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Úvod: výzkum „jevu“ automobilní formy 
 

 

 

 

 

„Kdo má oči k vidění vidí, že člověk (a jeho svět) je bytost svým způsobem výjimečná a zároveň 

legitimní součást „jednoho“ světa, včetně světa živého.“ 

(Stanislav Komárek) 

 

 

Vzestup automobilismu patří nesporně k nejmarkantnějším procesům, které se ve dvacátém století 

v průmyslově rozvinutých zemích odehrály. Henri Lefebvre (in: Dant 2004: 61) již v roce 1968 nazval 

automobil „vedoucím objektem“ (Leading-Object) v kultuře, neboť „automobil formuje umělé prostředí, 

proniká krajinou, dominuje „zvukovému prostředí“ (soundscape) a je klíčovou komoditou z hlediska 

výroby a spotřeby“1. A Roland Barthes (1957: 169) již o něco dříve přirovnal úlohu automobilů 

v průmyslově rozvinuté kultuře k úloze katedrál pro křesťanský středověk. 

 

 Společenský subsystém automobilismu se dynamicky vyvíjí v rámci širších proudů 

společenských změn, velmi obecně můžeme konstatovat, že „vyrůstá“ z proudu „průmyslové revoluce“, a 

má dalekosáhlé oboustranné zpětné vazby se vznikem a vývojem společnosti, nazývané „spotřební“. Ač 

byl zprvu přijímán spíše pozitivně, postupem času se existence automobilismu podepisuje na 

společenských strukturách, takže se cestování automobilem v řadě společností stává všední nutností (viz 

„vynucená mobilita“ Keller, 166), která má navíc řadu destruktivních důsledků. V posledku se 

automobilismus zejména v akademických kruzích stává předmětem intenzivní kritiky jako jev, který 

přispívá k ekologickému ohrožení lidské kultury tím, že vyčerpává fosilní energetické konzervy a 

produkty jejich rozkladu masivně uvolňuje do biosféry (Šmajs 2000: 102), nároky své infrastruktury 

konzumuje prostor člověka i živé přírody (Keller 1998), navíc si každoročně vybírá tisíce lidských obětí 

(ibidem: 54) a zdá se držet „prosperitu“ společností, v jejichž ekonomice hraje tak důležitou roli, jako 

rukojmí své existence. 

 

Významnou dimenzí automobilismu je vztah veřejnosti k automobilům samým, který velmi výrazně byl a 

dosud částečně je poznamenán fascinací a nadšením (viz Barthes, výše). Automobily jsou všudypřítomné, 
                                                      
1 „The car shapes the built environment, cuts through the landscape, dominates the soundscape, is a key comodity in 

production and consumption.“ (Dant 2004: 61) 
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v běžném prostředí, v každodennosti, ve virtuálním mediálním prostoru, v populární kultuře… Všude zde 

nejsou přítomny jen jako nějaké abstraktní znaky, jako rovnice vztahu mezi časem a prostorem, jako 

analytický odraz své užitné hodnoty, naopak – daleko častěji jsou přítomny jako objekt, artefakt, 

prezentovaný svou výraznou, působivou vnější formou („jevem“, „vnějším habitem“), která tudíž nutně 

vztah lidí k automobilům a automobilismu spoluutváří. Přesto forma automobilu a její „jev“ takřka 

nebyly analyzovány (mimo drobné výjimky jako je Roland Barthes), pouze popisovány… A proto vznikl 

tento esej. 

 

2. Záměr a metodologická východiska 

Protože se autor eseje od dětství o automobily zajímal, a zároveň cítí i kontraverze s automobilismem 

spjaté, rozhodl se zkoumat automobilní formy a tak přispět k diskusi problému automobilismu lepším 

osvětlením jedné z dimenzí vztahu uživatelů k automobilům, která evidentně setrvávání a šíření 

automobilismu napomáhá. 

 

 Primární inspirací k sepsání tohoto eseje byla fenomenologická reflexe vzhledu živočichů 

švýcarským zoologem Adolfem Portmannem (1897–1982), s níž se autor poprvé setkal v přednášce Jana 

Sokola na Fakultě Humanitních Studií (2004). Podle Portmanna (1997) je „vlastní jev“ živočichů 

způsobem „sebevyjádření“ jejich specifického způsobu bytí, který je realizován výstavbou vlastního těla 

(somaticky) a vytvářením druhově specifického rejstříku chování (etogramu). Myšlenka, že vzhled živých 

bytostí má imanentní hodnotu a význam a není pouze pasivním výsledkem životních funkcí, je jistě 

lákavá a konvenuje s běžnou zkušeností. Právě tak je lákavá její aplikace na lidské artefakty.  

 

Aplikace „portmannovského“ typu reflexe na lidské artefakty a konkrétně na vnější habitus automobilů se 

metodologicky opírá o fakt, že poznatky o vývoji artefaktů, které učinila kulturní etologie (např. Koenig 

1970, Pucher 1999) prokazují, že přenášet některé biologické metody na výzkum lidských artefaktů je 

postup adekvátní. Reflexe významu určitého způsobu ztvárnění automobilů pro člověka jako jejich tvůrce 

i uživatele se zakládá kromě etologie kultury také na literatuře z oblasti humánní etologie a  etologie 

obecné (zejm. Lorenz 1997 a 1993, Komárek 2000 a 2005, Eibl-Eibesfeldt 1984). Určité interpretace, 

které rovněž vycházejí z přírodního prapůvodu člověka, přebíráme také od Eliase Canettiho (1994). Jako 

myšlenková platforma pro organické zapojení ekologické dimenze automobilismu (a motorismu obecně) 

do kontextu přírody dobře posloužila práce Drama evoluce Josefa Šmajse (2000). 
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 Naopak jako materiál pro interpretaci, zdroje obrazového materiálu atd. posloužily studie 

automobilismu z oblasti společenských věd (Moorehouse, Brilliant, Sachs, Miller, Brandonová, Urry, 

Shellerová, Dant, Moser), různé vědecko populární publikace (Kuba, Elstner, Isenberg, DeLorenzo), 

ovšem také např. publikace z oblasti dopravní psychologie (Hoskovec a Štikar, Havlík) a zabývající se 

dopravním chováním (Chorvát a Orlík), popř. přímo dopravními předpisy (Weigel, Schröter). Pro 

zasazení do širšího společenského kontextu pak práce Marxe, Webera, Latoura a Paulinyiho. 

