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ANOTACE
Bakalářská práce se zabývá oblastí chodníků jako součástí města, která nám nabízí mlčenlivá svědectví o lidské existenci, a zároveň se v závislosti na lidské existenci proměňuje jejich podoba v čase. Tyto
aspekty ukazuji a popisuji v teoretické části na příkladech z výtvarného umění a literatury. Didaktická
část přibližuje téma dětem. Navrhuji soubor hodin výtvarné výchovy, které mají za cíl prohloubení zájmu
dětí o okolní svět právě poznáváním chodníků a jeho prvků. Ve třetí, výtvarné části, se snažím uchopit
důležité a zajímavé aspekty chodníků a vlastním pohledem a výtvarnými prostředky se pokouším o jejich
ztvárnění.
klíčová slova: paměť, ulice, dlažba, čas, svědectví, lidská existence

ANNOTATION
The bachelor thesis deals whith pavements as a part of a city which offer us silent witness of a human
existence. It also changes its appearence through the time according to the human existence. I show and
describe these aspects of pavements in theoretical part of the thesis with the help of the examples from
visual art and literature. Didactic part approaches the issue to the children. I design a complex of art
education lessons whose goal is to deepen the children‘s interest in the world they live in by getting to
know the pavements and its elements. The third, artistic part focuses on the important and interesting
aspects of the pavements which I try to interpret with the use of my own perspective and artistic means.
key words: memory, street, pavement, time, witness, human existence
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ÚVOD
Chodníky jsou venkovní komunikace pro pěší chodce. Oddělují je od dopravního ruchu silnice – představují pro ně tedy určitý prvek bezpečí. Chodníky tvoří přirozenou část místa, ve kterém se vyskytují.
Původní dlažba je přirozenou součástí míst a budov, které se zde nacházejí a hraje tedy podstatnou
roli pro kontext jejich vnímání. Upoutá náš pohled stejně jako budovy, které obklopuje. Dlažba je
součástí genia loci, ulice bez cest zkrátka není ulicí. Nejčastěji jsou tvořeny kamenným, asfaltovým
nebo prašným povrchem. Z historického i estetického hlediska jsou pro nás asi nejzajímavější povrchy
kamenné – pohledy na zajímavé mozaikové vzory historických povrchů mohou být zajímavým zpestřením cesty po městě.
Chodníky však nejsou omezeny jen na svůj povrch. Při chůzi po chodnících vnímáme i další okolní
prvky, které mohou zaujmout náš zrak. Kanály, obrubníky, nárožní kameny a patníky, lampy, okolní
domy, výlohy obchodů a různé reklamní poutače, průchody do dvorů a pasáží. Nejvýrazněji však patrně
vnímáme kolemjdoucí. Můžeme je vnímat jako přátelské tváře, se kterými na okamžik sdílíme část cesty
nebo jako rušivé prvky, do kterých ve spěchu téměř vrážíme.
Důležitou součástí chodníků je tedy nepochybně samotný proces chůze. Chodec se často soustředí jen
na sebe a na místo, na které se snaží dostat. Přemýšlí o svých záležitostech a ulici kolem sebe mnohdy
příliš nevnímá. Každý je na chvíli ztracen ve svém vlastním světě. Proto přesto, že po chodnících denně
chodíme, pořádně si jich nevšímáme. Primárně jsou pro nás jen jakýmsi prostředkem, po kterém se
přesuneme z místa A do místa B. Neuchovávají v sobě ale také něco navíc? Neoplývají určitou přidanou
hodnotou? Nalézt a následně popsat onu přidanou hodnotu je právě cílem mé práce. Psaní se pro mne
stává znovuobjevováním – objevováním něčeho viditelného a přitom běžnému zraku skrytého. Učí
mne hlubšímu pozorování cest, které bych jindy jen bezmyšlenkovitě přejížděla očima.
Shrnu-li předchozí myšlenky, sama ulice tedy není jen prostorem, který jednoduše spojuje dvě místa ve
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městě.1 Obsahuje svoji hnací sílu, která jí umožňuje žít vlastním životem. Úvodní verš básně Charlese
Baudelaira s názvem Jedné kolemjdoucí zní: „Kol mne se vzdouvala a řvala ulice“2. Ona ulice zde působí jako
samostatná jednotka, která funguje sama o sobě. Je to „živoucí, komplexní, dialektické místo, schopné vést naše
kroky nebo nás naopak dezorientovat.“3
Inspirací pro psaní práce se mi stala četná literatura – odborná i beletristická. Podstatnou roli sehrála
kniha Georgese Didi-Hubermana Ninfa moderna – Esej o spadlé drapérii, která mi pomohla už ve fázi uvažování nad tématem. Také u mne prohloubila zájem o chodníky a více mne nadchla pro pozdější psaní
bakalářské práce.

1

BENJAMIN, Walter. in DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: Esej o spadlé draperii. Praha: Agite/Fra, 2009.

ISBN 978-80-86603-80-3 s. 54
2

BAUDELAIRE, Charles. Květy zla. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN: 80-204-0619-0, s. 48

3

DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: Esej o spadlé draperii. Praha: Agite/Fra, 2009. ISBN 978-80-86603-80-

3, s. 54
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TEORETICKÁ ČÁST

11

1. PROMĚNY CEST V ČASE

Historickou hodnotu dlažby vnímáme vzhledem k době jejího původu. Dlažba z významného období
má svá specifika a charakteristiky a také důvody, proč ji můžeme označit jako hodnotnou. Hodnota
dlažeb je však z památkového hlediska opomíjena, přestože mnoho typů historických dlažeb spadá pod
památkovou ochranu a můžeme jim přisoudit stejnou důležitost jako například historickým budovám.
S historickými dlažbami se tedy často zachází bez ohledu na jejich hodnotu – nebere se v úvahu při opravách ani při úplné výměně dlažeb za novější. Různá místa pak ztrácejí důležitý díl ze své původní podoby.
Proto považuji za důležité si uvědomit proměny chodníků v čase. Rozlišování jednotlivých typů chodníků může vést k většímu porozumění dané oblasti a tedy k uvědomělému vnímání chodníků jako cenných
svědků a mement minulosti. V této části se proto pokusím vymezit období důležitá pro proměny chodníků a popsat jejich specifika – hlavně proměny materiálů a technologií.

1.1. Středověké cesty
Náš systém stavby cest vychází ze systému římského. Tento systém byl už v době starověku značně
pokročilý. Římané rozlišovali hlavní a vedlejší cesty i cesty a pěšiny pouze pro pěší a jezdce na koni.
Dokonce byla dle práva stanovena nejužší možná šířka silnic, aby se zabránilo nehodám.
Před prvními stavbami chodníků nebyly cesty nijak zřetelně rozlišeny pro pěší chodce a koňské povozy,
což bylo značně nepraktické a nebezpečné. Úroveň chodníků nebyla vyvýšena nad úroveň silnic. Jediným
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rozdělovacím prvkem byly dřevěné kolíky.4
První pokusy o cesty v podobě, jak je známe dnes, se objevily v období středověku. Dláždit se nejprve
začalo na náměstích větších měst. Nejstarší nalezená cesta pochází už z poloviny 9. století, možná
dokonce z konce století osmého. Byla objevena pod podlahou domu na Malostranském náměstí. Tvořily
ji nepravidelné valounové kameny a příměsi dalších materiálů – diabasu nebo i kostí zvířat.5 První
písemná zmínka o dláždění Starého města pochází až ze 14. století. Způsob, kterým se začalo dláždit, se
používal několik dalších století.6
Pro cesty z tohoto období je typická dlažba z nepravidelného kamene. Jednalo se například o říční
valouny (taková dlažba je nazývána valounová dlažba). Nejpoužívanějším materiálem k dláždění byla do
13. století opuka. Byly pro ni používány různé druhy kamenů z okolí, které se kladly do podkladu z písku
bez dalšího zpevnění.7 Dlažby proto nebyly příliš stabilní a nezřídka se rozpadaly. Do dnešní doby se
tedy dochovaly jen nepříliš často a na méně frekventovaných komunikacích. Výjimkou je však dochovaná
část dlažby předmostí Juditina mostu, která byla už ve 12. století vydlážděna opracovanými diabasovými
kameny. Jedná se asi o historicky nejcennější pražskou dlažbu. Z Juditina mostu byla přenesena k nároží
kostela sv. Františka na Křižovnickém náměstí.8

4

BŘEZINOVÁ, Drahomíra. Pražské chodníky – Kamenná dlažba v památkové péči, Sborník přednášek z odborného semináře

Společnosti pro technologie ochrany památek. Praha: Národní muzeum, 2000, s. 27
5

SCHUBERT, Alfréd. Péče o památkově významné venkovní komunikace. Praha: Národní památkový ústav, ústřední praco-

viště, 2007. ISBN 978-80-87104-10-1, s. 67
6

VYLETOVÁ, Eva. Dlažby v obraze měst – příklady z mladoboleslavského okresu, s. 21

7

ŠTORM, Břetislav. Základy péče o stavební památky. Praha: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1965. s. 87

8

Zavřel, Jan. Kamenné dlažby Juditina mostu – Kamenná dlažba v památkové péči, s. 32
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1.2. Novověké cesty
Doposud jsem hovořila hlavně o cestách obecně – ve většině měst se totiž začaly chodníky dláždit
až v 18. a hlavně 19. století. Systém stavby chodníků však vycházel ze systému stavby silnic a proto jsem
považovala za důležité zmínit i předchozí období. Výjimkou je například doklad o dláždění v Mladé Boleslavi, které podle dochovaných pramenů pochází už ze 16. století.9
Od 18. století byly pro dláždění pražských cest (a už i chodníků) používány hlavně mramorové desky,
které však byly náchylné na ochození a tedy se jejich povrch brzy stával kluzkým.10 V 18. století se silnice
dostaly více do centra zájmu a objevovaly se snahy o jejich zkvalitnění. Na to navázal proces zkvalitnění
chodníků, který se však v Praze začal řešit až na počátku 19. století.11 Záznam o první úředně nařízené
úpravě chodníků pochází z roku 1803. Pěší komunikace byly zpočátku zaváděny hlavně podél nejfrekventovanějších silnic.12 V tomto období se v Praze pro pražské dlažby používal hlavně křemen, který se
dovážel z blízkého okolí.13 Důležitým mezníkem je přechod na opracovaný kámen. Křemen se většinou
pokládal ve větších kvádrech. Tato změna přinesla technicky kvalitnější a odolnější dlažby. Na některých
místech (hlavně ve vesnicích a menších městech) však dláždění stále zcela scházelo, což komplikovalo
přesuny po městě po deštivém počasí. Cesty se v takových chvílích měnily ve vrstvy bláta. Chodníky
navíc byly v úrovni silnic – chyběl prvek vyvýšení a tedy oddělení od nebezpečí silnic.
V roce 1816 byla v Praze započata výstavba prvního kanalizačního systému, což rovněž vedlo ke zkvalit9
VYLETOVÁ, Eva. Dlažby v obraze měst – příklady z mladoboleslavského okresu, Dostupně z: Památky středních Čech, ročník
21, č. 1. 2007, s. 21
10

