitnou vodu Adamcovým. Schéma
zachycuje trasu, kterou lidští i materiální aktéři vykonají od domu ke zdroji vody a zpět.
Zdroj: mapy.cz.
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nemateriální i materiální aktéři překonat, aby mohla konkrétní praxe
zásobování fungovat. V tomto případě jde o necelých 10 km z domova ke
zdroji a 10 km zpět. K tomu, aby mohli například Adamcovi dojet pro pitnou
vodu, potřebují krom uzavíratelných nádob na vodu vozidlo, které je ke
zdroji vody odveze. Konkrétně u Adamcových jde o automobil. (Jiní aktéři
mohou v rámci své zásobovací strategie využívat např. autobus, který ve
všední den staví v obci několikrát denně, o víkendu však ve směru do města
pouze dvakrát za den.)
Možnost cestovat automobilem či autobusem je podmíněna mnoha dalšími
okolnostmi – automobilem schopným pohybu, autobusem zastavujícím ve
Sklepné,

vhodnou

vozovkou,

ale

i

řidičským

průkazem

a

tělesnou

způsobilostí k řízení či nošení vody na autobusovou zastávku.
Jelikož ve Sklepné v současnosti neexistuje volně přístupný veřejný zdroj
s takovou vodou, která by byla obecně chápána jako pitná, a ani žádný
kolektivní zásobovací systém, je každá domácnost odkázaná sama na sebe.
Ve většině domácností, jež jsem navštívila, jsou členové a členky, kteří mají
možnost automobil využívat. Jsou ale i takové domácnosti, kde tato možnost
neexistuje. V tom případě se na zásobování pitnou vodou podílejí nejčastěji
rodinní příslušníci a jejich automobily pocházející odjinud.
Důchodkyni Marii, která již bydlí v domácnosti sama, vozí vodu dcera:
„Dcerka nosia vodu z (nejbližšího města). Len perem, v tom našom… a
kúpať… ale inak na varenie, na také veci, nie, neopužívám. Oni mi nosiú
z tadial, z (nejbližšího města).“ (citace z rozhovoru, 2017)
V takovém případě je součástí zásobovací strategie rodina žijící mimo
Sklepnou. Pravidelný styk s rodinou v rámci zásobovací strategie může být
něčím, co činí konkrétní strategii i přes zdlouhavý proces přijatelnou, ne-li
vyhovující. Cituji informátorku Žofiu:
„A hovorím, že málo, málo takých… no domov, že majú dobrú vodu. Málo je
takých, že… na pitie … Ale neviem, já s tým nemám problém. No máme pitie,
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syn to doniese… alebo aj dcéra, ona má byt aj v (nejbližším městě) a keď je
treba, tak príde a doniese vodu. Takže já s tým nemám problém.“(citace
z rozhovoru, 2018)
Kromě rodiny mohou hrát v zásobovací strategii roli také sousedé. S tím
jsem se však ve Sklepné během výzkumu potkávala jen velmi málo.
Vedle nádob, vozidel a vozovek je k čerpání pitné vody, které se děje mimo
vlastní domácnost, třeba zdrojového vodního kohoutku či pramene. U
Adamcových jsme viděli, že je to pramen artéské vody a vodovodní kohoutek
rodiny Balogových.
Jak jsem již výše naznačila, zásobování pitnou vodou je individuální
záležitostí, a proto není možné, aby tato práce obsáhla všechny zdroje pitné
vody mých informátorů a informátorek a sociálně-materiální podmínky
kolem nich. Mým cílem je pouze ukázat, jak může infrastrukturní systém
přesahovat individuální vodovodní kohoutky v individuálních domácnostech
a jaké sociálně-materiální vztahy se s takovým systémem mohou pojit.
Níže upozorním ještě na další zdroje pitné vody a praxe s nimi spojené,
jelikož je považuji za důležité proto, že jsou mezi mými informátory a
informátorkami sdílené, a proto, že jsou provozované víceméně kontinuálně
už léta či v některých případech desítky let, a také proto, že jsem je sdílela
spolu se svými informátory a informátorkami i já sama.