Struktura eseje 

V prvním oddíle eseje (odd. I) provádíme stručnou rekapitulaci dosavadního vývoje automobilové formy 

z hlediska kulturní etologie, a snažíme se identifikovat hlavní relevantní vývojové faktory a tlaky. Tento 

krok je má význam jakési propedeutiky k samotné reflexi „jevu“ či „vnějšího habitu“ automobilů a jeho 

významu pro člověka.  

V oddíle druhém provádíme na začátku přípravnou úvahu o tom, jakým způsobem automobil dotváří 

(Koenig, 1970: 180  užívá v souvislosti s modifikací jevu člověka oděvem pojmu Selbstgestaltung, tedy 

sebeutváření či seberozvrhování) „vlastní jev“ člověka, jak do něj zasahuje a vstupuje. Poté již 

přistupujeme k reflexi „vnějšího habitu“ automobilové formy, a zaznamenáváme ohledy jejího uspořádání 

a ztvárnění, v nichž lze vidět paralely k pravidlům utváření vnějšího habitu živočichů, které zaznamenal 

Adolf Portmann. Protože konkrétní ztvárněné motivy považujeme za nenáhodné, snažíme se poskytnout 

základní míru etologické interpretace jejich významu. Nejprve se zabýváme průmyslově vyráběnou 

formou automobilu (odd. II, kap. 3), poté zásahy do „vnějšího habitu“ automobilů, které provádějí sami 

uživatelé (odd. II, kap. 4), a konečně velmi stručně reflektujeme význam fenoménů automobilového 

povrchu pro chování v dopravě, resp. pro jeho organizaci. Výstup by měl mít určitou výpovědní hodnotu 

nejen o lidských artefaktech, ale také o moderním člověku. 

 

1. Obecný interpretační rámec 

Kulturní platforma existence automobilismu 

Máme za to, že automobilismus v rámci kultury existuje podle principů, popsaných teorií sítě aktérů (viz 

např. Latour, 1996). Kulturní subsystém existuje potud, pokud s ním dostatek aktérů (lidských i 

mimolidských) spolupracuje, identifikuje v něm své zájmy. Takové systémy jsou „hybridy“ – smíšeniny 

lidských, kulturních, technických a dalších prvků. Manifestní „účelovou příčinou“ existence 

automobilismu či motorismu je zprostředkování společensky potřebné dopravy. Nicméně to, že naplnění 

této causa finalis bylo spatřeno právě v motorismu, není samozřejmé. Naopak „účinnou příčinou“ 
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existence automobilismu je zřejmě tlak tradice v Koenigově (1970: 77) smyslu – tradice průmyslové 

revoluce „tlačí“ automobilismus dějinami vpřed tím, že vytváří technické předpoklady pro vznik 

takového fenoménu, a zároveň vytváří společenské podmínky tomu, aby v automobilismu „bylo 

spatřeno“ ekonomicky perspektivní průmyslové odvětví. 

 

 Jsou to právě průmyslová a ekonomická dimenze automobilismu, které k sobě opakovaně 

soustředí nejdůležitější zájmy, které tento technický subsystém lokálně prosadí – a to od počátku proti 

odporu, který poukazuje na zřejmá, ba nyní již empiricky ověřená rizika a nevýhody automobilismu pro 

občanskou společnost, kulturu veřejného prostoru, resp. pro životní prostředí. Německý sociolog 

Wolfgang Sachs ve své práci Die Liebe zum Automobil (1992: 27) nazval názor, který ve výsledku 

introdukci automobilismu v Německu prosadil, „výkonným sylogismem soutěží řízeného pokroku“, a dal 

mu tuto logickou strukturu:  a) technický vývoj nelze zastavit; b) únik není reálná možnost, takže 

Německo musí vést; c) proto musí být automobilový průmysl podpořen celou silou státu. Ze Sachsova 

sylogismu vyplývá, že je to především konkurenční prostředí světového trhu, které působí, že jednotliví 

aktéři se cítí nuceni „držet krok“. Praxe opakovaně prokázala, že introdukce masového motorismu na 

úrovni státu vyvolá značné hospodářské oživení (v U.S.A. v 20. letech, v Evropě, ale i např. v Japonsku 

po 2. světové válce, Miller 2001: 6), tento poznatek pak introdukci  motorismu činí svůdnou i pro státy 

další – nyní např. pro Čínskou lidovou republiku (Brandonová 2002: 385–386). 

    

Na neblahé důsledky toho, že svrchovaným organizačním principem, který panuje na nejobecnější 

ekonomické platformě „světového trhu“, na níž jako jednotliví aktéři vystupují nadnárodní ekonomické 

subjekty, státy, i subjekty menší, je v podstatě princip neomezené konkurence, že totiž upozornila řada 

autorů: 

 

Např. švýcarský teolog a ekonom Arthur Rich v Etice hospodářství (1994), který si výzkum hospodářství 

zvolil za celoživotní úkol, upozornil na to, že tato pravidla, založená v posledku na lidské představě o 

tom, jak svět funguje (totiž přenesení vulgárního Darwinismu na představy o tom, jak by měla probíhat 

lidská kooperace – viz souvislost Darwinova jedince se socioekonomickým prostředím viktoriánské 

Anglie, zmíněná Komárkem 2000: 59), působí jako „strukturální zlo“2. Za rozpoznání tohoto faktu 