JAKOUBEK, Pavel. Obnova kmenné dlažby v historických objektech – Kamenná dlažba v památkové péčí, s. 16

11

ZACHOVÁ, Hana. Chůze ve městech v 19. a 1. pol. 20. st. Dostupné z: Zprávy památkové péče, ročník 60, č. 9. 2002., s. 169

12

Tamtéž, s. 171

13
ZACHOVÁ, Hana a Luboš LANCINGER. Historický vývoj kamenných dlažeb. Dostupně z: Zprávy památkové péče, ročník
60, č. 9. 2002, s. 259
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nění života. Na počátku století se odpadky a odpadní vody ještě vylévaly na dvorky nebo zahrady. Také
dešťová voda teď začala být odváděna z ulic do stok, kanály byly kryté mřížemi.14
Ve 2. polovině 19. století započalo zvyšování chodníků nad úroveň silnic.15 První dochovaný
záznam o snaze o tento proces pochází z roku 1873.16 Tato změna přidala chodcům určitý prvek bezpečí,
důslednější oddělení od dopravního ruchu silnice. Nově vyvýšené chodníky začaly být brzy lemovány
kamennými obrubami. Prvním typem byly úzké mramorové obrubníky, později se přešlo na masivnější
žulové, které dnes můžeme spatřit nejčastěji.17
Od 70. let 19. století začaly být pražské chodníky dlážděny nejčastěji malými žulovými kostkami, které
byly pevnější a dovolovaly různá provedení mozaikového dláždění.18 Toto dláždění bylo prováděno rovnoběžně nebo do půlkruhu. Dlažba byla často prováděna ve dvou barvách, ojediněle i ve třech. Mnoho
takových dlažeb se nám do dnešní doby dochovalo, dochované vzory existují v mnoha rozmanitých
provedeních. Hlouběji se jejich rozlišení a popisu věnuje například Ladislav Špaček v publikaci kolektivu

Obr. 1 Srovnání dlažby z nepravidelného kamene a mozaikové žulové dlažby. Fotografie z knihy Péče o památkově významné vekovní
komunikace.1

autorů Péče o památkově významné venkovní komunikace19. Pražská mozaiková dlažba je považována
za světový unikát. Její barvy a vzory oživují jinak běžnou šeď ulice. Nezřídka se mezi vzory objevují také

14

ZACHOVÁ, Hana. Chůze ve městech v 19. a 1. pol. 20. st. Dostupné z: Zprávy památkové péče, ročník 60, č. 9. 2002., s. 171

1 SCHUBERT, Alfréd. Péče o památkově významné
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SCHUBERT, Alfréd. Péče o památkově významné venkovní komunikace. Praha: Národní památkový ústav, ústřední praco-

venkovní komunikace. Praha: Národní památkový

viště, 2007. ISBN 978-80-87104-10-1, s. 40
16

ZACHOVÁ, Hana a Luboš LANCINGER. Historický vývoj kamenných dlažeb. Dostupně z: Zprávy památkové péče, ročník

ústav, ústřední pracoviště, 2007. ISBN 978-8087104-10-1, s. 83

60, č. 9. 2002 s. 260
17

SCHUBERT, Alfréd. Péče o památkově významné venkovní komunikace. Praha: Národní památkový ústav, ústřední praco-

viště, 2007. ISBN 978-80-87104-10-1, s. 154
18
BŘEZINOVÁ, Drahomíra. Pražské chodníky – Kamenná dlažba v památkové péči, Sborník přednášek z odborného semináře
Společnosti pro technologie ochrany památek. Praha: Národní muzeum, 2000, s. 27
19

SCHUBERT, Alfréd. Péče o památkově významné venkovní komunikace. Praha: Národní památkový ústav, ústřední praco-

viště, 2007. ISBN 978-80-87104-10-1, s. 135 - 156
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různé nápisy. Jedná se o poukázání na historické události (například dlažební kostky zachycující popravu
českých pánů na Staroměstském náměstí), reklamy nebo dekorativní rostlinné motivy. Mozaiková dlažba
ale není jen pražským specifikem, přestože právě v Praze je její četnost a rozmanitost největší.
1.2.1. Nové materiály
Kromě tradičních kamenných dlažeb se ve 2. polovině 19. století začaly objevovat už i první asfaltové
cesty. První povrchový asfalt byl použit v Paříži v roce 1858. V Čechách se první pokusy o užití asfaltu
objevily po roce 1875.20 Masově však začal být užíván až po druhé světové válce. Vystřídal tak mnoho
kamenných mozaik, které za první republiky pokrývaly většinu pražských chodníků.
Asfalt se také brzy začal používat ke „spravení“ propadlých kamenných dlažeb, tedy zalití narušené
části dlažby. Takové zásahy do původní podoby dlažeb ovšem výrazně narušily historickou i estetickou
hodnotu místa. Asfalt neoplývá stejnými kvalitami jako kámen a tedy ho nemůže plně zastoupit bez
ztráty charakteru ulice. Pod asfaltovými cestami jsou často dodnes schovány kamenné dlažby. Příklady
těchto procesů můžeme nalézt při našich každodenních cestách po městě. Pod jednotvárnou asfaltovou
hmotou leží mnohem zajímavější kamenná dlažba. Historie byla překryta inovací. Střet těchto dvou materiálů (vznikající překrytím jednoho druhým) vytváří esteticky zajímavá místa, která jsou navíc mementy
historických událostí.
Kromě asfaltu se stal oblíbeným materiálem k dláždění také beton. Pokládal se ve čtvercových a obdélníkových blocích. Začaly být používány i „zdobnější“ vzory jako například zámková dlažba. Z betonu jsou
také často stavěny obrubníky. Tento typ dláždění je pro centra historických cest nevhodný stejně jako
pokládání asfaltu. Existují však i místa, která nepodlehla trendům nových materiálů a dokázala zachovat

20

ZACHOVÁ, Hana. Chůze ve městech v 19. a 1. pol. 20. st. Dostupné z: Zprávy památkové péče, ročník 60, č. 9. 2002, s. 178

Obr. 2 a 3 Příklad překrytí dlažby asfaltem, Praha
4 - Košíře. Vlastní fotografie, 2017

16

kamennou dlažbu. Takovým příkladem je historické centrum Prahy nebo Českého Krumlova.21
Na neestetiku asfaltu reagoval v roce 2014 Jan Kaláb, který v Praze na Letné vymaloval vyasfaltované chodníky různými barvami. Barevné plochy rozlišoval podle spár, „záplat“, které v asfaltu vznikly
kvůli různým stavebním pracím. Díky barvám vdechl chodníkům nový život a patrně i trochu veselosti kolemjdoucím. Domnívám se však, že skrytá krása se dá nalézt i ve spleti prostých šedých
tónů a prasklin a to i přes jejich popisovanou ošklivost. Kalábova zpestření chodníků mohla kolemjdoucí
povzbudit k tomu, aby k povrchu chodníků vůbec sklonili se zájmem zrak. Podobnou reakcí je počin,
kdy do praskliny v asfaltu byla zasazena drobná modrá mozaika. Objevila jsem ji na chodníku v Liberci.
Nepodařilo se mi o ní dohledat žádné bližší informace, myslím ale, že jí to na zajímavosti neubírá.
1.2.2. Snaha o obnovu dlažby
Pro 2. polovinu 20. století byly klíčové proměny materiálů a upřednostňování funkčnosti před historickou a estetickou hodnotou. V důsledku toho zaniklo mnoho cenných původních dlažeb, které byly
nahrazeny neestetickým asfaltem a betonem. V posledních letech se však objevuje snaha o revitalizace
dlažby. Více si uvědomujeme hodnotu původních historických komunikací, a tedy památkáři projevují
zájem o obnovu původní kamenné dlažby a pečlivé zachovávání dochovaných dlažeb. Zatímco ve 20.
století byly často kamenné dlažby pokryty vrstvou asfaltu, nyní panuje mezi odborníky opačná snaha –
objevit pod asfaltem znovu staré dláždění a vrátit tedy ulicím jejich původní vzhled.22 Důležité je, aby
kamenné dlažby vykukující zpod asfaltu byly považovány za památkově hodnotné a tedy nebyly znovu

Obr. 4 Mozaika dosazená do praskliny v asfaltu.
Vlastní fotografie, 2017

„spraveny“ zatavením asfaltem, ale naopak zpod asfaltu zachráněny. Odstranění asfaltového přelivu je-

21

Gebrian VS: 17. Český Krumlov – druhé nejkrásnější město na světě. In: Stream.cz [online]. Praha: Seznam.cz a.s.,

2012 [cit. 2018-06-18]. Dostupné Dostupné z: https://www.stream.cz/porady/gebrianvs
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proveditelné a často i jednoduché, i když se při něm někdy mohou některé kameny poškodit.23

2. MLČENLIVÁ SVĚDECTVÍ

Následující část se týká příběhů a děje, který se na chodnících může odehrávat. Chodníky jsou stálou součástí míst, ve kterých se nacházejí. Zůstávají zde jako mlčenliví svědkové proběhlých událostí. S vnímavým a poučeným přístupem člověk získá možnost nahlédnout do oněch svědectví, která chodníky uchovávají. Stačí se projít městskými uličkami, vnímat pod nohama dlažbu a poslouchat, co vypráví. Ráda
bych takto nalezla určité útržky dějin a příběhů, které chodníky po staletí mlčenlivě shromažďují – ať už
se jedná o velké dějinné události nebo drobné příběhy běžných lidí.
Podobně pracoval teoretik Walter Benjamin, který se v průběhu dlouhých let věnoval oblasti pařížských
pasáží – pozoroval, psal si poznámky a hledal v literatuře, fotografiích a obrazech. Takto například vyzkoumal, jak se postupně měnila funkce Pasáže de la Reunion od nádvoří v 16. století po místo setkávání
zlodějů a místo pro obchody s látkami ve století devatenáctém.24 Díky této práci se mu postupně odhaloval charakter ulic. Ráda bych se pokusila o obdobný proces prostřednictvím textu o oblasti chodníků.