4.2.1 ŠŤAVICA
Těmito zdroji jsou takzvané zdroje se šťavicou. Sama jsem dlouho neměla
jasno, co vůbec název „šťavica“, který místní znají a využívají, označuje.
Nejdříve jsem měla tendenci jej psát s velkým písmenem na začátku, protože
jsem jej chápala jako jméno konkrétní vody z konkrétního pramene či
konkrétních propojených pramenů. Později jsem v dialozích s informátory a
informátorkami změnila postoj a začala název chápat jako místní označení
pro „minerálku“. Ještě později jsem pro ujištění hledala výraz na internetu a
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zjistila, že Šťavica je vskutku jméno dvou pramenů relativně dost vzdálených
(50 a 190km) od místa střetávání, obce Sklepná, ale i název vodního toku
obci Sklepná relativně blízkého (5km)17. Rozhodla jsem se tedy označení
šťavica chápat jako lokální název pro minerální vodu z pramenů v okolí
Sklepné. I ve Sklepné totiž býval pramen (asi 500 m od centra vesnice), ze
kterého se čerpala místní „šťavica“. Ten je však dle místních znečištěný a
dlouhodobě nevyužívaný. Tato zmínka je velmi důležitá, neboť nám dovoluje
skrze název spojit místní pramen vody s prameny vzdálenějšími, které jsou
v současnosti funkční a hojně využívané. Cituji informátorku Andreu, která
vzpomíná na místní pramen šťavici a mluví i o pramenech okolních:
„Keď som bola ako detsko, tak som tiež chodila s demižonom na tu vodu
(místní šťavicu) na bicygli a donesli sme si 5 l demižon a pili sme šťavicu. Ale
už bohužiel si pro ňu musíme zajet buď do obce „X“, do obce „Y“18… Tu totiž
na okolí je vela minerálných prameňov.“(citace z rozhovoru, 2016)
Moji informátoři a informátorky jezdili „na šťavicu“ na více různých míst.
Používali ji buď jako hlavní zdroj pitné vody – na pití, na vaření, tedy jako
alternativu pitné vody z kohoutku, a/nebo jako jeden z více zdrojů –na pití
kvůli její charakteristické chuti a/nebo blahodárným účinkům. Každý
pramen má svou charakteristickou chuť a vlastnosti. Cituji informátorku
Marii, která pije šťavicu z jednoho ze zdejších pramenů:
„To viete, aj v obci „X“ je dobrá šťavica, no ale… me to nedobre robí. To veľmi
veľa železa obsahuje a me to stále – já som taká háklivá, bola som aj malá, na
hrdlo – tak mi hned to… no… chytí. Ako hrdlo. Aj tie… také perlivé… já
nemožem veľmi píť.(Z obce „Z“) … je veľmi dobrá… veľmi veľa tam chodí. …
Viete… to v obci „X“ také bolo … čo zme mali demižon, tak… jste videli…
taký… v tom hrnci to také riadne usadlo, to … také ako… železo, no. A potom
vedla obce „X“ tam tiež mali dobré. To poveali, že to je veľmi dobré na žaludok.

17

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C5%A5avica
Označením obce „X“, „Y“ a „Z“ anonymizuji skutečná místa, kam moji informátoři a moje informátorky jezdí
pro šťavicu.
18
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… A to také bolo… ako vajce smradlavé. To kažý nemohol píť, no.“(citace
z rozhovoru, 2017)
Pití šťavice či ježdění „na šťavicu“ je něco, co mělo pro mé informátory a
informátorky dlouhou kontinuitu:
„…každý týždeň sme išli (jako děti), na šťavicu(ve Sklepné). Já som na bicygli
chodila, taký demižon jsem doniesla… a tehdy ešte… nie museli tam dávať
(vědro)… len ťahať riadne na pumpe… ťahali sme, takže bolo dobré.“
(informátorka Marie, citace z rozhovoru, 2017)
Dovážení šťavice (ať už z kteréhokoli pramenu) můžeme chápat podobně jako
oblibu charakteristické chuti vody ze studny, jako sepětí s místem (nebo
regionem), ale také s časem, tedy jako jakési utváření časové kontinuity.
Aktéři a aktérky si kdysi dávno dováželi šťavicu z místní studny a dnes si
podobně dovážejí šťavicu z okolí.
S dovážením šťavice se také pojí strategie zahrnující rodinu. Cituji úryvek
z rozhovoru, ve kterém informátorka kromě rodiny zmiňuje znovu i časovou
rovinu dojíždění pro šťavicu:
Regína: …manžel chodil autom. Ano, aj on chodil. Tiež, mali zme auto, ale
teraz predali, lebo nemá kdo jazdiť.
Já: Aha… Takže vlastně když už manžel zestárl, tak začal jezdit vnuk se
zetěm…
Regína: Ano…
Jeden z okolních pramenů, pramenv obci „X“, který jsem s informátorem
Romanem v březnu roku 2018 navštívila, je od Sklepné vzdálen asi 10 km.
Různí informátoři a informátorky jezdí k pramenům „na šťavicu“ různě
často. Informátor Roman jezdil pro šťavicu do obce „X“ asi jednou za tři
měsíce. Když jsem s ním pro šťavicu jela já, jeli jsme na mou žádost o něco
dříve, než by jel on sám, a tak jsme vzali menší množství vody, než Roman
bere obvykle.
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Samotná cesta „na šťavicu“ vypadala následovně. Cituji ze svých
terénních poznámek (2018):
Nejdříve nakládáme dozadu do kufru láhve. Jsou v plastových bednách.
Bereme čtyři bedny a v každé je 10 – 12 láhví 1,5l se širokým hrdlem.
V garáži pořád zůstávají asi dvě plné bedny. Roman říká, že už je tam má
skoro tři měsíce, ale že voda vydrží, že se nezkazí.
Ještě než vyjedeme, mi Roman nese do auta gumáky, protože tam, kam
jedeme, je prý hodně bahna.
Potom už vyrážíme do obce „X“. Cesta trvá asi 15 minut. Za poslední
odbočkou je jen hliněná cesta … Potom už přijíždíme k místu, kde se nabírá
voda. Žádné auto kromě Romanova tu není. Před námi je závora a buňka, ve
které sedí žena, jež vybírá peníze za parkování, 1 euro (obr. 16). Roman říká,
že to zaplatí. Hned u buňky je koryto, kde se dá voda nabírat (obr. 17), ale my
prý půjdeme dál, protože tam je šťavica lepší. Ptám se, komu jdou peníze,
které platíme za parkování, a je mi řečeno, že soukromníkovi, který vlastní
pozemek. Všude je bláto. Nasazujeme gumáky.