                                                      
2 Arthur Rich shledal, že „dosavadní struktury světového hospodářství (…) poskytují průmyslovým státům v jejich 

hospodářském postavení výhody a rozvojovým zemím způsobují nevýhody. A pokud z toho vyrůstá zlo, má 
strukturální povahu…“ (Rich 1994a: 104) a „Má-li být tržní hospodářství funkční, bez sebelikvidačních jevů 
hospodářského darwinismu, potřebuje přinejmenším rámcový řád, jejž zajišťuje stát. (…) U oblasti 
mezinárodního trhu však srovnatelnou instanci postrádáme.“ (Rich 1994b: 334), a dále „je třeba, aby 
(participativní regulativ světového hospodářství, pozn. aut.) byl dohodnut cestou skutečného, otevřeného a 
konstruktivního dialogu mezi průmyslovými státy a rozvojovými zeměmi jako rovnocennými partnery. (…) 
Předpokládá to ovšem na všech stranách odstraňování konfrontační mentality, která se projevuje jednostranným, 
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přiznává Rich kredit Karlu Marxovi (Rich 1994a:105). Strukturální zlo nutí totiž aktéry v systému jednat 

určitým způsobem, ať se jim to líbí nebo ne. Ekonomický subjekt má v prostředí, kde je konkurence 

převažujícím modem chování, jenom dvě možnosti: podřídit se jejím pravidlům, nebo být anihilován; 

sklonům ke kooperativnosti či altruismu je touto cestou v řadě případů učiněna přítrž. 

 

A opravdu se zdá, že to byl Karel Marx, kdo jako první rozeznal, že obecná přírodní tendence k růstu se 

s emergencí kapitalismu transformovala do nebezpečné3 abstraktní podoby: doktríny růstu kapitálu. 

Kapitál žije „vlastním životem“, a v tomto svém „životě“ se řídí vůlí zhodnocovat a množit se4  Tato vůle 

byla kapitálu pochopitelně dána člověkem, ovšem kámen úrazu je v tom, že jak si všiml např. Josef Šmajs 

(2000: 98), nadindividuální kulturní „subsystémy (…) se i přes svou existenční závislost na člověku 

chovají značně autonomně“ a  „díky souvislé kulturní tradici (se) víceméně samovolně reprodukují a 

rozvíjejí jako relativně samostatné funkční složky kultury“, což v tomto kontextu podle Śmajse působí, že 

„v důsledku nastavení kulturního systému na zisk a tržní vztahy vznikají struktury, jejichž fungování již 

primárně nezajišťuje lidské přežití, nýbrž úspěch ve vnitrodruhové regionální kompetici, růst politické 

moci a peněžního bohatství“ (ibidem: 105). 

 

Konkurenční prostředí, kde se vztahy ekonomické a mezinárodní prolínají, a praktická míra subjektivně 

pociťované státní suverenity pozitivně koreluje se suverenitou ekonomickou (obchodní bilance, státní 

dluh, závislost na zahraničních investicích), tenduje produkovat spíše antagonistické vztahy5. Je proto 

pochopitelné, že státy jako např. Čína podpoří motorizaci, která představuje v dané situaci 

(prostřednictvím konsolidace národní ekonomiky) cestu k postavení mezinárodní velmoci, cestu, která 

bude navíc vnímána jako legitimní a v souladu s pravidly (na rozdíl od např. jaderného zbrojení). Je 

pravděpodobné, že rozvojové země s ekonomickým potenciálem nebudou chtít zůstat v inferiorní pozici 

                                                                                                                                                                           

nerelacionálním prosazováním vlastních zájmů. (…) Pokud k tomu nedojde (…) budou se nadále zhoršovat 
nerovnosti ve světovém hospodářství, které vyústí v chaos. Ničivý konflikt mezi Severem a Jihem bude 
neodvratný.“ (ibidem: 336). 

3 „…je postaráno, aby stromy nerostly do nebe. Fylogeneticky určené hranice přirozeného stárnutí nejsou zapotřebí; 
další nárůst rozměrů omezují čistě fyzikální okolnosti… Lidské podnikání je naproti tomu potencionálně 
nesmrtelné: jeho růstu se neklladou žádné hranice, je dokonce tím méně poruchové, čím je rozsáhlejší.“ (Lorenz 
1997: 111) 

4 Marx v prvním díle Kapitálu (1978 formuluje toto „ožití“ kapitálu asi takto: na s. 160: „Prostý oběh zboží, prodej 
za účelem koupě, slouží jako prostředek k dosažení konečného výsledku, který leží mimo oběh, k přivlastnění 
užitných hodnot, k uspokojení potřeb. Oběh peněz jako kapitálu je naproti tomu samoúčelem (…), neboť 
zhodnocení hodnoty existuje jen v rámci tohoto stále se obnovujícího pohybu.“, na s. 162: „Fakticky se tu však 
hodnota stává subjektem určitého procesu,  (…) pohyb, v němž přibírá nadhodnotu, je její vlastní pohyb,  (…) 
její zhodnocování sebezhodnocováním.“, na s. 161 pak: „Jako vědomý nositel tohoto pohybu se majitel peněz 
stává kapitalistou.“ a na s. 163: „Hodnota se tedy stává hodnotou, která se sama od sebe pohybuje, (…) a jako 
taková se stává kapitálem.“ 

5 Také Konrad Lorenz (1997: 51) varuje před důsledky toho, že „Všechny vyspělé civilizované národy bojují týmiž 
zbraněmi, využívají týchž technologií a – což je asi rozhodující – obchodují na tomtéž světovém trhu a pokoušejí 
se navzájem přelstít týmiž prostředky.“ 
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z ohledů na globální životní prostředí – nezdá se pravděpodobné, že by takový altruistický postoj došel ze 

strany vyspělých zemí nějakého „hmatatelného“ ocenění např. v podobě rovnoměrnější redistribuce 

světového bohatství (viz Rich, 1994b: 336 a 337). 

 

Začlenění kultury do kontextu přírody 

Ohledně vztahu přírody a kultury vycházíme z předpokladu, který příliš nekonvenuje s tradicí 

novověkých humanitních věd (viz Komárek 2000: 122), a to, že lidská kultura není protikladem ani 

nadřazenou vládkyní přírody6, nýbrž že je později vzniklým druhem řádu, který se nevynořuje z chaosu, 

nýbrž v rámci předchozí uspořádanosti přírody a vesmíru, v mnohém na ni navazujíc7. 