23
SCHUBERT, Alfréd. Péče o památkově významné venkovní komunikace. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. ISBN 978-80-87104-10-1, s. 131
24
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2.1. Události dějin
U mnoha převratných dějinných událostí sehrála svou roli sama ulice. O těchto událostech by se nepochybně dalo hovořit delší dobu, protože ale nejsou jedinou oblastní mého zájmu v této práci, zvolím si
jen určité nejdůležitější body a objasním jejich vztah k prostředí ulice.
2.1.1. Vzpomínky v dlažebních kostkách
Dláždění ulic může být nositelem vzpomínek na historické události; i něco tak zdánlivě obyčejného
jako dlažební kostka může uchovávat svědectví. V šedém dláždění Staroměstského náměstí je umístěno
27 bílých křížů – jeden za každého popraveného pána při stavovském povstání. Na tyto kříže reagovala v roce 2011 skupina Ztohoven, která vydláždila kříž osmadvacátý. Pomník s pouhými 27 kříži totiž
považovali za chybu – mezi popravené pány by měl být počítán i Martin Fruvajt z Podolí, který sice
před popravou spáchal sebevraždu, jeho hlava však přesto byla posmrtně sťata. Členové skupiny měli
vše pečlivě připravené a celá akce byla lidmi považována na oficiální. Na novém dláždění si lidé navíc
dlouho žádné změny nevšimli. Později samozřejmě vyšla pravda najevo, ale skupině nakonec dali za
pravdu i samotní historikové.25 Tento čin upozorňuje na nedostatky v našem naučeném vnímání histo-

Obr. 5 Skupina Ztohoven, Osmadvacet českých
pánů, 2011

rie a navíc se ukázal jako určitý test pozornosti a vnímavosti lidí.
V pražských i mimopražských ulicích můžeme dále spatřit zlaté pomníčky, které jsou zasazeny místo
některých dlažebních kostek. Jedná se o součást mezinárodního projektu Stolpersteine, v českém překladu Kameny zmizelých, který připomíná oběti nacismu a hlavně holocaustu. Kostky jsou umístěny
před domy, ve kterých bydleli Židé a byli z nich vyhnáni. Zaznamenávají jméno, rok narození, místo
deportu a někdy i datum smrti. Autorem projektu je německý umělec Gunter Demnig. Kameny jsou
umísťovány na zem a ne například na zdi z prostého důvodu – pokud si chce kámen někdo přečíst, musí
se nejprve před obětí sklonit. První kámen byl položen v roce 1992 v Kolíně nad Rýnem. V Čechách
25

Obr. 6 Kamenny zmizelých, Spálená ulice. Vlastní
fotografie, 2017
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byla první kostka položena v pražské Jáchymově ulici v roce 2008 samotným Demnigem.26 Dnes jich
existuje několik stovek v různých městech, kromě Prahy například v Olomouci, Ostravě nebo Třeboni.
Českým specifikem je také menší varianta kostek, většinou se jedná o členy rodiny, jejichž kameny jsou
umístěny těsně vedle sebe místo jednoho velkého kamene.
Uchování vzpomínek v dlažbě může být však ještě autentičtější než zasazené pomníčky. Příkladem je
ulice Na Příkopech, která byla vydlážděná z kamenů získaných z židovských náhrobků z Údlic u Chomutova. Náhrobky byly v 70. letech odvezeny, rozřezány na kostky a písmo na nich bylo přebroušeno.27
Bývalý režim byl známý svým odporem k náboženství, i proto se takový čin vůbec mohl uskutečnit.
Původ dlažby není obecně příliš známý, v ulici se denně pohybuje velké množství místních i turistů, kteří
nevědí, že kráčí po bývalých náhrobcích.

Obr. 7 A Barricade of the Paris Comunne, Rue
Brasfroi, neznámý fotograf

2.1.2. Barikády
Podstatným svědectvím, které chodníky uchovávají, jsou události spojené se stavbou barikád. Dlažební
kostky bývaly přímo jejich součástí. Slovy Jana Drdy byly pražské barikády „(…) z převržených tramvají,
továrních bedniček plných šroubů (…), z žulových chodníkových obrub.“28 Zdánlivě neoddělitelný prvek ulice byl
dočasně vyrván ze země a použit k její samotné obraně. Podobně popisuje Georges Didi-Huberman
Thibaultovu fotografii pařížských barikád z roku 1848: „Ulice je před našima očima rozpárána a vyzvrátí své

26

PUCI, Jan. Pomníčky v chodnících připomenou oběti nacistů. In: Deník.cz [online]. Praha: VLTAVA LABE MEDIA, 2005

[cit. 2018-06-23]. Dostupné z: https://www.denik.cz/umeni/kameny_zmizelych20081008.html
27

ŠTROMPF, Petr. Dlažba v ulici Na Příkopě je i z židovských náhrobků. In: Pražský deník.[online]. Praha: VLTAVA LABE

MEDIA, 2005 [cit. 2018-06-23]. Dostupné z https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/dlazba-v-ulici-na-prikope-je-i-z-zidovskych-nahrobku-20130827.html
28

Obr. 8 Thibault, Barricades Before the Attack, Rue
Saint-Maur, 1848
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dlažební kostky, aby se z nich vybudovaly barikády.“29 Neživé dlažební kostky jako by se na určitou dobu staly
součástí zdánlivě živých barikád. V těchto dlažebních kostkách nepochybně zůstala uchovaná část historie, které byly přímými účastníky. Na rozdíl od dlažebních kostek byl asfalt jako materiál pro stavbu
barikád nevhodný. Tuhé bloky asfaltu se zkrátka nedaly tak snadno vyrvat z útrob ulice. Podle postav
Drdovy Němé barikády bylo používání asfaltu místo žulových kostek hloupost: „jestli nám to tu Němci nabourají, tak to jen pro ten pitomej asfalt!“.30

2.2. Ulice jako dějiště kulturních událostí
Ulice se často stává místem konání kulturních akcí. Koncerty, happeningy a performance, pouliční umění,... Podobné události upoutají lidi a přitáhnou je na stejné místo. Jsou určitým spojovacím
článkem – v danou chvíli jsou diváci naladěni na podobnou vlnu, soustředí se na sledování stejné události. Jako by se chodník na vzácný okamžik proměnil v jeviště.
2.2.1. Happeningy
Ráda bych tuto část začala popisem akcí Vladimíra Boudníka jako určitého předchůdce happeningů. Vladimír Boudník se ve své tvorbě četně inspiroval pražskými ulicemi. Soustředil se především na omítku
zdí na periferiích, ve kterých hledal skrytou poetiku. V ulicích pořádal i různé akce, které bychom mohli
označit právě za předchůdce pozdějších happeningů. Důležitou součástí těchto akcí byli náhodní kolemjdoucí, kteří – zaujati neobvyklým děním na jinak všední ulici – začali Boudníkovu práci sledovat.
„Přihlížejících bylo tolik, že přepadávali do silnice a bránili dopravě.“ Vzpomíná na Boudníkovy akce jeho přítel
29

DIDI HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna. Esej o spadlé draperii. Praha: Agite/Fra, 2009. ISBN 978-80-86603-80-
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Vladislav Merhaut.31 Boudník na těchto kolemjdoucích testoval jejich potenciál obrazotvornosti a tvůrčích schopností. Vycházel z předpokladu, že jím disponuje každý a tedy se každý také může zapojit do
tvořivého procesu přetváření lidské společnosti.32
Mezi estetikou zdí a chodníků můžeme nalézt jistou paralelu. Jedná se o prvky města, které přehlížíme.
Zaměříme-li však na ně svou pozornost, můžeme v jejich ošklivosti spatřit utajenou krásu a poetiku.
Zdi i chodníky podléhají působení času; na obojím pak můžeme toto působení naleznout. Obojí je také
prostorem, „semeništěm“ pro ubohé tvary a formy – ať už se jedná o graffiti objevující se na zdech nebo
kusy hadrů, žmolků a dalších odpadků povalujících se po chodnících a poukazujících na lidskou existenci.33
Jako další výrazný příklad bych ráda zmínila demonstrace Milana Knížáka. V 60. letech minulého století
zorganizoval Knížák v pražských ulicích tři výrazné zdokumentované akce, které vycházely z přímého zapojení kolemjdoucích. Prostředí ulice pro ně tedy bylo klíčové. Zahrnovaly navození pocitů a stavů mimo
každodenní všednost. Například při Demonstraci jednoho v roce 1964 mohli náhodní chodci na své
běžné cestě projít kolem cedule s nápisem „PROSÍM KOLEMJDOUCÍ, ABY, POKUD MOŽNO, PŘI
PROCHÁZENÍ KOLEM TOHOTO MÍSTA KOKRHALI“.34 Zda prosbě vyhověli či nikoliv, záleželo na
nich, ocitli se nicméně v abnormální situaci. Kromě cedule spatřili muže, který ležel na chodníku na roz31
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Obr. 9 a 10 Milan Knížák, Procházka po Novém
světě, 1964
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vinutém papíře v netradičním oblečení a četl knihu, ze které postupně vytrhával listy a následně je pálil.
Demonstraci na všechny smysly (nazývanou také Procházka po Novém Světě) zorganizoval Knížák na
Novém Světě také roku 1964. Nebyla už jen pro náhodné kolemjdoucí – tentokrát byli diváci na tuto
událost zváni prostřednictvím plakátů. Jednalo se o událost většího rozsahu. V úvodu akce byli diváci
nejprve připraveni na to, co se bude odehrávat dále, „vyšinuti“ ze svého normálního stavu. To zahrnuje
například čekání v neznámé uzamčené místnosti, ve které je rozlité velké množství voňavky a ve které
jsou účastníci poměrně natěsnaní. Po této zkoušce následuje samotná procházka, během které se odehrávají nejrůznější dopředu naplánované věci. „Účastníci jsou v kruhu. Kolem nich krouží, křičí, hlučí, probíhají,
prorážejí kruh, objíždějí na motorkách, autech organizátoři demonstrace. Z výše se spouští židle, hledí a ukazují na ni.
Židle je dole, přijde člověk, vezme židli a postaví ji na sokl. Všichni padnou na zem. Po minutě přijde zase člověk, židli
sundá a sedne si na ni.“35 Mezi další netradiční věci, které účastníci spatřili, byl například muž hrající vleže
na ulici na kontrabas. Po ukončení akce odcházejí její účastníci domů. Demonstrace tím však pro ně
nekončí – pokračuje svou druhou čtrnáctidenní částí, kterou každý účastník vykonává samostatně. Součástí této části je vše, s čím se každý jednotlivý účastník během 14 dní setká. Druhá část tedy od účastníků požaduje větší vnímavost k věcem, které se v jejich životech denně odehrávají.
2.2.2. Události
V roce 1981 se uskutečnila kulturní akce s názvem Malostranské dvorky. Jednalo se o akci organizovanou převážně mladými umělci, kteří vystavovali svá díla na několika dvorcích na Malé Straně. Přestože se
jednalo o oficiálně povolenou akci, účastníkům bylo jasné, že se pohybují na hranici legality.
Na jednom z dvorků v Loretánské ulici byla například poprvé vystavena Židle Magdalény Jetelo-

35
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vé. Dalším z vystavujících byl Ivan Kafka, který zaplnil Jánský vršek stovkami špejlí zapíchaných do
mezer v dlažbě. O Malostranských dvorcích byl bezprostředně po jejich otevření natočen také dokument s názvem Roztomilé odpoledne, jehož autorem byl Petr Zrno. Dokument byl tři dny promítán v kinech před filmy a následně zakázán. Zakázáním se však jen zvedl zájem diváků – počet lidí navštěvujících dvorky poté rapidně vzrostl.36
Návštěvy dvorků mnoha lidem ozvláštnily a zpříjemnily cesty po samotném centru města. Organizátoři akce vytvořili dokonce mapy se značením vystavovaných děl – lidé tak měli přehled, kde se co
nachází a pomocí mapy mohli navštívit všechny vystavované objekty. Malostranské dvorky se staly jedinečnou událostí. Za její jedinečnost může z části kvalita vystavovaných objektů, z části vědomí čehosi
zakázaného a v neposlední řadě stará a tajemná atmosféra dvorků. Podobná událost už by se na stejném
místě nemohla opakovat – velká většina dvorků je v dnešní době využívána jako terasa restaurací (většinou i se zastavěným stropem) nebo nepřístupná. Malostranské dvorky tedy ztratily část ze své dřívější
atmosféry.