Obr. 16 a 17: Pozemek, na kterém se nachází pramen šťavice, a koryto na nabírání vody.
Foto autorka, 2018.
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Vpravo od závory je blátěná cesta, po které se jde k pramenům. Všude je
bahno a nepořádek. Asi po třiceti metrech mi Roman říká, abych nabírala
z pramene, který vidím, a jde nabírat z jiného, vzdáleného asi ještě 15 m.
Kolem mého pramenu je všude nepořádek, v blátě a vodě u pramene je
dokonce olej. Lahve se plní špatně. Musí se ponořit do studené vody a bláta,
aby jejich hrdlo dosáhlo k hadici, ze které vytéká voda. Kdyby neměly lahve
široká hrdla, podařilo by se mi je naplnit asi jen stěží. Musím sedět na bobku.
Voda teče pomalu. Přijde mi, že obě bedny plním skoro 15 minut (obr. 18 a 19)

Obr. 18 a 19: Pramen, ze kterého plním šťavicu do plastových láhví. Okolí. Foto autorka,
2018.

Roman je hotový dříve, jeho pramen prý teče rychleji, a tak jdu ještě doplnit
lahve, které jsou prázdné ke vzdálenějšímu prameni (obr. 20 a 21).
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Obr. 20 a 21: Další pramen šťavice, ještě o pár metrů vzdálenější od parkoviště než pramen
předchozí (obr. 18 a 19), mnou pořízené fotografie, 2018.

Když je naplněno, bedny odnášíme do auta a jedeme zpět. Cesta do auta
s bednami je celkem obtížná, protože na bahně to hrozně klouže. Plnění nám
zabralo dost času. Komentuji ještě to, že je všude hrozný nepořádek a místo
nikdo neudržuje. Nějak se pozastavujeme nad tím, že se platí za parkování,
ale udržování pozemku v čistotě už nikdo neřeší.
Místo, kde se pramen se šťavicou nachází, vypovídá o mnohém. Závora a
buňka na cestě k pramenu značí, že se pramen nachází na soukromém
pozemku. Čerpání z pramene je opět podmíněno umožněným„vstupem“ na
soukromý pozemek. Není však úplně jasné, co tento „vstup“ znamená. Dle
mých informátorů a informátorek nemůže být zpoplatněna voda sama,
jelikož majiteli pozemku nepatří, a proto se „vstupem“ myslí složení poplatku
za parkování aut, kterými sem všichni moji informátoři a informátorky jezdí.
Tento poplatek se dá obejít tím, že návštěvníci a návštěvnice zaparkují o
několik desítek metrů dál a přijdou k pramenům z jiné strany, to však
vyžaduje určitou fyzickou způsobilost, jelikož je potom nutné donášet desítky
litrů vody daleko do auta.
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Používání soukromého pozemku, na kterém aktéři a aktérky šťavicu nabírají,
tedy nefunguje na základě symbolické implicitní směny (tak jako u výš
popsané strategie Adamcových), ale na základě směny explicitní – za vstup
na pozemek (respektive za parkování vozidla) je třeba zaplatit stanovenou
částku 1 euro. Tato částka opravňuje aktéry a aktérky, kteří přijíždějí autem,
aby mohli zaparkovat v blízkosti pramene a načerpanou šťavicu naložit, tedy
aby mohli pozemek používat
Místo, kde se nachází prameny šťavice (dohromady tři na území několika
desítek metrů čtverečních), je specifické ještě v jiných ohledech. Svojí
materialitou a ne/aplikovanými technologiemi se vytvářejí čerpací místa,
která vyžadují různou fyzickou způsobilost a nabízejí různou kvalitu vody.
Koryto u buňky s vodovodním kohoutkem, resp. hadicí (obr. 19) je například
snadno dosažitelné, avšak šťavica zde nevyvěrá přímo ze země, a někteří
informátoři a informátorky ji tedy chápali jako šťavicu „slabší“. Cituji
informátorku Žofiu:
„A druhá studňa trošku ďalej, neviem, 30 metrov, a tam nie je ani vodovod
(vodovodní kohoutek), nič, a tam… no veľa chodia tam, že to nejde cez
vodovod a je to lepšia voda lebo čo…“ (citace z rozhovoru, 2018)
Tyto vzdálenější prameny (viz obr. 18, 19, 20 a 21) jsou dosažitelné relativně
špatně. Cesta k nim je bahnitá a je třeba u nich při čepování sedět (buď na
polystyrenu nebo na „bobku“) několik minut či dokonce několik desítek
minut v závislosti na množství nabírané vody. Potom je třeba načerpanou
vodu odnést do auta.
Vlhkost místa také vytváří příhodné podmínky pro komáry a další hmyz.
Cituji ze svých terénních poznámek (2018):
Dneska ráno jsem při loučení říkala paní starostce, že jsem byla v obci „X“ pro
vodu. Ptala se, jaké to bylo a jestli tam bylo hodně lidí. Řekla jsem, že jsme
tam byli jediní. Ještě jsem říkala, že tam bylo všude bahno. Na to mi začala
vyprávět, jak tam v létě byli s mužem pro šťavicu a všude bylo vlhko a hejna
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komárů. Paní starostka nabírala vodu, zatímco manžel odháněl a zabíjel
komáry. Prý tam po téhle zkušenosti přestali jezdit.
Jelikož je praxe dovážení šťavice mezi obyvateli Sklepné relativně rozšířená a
pro mne v této práci významná, načrtnu zde schéma některých tras, kterými
se ubírá. Schémata jsou jen příklady, které udávám proto, abych mohla části
infrastruktury zajišťující pitnou vodu znovu (a jinak) materializovat.