 

 Tyto souvislost pregnantně formuloval brněnský filosof a technik Josef Šmajs (2000: 81): 

„Můžeme konstatovat, že gigantická evoluce vesmíru vytvořila elementární částice, atomy, molekuly, 

kosmické objekty, Zemi a její nerosty i horniny, reliéf její krajiny, její biosféru včetně biologického 

předka dnešního člověka“ a „Protože příroda i kultura jsou velkými, prostorově náročnými 

autopoietickými systémy, a protože příroda je nesrovnatelně starší než kultura, plyne z toho, že 

emergentní struktury kultury, jako to, co na Zemi nikdy před tím nebylo, nevznikaly z chaosu a méně 

uspořádaných stavů pozemské přírody. První kulturní struktury vznikaly v rámci komplexních struktur 

přirozených, vznikaly jejich „parciální přestavbou„ nebo likvidací složitých vztahů a subsystémů 

pozemského života“(ibidem: 91). Šmajs se pokouší formulovat nový druh „evoluční ontologie“, a zabývá 

se rovněž mechanismem toho, jak se kultura počala vymezovat jako protiklad přírody: konstitutivní 

sociokulturní informace „uvnitř do té doby jednotné pozemské přírody nejen „konstituovala kulturu, ale 

současně mladé kulturní systémy „postavila„ do potenciální ontické opozice vůči ní.“ (Šmajs 2000: 126). 

  

Taková pojetí nabývají větší váhy v průběhu dvacátého století, zejména pak v rámci proudu 

„ekologického“ myšlení. Nicméně snad ještě dříve bylo vědomí této souvislosti, lapidárně vyjádřené 

Komárkem (2000: 117) takto: „Kdo má oči k vidění vidí, že člověk (a jeho svět) je bytost svým způsobem 

výjimečná a zároveň legitimní součást „jednoho“ světa, včetně světa živého“, zohledňováno především 

                                                      
6 Podle Webera (1997) „rysem odporu ke světu je snaha ovládnout ho“. 
7 Komárek (2000: 122) také uvádí souvislost emergence takové dichotomie s evropským „polárním“ myšlením: „je 

ostatně typické, že tatokoncepce se vyskytla v kultuře s akcentovaným „polárním“ myšlením.“ A dále „klasická 
evropská dichotomie příroda proti kultuře (či naopak) je hrubým nepochopením jednoty světa a místa člověka 
v něm…“(122) 
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v těch disciplínách přírodovědy, které si za objekt mohou klást člověka – etologii a její „humánní“ a 

„kulturní“ odnoži8. 

  

Jsou to často etologické disciplíny, které jako první aplikují poznatky získané exaktním zkoumáním živé 

přírody také na člověka a lidskou kulturu9. Tím doplňují o nový úhel pohledu poznatky humanitních věd 

(např. etiky, antropologie, etnografie atd.), které své zkoumání počínají od humanity a kultury samé, více 

akcentují ty její aspekty, které jsou v kontextu přírody jedinečné, a jsou také (v tomto ohledu negativně) 

zatíženy mohutnou tradicí vybudovanou na předpokládané polaritě mezi lidstvem a zbytkem přírody. Je 

pochopitelné, že jsou problémy specificky lidské, kde srovnání s jevy přírodními je nemožné anebo 

nepřínosné. Vědomí vlastní smrtelnosti, symbolická komunikace jazykem, záznam a konzervace kulturní 

tradice, organizace společnosti, založená na pozitivních pravidlech a idei spravedlnosti, atd. – to vše jsou 

lidské unikáty, vesměs vždy vztažené k „druhovému“ rozdílu člověka – logu – v intenci Aristotelova 

taxonomického vymezení člověka (zoon logon echon). Už Aristoteles si byl nicméně dobře vědom toho, 

že substrát nižších životních a kognitivních funkcí, z nějž jako jakási koruna či vývojový vrchol rozum 

(logos) vyrůstá, člověk sdílí s ostatními „zoony“. Tudíž pro všechny ty aspekty, které se těchto „nižších“, 

ale esenciálně důležitých aspektů lidského bytí dotýkají, je srovnání s analogními jevy u živočichů a 

v živé přírodě vůbec adekvátní. 

 

Platí to také pro taková témata, která se dotýkají fylogenetické a ontogenetické existence člověka, jeho 

tělesné „situovanosti“, „látkové výměny“ s prostředím a podobně. Z toho důvodu se etologické a 

přírodovědné hledisko výborně hodí pro veškeré lidské systémy, které mediují „látkovou výměnu“ 

s prostředím, tudíž také pro výzkum celé „technosféry“ (Šmajs 2000: 102), a mechanizovaných 

dopravních prostředků zvlášť, neboť tyto jednak důvody své existence souvisí s lidskou tělesnou 

„situovaností“ a pohybem a jednak jsou „technicky“ založeny na určité formě „látkové výměny“ 

s prostředím (viz odd. I kap. 2.1). Etologické hledisko umožňuje celkem bez problémů tematizovat 

rovněž „ekologické“ dimenze kultury a „technosféry“ tam, kde si mnohé vědy humanitní musejí pomáhat 

berličkami jako je např. záslužný, avšak krkolomný koncept „externalit“ (viz Miller 2001: s. 12 a další, 

Keller 1998: 155 a 163), jímž se teprve recentně daří „ekologický“ rozměr řady společenských jevů 

vnášet zase zpět do „antropocentrického“ zorného pole, z nějž byla tradicí prakticky vykázána, kdežto 

biologie a etologie ekologické aspekty zkrátka nikdy „neexternalizovaly“. 