Obr. 11 Ivan Kafka, Vymezení, 1981

I dnes však můžeme zažít události, které na chvíli změní každodennost a šeď ulice a vtáhnou nás do
nevšedního zážitku. Budu-li vycházet z vlastního nedávného zážitku, ráda bych zmínila vernisáž výstavy
Petra Nikla s názvem Pijavice v Galerii Václava Špály na podzim roku 2016. V den vernisáže jsem
šla s kamarádkou náhodou Spálenou ulicí a upoutalo nás velké množství lidí postávajících před prosklenou výlohou galerie. O vernisáži jsme neměly žádné informace, ale když jsme došly ke skupině lidí, hned
nám bylo jasné, co se v galerii odehrává. Nikl vytvářel svá díla hned za sklem galerie, při čemž ho sledovalo právě ono velké množství lidí. Ve tvářích většiny se dal spatřit zaujatý až fascinovaný pohled, lidé
mezi sebou hovořili o Niklově práci, k davu se postupně přidávali další. Událost mně a patrně i ostatním
ozvláštnila večer při jinak již tradiční cestě ze školy. Myslím, že takto přístupný pohled na pracujícího
36
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umělce navíc upoutal pozornost i u lidí, kteří by se jinak na vernisáž (nebo třeba ani vůbec do galerie)
nevydali.

2.3. Běžný život
Pro to, abychom na chodních nebo pozorováním chodníků získali zprávy o lidské existenci, se však
na ulici ani nemusí odehrávat žádné velké události. Někdy nám podají zprávu o obyčejnějších věcech.
I drobné lidské příběhy mohou obsahovat svou poetiku. Jedná se například o kresby, které na chodnících
zanechávají děti. V této roli funguje chodník jako místo dětských her a aktivit. Chodníky také často slouží
jako prostor pro různá městská informační sdělení ve formě nápisů – o několik metrů dále se nachází
restaurace; uklízejte si, prosím, po svých psech.
Běžný život ve vztahu k chodníkům se objevuje i v tvorbě různých umělců. Zobrazil ho mimo jiné
Lászlo Moholy-Nagy. Zajímal se o město v celé jeho šíři – přirozeně tedy zachytil i ulice a jejich chodníky. Do popředí se dostávají na fotografiích i v záběrech Moholy-Nagyho dokumentárního filmu Berliner
Stilleben. Zde se chodníky objevují v záběrech ulice z ptačí perspektivy (takové záběry zachycují hlavně
proudění lidí), ale i v detailech. V detailech vidíme průchody do dvorků a podloubí, předměty pohozené
na chodnících. V těchto záběrech můžeme spatřit především život, který se na ulicích odehrává – nakupující lidi, hrající si děti, předměty, které vypovídají o životě svých majitelů.

Obr. 12 Zbyněk Sedlecký, Bez názvu, 2017, z výstavy Pravé poledne

Obr. 13 Zbyněk Sedlecký, 2016, z výstavy Kapitánův stín

Podobné prvky můžeme naleznout v malbách Zbyňka Sedleckého, jehož tvorbu jsem měla možnost
spatřit na výstavě s názvem Pravé poledne v Galerii Václava Špály. Autor zde od konce března do začátku
května letošního roku vystavoval cyklus maleb, který se zabývá městským prostředím, člověkem a jeho
okolím. Soustředí se na prostředí ulic a jejich dění. Na vystavovaných malbách můžeme spatřit především
dělníky pracující na opravách města. Zachycují živost a dynamiku města, zároveň ho ale zobrazují v jakési
harmonické klidné atmosféře. Z šedých odstínů chodníků vystupují výrazné barvy vest dělníků, zároveň
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však nejsou výrazné až příliš a nijak nekřičí. Sedlecký se i ve své další práci často zabývá právě městem,
jen si vždy vybere trochu odlišný motiv. V jiných malbách, které nebyly v galerii vystaveny, se dokonce
více zaměřuje přímo na povrch chodníků a zobrazuje prvky, které na nich můžeme naleznout, na což
jsem se ve fotografiích a frotážích mimo jiné zaměřila i já ve výtvarné části práce.

2.4. Úpadek
Ulice má také svou stinnou stránku, které se často můžeme stát svědky, přestože se tomu snažíme
vyhýbat. Právě tato její stránka však má specifickou atmosféru. Ošklivost a rozpadání; úpadek lidského života, který zahrnuje silné příběhy. Úpadek ulice se může týkat jejího samotného vzhledu –
podobně o tom hovoří M. A. Ripellino: „bizarní labyrint špinavých nedlážděných uliček úzkých jako šachty,
odkud koště slunce jen vzácně vymetlo smetí stínu. Ty škaredé neduživé chodníčky zničehonic zmizely v břiše nějakého
domu, zase se vynořily, a najednou skončily za slepou zdí. Byly to uličky klikaté, s lucernou na rohu, s podezřelými
loužemi před vraty v gotických výklencích.“37
Temné nehezké uličky uchovávají svědectví o lidském životě mnohem výrazněji než běžná čistá „krása“
ulice. V ošklivosti můžeme naopak najít krásu opravdovější; tu, kterou do ní bezděky ukládá lidský
život a běh času.38
Úpadek ale může být formován také lidmi, které na chodnících můžeme spatřit. Na tento aspekt ulice
se ve svém díle zaměřila německá fotografka Germaine Krull. Rozhodla se fotografovat lidi, pro něž je
ulice jediným domovem, dlažba jim slouží jako poslední možné útočiště. Její dílo tak dostalo určitý sociální rozměr. Na fotografiích můžeme spatřit chodník v roli prahu chudoby, chodník jako „kontaktní povrch
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mezi tělem a kamenem, přičemž kámen je předurčen, aby sloužil jako pohovka pro vždy nepohodlný odpočinek těla“.39
Lidé, kteří nemají žádnou jinou skrýš, než samotnou ulici, zkrátka složí své tělo kdekoliv, kde pro něj
najdou místo – v pasážích, arkádách, menších a temnějších uličkách, kde budou moci nerušeně spát.40
Pro nás, kteří s něčím takovým zpravidla nemáme žádné zkušenosti, je to něco nepředstavitelného. Jedná
se o záležitosti, které při svých každodenních cestách ulicemi raději nechceme vidět a zabývat se jimi.
Většinou se do podobných uliček ani nedostaneme – záměrně se jim vyhýbáme. Jejich svět je pro nás
příliš vzdálen. Svými slovy to potvrzuje také Walter Benjamin: „Neboť co víme o nárožích, obrubnících, architektuře dlažby my, kteří jsme pod bosými chodidly nikdy necítili žár, špínu a hrany kamení, kteří jsme nikdy nezkoumali,
jak zarovnat nerovnosti mezi dlažebními kostkami, aby se na nich dalo spát?“41
Podobné příklady můžeme nalézt také v díle Eugena Atgeta. Ve své práci se zaměřil rovněž na ulici a její
stinné stránky. Na jeho fotografiích můžeme spatřit bezdomovce stejně jako prostitutky čekající na
ulicích na vhodné kolemjdoucí.

Obr. 14 Germaine Krull, Bezdomovec (pod mostem), 1928

2.4.1. Pod povrchem ulice
Při cestách ulicemi často narážíme na zdánlivě běžné součásti dlažby – kanály. Zachycují proudící vodu,
zabraňují hromadění odpadků a odpadních vod na povrchu ulic. Spojují ulici s jejím podzemním prostorem. Jsou tedy určitým mezníkem mezi běžně viditelným, něčím, co je na povrchu, a mezi něčím, co
má raději zůstat lidskému zraku skryté, tedy pod povrchem. Walter Benjamin hovoří o kanálech (a také
například o vstupech do metra nebo fontánách) dokonce jako o vstupech do podsvětí. Ve starověkém
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Obr. 15 Eugene Atget, Prostitute Taking her Shift,
La Villette, 1921
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Řecku se takové vstupy nacházely na různých místech zdánlivě skryté zrakům kolemjdoucích.42 Chvilkové vyvěrání obsahu kanálů na povrch je v tomto případě tedy přímým kontaktem podsvětí s běžným
světem. Jedná se o nežádoucí jev, který lidé neradi spatřují – ať už o něm uvažujeme metaforicky
jako o zmiňovaném kontaktu s podsvětím nebo jen fakticky jako o prostém proniknutí odpadního materiálu na povrch.
Jako by pod městem existovalo ještě další město – temnější a znepokojivější. Ráda bych tento aspekt
ulice ilustrovala slovy Victora Huga: „Takto má tedy Paříž pod sebou ještě Paříž druhou; Paříž stok, která má své
ulice, křižovatky, náměstí, slepé uličky, tepny i svůj oběh krve tvořený bahnem, jenom tomu chybí lidská podoba.“43 Franz
Roh toto podzemí označuje jako „infernální obsah velkoměsta“.44
Na existenci znepokojivého podzemí upozorňoval svými fotografiemi například Nadar. Objevovaly se na
nich záběry z katakomb, které přesně zachycují onu analogii s podsvětím. Ve vztahu ke kanálům je pro
nás zajímavá Moholy-Nagyho fotografie s názvem Rinnstein. Kromě formálních kvalit snímku je zde důležitá hlavně volba předmětu k fotografování (poklop kanálu jako vstup do „podsvětí“ a hadr zachycující
vodu) a vhodného okamžiku (chvíle vyvěrání vnitřního na povrch).45