Obr. 22: Trasa ze Sklepné k pramenům v obci „X“ a zpět – celkem cca 22 km. Zdroj:
mapy.cz.

Obr. 23: Trasa ze Sklepné k pramenům v obci „Y“ a zpět – celkem cca 44 km. Zdroj:
mapy.cz.
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Obr. 23: Trasa ze Sklepné k pramenům v obci „Z“ a zpět – celkem cca 36 km. Zdroj:
mapy.cz.

Jen krátce se chci ještě zmínit o praxi zásobování pitnou vodou, kterou
vykonávali snad všichni informátoři a informátorky. Jde o nakupování vody
balené v pet lahvích. Nakupování vody je pravděpodobně nejjednodušší (ale
často i nejdražší) varianta obstarávání si pitné vody. Někteří aktéři a některé
aktérky se balenou vodou zásobovali výhradě, jiní ji chápali jako finančně
náročný zdroj pitné vody a upřednostňovali praxe jiné. Balená voda či
tekutiny (anebo alespoň pet lahve) byly však během mého výzkumu
všudypřítomné.
Balená voda je také jediný zdroj pitné vody, který je přítomný přímo ve
Sklepné a který je veřejně přístupný, jelikož je zde ve všední dny otevřený
malý obchůdek. Přístupnost k balené vodě je však limitována explicitní
cenou, kterou je třeba za vodu ihned zaplatit. Cena vody je ve zdejším
obchodě navíc podle informátorů a informátorek relativně vysoká.

4.3 SHRNUTÍ
V kapitole „Za vodou“ jsem se snažila nastínit zásobovací praxe, které
přesahují hranice místa střetávání. Začala jsem tím, že se v místě střetávání
voda hýbe, že „vykonává“ cestu. Pokračovala jsem tím, že jsem se snažila její
cestu zprostředkovat pomocí příkladu zásobovací strategie Adamcových.
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Kapitolu jsem potom zakončila strategií zajišťování si pitné vody, která byla
mezi mými informátory a informátorkami relativně rozšířená – dovážením
zdejší pramenité vody, kterou informátoři a informátorky označovali jako
šťavicu, a nakupováním vody balené. Toto všechno chápu jako součást
materiálně-sociální

sítě,

tedy

infrastrukturního

systému

zajišťujícího

obyvatelům a obyvatelkám Sklepné pitnou vodu.
Krom toho jsem nabídla schémata některých cest, které voda vykonává. Tato
schémata materializují aktérské praxe. Použila jsem je proto, abych praxe
zásobování se pitnou vodou „položila“ do prostoru podobně jako je v prostoru
položené vodovodní potrubí. Můžeme je tedy chápat jako jakési metafory,
připodobnění mého pojetí infrastruktury či infrastrukturního systému
infrastrukturám klasickým – kontinuálním materiálním sítím v podobě
potrubí.
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5. VODOVOD
Jelikož už jsem popsala to, co součástí infrastrukturního systému je, je třeba
se teď také rozepsat o tom, co jí není. Součástí infrastrukturního systému či
infrastrukturním systémem samotným není funkční vodovodní potrubí, tj.
potrubí, které by do domácností ve Sklepné přivádělo pitnou vodu. I tak však
hraje v infrastrukturním systému obyvatel a obyvatelek Sklepné vodovodní
potrubí svoji roli. Ne jako funkční vodovodní potrubí, ale jako nefunkční
vodovodní potrubí. Ve velké části území Sklepné (podle současné paní
starostky minimálně ve dvou třetinách obce) je totiž položené vodovodní
potrubí, které je „suché“, tj. nevede vodu.
Vrátíme-li se na začátek k tvrzení Briana Larkina, že „infrastruktury existují
jako formy oddělené od svého čistě technického fungování a je třeba je
analyzovat jako konkrétní sémiotické a estetické nositele“ (2013, str. 329),
pomůže nám pochopit, jakou roli nefunkční potrubí ve Sklepné hraje. Právě
skutečnost, že vodovodní potrubí není funkční, vzbuzuje v obyvatelích a
obyvatelkách Sklepné různé emoce a vede k různým praxím a jejich
konkrétním podobám.
Na dalších řádcích uchopím nefunkční vodovodní potrubí nejprve jako
nositele emocí a významů a poté jako aktéra v politickém vyjednávání.