  
                                                      
8 ekologie se svým vztahem k etologii nijak netají, např. Konrád Lorenz ke konci své dráhy ekologii významně svou 

autoritou podpořil (viz. přemluva k českému vydání knihy Základy etologie, 1993). 
9 Konrad Lorenz formuloval cíle etologie takto: „Das Ziel unserer Forschung ist nicht Tierseelenkunde, sondern ein 

tieferes Verständnis des Menschen.“ a dále „Der Weg zum Verständnis des Menschen führt genau ebenso über 
das Verständnis des Tieres, wie ohne Zweifel der Weg zur Entstehung des Menschen über das Tier geführt hat.“ 
(cit. in: Koenig 1970: 16) 
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Zvláštnosti „soukromého“ motorismu 

Automobil budeme tematizovat obecně jako lidský artefakt, úžeji pak jako dopravní prostředek, který 

pomáhá uspokojovat (v jádru vrozenou, ač kulturně hypertrofovanou) lidskou potřebu mobility v 

prostředí, a jehož konkrétní technické řešení, z ekologického hlediska zvláštní (a problematické) tím, že 

využívá „abiotickou“10 mechanickou pracovní sílu spalovacího motoru, založenou v zásadě na 

„katabolickém“ (rozkladném) uvolňování pohonné energie umělým „exosomatickým“ (mimotělním) 

ústrojím, se objevuje jako plod zásadnějších společenských procesů, zejména  průmyslové revoluce11. 

 

Pro účely tohoto eseje je dále středem našeho zájmu automobil „osobní“ (angl. passenger car), artefakt, 

jehož všeobecná aplikace v rozvinutých společnostech vyvolává největší kontraverze (silné ekonomické 

zájmy a velká popularita na straně jedné, vědomí destruktivních dopadů technologie na společnost i 

prostředí na straně druhé). Rozšíření soukromé automobilové dopravy je zřejmě větším dílem důsledkem 

podmínek kulturních (viz výše), její replikace (ve smyslu Latourových úvah viz 1996: 42) však 

předpokládá také trvající společenský zájem. Je krajně pravděpodobné, že „síla“ tohoto systému dopravy 

plyne také z jeho otevřenosti vůči decentralizované, spontánní a individuální praktické a ekonomické 

iniciativě uživatelů12, kteří si dopravní prostředky pořizují do vlastnictví a na společné infrastruktuře je 

provozují ve vlastní režii – a mají k nim „osobní“ vztah. 

 

Objekt našeho kulturně etologického a „morfologického“ zkoumání - osobní automobil - se od ostatních 

silničních motorových vozidel odlišuje zejména tím, že je nominálně určen „soukromé“ dopravě jedince a 

malých skupin osob (automobil „rodinný“). Protože automobilismus mívá, jak známo, zejména v raných 

fázích motorizace pro lidské společnosti značnou přitažlivost, snaží se náš esej zkoumat zejména tu 

dimenzi této přitažlivosti, která se týká vztahu člověka k „jeho“ dopravnímu prostředku a zejména tomu, 

jak je tento vztah ošetřen na straně formálního ztvárnění automobilů. Jak totiž poznamenal Kurt Moser 

(2003: 238), „mnohé význačné rysy tohoto „dopravního prostředku“ mají málo co do činění s utilitárně 

pojatou dopravní funkcí a naopak jsou silně spojeny s iracionálními nebo symbolickými, sociálními a 

                                                      
10 Josef Šmajs (2000: 86) definuje „abiotickou“ mechanizaci jako „neživou“, z „neživých“ prvků složenou, proti 

tomu stojí „biotická“ mechanizace, vymezená na s. 101 v poznámce. p.č. takto: „Máme tím na mysli zejména 
využití tažné síly zvířat k obdělávání půdy a pro dopravu v zemědělství“ 

11 Už Marx (1978: 379) tento princip ještě před nástupem automobilismu zachytil: „právě revoluce ve výrobním 
způsobu v průmyslu a zemědělství si vynutila i revoluci ve všeobecných podmínkách společenského výrobního 
procesu, tj vkomunikačních a dopravních prostředcích.“ 

12 tj. „síla“ subsystému soukromého automobilismu ve srovnání s alternativami, jako byl ambiciózní systém 
„Aramis“, o němž píše Latour (1996), který měl přinést flexibilitu rovnocennou individuální automobilové 
dopravě na platformě hromadné dopravy. Jeden Latourův respondent k tomu uvedl: „Cars belong to individuals; 
everyone looks out for them. But Aramis would have been collective property. The first time anything went 
wrong, people would have blown the whole thing up.“(s. 71) Zkušební uživatelé také projevovali neochotu sdílet 
intimní prostor s cizími lidmi (s. 185). 
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psychologickými volbami“13. Vzhledem k tomu, že tyto nedostatečně prozkoumané motivy evidentně 

napomáhají spotřebě automobilů a tedy drží společenský subsystém automobilismus při životě, stojí za to 

blíže je prozkoumat.  

O kritice a našem postoji 

Adoraci automobilů (a nejen jich) lze z etických pozic zavrhnout jako uctívání „zlatých telat“, a to se i 

děje (Keller 1995 a 1998, Lorenz 1997), je ovšem třeba ptát se, nakolik je tento jev v kontextu dnešní 

kultury projevem (ne zcela šťastným, zato však dostupným) všeobecně lidských tendencí, které jsou 

v zásadě přirozené a snad i potencionálně pozitivní? Nakolik je pouze křiklavým případem vyjádření 

určitého obecnějšího přístupu k přirozené individuální seberealizaci, který si západní kultura zvolila (totiž 

komerčně potentního materialismu)? Už Karel Marx upozorňoval na problém „odcizení“, který je spojen 

s tím, že námezdní pracující svou přirozenou produktivní a „ontotvornou“ (Šmajs) sílu výměnou za 

peníze propůjčují „cizím“ účelům. Automobilová kultura, situovaná v kontextu sféry soukromé spotřeby, 

je (nad rámec své utilitární dimenze) povoleným, všeobecně dostupným a přitažlivým „kanálem“ 

seberealizace, (srv. Gilroy in: Miller 2001 s. 97, O´Dell ibidem, s. 114), který kolem sebe soustředí 

nemalou energii. Zavrhování tohoto rozšířeného postoje bez snahy mu alespoň porozumět je sice svým 

způsobem „logické“, nicméně se lze obávat, že se s potenciálem skrývajícím se v pozadí tohoto 

sociokulturního jevu nepracuje příliš produktivně, tím spíše vzhledem k míře, v níž jsou dnešní 

společnosti závislé právě na chování mas občanů-spotřebitelů (viz Keller 1998: 166–168). Vhled do této 

„plebejské“ problematiky je v těchto souvislostech hoden vědeckého úsilí. 