Obr. 16 Nadar, Katakomby, 1861

2.4.2. Odpadky, ztracené předměty a městské draperie
Druhým objektem, o kterém chci v této části hovořit, jsou odpadky, které se na chodnících povalují.
Jedná se o nejrůznější předměty – ztracené kusy oblečení, obaly od jídel, cigaretové nedopalky. Věc,
42
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Obr. 17 Lászlo Moholy-Nagy, Rinnstein, 1925
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která spadne na zem nebo je tam záměrně vyhozena, je určena k postupnému rozkladu. Jsme však zvyklí
vnímat věci jako samozřejmost, která nám je naservírována ve své hotové formě. Neuvědomujeme si
původ věcí stejně jako jejich další cestu na skládky a k rozložení. Některé věci však nemusí nutně zaniknout, ale mohou se stále navracet ve věčném procesu recyklace své podoby a určení.46 Odpadky jsou
tedy v podstatě reinkarnací původní podoby věcí – zachycují jejich určité navracení, přežívání jejich
forem.47 S postupem času tímto rozkladem věc „opisuje fatální pohyb úpadku“ 48, blíží se čím dál více k beztvarosti. V této své konečné fázi však zároveň ukazuje svoji pravou podobu – už se nemůže za nic schovávat ani nic předstírat. Jedná se o úplné vyjevení věci, o její finální odhalení.49
Z tohoto důvodu jsou pro nás odpadky důležité. Jejich hledáním, dokumentováním a třeba i sbíráním můžeme vytvářet nové vědění – dle slov Didi-Hubermana dokonce nové estetické světy.50
V odpadcích totiž můžeme při soustředěném pozorování spatřit skrytou sílu. Zachycují také historii – svojí a mnohdy i svého majitele, jako je tomu například u vyhozených nebo ztracených kusů oblečení. Jedná se o něco, co Didi-Huberman označuje jako hadrovou paměť města.51 Pokud se zaměříme
na odpadky, vyjeví se nám nové poznatky. Zvláštní součástí této hadrové paměti města jsou různé
typy látek a hadrů, které se v pařížských ulicích používaly k zachycení obsahu proudícího z kanálů.
Zabraňovaly tedy většímu proudění vody po ulicích. Použiji-li analogii s podsvětím, kterou jsem nastínila
výše v části o kanálech, zadržují tyto hadry pronikání podsvětí na povrch mezi běžné lidi. Zároveň jsou
46
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Obr. 18 Krabička od sirek. Vlastní fotografie,
2018
Krabičky od sirek běžně vnímáme hlavně ve
vztahu k jejich obsahu. Do této už se však nic
schovat nemůže – je jen prázdným sešlapaným
obalem.
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jakýmsi upozorněním – spatří-li chodec na ulici tento kus hadru, ví, že zároveň spatřuje místo, na kterém
vnitřní (podzemní) obsah vyvěrá na povrch. Několik umělců se rozhodlo tyto hadry fotografovat. Nejvýznamnějším z nich je podle mého názoru Alain Fleischer.
Fleischer se ve své práci soustředil na již zmiňovanou „hadrovou paměť města“, konkrétně ony kusy hadru,
které se používaly k zachycení proudu z kanálů. Stejný objekt si k fotografování vybralo i několik dalších
umělců (například Steven McQueen nebo Denise Colomb), dílo Alana Fleischera je ale nejširší a nejkomplexnější. Dokumentováním tohoto prostého kusu látky v různých podobách a na různých místech předkládá Fleischer divákovi díl lidské historie. Soustředí se na estetiku ubohého nehezkého tvaru. Z tohoto
zdánlivého mála však umí vydobýt utajenou krásu – právě tu, kterou do něj uložil lidský život a působení
času. Dílo je navíc hodnotné kvůli množství fotografií, které se Fleischerovi podařilo zachytit. Při práci
postupoval systematicky, soustředil se na pečlivé hledání těchto městských žmolků. Jeho série nakonec
obsahovala až okolo 800 fotografií. Podobné dlouhodobé pozorování a dokumentování ukázal Alain
Fleischer také ve filmu Rok a den. Zde můžeme spatřit jeden roh ulice natáčený po dobu celých dvanácti
měsíců.52
Díky psaní této kapitoly jsem byla schopna najít a zdokumentovat vlastní sbírku odpadků a hlavně
hadrů a žmolků v různých podobách – i když ne zrovna těch umístěných u kanálů. Ukazuji ji na následující straně.

Obr. 19 Alain Fleischer, Paysages du Sol, 1967

Tyto odpadky všemožně narušují „krásu“ města, zároveň nám však ukazují jeho pravou reálnou podobu.
Jsou přirozenou součástí měst, která by bez svých podzemí nemohla fungovat. Zaměřením se na
nehezké části města a na jeho útroby se na město díváme komplexněji a bez zbytečných iluzí. Spatříme
více z jeho dynamiky a organického života.
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Obr. 20 - 25 Vlastní fotografie, 2017-2018
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2.4.3. Rozklad
Na dynamiku a organický život mohu navázat i v další části týkající se rozkladu, který jsem již nastínila v části o odpadcích. V procesu rozkladu se organické postupně mění v anorganické. K ilustraci nám
může sloužit fotografie Germaine Krull s názvem Ulice Rivoli – ulice Halles v půl jedenácté ráno. Zobrazuje
chodník na tržišti, kde se rozsypalo jídlo. Jídlo na snímku je stále poněkud zachovalé, ze zkušenosti však víme, že zůstane-li na chodníku ležet, neodkladně se u něj proces rozkladu bude zrychlovat.
Pro tuto fotografii tedy není důležité jen to, co vidíme, ale i to, že víme, co bychom mohli vidět. Jedná
se o jakousi tušenou budoucnost, kterou může obsahovat každý fotografický snímek.53 Podobné zbytky
jídla, které směřují k rozkladu, můžeme někdy naleznout při svých běžných cestách, jako jsem například

Obr. 26 Germeine Krull, Ulice Rivoli - ulice
Halles v půl jedenácté ráno, kolem 1928

já nalezla před domem rozbité skořápky od vajíček a tvaroh. Vypadalo to, jako kdyby se někomu roztrhla
taška s nákupem nebo jako kdyby někdo vyhodil jídlo z okna.
Další a poněkud syrovější zobrazení rozkladu nám nabízejí fotografie Eliho Lotara. Eli Lotar byl
francouzský fotograf žijící od roku 1905 do roku 1969. K fotografii ho přivedla Germaine Krull.54
V jejich díle můžeme spatřit příbuzná témata – především oblast ulice a dokumentární charakter jejich
záznamů. Lotar v ulicích nacházel a zaznamenával skutečná svědectví, která jsou výmluvná hlavně svou
syrovostí – prostým zachycením reality. Jeho fotografie tak získávají určitý znepokojivý aspekt. Jedná
se například o snímky chodníků před jatkami. Lotar vyfotografoval kůže zabitých zvířat – bezprostředně v louži krve, srolované. Zvířecí kůže připomíná další druh městského hadru – podobný, jaký fotografoval Alain Fleischer. Stejným způsobem s ní je také zacházeno. Jatka zde (a i obecně) reprezentují
odosobnění a mechanizaci smrti. Jako by zvířecí kůže byla jen dalším městským smetím. Stopy krve na
chodnících však připomínají, že tomu tak není – jedná se skutečně o předmět ztělesňující smrt. Kůže
53

BARTHES, Roland. Světlá komora. Praha: Agite/Fra, 2005. ISBN: 80-7115-081-90, s. 86

54

Eli Lotar (1905 - 1969) Jeu de Paume. Www.jeudepaume.org [online]. Toulouse: NFrance, 2010 [cit. 2018-03-05].

Obr. 27 Rozsypané potraviny, detail se skořápkou
vajíčka a tvarohem. Vlastní fotografie, 2017
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je zbavena tvaru, její tvar je dokonce přímo zhroucen, změněn v beztvarou hmotu – rudou, s draperií
útrob.55 Černobílost fotografie ještě více nahrává podobnosti hadru a střev – stopy krve mohou být pomýleny s vodou.
Podobný aspekt můžeme spatřit na fotografii Charlese Marvilla, který zobrazil práci koželuhů na ulici.
Zde už se jedná o další zpracování zvířecí kůže, ve které nyní jen tušíme jatka Eliho Lotara. Důležitou
roli zde opět hraje dlažba.
Dnes je nám možná už představa jatek poněkud vzdálená, proces výroby se přesunul na místa, ke kterým
běžně nemáme přístup. Slovy K. P. Liessmanna: „nikdo by dnes už nedokázal říct, jakými cestami prochází týrané
maso, než se nakonec octne, chutné a abstraktní, na našem talíři.“ 56

Obr. 28 Charles Marville, Cours de la Bièvre,
1862.

Můžeme si jen představovat, jaké reakce by v nás vyvolala cesta ulicí, kdybychom při ní spatřili tento
„cár“. O podobném (a ještě horším) zážitku hovoří Charles Baudelaire ve své slavné básni Mršina. Popisuje, jak i lidské tělo může být redukováno na hmotu, na cáry podobné draperii. Na ulici tedy spatřil
„pářící se břicho“ nebo „živé cáry slizu“. To vše je shrnuto v jedné důležité větě: „tvar mizel“.57
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Obr. 29 Eli Lotar, The Abattoirs, 1929

Obr. 30 Eli Lotar, The Abattoirs, 1929

Obr. 31 Alain Fleischer, Paysages du Sol, 1967
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DIDAKTICKÁ ČÁST
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3. DĚTI A CHODNÍKY