5.1 VODOVOD JAKO NOSITEL VÝZNAMŮ
„No, všade majú (vodovod), iba u nás nie“
(informátorka Žofia, citace z rozhovoru, 2018)
Dle B. Larkina jsou infrastruktury těsně spjaty s ideou modernity a pokroku,
jelikož „mají konceptuální kořeny v osvícenské ideji světa, který je v pohybu
a který je otevřen změnám, světa, ve kterém probíhá volná cirkulace zboží,
myšlenek a kde lidé vytvořili možnost pokroku“ (2013, str. 332) Dle Larkina
jsou krom modernity infrastruktury pevně spjaté i s ideou rozvoje či vývoje
(tamtéž) a také s pocity naděje či příslibu větší svobody (str. 332 – 333).
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I ve Sklepné je nefunkční infrastruktura spojována s představami
absence modernity či pokroku, s představami zaostalosti a nedostatečnosti.
Cituji informátorku Andreu, starostku obce:
„Naša obec… ehm… v podstate žijem v 21. storočí a my máme riešenú vodu
z vlastných studní. Sou tu sice vodovody, ale to má každý svoj, z vlastnej
studne a tie studne vlastne nevyhovujú súčasným hygienickým nejak normám
(…) ludia v súčastnosti už by chceli mať vodovod ako majú aj v mestach, alebo
v tech iných dedinách…“ (citace z rozhovoru, 2016)
Narativ zaostalosti jsem zaznamenala taky tehdy, když jsme s informátorem
Romanem projížděli obcí „X“ a já jsem se zeptala, zde má tamější obec vlastní
vodovod:
V obci „X“ se ptám, jestli je zde vodovod, Roman říká, že je, že i plyn a
kanalizace; taky říká, že „toto je už vyspelejšia obca“. (úryvek z terénních
poznámek, 2018)
Absenci vodovodního potrubí a zaostalost obce či její nedostatečnou
pokrokovost informátoři a informátorky často spojovali se stářím. Cituji
informátorku Alenu:
„…Priatelil se (bývalý starosta) vlastne s mladými rodinami viacemenej, ktorý
tiež akože tu vodu (nový vodovod) veľmi tlačili, lebo v tom čase sme ešte mali
menší deti a som poviedala, že oukej, tým starým už je to jedno, ty sa na to
možu vybodnúť, ale já mám mladých ľudí doma, já tu nie budem tyto kadiaky,
blbosti, nalievat…“ (citace z rozhovoru, 2016)
„Oni tu vodu pili, moji rodiče. Oni nenosili takto v bandaskách. Preto aj ty
starý ľudia, čo sú, oni sú toho názoru, že oni už žiadný vodovod nepotrebujú,
hej, oni na tom si odžili svoje a… Možno, že nie všeci, možno, že nektorý by si
ako dali, ale… počul som aj já… aj starostka chodila tak sondovať a vypytovať
sa a vravila, že asi polovica by nechcela (vodovod).“ (citace z rozhovoru, 2016)
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Stáří může být v tomto kontextu chápáno jako překážka v cestě ke zřízení
vodovodu. Kvůli starým lidem, kteří vodovod dle mnohých nechtějí, je v obci
podle některých informátorů a informátorek málo potenciálních odběratelů
vody, což snižuje atraktivitu obce pro investice vodárenských společností.
V těchto narativech můžeme stáří chápat i jako symbol stagnace a protiváhu
pokrokovosti, která je spojena se zřízením vodovodu a standardem, který
s sebou kontrolovaná pitná voda zavedená rovnou do domácností přináší.
Vrátíme-li se k předchozí kapitole, můžeme však na jejím základě chápat
stáří a potenciální zavedení vodovodu i jinak. Když se ptám například
důchodkyně Žofii, zda by vodovod chtěla, odpovídá následovně:
„Já, priznám sa, mne veľmi ani nechybá. My sme už tak veľmi zvyklí na tu
šťavicu, čo nosíme z obce „X“… Už veľmi dávno nosíme tam…“ (citace
z rozhovoru, 2018)
Žofia může být mimo jiné se stávající praxí zásobování se šťavicou spokojená
právě proto, že jí šťavica zajišťuje kontinuitu s minulostí. Podobné to může
být i u dalších informátorů a informátorek, jež ve své osobní historii zažili
časy, kdy chodili „na šťavicu“. S aktuálními praxemi zásobování se také
v mnoha případech pojí pravidelný kontakt s rodinnými příslušníky, což
může být mnohým osamělým aktérům a aktérkám příjemné.
Stejně