 

                                                      
13 Moser (2003: 238): „many features of this „means of transport“ have little to do with transport as utilitarian 

function but much to do with non-rational, or symbolic, social and psychological choices.“  
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I. Oddíl první – Vznik a vývoj automobilu z pohledu 
kulturní etologie 
 

 

 

1. Lidské artefakty 

Není pochyb o tom, že automobil je v první řadě lidský artefakt. Za artefakt, píše Komárek (2000: 125) 

„lze označit každý „umělý“ objekt, povstalý lidskou činností, který není bezprostřední součástí vlastního 

těla.“  Většina artefaktů (s výjimkou „čistého“ umění) má účel svého vzniku mimo sebe sama a tento účel 

lze identifikovat vzhledem k bytosti, která artefakt vytváří. Jelikož pak lidé byli živi i v dobách, kdy ještě 

artefakty nevytvářeli, existuje rozšířená interpretace v tom smyslu, že „exosomatické“ artefakty suplují a 

doplňují starší „somatické“ fylogenetické adaptace člověka (viz např. van Loon 1931). Takže celek 

hmotné kultury představuje „nadstavbu“ nad adaptacemi, kterých lidský druh dosáhl fylogeneticky 

(předmluva K. Lorenze ke knize O. Koeniga, 1970)14, vyšší adaptivita kulturní nadstavby ve srovnání se 

somatickými adaptacemi živočichů pak spočívá v jejím řádově rychlejším vývoji (ibidem, s. 10). 

 

Člověk je součástí živé přírody; v přírodě nelze bytosti chápat odděleně od jejich přirozeného 

prostředí, neboť mezi organismem a prostředím probíhá neustálá, život umožňující látková výměna. 

Prostředí poskytuje živým bytostem určité možnosti, živé bytosti jsou vzhledem k prostředí 

„adaptovány“. Americký psycholog James Gibson (1904–1979) jako první zavedl pro komplementární 

vztah mezi živou bytostí a jejím prostředím pojem affordance (v souvislosti s automobily termín uvádí 

Dant 2004: 63, v češtině je termín recentně užíván zejména v souvislosti s budováním virtuálních 

počítačových prostředí, lze se setkat jak s psaním původním i tak s počeštělým přepisem afordance a 

překladem termínu jako „umožnění“. My se přidržujeme původního znění termínu), jímž mínil, že 

prostředí a objekty mají vlastnosti nikoliv universálně, ale relativně vůči určité živé bytosti, které 

umožňují určité akce. Pojem affordance je jakýmsi logickým komplementem pojmů různých „morfismů“ 

(např. vhodnost židle k sezení je „antropomorfní“, „kdyby civilizaci a vědu vyprodukovali psi, byla by 

jistě kynomorfní, v případě plžů limakomorfní…“ Komárek, 2000: 55). Živočichové jsou do svého 

„životního prostředí“ přirozeně „zasazeni“ smyslovým vnímáním, asi po způsobu Uexküllova pojmu 

Umwelt (Komárek 2000: 46), vnímají jej tedy také z hlediska možných affordancí. (ptactvo hledá 

                                                      
14 „Bei dieser (meschliche Sozietät, pozn. aut.) aber erhebt sich über den erblichen Grundstruktur der gewaltige 

Überbau vonVerständigungsmitteln und Normen sozialen Verhaltens, die ihre Existenz nicht der 
Stammgeschichte, sondern der Kulturgeschichte verdanken.“ K. Lorenz in: Koenig 1970, předmluva, s. 7–8. 
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příhodná místa k hnízdění, psi pomocí čichu sledují možnou kořist, klíště chemorecepcí hledá hostitele 

atd.) Také člověk, pro nějž je nejdůležitějším smyslem zrak, vnímá „svět“ (termíny „prostředí“ a Umwelt 

se podle např. Sokola, 2002:21, pro označení toho, „v čem“ člověk žije, nehodí) z hlediska affordancí 

„antropomorfních“, ovšem řádově svobodněji a uvědoměleji, než živočichové. 

 

Schopnost vyhledávat (resp. vytvářet) v prostředí affordance souvisí s kognitivními schopnostmi, 

v případě člověka jsou to „rozum“ a také mimořádně vyvinutá obraznost, která dovoluje spatřovat 

v prostředí zárodky možných affordancí (asi jako Michelangelo „viděl“ v kameni sochu Davida). 

Imaginace a intelekt umožnily člověku překročit úzce vymezený rámec vrozeně vytvářených artefaktů, 

obvyklý u ostatních živočichů15, a neobvyklou variabilitu životních strategií (Sokol 2002: 21). Nicméně 

potřebné schopnosti k vytváření affordancí a artefaktů nejsou vlastní jen člověku, i řada jiných živočichů 

musí být např. s to rekognoskovat vhodné místo a materiál ke stavbě hnízda, a u některých vyšších 

živočichů, zejména primátů, je imaginace natolik rozvinutá, že dovedou účelně použít nalezené objekty 

jako nástroje16.  

 

Protože živé bytosti žijí „z prostředí“, nelze mnohdy zcela rozlišit, kdy pouze pasivně využívají vlastností 

prostředí, a kdy jej naopak aktivně mění. Neolitičtí lidé zřejmě využívali přirozeně povstalé affordance 

jeskyní, mnozí ptáci naopak disponují vrozeným vzorcem stavby hnízd, která už bychom spíše považovali 

za „zvířecí artefakt“ (Komárek 2000: 125). Artefakt však je jaksi pojmem nižším, jedná se o ty ze všech 

život umožňujících affordancí, které jsou vytvářeny „uměle“ a „intencionálně“, zejména lidskou 

aktivitou.  