Následující část pojednává o didaktickém uchopení tématu, o jeho přiblížení dětem. Děti jsou k okolnímu světu často všímavější než dospělí. Zajímají se o svět kolem sebe – přirozeně tedy jejich zrak
sklouzne i k zemi. Osobně považuji za velmi důležité, aby děti hlouběji vnímaly své okolí a uvědomovaly si jeho jednotlivé prvky. Při chůzi městem nás však nejvíce upoutají prvky, které se nás také upoutat
snaží – výlohy, reklamní poutače, všudypřítomné nápisy a světla,… Důležité je tedy nenechat se tímto
pohltit a naučit se vnímat i něco jiného.
Prostřednictvím dílčích úkolů nebo tematických řad vycházejících z tématu chodníků mohou děti objevit
složky města, které jim nabídnou něco navíc. Mohou děti naučit hledat důležitost ve zdánlivě nepodstatném, spatřit krásu ve zdánlivé ošklivosti. Mohly by zlepšovat citlivost vůči okolním podnětům, kultivovat
jejich vnímavost a naučit je uvědomovat si a následně respektovat hodnoty – historické, estetické a sociální.
Projekt jsem dlouhou dobu promýšlela. Snažila jsem se zohlednit různé aspekty tématu a poté zvolit ty
nejpodstatnější a zároveň takové, které jsou blízké a srozumitelné dětskému věku. S tímto zvážením jsem
navrhla výtvarný projekt, který má za cíl pomoci dětem objevovat charakter ulice a tím prohloubit jejich
zájem o svět, ve kterém žijí. Zároveň jim na tento svět nabízí objevný pohled. Může jim pomoci hlouběji
chápat vztahy věcí, jevů a prostředí, vnímat okolí s větší citlivostí a s vycítěním různých podtextů, orga-
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nického pulzování světa a mnohoznačnosti věcí.58 A to i prostřednictvím maličkosti, kterou se chodníky
zdají být. Právě maličkost totiž může dobře ilustrovat i velkou myšlenku. Podobně o tom hovoří K. P.
Liessmann: „Avšak při soustředění na nepodstatné věci mohou občas problesknout obrysy společnosti a jejích obsesí zřetelněji než u leckterých sálodlouhých pokusů o nové osvětlení záhady bytí.“59
V předchozích odstavcích jsem vysvětlila, čím je téma blízké dětem a co je jeho cílem, přesto je s ním
spojen určitý problém – překonávání odporu, který v dětech může vyvolávat. Lidé žijící na ulicích
nebo i obyčejné pohozené předměty a odpadky budou mít patrně pro děti negativní konotace, někteří
se jimi třeba nebudou chtít vůbec zabývat. Nedělám si iluze, že prostřednictví projektu děti úplně změní
své vnímání, doufám však, že by mohl rozšířit jejich pohled a podnítit je k otevřenosti při překonávání
tohoto odporu.
Téma může být zapojeno do většího projektu o ulici, městě nebo celkově prostředí, ve kterém lidé žijí.
Dalším objektem zájmu (a tedy další tematickou řadou) by v tomto projektu mohly být například zdi, na
kterých se dají objevovat obdobné prvky a principy jako na chodnících. Cílová skupina projektu jsou děti
ve věku od 11 do zhruba 15 let. Některé úkoly jsou více univerzální, některé se hodí spíše pro starší žáky.
Projekt by byl ideální pro žáky ZUŠ, kde je větší časová dotace, což je zvláště pro některé úkoly důležité.
Bylo by zajímavé ho realizovat s více skupinami žáků, aby byl výsledný projekt více rozmanitý a komplexně dokumentoval oblast chodníků.
V první fázi uvažování nad projektem jsem si na základě sesbíraného materiálu – teoretické části i vlastní
výtvarné tvorby – vytvořila myšlenkovou mapu, která zohledňuje nosné náměty. Na základě mapy jsem
nakonec navrhla 6 výtvarných úkolů.
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Obr. 32 Myšlenková mapa. Vlastní fotografie a práce, 2018
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4.1. První úkol – objevování chodníků
Námět: Co vše můžeme objevit na povrchu chodníků?
Inspirační východiska: Vladimír Boudník (procházka s rámy), vlastní frotáže
Cíl úkolu: seznámení s chodníky, rozlišování různých povrchů a prvků, rozvíjení smyslové citlivosti
Materiály a pomůcky: tuhy, uhly, rudky, pastely, papíry
Charakteristika úkolu: Pro projekt je důležitá osobní zkušenost dětí, měl by tedy zahrnovat procházky ulicemi se soustředěním na oblast chodníků. Soustředění bude vycházet z předcházející
diskuse. Při těchto procházkách budou děti hledat a dokumentovat; ze získaných poznatků budou
vycházet i v dalších úkolech. Důležitou technikou bude při tomto dokumentování frotáž, která zahrnuje haptický kontakt s materiálem, a tedy může vést k rozvíjení smyslové citlivosti. Dalším prostředkem může být fotografie, rámování zajímavých detailů a případně kresebné nebo písemné záznamy
(popis zajímavého nálezu a jeho naleziště). Je důležité, aby měl pedagog dopředu zmapovanou cestu,
kterou s dětmi půjde, a věděl, na co má děti upozornit. Může se jednat o zajímavé vzory dlažby, kanály,
rýhy, pukliny a stopy v asfaltu a další.
Fáze úkolu:
Motivace: Diskuse, ve které pedagog děti seznámí s různými aspekty a hodnotami chodníku. Stručně jim
vypráví o proměnách cest v čase; o tom, co vše se dá na chodnících nalézt a jakou zprávu o sobě díky
tomu lidé na chodnících zanechávají.
Procházka po městě: Frotování, popř. další způsoby dokumentace
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Zásahy do frotáží: Drobný zásah do frotáže jako otisk naší přítomnosti
Reflexe: Rozhovory o rozmanitostech vzniklých frotáží a podstatě zásahů
Formulace zadání:
1. Vytvářejte frotáže chodníků se soustředěním na povrch dlažby, praskliny v asfaltu a poté na kanály.
2. Frotáž doplňte drobným zásahem, který zachycuje vaši přítomnost na chodníku. Může se
jednat o podpis, škrábanec, otisk nohy nebo třeba váš „ztracený“ předmět.
Další možná využití: Zbylé frotáže a další záznamy je možné volně svázat do knihy a případně doplnit
popisky – kde se jaká dlažba nachází, čím mě zaujala. Frotáž lze dále využít jako inspiraci k hliněnému
reliéfu (například s důrazem na otisk času – pukliny, praskliny). Lze také realizovat jejich zvětšené přepisy
tuší se soustředěním na linii.

4.2. Druhý úkol – chůze
Námět: Chůze po městě – kolemjdoucí, míjení, čekání, davy
Inspirační východiska: vlastní zkušenosti a pocity z chůze po městě; stopy v asfaltu
Cíl úkolu: reflektovat pocity spojené s chůzí po městě, které děti denně zažívají
Materiály a pomůcky: role balicího papíru, kresebné pomůcky, barvy a štětce, materiály na následné
umytí bot

Obr. 33 a 34 Stopy v asfaltu Vlastní fotografie,
2018

Charakteristika úkolu: Důležitým fenoménem spojeným s chodníky je samotný proces chůze. Po

Právě díky nalezení stop a otisků bot v asfaltu získal úkol o procesu chůze konkrétnější
podobu.
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chodnících denně chodí tisíce lidí – někteří z nich po sobě zanechají nějakou stopu (ztracené předměty),
většina z nich však jen přejde bez povšimnutí, zatímco povrch chodníku zůstává stále stejný. V některých
případech ale na chodnících skutečně zůstanou otisky – takové, které vznikly šlápnutím do čerstvého
asfaltu, nebo v zimě na posoleném chodníku. Jedná se o hmatatelné důkazy, že místem někdo skutečně
prošel, ztělesňují otisk člověka. My na rozdíl od oněch anonymních majitelů otisků běžně nezanecháváme takové viditelné stopy, úkol však bude právě snahou o toto zachycení.
Fáze úkolu:
Motivace: „Zkuste si vybavit cesty po rušném městě.“ Předpokládaná diskuse, kterou představy započnou.
Ukázky stop v asfaltu jako otisků procesů chůze.
Otisky obarvenými podrážkami – Otisky na role balicího papíru. Možné spojení s dramatickou hrou:
každý žák se vžije do role někoho, kdo zrovna po chodníku jde a podle toho se chová (lidé čekající ve
frontě a přešlapující na jednom místě, dívka dobíhající tramvaj, pomalé procházky turistů,…) V případě
velkého množství dětí možnost rozdělení na dvě skupinky herců a diváků.
Reflexe: Jak byste zhodnotili svůj herecký výkon a výkon spolužáků? Jak se lišily vaše pocity při úkolu a při
skutečných cestách po městě?
Formulace zadání:
1. Rozdělte si role cestujících po městě. Každý bude představovat vymyšleného člověka s cílem cesty.
2. Otiskněte si podrážky bot v připravené barvě.
3. Role papíru slouží jako jeviště. Přecházejte po papíře a hrajte své role. Průběžně si doplňujte barvu na
podrážky.
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Další možná využití: otisky realizované přímo na chodnících před školou nebo na školním dvoře

4.3. Třetí úkol – asfalt
Námět: překrývání dlažby asfaltem, staré pod novým, smutek nad zánikem historických a estetických
hodnot
Cíl úkolu: rozvíjet historické, estetické a kulturní hodnoty
Materiály a pomůcky: frotáže, kresby a fotografie dlažeb z prvního úkolu, barvy a štětce, špachtle
apod., popř. fotoaparáty
Charakteristika úkolu: Tento úkol se dotýká roviny skrytých vrstev, které se nemusí vztahovat
pouze k asfaltu a dlažbě. Hovoří obecně o skrytých věcech, o kořenech, které vždy můžeme tušit pod
viditelným. Vypovídá také o historii v konfliktu s inovací.
Fáze úkolu:
Motivace: diskuse o rozdílech kamenné a asfaltové dlažby, ukázky prasklin (ideálně při procházkách během
prvního úkolu)
Překrývání asfaltem: Využití frotáží, kreseb či fotografií z prvního úkolu, na kterých se objevují různá
kamenná dláždění. Fotografie by měl obstarat pedagog, pokud nevznikly při společné procházce během
prvního úkolu. Jejich přemalování barvami (popř. i strukturálním podkladem) jako simulace překrytí asfaltem. Část může vykukovat, jako tomu je na mnoha místech po Praze.
Reflexe: diskuse o pocitech spojených s překrýváním dlažby a o hodnotách dlažeb
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Formulace zadání: Vyberte si fotografii (frotáž, kresbu), na které je zachycena kamenná dlažba. Postupně ji přemalujte šedou barvou, která simuluje asfalt.
Další možná využití: fotografování procesu překrývání a vytvoření krátké animace

4.4. Čtvrtý úkol – ztracené předměty
Námět: Ztracené předměty a odpadky – přežívání forem věcí, neestetika
Inspirační východiska: práce autorů, kteří dokumentovali hadrovou paměť města; vlastní nalezené
předměty; práce neodadaistů, úkol z předmětu Kresba, malba, grafika
Cíl úkolu: hledání drobných příběhů, uvědomování si věcí v jejich plné podobně včetně toho, co
se s nimi může stát poté, co je zahodíme nebo ztratíme, vnímání důsledků lidských činností na prostředí60
Materiály a pomůcky: gumové rukavice na sbírání předmětů, čtvrtky a papíry, barvy, kresebné materiály, fotoaparáty nebo mobilní telefony, lepidla

Obr. 35 Knoflík. Vlastní fotografie, 2018
Pro překonání ostychu dětí z práce s odpadky by snad mohly být schůdnou cestou různé
drobné předměty, jako jsou například ztracené
knoflíky.