tak

se

s absencí

funkčního

vodovodu

může

pojit

pocit

bezvýznamnosti. Cituji informátorku Alenu:
„Takováto malá obec, ako sme my, nemá šancu, lebo to je nerentabilné aj pre
toho dodavatela tej vody, keď trebas tu bude…“ (citace z rozhovoru, 2016)
Nebo pocit bezmoci a závislosti. Cituji informátora Jána:
„Oni (nadřazený orgán) se s námi (o kanalizaci) ani nebudou bavit. Když nám
ani vodu nedají, tak ještě kanalizaci…“ (citace z rozhovoru, 2016)
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5. 2 VODOVOD JAKO POLITICKÝ AKTÉR
Jak jsem již výše naznačila, s funkčním vodovodem se pojí naděje na „lepší“
budoucnost a touha po ní. Cituji informátora Viktora:
„Ale dúfáme v to, že keď sa podarí tu vodu doniesť do dediny, lebo už potrubí
je spravené, tak si každý dá namontovať. A bude… bude to lepšie. Není to až
také drahé a predsa pitná voda, čistá, zdravá… bude to lepšie.“ (citace
z rozhovoru, 2017)
Zřízení vodovodu se tedy stává silným politickým tématem. Téma vodovodu
bylo v roce 2016 součástí projevu ke slavnosti Dni obce:
„Trošku bolavým miestom, abysom poviedala, že nejvatším bolavým miestom
našej obce je náš vodovod, protože obec nemá funkčný vodovodný systém.
Ludia majú pitnou vodu zo svojich studní a zhruba dve tretiny obce… je
položené potrubí a ešte nám zbývá asi tretina doložit… plus prívod vody
z hornej Slatinky – to mám jednu dobrú zprávu pre vás, že tohoto roku vodári
z Bánskej Bystrice nás už zariadili do investičního plánu, čo sa týká projektu
prívodu vody do obce Sklepná. Takže už ta nadej je vačšia, že tým pádom
získáme prívod vody, tak už budeme moct dokončiť aj ten zbytok jednej tretiny
vodovodného potrubia.“ (úryvek z veřejného projevu paní starostky)
Ve Sklepné jsem se sice v době výzkumu nesetkala s žádnou skupinou, která
by explicitně požadovala či urgovala dostavění vodovodu, nicméně sama paní
starostka chápala tlak kvůli vodě v obci ze strany lidí v obci jako vzrůstající.
„Kolektivní“ nespokojenost s vodou zajišťovanou studničním systémem či
s její kvalitou, která byla obecně chápána jako ve velké míře nevyhovující, je
tedy nejpatrnější při formování požadavků na funkční vodovod. Jak jsem se
však snažila ukázat, v požadavku vodovodního potrubí není přítomná pouze
nespokojenost s aktuálním systémem zajišťování pitné vody, ale i naděje a
touhy, které vodovodní potrubí zprostředkovává.
Sama paní starostka se o vodovod zasazovala tím, že každoročně žádala o
dotaci na jeho dostavbu. Někteří aktéři a aktérky mi naznačovali, že je ve
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věci dostavby vodovodu málo aktivní. Paní starostka Andrea však chápala
vodovod a technickou stránku jeho zřízení jako něco, co přesahuje její
kompetence. Cituji ze svých terénních poznámek (2018):
Paní starostka také zmiňuje, že ani ona, ani předešlí starostové neměli
technické vzdělání, a tak nevěděli, jak se stavbou vodovodu začít a jak v ní
pokračovat. Lidé prý od starostů a starostek takové dovednosti nevědomky
vyžadují, ale starostové a starostky je většinou nemají. Paní starostka ani
neví, jestli jsou vodovodní trubky v zemi stále v pořádku, po patnácti letech,
během kterých leží ladem, nefunkční a nekontrolované.
Stavba potrubí byla započata v letech 2003 – 2004. Z rozhovorů nevyšlo
najevo kdy přesně, což může být spojeno se skutečností, že potrubí bylo
stavěno po etapách, z nichž každá se stavěla pod jiným vedením obce, a tak
panují kolem vodovodu různé nejasnosti a pochybnosti. Kromě toho, že
vodovodní potrubí není položené po celé obydlené ploše vesnice (a to, které
položené je, zatím chátrá), chybí přívod, který by napojoval potrubí na vodní
zdroj. Tento přívod je zdaleka největší finanční investicí, kterou je potřeba do
vodovodu vložit, a dle paní starostky má její financování na starosti
vodárenská společnost v Bánské Bystrici, Veolia.
Obecněji sdílený narativ pojící se s vodárenskou společností vykresluje
společnost jako anonymní strukturu jednající na základě potenciálního zisku
(popřípadě na principu známostí a úplatků). Proto jde paní starostce o to,
aby se Sklepná stala jednotným ekonomickým aktérem, který se zaručí, že
bude vodu z vodovodu odebírat, tj. že za ni bude vodárenské společnosti
pravidelně platit. Cituji z terénních poznámek (2018):
(Paní starostka) znovu mluví o obavách z toho, že bude ve vesnici málo
odběratelů vody. Říká nám, že přemýšlí o tom, že by někde sehnala vzor
nějaké smlouvy, kterou se obyvatelé zavážou, že budou vodu ze vzniklého
vodovodu odebírat. Prý neví, jestli něco takového existuje, ale pokusí se něco
takového najít a rozdat zdejším obyvatelům a obyvatelkám.
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Právě ve vyjednávání vodovodu se ukazují centra a aktéři, kteří jsou místu
střetávání velmi vzdálení: politické orgány, centra vodárenských firem,
stavební firmy, inženýři a inženýrky, smlouvy o odběru vody apod.
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6. PROPOJENÍ INFRASTRUKTUR ANEB INFRASTRUKTURNÍ
SÍŤ ZAJIŠŤUJÍCÍ PITNOU VODU JAKO SÍŤ V SÍTI
„Patrí to k vode, ako ide dom, ako ide von z domu, ako je to spracované.”
(informátor Martin, citace z rozhovoru, 2016)
Během mého bádání se ukázalo něco podstatného, co vypovídá o charakteru
infrastruktur samotných. Funkční infrastrukturní systémy jsou spíše než
jednotlivými oddělenými sítěmi jednou propojenou sítí. Její propojení se mi
ukazovalo dvěma zásadními způsoby. Za prvé to bylo zřetelné z aktérských
výpovědí, ve kterých mluvení o jedné infrastruktuře často asociovalo i
mluvení o infrastruktuře jiné. Cituji úryvek z rozhovoru (2017):
Marie: … Za to aj veľmi veľa mladých odiešli z tadial. Tu neni vodovod, tu neni
tie…
Já: Kanalizace myslíte?
Marie: No, to kanalizácie není, tu voda není dobré, tu škola není, školka není…
Tie není… ako to mám povedať… nie elektrika, ale…
Já: Plyn?
Marie: Plyn. No, no. Tak viete, mladé ľudia už to…
Vedle propojení ve výpovědích se ale propojení infrastruktur projevovalo i
v materialitě. Jak jsem zmiňovala ve čtvrté kapitole, k tomu, aby mohli aktéři
a aktérky cestovat za pitnou vodou, je třeba vozidel a vozidla jsou vždy pevně
spjata s vybudovanou infrastrukturní sítí cest, silnic a dálnic. Se studniční
sítí, která přivádí vodu do domácností aktérů a aktérek, je nerozlučně spjat i
odvod použité vody ven z domu. Jelikož ve Sklepné není kanalizace, je
použitá voda odváděna do individuálních septiků či žump, které jsou
vybírány specializovanou firmou, a do systému žlábků, „járků“, lemujících
obydlí ve vesnici (obr. 24 a 25). Některé domácnosti disponují individuální
čističkou odpadních vod, která použitou znečištěnou vodu před vypuštěním
vyčistí (obr. 26), jiné domácnosti ji však v některých případech vypouštějí
bezprostředně po použití například pračky do prostoru obce (obr. 27).
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Obr. 24 a 25: Vývod z domu do járku a járek. Foto autorka, 2018.