 

V etologii se můžeme setkat s označením lidské kultury za „pokračování přírody jinými prostředky“ 

(Komárek 2000: 122). Z toho pak vyplývá již zmíněná tendence hledat k adaptaci, dosažené 

prostřednictvím exosomatických artefaktů konvergentní adaptaci somatickou: dům je extenzí funkcí 

pokožky17, a naopak: ulita je „dům“ hlemýždě. Pak lze také tvrdit, že artefakty vlastně funkčně extendují 

nebo přímo zastupují nějaký orgán. Např. Konrad Lorenz (1997: 117) uvádí, že „mají auta (…) funkci 

lidského lokomočního orgánu či protézy.“ Mimo artefaktů, povstalých lidskou činností, nicméně existují 

                                                      
15 „Der Mensch ist nun aber jenes Lebewesen, das weit über alle anderen Teirarten dieser Welt hinaus Leistungen 

und Dinge produziert, zu denen es im übrigen System anscheinend keine augenfälligen Parallelen gibt.“ (Koenig 
1970: 16) 

16 „použití nástrojů u zvířat, mimo třeba šimpanzů a dalších primátů či rozmanitých dalších ptáků - supi r. Neophron 
rozbíjejí velká vejce pomocí kamenů, galapážské pěnkavy r. Cactospinoza vytahují hmyz se štěrbin pomocí 
kaktusových trnů atd.“(Komárek 2000: 125–126) 

17 Např. Eibl-Eibesfeldt (1984: 876) uvádí, že ačkoli je bydlení v domech produktem kulturního vývoje, i u zvířat 
existují potřeby, které tento „umělý orgán“ naplňuje. Až do krajnosti tento přístup rozvíjel nizozemsko-americký 
žurnalista Hendrik Willem van Loon. Ve své knize Kam spěje lidstvo (znásobený člověk) (1931) např. i 
mrakodrap považuje za pouhé pokračování funkcí lidské kůže (s. 43 a další). 
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také nezávislá (přesto člověku užitečná a nezbytná) jsoucna přírodní, povstalá bez lidského přičinění 

evolucí vesmíru a činností fysis (Šmajs – neživé i živé prvky přirozeného prostředí a nedomestikovaní 

zástupci živé přírody), a také „přechodové“ formy, např. domestikanti (viz Komárek 2000: 138). Kloníme 

se k názoru, že artefakty sice zpravidla mediují vztah mezi lidmi a jejich prostředím18, ale právě proto 

není možné je všechny redukovat na funkce těla. Některé, jako jsou např. oděvy a řada nástrojů, jsou 

skutečně spíše somatické extenze, jiné (např. domy), napodobují také  affordance přirozeného prostředí, a 

prostou extenzí těla nejsou také proto, že na rozdíl od těla slouží nejen jednotlivcům, ale také 

nadindividuálním kolektivům.  

 

Ačkoli lidské artefakty a jejich soubory a systémy lze chápat jako účelnou umělou replikaci 

některých vlastností jsoucen, ležících kdekoli na pomyslné škále mezi vlastním tělem a životním 

prostředím, jsou vždy „antropomorfní“ v tom smyslu, že vycházejí z evolučně povstalých potřeb a 

podoby člověka a vytvářejí pro člověka důležité affordance (např. pěstujeme pro nás „užitečné“ stromy a 

rostliny, kdežto „plevely“ hubíme). Jsou-li artefakty materiální a užitkové, mají „lidské měřítko“, které 

vychází z proporcí lidského těla (vzpomeňme např. slavný „modulor“, z nějž veškeré rozměry své 

architektury odvozoval Le Corbusier). 

 

1.1 Vývoj artefaktů obecně 

Z pohledu kulturní etologie (částečně ovšem i z pohledu běžného diskurzu), se artefakty vyvíjejí 

(fylogeneticky, nikoliv ontogeneticky) podobně jako přírodní druhy. Vídeňský průkopník kulturní 

etologie Otto Koenig (1914–1992) ve své práci Kultur und Verhaltensforschung (1970: 77) hovoří o dvou 

hlavních faktorech působících na utváření a vývoj artefaktu, jimiž jsou a) tlak tradice a b) tlak prostředí. 

Setrvačnost v utváření artefaktů (a v tradici kulturní evoluce vůbec), ztělesněnou zvykem, který je nadto 

pojištěn strachem a sociální perzekucí deviací (viz předmluva Konrada Lorenze in: Koenig 1970: s. 8–9) 

pak lze srovnat s ochrannými bariérami, které brání riskantním svévolným mutacím genetického kódu. 

Princip „konzervativního“ tlaku tradice jak známo po dlouhou dobu velel tradičním společnostem držet se 

osvědčených metod. Odvrhnout osvědčené řešení ve prospěch potenciálně efektivnějšího řešení 

způsobem tabula rasa byl příliš riskantní. Konzervativní tlak tradice byl však procesem modernizace do 

značné míry odbourán a, jak ilustruje např. Max Weber (1997: 233), inovační aktivity typu vynalézání 

naopak došly ocenění. Přesto i dnes platí, že neúspěšné inovace mohou výrobcům přinést  „smrt“ 

ekonomickou. 

                                                      
18 Viz Marx 1978: 381 „Ale tak jako člověk potřebuje k dýchání plíce, tak potřebuje „výtvor lidské ruky“ k tomu, 

aby mohl produktivně spotřebovávat přírodní síly.“ 
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Koenigův krajan Erich Pucher (nar. 1953) ve své práci o technickém vývoji lokomotiv (Pucher 

1999) dokládá, že také při hledání technických řešení, které tradice ráda vykresluje jako přísně racionální, 

platí principy analogické principům přírodní evoluce. Kolik slepých uliček připadá na úspěšnou inovaci? 