Charakteristika úkolu: Úkol je vázaný na kapitolu v teoretické části a také na výtvarnou část, která bude
později více popsána. Vybízí děti k vnímavosti vůči běžným věcem. Jednou z mnoha inspirací k vymyšlení tohoto úkolu byl úkol, který jsem absolvovala v hodině Kresby, malby a grafiky pod vedením doc. ak.
mal. Ivana Špirka. V hodině jsme prostřednictvím různých způsobů objevovali a dokumentovali nějaký
zajímavý a tajemný předmět, který jsme našli doma. Prostřednictvím tohoto úkolu jsem si k běžným

60
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2016 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: http://
www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf, s. 99
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předmětům utvořila hlubší vztah a také si uvědomila široké možnosti zobrazení. Podobný způsob práce
bych ráda aplikovala na předměty, které se dají nalézt na chodnících. Byla by však možná i varianta s objevováním předmětům z domova, i tak by totiž děti mohly objevovat kýžené hodnoty.
Fáze úkolu:
Motivace: Na ulici člověk může naleznout zajímavé předměty – věci, které ztratili nebo zahodili druzí.
Tyto předměty mohou vyprávět příběhy. Vybízet k pozornosti při každodenních cestách do školy.
Sbírání nalezených předmětů: Dlouhodobější fáze, společné i samostatné cesty po městě, během kterých
studenti sbírají zajímavé předměty, které na chodnících naleznou. Ideální by bylo, aby zadání o sbírání
předmětů o několik hodin předcházelo práci s předměty v hodině výtvarné výchovy a studenti tedy měli
dostatečné množství času na nalezení nějakých předmětů.
Zkoumání vybraného předmětu: Děti si zvolí předmět, který může vyprávět nějaký příběh. Poté ho zobrazují
prostřednictvím různých technik, například frotáže, kresby, otisku, fotografie v kontextu příběhu. Mohou
vymyslet i vlastní způsoby zobrazení ve vztahu k jejich předmětu. Bylo by také vhodné, aby sám pedagog
přinesl do zásoby nějaké vlastní nalezené předměty pro případ, že některé z dětí žádné nepřinesou nebo
přinesu předměty, se kterými se nedá píliš dobře pracovat.
Výběr prací, kombinace: Děti na velký papír nalepí vybrané způsoby zkoumání předmětu. Ve výběru by
měla být zastoupená technika frotáže, kresby, fotografie a práce s barvou. Výsledkem bude komplexní
pohled na předmět.
Reflexe: Skupinová prohlídka prací, hovor o zkoumaných předmětech. Diskuse o hodnotě věcí, o dílech,
které byly vytvořeny díky zdánlivě nepotřebným předmětům.
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Formulace zadání:
1. V následujících týdnech sbírejte s použitím gumových rukavic různé ztracené předměty a drobné
odpadky, které naleznete na chodnících.
2. Vybraný předmět zobrazujte různými způsoby – nejprve technikou frotáže a jejího přepisu, poté
kresby, práce s barvou (malba nebo otisk) a fotografie v kontextu příběhu, který předmět vypráví.
3. Z vytvořených prací vyberte ty nejlepší a ty nalepte na velký papír. Vznikne práce s kombinací různých
způsobů zkoumání předmětu.
Další možná využití: Nalezené předměty je možné použít k vytvoření asambláže. Příběh pak vznikne
zajímavou kombinací předmětů, domalováním, popř. dopisováním slov. Předměty také můžeme vystavit
jako ready-made objekty.

4.5. Pátý úkol – pamětní kostky
Námět: Jaké příběhy skrývají zlaté dlažební kostky?
Inspirační východiska: Kameny zmizelých
Cíl úkolu: povědomí o historii a vědomí její důležitosti, přiblížení historie všednímu dni
Materiály a pomůcky: fotoaparáty, kresebné materiály, papíry
Charakteristika úkolu: Úkol se od ostatních poněkud liší. Není klasickým úkolem, ale pouze určitým
poznávacím výletem. Předává však důležité hodnoty. Prostřednictvím poznávání Kamenů zmizelých a návštěvy míst, kde jsou umístěny, se děti dostanou do těsnějšího kontaktu s historií a jejími aktéry.
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Spatří odkaz, který historie zanechala a který mohou samy potkávat na běžných cestách po městě. Historie se jim tak více přiblíží, dostanou se s ní do těsnějšího kontaktu. Uvědomí si, že na chodníku, kde
teď o mnoho let později stojí ony, kdysi chodili běžní lidé židovského původu, které za druhé světové
války potkal těžký osud. Úkol je tedy silně vázaný na výuku dějepisu. Měl by být realizovaný se studenty,
kteří už absolvovali výklad o druhé světové válce, příliš se nehodí pro mladší studenty.
Fáze úkolu:
Motivace: seznámení dětí s významem Kamenů zmizelých
Navštívení míst, kde můžeme kostky nalézt, povídání o příbězích s nimi spojenými. Dokumentování
kostek – sada fotografií/kreseb jako střípky válečných svědectví. Je možné na kostky znovu použít techniku frotáže.
Reflexe: Diskuse – co jsme poznáváním Kamenů zmizelých získali?
Formulace zadání:
Další možná využití: Předání významu druhým: vytvoření pamětní tabule, která zahrnuje zdokumentované kostky, vypsaná jména apod. a její vystavení ve škole.

3.6

Šestý úkol – lidé na ulicích

Námět: kámen jako pohovka pro tělo, lidé bez domova
Inspirační východiska: zážitky spojené s cestami po městě, dílo Germaine Krull
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Cíl úkolu: rozvíjení sociálního cítění, empatie, solidarita a soucit s druhými61, navození atmosféry života
na ulici
Materiály a pomůcky: křídy, velké černé papíry, pracovní oblečení, židle
Charakteristika úkolu: Považuji za důležité, aby děti uměly reflektovat své pocity spojené s lidmi žijícími na ulicích, které mohou potkávat. Toho bych ráda docílila prostřednictvím přiblížení ulice dětem,
konkrétně tvrdosti kamene, na kterém lidé bez domova musí sedět nebo ležet.
Fáze úkolu:
Motivace: diskuse o problému lidí bez domova, představení díla Germaine Krull
Sezení na židli a na dlažbě realizované přímo na ulici. Porovnání sezení na židli a na dlažbě, při čemž děti
sdělují své dojmy nahlas a pedagog zapisuje jejich myšlenky. Děti by měly mít pro sezení nějaké pracovní
oblečení.
Pokreslení dlažby na místě, kde děti seděly
Sezení na pokresleném místě, křída se dětem obtiskne na oblečení
Otisk oblečení od křídy na černý papír
Reflexe: závěrečná prohlídka prací, diskuse o pocitech prožívaných během sezení, předčítání zapsaných
dojmů
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2016 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: http://
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Formulace zadání:
1. Oblečte si pracovní oblečení, vezměte si každý svou židli a vyjděte na ulici.
2. Sedněte si na židli a vnímejte, jak se vám sedí. Poté si sedněte přímo na dlažbu. Jak je sezení rozdílné
oproti sezení na židli? Jak se cítíte? Sdělujte své myšlenky nahlas.
3. Místo, na kterém jste seděli, pokreslete bílou křídou. Znovu si sedněte na pokreslené místo tak, aby se
vám křída otiskla na oblečení.
4. V pokresleném oblečení se posaďte na židli, na které je teď připravený papír. Křída z oblečení se na
něj otiskne.
Další možná využití: Fotografická nebo video dokumentace celého procesu.
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6. OBJEVOVÁNÍ CHODNÍKŮ

Výtvarná část bakalářské práce pro mne začala cestami po městech. Při každém z těchto putování jsem
postupně sbírala nejrůznější poznatky o chodnících. Všímala jsem si různých jejich aspektů, kterými jsem
se zabývala v teoretické části – čím více jsem tedy prostudovala, tím objevnější se stával můj pohled na
chodníky i během chůze. Takto jsem si například při běžných cestách do práce všimla dosud přehlížených věcí – zajímavé vzory dlažby, asfalt odhalující na poničených místech původní dlažbu, kterou kdysi
překryl; pamětní dlažební kostky na různých místech, drobné poztrácené předměty.
Při zmíněných cestách jsem začala sbírat zajímavý materiál fotografováním a frotováním chodníků. Výsledkem mých objevování jsou tři série prací. Dvě z nich jsou vytvořené technikou frotáže, třetí technikou malby, která vychází z pořízených fotografií.

6.1. Frotáže – Povrchy chodníků jako otisky času a průchody do podzemí
Při frotování se objektem mého zájmu často stávaly nejrůznější kanály, jako výše popsané průchody do
útrob města a praskliny v asfaltu, které pro mne ztělesňovaly otisk plynutí času. Častou překážkou mi
bylo počasí. Na bakalářské práci jsem začala pracovat v listopadu, takže jsem musela překonávat nepřízeň
počasí v podobě deště, silného větru a sněhu, který mi chodníky ukryl pod bílou vrstvu. Během frotování chodníků jsem potkávala různé lidi. Mnoho z nich se o zvláštní dění příliš nezajímalo a pokračovalo ve
své cestě, někteří se však zastavili a ptali se mě na moji práci. Tento zájem byl pro mne příjemným zpestřením.

Obr. 36-38 Práce na frotážích. Vlastní fotografie, 2018
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Frotáží jsem vytvořila velké množství, mnoho z nich však nebylo příliš kvalitních. Byly to pouhé
záznamy povrchů bez větši zajímavosti, zkoušky možností techniky. Často byly frotáže také přiliš jemné,
nedařilo se mi zachytit drsnou strukturu chodníků nebo špinavost kanálů. Při opakovaných cestách se
mi ale nakonec podařilo dosáhnout toužených výsledků. Místo jemného střihového papíru jsem nakonec
použila běžné bílé a balicí papíry, u kterých jsem mohla při frotování na tuhu více přitlačit bez rizika proděravění papíru.
Výsledné vybrané frotáže se tematicky dělí, jak jsem jíž nastínila na začátku - část se soustředí na praskliny v asfaltu jako otisků působení času a druhá část na kanály. Praskliny zastupují tři frotáže, které zachycují rozdílné velikosti a členitost prasklin. Jsou vytvořené na papírech přibližně formátu A3.