Obr. 26: Čistička odpadních vod. Foto autorka, 2016.

75

Obr. 27: Voda vypuštěná do járku. Foto autorka, 2018.

Zmíním ještě propojení studničního systému s žumpami a žlábky či
strouhami jiným způsobem, totiž skrze půdu, která je spojuje. Cituji
z terénních poznámek (2018):
Studnu na obecním úřadě vyčistili (prý bylo potřeba taky vyměnit čerpadlo) a
měla asi 20mg/l dusičnanů. Což ale Andrea nevidí jako příliš dobrý výsledek
na to, že studnu čistili, a říká, že je to možná tím, že studna je nedaleko
septiku, a ten tam tedy může prosakovat.
Marián ještě mluví o tom, že kvalita vody ve studni je zapříčiněna postavením
vesnice. Některé domy (např. penzion či dům, kde dřív bydleli Balogovi) mají
vodu lepší, protože jsou dál od centra vesnice a jsou výše položené. Zdejší
voda (v jejich domě) je prý znečištěná i odpadem ze silnice – zbytky pneumatik
apod., prostě zplodinami z automobilového provozu. Když se prý podívám do
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vodního žlábku u silnice, uvidím, že rostliny budou pokryté černým povlakem –
zplodinami z aut, které jsou obsažené ve vodě.
V prvním úryvku propojuje informátorka Andrea studniční systém se
systémem žump: ze žumpy se mohou prosakovat spodiny do půdy a z půdy
do vody ve studni. Ve druhém úryvku spojuje informátor Marián studniční
systém se systémem žlábků a zároveň také s dopravní infrastrukturou.
Infrastruktury jakožto fyzické sítě jsou navzájem do velké míry propojeny.
Infrastrukturní

síť,

která

vodu

do

domácností

přivádí,

je

spjata

s infrastrukturní sítí, která ji odvádí, ale nejen s ní. Pokud informátoři a
informátorky vodu pravidelně převařují, zapojuje se do infrastrukturní
„metasítě“ například i systém umožňující ohřev vody v domácnosti. Stav a
kvalita jednotlivých infrastruktur (ale i infrastrukturní „metasítě“), tedy to,
jak moc umožňují či usnadňují přístup ke zdrojům a službám, potom tvoří
každodenní zkušenost aktérů a aktérek žijících ve Sklepné.
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7. ZÁVĚR
Tuzemská literatura často spojuje „nefunkční“či „nedostatečně funkční“
infrastruktury s marginalizací a sociálním vyloučením (Růžička, 2011; Kobes
2016). Texty Růžičky a Kobese chápou sociální marginalizaci a exkluzi jako
proces, který se děje mimo jiné skrze materialitu. Růžička (2011) přichází s
konceptem infrastrukturní podvybavenosti. Infrastrukturní podvybavenost
chápe jako „stav nebo proces, kdy dochází u skupiny aktérů k omezení jejich
možností participovat na veřejně dostupných fyzických infrastrukturách“
(tamtéž, str. 276).Skrze myšlenku disinvestice (proces odejmutí kapitálu
některým oblastem) mluví Růžička (tamtéž) o infrastrukturní podvybavenosti
jako o politicky motivovaném (a tedy záměrném) rozhodnutí.
V případě Sklepné o relativní kulturní podvybavenosti hovořit lze –není
zde funkční vodovod, plynovod ani kanalizace – a tak dochází k omezení
možnosti

participovat

na

jinak

veřejně

dostupných

fyzických

infrastrukturách. Je však otázkou, zda o obyvatelích a obyvatelkách Sklepné
přemýšlet jako o marginalizovaných. V této práci jsem se rozhodla o nich
jako o marginalizovaných nepřemýšlet. Pokusila jsem se proto předvést
systém zásobování se pitnou vodou obyvatel a obyvatelek obce Sklepná jako
svébytný infrastrukturní systém. Tento systém jsem přitom nechápala jako
technologický systém, který je třeba do prostředí implementovat – vodovodní
potrubí – ale jako systém zahrnující materiální a technologické prvky,
narativy, které se kolem nich utvářejí a které je zároveň utvářejí, a praxe.
Tuto materialitu, narativy a praxe jsem se rozhodla chápat jako svébytnou
možnost zásobování domácností ve Sklepné pitnou vodou.
V této práci nevycházím z představy, že funkční vodovodní potrubí je
normou, jejíž absencí se stávají lidé žijící ve Sklepné marginalizovaní.
Naopak chápu absenci funkčního vodovodního potrubí jako skutečnost
způsobenou mnoha záměrnými i nezáměrnými rozhodnutími a okolnostmi.
Není to skutečnost, která by byla pro všechny aktéry a aktérky pouze
negativní. Veronica Strang ve své knize The Meaning of Water (2004) tvrdí, že
s vodou se všude na světě „pojí debaty o tom, kdo by ji měl vlastnit, kdo by
k ní měl mít přístup, kdo by z ní měl profitovat a kdo by ji měl kontrolovat či
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regulovat“ (str. 1). Vodovodní potrubí je sice symbolem modernity a v našem
prostředí

i

standardem

současnosti,

avšak

rozhodně

nemusí

být

imperativem. Voda, která proudí vodovodním potrubím, je na rozdíl od vody
ze studny voda, kterou vlastní, kontroluje a reguluje vodárenská společnost.
Její

distribuce

je

podmíněna

závazkem

jejího

pravidelného

placení.

Nahrazením stávajícího systému zajišťování si pitné vody ve Sklepné
systémem jiným – vodovodním potrubím, se voda přesouvá z kolektivního
vlastnictví do vlastnictví malých skupin lidí, kteří vlastní vodovodní potrubí
(Strang, 2004, str. 21). S tímto posunem se dle Strang stává ze „‚surové‘ či
‚přírodní‘ substance produkt“ (tamtéž, str. 36). Samozřejmě lze namítnout, že
studniční systém a další praxe zásobování pitnou vodou vedle vodovodu
zůstávají. Avšak stávající systém zásobování pitnou vodou (studniční systém
a síť sociálně-materiálních vztahů) není definován pouze svou materialitou,
ale i praxemi, které z něj dělají systém živý. Pokud se praxe z nějakého
důvodu promění – například ustane péče o studny – může se proměnit i celý
systém z v různé míře funkčního v nefunkční.
Je třeba si uvědomit, že vedlo toho, že současný systém zásobování
pitnou vodou některé věci neumožňuje, jiné zase umožňuje. Umožňuje
například aktérům a aktérkám být s vodou ve fyzickém kontaktu. Veronica
Strang tvrdí, že „…fyzické nabírání a převážení vody – investice fyzické práce
a její obtížnosti – dodává vodě samotné a těm, co ji přenášejí (lidé i
materiální předměty), význam a hodnotu“ (2004, str. 23). Umožňuje také, jak
jsem ukázala, se skrze vodu identifikovat s místem, vytvářet a posilovat
sociální vztahy či vytvářet a udržovat kontinuitu s minulostí.
Jelikož je tedy systém zajišťující obyvatelům a obyvatelkám Sklepné pitnou
vodu sociálně-materiální sítí a jelikož aktérům a aktérkám zajišťuje pitnou
vodu kontinuálně a dlouhodobě, chápu jej jako infrastrukturu,„srůst
diskurzů, materiálu, praxe a technologie“ (Anand 2015, 2. odst.).
Do této infrastruktury jsem pojala studny ústící do vodovodních
kohoutků přímo v domácnostech a

spolu s nimi také materialitu a

technologie, které je tvoří a ne/umožňují jejich ne/funkčnost, tj. materiály,
ze

kterých

jsou

studny

vyrobeny,
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technologické

prvky

jako

roury,

vodárničky, čerpadla, tlakové nádoby, filtry, vodovodní kohoutky apod.
Infrastrukturní systém dále zahrnuje specifický geografický prostor, ve
kterém jsou studny umístěny, a praxe se studnami spojené: péči o studny
v podobě testování vody, čištění a pravidelného používání studen. Součástí
infrastrukturního systému či sítě jsou také těla a emoce, které vodu vnímají.
Roli hraje chuť vody, její zrakové i „hmatové“ vjemy a emoce vznikající
v rámci vztahu k vodě. V neposlední řadě jsou součástí narativy, které o vodě
vypovídají. Dále infrastrukturní síť zahrnuje praxe, materialitu a technologie
spojené s cestováním za vodou – dovážení různých druhů vod, které vyžaduje
nádoby, vozidla, ale i materiální a technologické podmínky pro jejich provoz,
jako je dopravní infrastruktura nebo tělesná způsobilost k řízení či nošení
vody. Součástí sítě jsou také zdrojové kohoutky, jejich materialita a vztahy,
které je obklopují. Nakonec je součástí infrastrukturní sítě i nefunkční
vodovod a další infrastrukturní systémy, v rámci nichž je ten zajišťující
pitnou vodu pouze jedním z lanek tvořících celou síť.
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