Obr. 39 Frotáž. Vlastní práce, 2018

Obr. 40 Frotáž. Vlastní práce, 2018

Obr. 41 Frotáž. Vlastní práce, 2018
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Obr. 42-45 Kanály. Vlastní práce, 2018
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U kanálů jsem chtěla zachytit průchody do útrob města v jejich syrovosti, špinavosti a ošklivosti. Z toho
důvodu jsem papíry před nebo po frotování namáčela do louží, bláta a špíny pokrývající chodníky nebo
dodatečně pocákala barvou. Také jsem použila papír béžového odstínu, čistota bílé barvy se ke kanálům
příliš nehodila. Tuto část tvoří čtyři frotáže vybrané tak, aby ukazovaly rozmanitost kanálů a zároveň
tvořily jednotný celek. Objevují se zde tedy různé velikosti kanálů, kulatý kanál stejně jako kanály hranaté,
větší či menší plocha okolní dlažby. Zajímavým prvkem na frotážích je písmo, které se na kanálech objevuje. Velkou roli hraje hlavně u obrázku č. 43 Frotáže jsou přibližně ve velikosti odpovídající formátu
A1 nebo ve čtverci vycházející z tohoto formátu.

6.2. Malby – Nalezeno na chodnících
Předmětem fotografování bylo v podstatě vše, co mne na chodnících nějakým způsobem zaujalo. Za
mnoho měsíců jsem takto nasbírala velké množství zajímavých fotografií. Většina z nich však byla vyfotografována pouze na mobilní telefon, protože jsem s sebou při svých běžných cestách nenosila fotoaparát – nenaučila jsem se to ani po opakovaném nárazu na tento problém. Navíc jsem někdy fotografovala
například za šera, což mobilní telefon příliš nezvládal. Kvůli těmto důvodům nebyly fotografie často
příliš kvalitní. Některá místa jsem mohla navštívit znovu a zachytit je kvalitněji, některé situace však vycházely pouze z aktuální chvíle, což je případ různých ztracených předmětů. Určité předměty ve městě
zůstávaly delší dobu, než je někdo uklidil nebo než podlehly rozkladu, většina z nich však byla jen záležitostí situace, fotografie tedy zachytily jejich pomíjivost. Zároveň jsou zobrazením zvláštního zaujetí, které
jsem při cestách městem občas zažívala – všimla jsem si něčeho zajímavého, musela jsem se zastavit a fotografovat. Jednalo se o vytržení z každodennosti, která nás jinak obklopuje, nevšímáme-li si drobností a toho nejsme pokaždé schopni.
Tím se dostávám zpět k problému nekvalitních fotografií – bylo mi líto takto zajímavé snímky nepoužít.
Proto jsem se rozhodla, že vytvořím sérii maleb, která ze snímků vychází. Malba je navíc mým oblíbe-

Obr. 46-48 První nevydařené frotáže. Vlastní
práce, 2018
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ným médiem, takže se mi toto východisko zdálo nejlepší. Fotografie jsem vytřídila a jako podklady pro
malby zvolila ty nejzajímavější a nejnosnější, které jsou drobnými stopami lidského života. Doufám, že
se mi jejich prostřednictvím podařilo nalézt ona mlčenlivá svědectví. Zatímco frotáže dokumentovaly
samotný povrch chodníků, většina maleb se soustředí na předměty, které můžeme na chodnících naleznout, a samotný povrch je tedy trochu upozaděn.
Malovala jsem akrylem na čtvrtky různých formátů, nejčastěji velikosti A2. Některé z fotografií jsem také
použila jako materiál pro ilustraci textu teoretické nebo didaktické části. Práce mají často jeden společný
rys – asfaltovou dlažbu. Může se to zdát poněkud paradoxní vzhledem k faktu, že jsem v textu upřednostňovala kamennou dlažbu před ostatními typy. Kamenná dlažba se ale vyskytuje spíše v historických
centrech měst, ve kterých se osobně tak často nepohybuji a když ano, často jsem mezi větším množstvím lidí, což mi neumožňuje soustředit se na ulici tak, jak bych chtěla a potřebovala. Většina fotografií
byla také náhodně pořízena jen na několika místech, kde jsou ulice dlážděny právě asfaltem. Podnikala
jsem i cílené procházky po městech (i takových s kamennou dlažbou), během nich jsem však většinou
nenašla tak zajímavé podněty jako během pravidelných cest po stejných místech. Známá místa jsem
mohla sledovat dlouhodobě v různých obdobích a díky domu bylo pravděpodobnější, že na nich dříve
nebo později objevím něco nosného.
Namalovala jsem celkem 10 maleb, z nichž jsem vybrala 6, které byly nejkvalitnější a zároveň svou kombinací nejlépe tvořily tematicky vyváženou sérii. Vybrané malby ještě jednotlivě popíšu. Na následující
stránce malby ukážu.

Obr. 49 a 50 Příklady vyřazených maleb. Vlastní práce, 2018
Vyřazené práce nebyly po formální stránce tak
kvalitní a hlavně vypovídaly méně důležité nebo
příliš podobné příběhy jako ostatní malby.
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Obr. 51 Hadr. Vlastní práce, 2018

Obr. 52 Noviny. Vlastní práce, 2018

Obr. 53 Asfalt a kámen. Vlastní práce, 2018

Obr. 55 Oblečení. Vlastní práce, 2018

Obr. 54 Slupky. Vlastní práce, 2018

Obr. 56 Loďka. Vlastní práce, 2018
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Hadr: Zde se objevuje ona zmiňovaná hadrová paměť města, spadlá draperie, ve které podle Didi-Hubermana může přežívat ninfa. Ve chvíli, kdy jsem hadr na ulici nalezla, okamžitě se mi vybavily Didi-Hubermanovy myšlenky, stejně jako dílo Alaina Flaischera či Steva McQueena. Pracuje s jedním z ukázaných příkladů hadrů a žmolků, které jsem zdokumentovala. Hadr už musel na chodníku nějakou dobu
ležet a být několikrát zašlapaný, protože už vůbec nevystupoval do prostoru, byl plochý a zašpiněný.
Nepřipadal už mi jako samostatný předmět, stal se povrchem chodníku.
Noviny: Noviny jsem našla pražské na Kotlářce na známém místě u tramvajové zastávky. Vzhledem ke
svojí rozmočené struktuře připomínaly také hadr, byly pro mne takovou „informační draperií“. Hadrová
paměť města ve formě zahozeného bulvárního plátku, který se stal součástí povrchu chodníku. Také se
zde znovu objevuje písmo, které se objevilo už i u frotáží chodníků.
Asfalt a kámen: Jedná se o jeden z příkladů, které jsem zmiňovala v teoretické části práce a navázala na
něj v části didaktické. Ukazuje překrytí kamenné mozaiky vrstvou asfaltové hmoty a následné odkrytí
kousku této původní dlažby kvůli prasklině v asfaltu. V malbě se ukazuje staré pod novým, je dokladem
lidské činnosti. Zároveň pro mě představuje určité rozladění nad zánikem historických a estetických
hodnot.
Slupky: U této fotografie se mi také vyjevila paralela s dílem autority, kterou jsem se zabývala v teoretické části – tentokrát se jedná o Germaine Krull a v souvislosti s ní zmiňovaný proces budoucího rozkladu. V malbě jsem se rovněž snažila zobrazit vlhkost chodníku po dešti, která u slupek může ještě uspíšit
jejich změnu a stávání se součástí povrchu. To samozřejmě pouze za předpokladu, že je pilní uklízeči
města brzy neodklidí, třeba hned po pořízení fotografie.
Oblečení: Oblečení jsem objevila a vyfotografovala během procházky po Londýně. Nacházelo se na
chodníku mezi řekou a domy. Na zemi ho leželo ještě o několik kusů více, než kolik jsem se jich rozhodla
namalovat. Umístění u vody naznačuje, že se někdo svléknul před tím, než se šel vykoupat, v době po56

řízení fotografie však bylo kolem 10 °C a některé kusy oblečení byly i dětské, tato možnost se mi tedy
nezdála pravděpodobná. Proč oblečení leželo na chodníku? Vyhodil ho někdo z okna? Jaký příběh skrývalo? Pohled na něj byl vzhledem k těmto nejasnostem poněkud zneklidňující.
Loďka: Drobnou loďku z origami jsem nalezla před budovou školní družiny na pražské Kotlářce.
Zdála se mi jako zajímavý a vtipný prvek hlavně vzhledem k nalezení právě před družinou – byla dokladem toho, že se v těchto místech skutečně pohybují děti. Zároveň jsem si byla téměř jistá, že loďku
složil a ztratil (nebo odložil) chlapec, kterého jsem znala ze svého kroužku výtvarné výchovy a který
právě často a skvěle skládal nejrůznější origami. Zeptat se ho na loďku jsem bohužel mohla až za několik
týdnů, kdy už si nepamatoval, zda loďku ztratil nebo cíleně umístil na chodník, potvrdil mi ale, že to byl
on, kdo ji složil. Loďku jsem se rozhodla namalovat právě z důvodu tohoto příběhu. Fotografie pro mne
byla zajímavá také ze dvou dalších důvodů. Prvním jsou dlouhé protažené stíny, které umožnilo svítící
slunce během pozdního odpoledne, druhou zajímavostí je vypouklá struktura asfaltu.
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ZÁVĚR
Téma chodníků se ukázalo jako velmi nosné pro všechny tři části bakalářské práce, které mezi sebou
šly navíc dobře propojit. V souvislosti s tím se domnívám, že se mi podařilo naplnit cíl práce – dlouhodobým teoretickým i praktickým studiem tématu jsem nalezla způsoby, prostřednictvím kterých nám
chodníky nabízejí střípky svědectví lidské existence. Mimo to jsem popsala nejdůležitější mezníky vývoje
cest v čase, což mi pomohlo uvědomit si různé proměny a hodnoty chodníků, díky kterým bych v budoucnu mohla lépe předávat tyto hodnoty v praxi. Se zohledněním těchto prvků jsem také navrhla didaktickou část práce.
Psaní bakalářské práce mě naučilo větší vnímavosti vůči okolním podnětům, které se dříve mohly zdát
nezajímavé a všední. Cesty po městě se pro mě už od zvolení tématu práce a hlavně během psaní staly
podstatně odlišnými než dříve. Během chůze vnímám strukturu chodníků, uvědomuji si, jak odlišně na
mě různé materiály a jejich specifika působí. Barevnost a vzory kamenného dláždění, praskliny v asfaltu,… Předměty, které můžeme na chodnících naleznout. Lidé. Podobná vnímavost, které jsem
dosáhla, je cílem i v mém didaktickém projektu.
V dokumentování chodníků plánuji i nadále pokračovat – můj zájem přesahuje pouhé sepsání práce.
Zůstalo mi i mnoho nevyužitého materiálu a věřím, že další bude přibývat. Téma má celkově několik
aspektů, které jsem ve své práci příliš nerozvedla – práce by pak byla příliš dlouhá a patrně i tematicky
roztříštěná. Bylo by ale zajímavé se jimi na další úrovni dále zabývat a práci více rozvést.
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