Nelze, a to ani dnes, zcela spolehlivě předpovědět, že to, co funguje (popř. nefunguje) „na kreslicím 

prkně“, bude (nebude) fungovat i ve skutečnosti, a tak Pucher ukazuje, že i v této technické oblasti bylo 

osvědčené řešení raději rozvíjeno, a když již nešlo postupovat dále osvědčenou cestou, bylo teprve 

podstoupeno riziko hledání alternativních řešení19. 

 

Lidské artefakty během svého vývoje podléhají vícerým selekčním tlakům, takže „forma a funkce jsou 

kompromisem mezi více druhy selekčního tlaku“ (Lorenz 1993: 34). Kromě snahy účelně uspokojit 

příslušné lidské potřeby se v artefaktu odráží i technologický způsob výroby, organizace práce, atd. Jak 

poznamenává Komárek (2000: 126), „u lidských artefaktů lze vždy rozlišit aspekt funkční a aspekt 

sebeprezentační.“ Problémem může být to, že (sebeprezentační) „adaptace, které slouží výlučně 

k vnitrodruhové konkurenci, nemusí být vůbec vždy pro zachování druhu příznivé“ (Lorenz 1993: 34), a 

že zvláštní povaha lidské ontotvorné aktivity je s to ohrozit i rovnováhu biosféry (srv. Šmajs 2000: 99).  

                                                      
19 v tomto případě to byl problém zvyšování výkonu lokomotiv, který byl dlouho technicky řešen adicí dalších 

pohonných os neschopných zatáčení, a to až do doby, kdy již další cesta tímto směrem nebyla možná; teprve 
potom se přikročilo k zdánlivě logické aplikaci vícerých nezávisle zavěšených poháněných podvozků (Pucher 
1999: 8-9) 
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2. Automobil v kontextu ostatních artefaktů 

 

Dopravní prostředek v sociokulturním a ekologickém kontextu 

Automobil je artefakt, který zprostředkovává člověku pohyb prostorem – dopravní prostředek. Budeme-li 

zkoumat libovolný lidský dopravní prostředek, patrně shledáme, že do hmoty tohoto artefaktu je vepsána 

lidská potřeba pohybu, popř. specifičtěji potřeba překonávat určité prvky prostředí, které nelze tak dobře 

překonat vlastními tělesnými silami. Bude tedy v určitém vztahu jak k lidskému tělu, tak k příslušnému 

prostředí, jímž se má pohybovat. Konkrétní technické řešení však bude odpovídat také ekologické situaci 

příslušné lidské skupiny, dostupným konstrukčním materiálům, organizaci této skupiny, technologiím, 

které si osvojila, stupni dělby práce atd. (viz Koenig 1970: 37 a další)20 

Stávající řešení je rozvíjeno až do nástupu nového (vnitrozemská plavba v Anglii)  

Každá kultura rozvíjí ta technická řešení, která má k dispozici, ne ve všech zemích proto byla odpovědí 

na vyšší dopravní nároky modernizující se společnosti hned železnice, resp. motorová silniční doprava. 

Historik maďarského původu Ákoš Paulinyi ve své práci „Průmyslová revoluce“ (2002) ukazuje, jak 

nejpokročilejší průmyslová země své doby (Británie) v době, než se etablovala železniční technologie, 

rozvinula starší dopravní systém plavebních kanálů do mimořádně sofistikované podoby. Některými 

řešeními (mimoúrovňová křížení) tato infrastruktura předznamenává pozdější dálnice21. Takový postup 

odpovídá obecnému trendu, který u techniky velí rozvíjet osvědčené řešení a  neriskovat (viz výše a 1999 

s. 8-9). Jiné země, v zavádění průmyslu pomalejší – vč. valné části kontinentální Evropy – ale čelily 

vyšším nárokům na dopravu už v době, kdy byla známa pokročilejší technická řešení a zaváděly tedy 

rovnou železnici.  

Technické řešení - strategie usnadnění práce 

Odpovědí na otázku „co je technickým řešením“ daného dopravního „prostředku“ je v zásadě 

popis či název strategie, kterou člověk zvolil k dosažením příslušného účelu, resp. uspokojení potřeby 

                                                      
20 Jednoduché sáně severoamerických indiánských kmenů vypovídaly o tom, že si tato izolovaná skupina neosvojila 

technologii kola, ani metalurgii, a že dělba práce dosáhla jen určité míry specializace, atd. Např. Van Loon 
(1931: 161) nicméně tvrdí, že nákladnost výroby kola vedla k tomu, že i v Evropě byla až do 18. století řada 
nákladů raději smýkána. 

21 Vč. takových řešení jako byly Bridgewaterský (1761) a Pontcysylteský (1805) akvadukt, představující 
mimoúrovňové křížení plavebních drah; nebo soustavy mnoha desítek plavebních komor, sloužící k překonávání 
výškových rozdílů (Paulinyi, 2002: 189). 
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tam, kde nemůže (nebo nechce) vystačit s vlastním tělem a jeho schopností pracovat. Ačkoli řecký pojem 

techné odkazuje k schopnosti něco zhotovit, např. nástroj, Aristoteles považuje za „mluvící nástroj“ také 

otroka, a můžeme tedy za svého druhu technická řešení považovat nejen násobení vlastních či přírodních 

sil účelnými agregáty neživé hmoty, ale i způsoby organizace práce a její delegování na jiné živé bytosti 

(zvířata či otroky), kteréžto řešení např. Šmajs (2000: 101) souhlasně charakterizuje jako „specifickou 

biotickou mechanizaci zemědělské práce“. Takováto „technická řešení“ (kombinace „pasivních“ agregátů 

hmoty s hnacími silami, tak jak je lze nalézt v přírodě) zcela převažovala ve většině oblastí až do nástupu 

průmyslové revoluce, a zprostředkovala většinu lidské produktivity. 

Automobil - pozdní suchozemský dopravní prostředek 

Automobil je recentním, evolučně velmi mladým a technicky zvláštním příkladem 

suchozemského dopravního prostředku. Pro jeho vznik a formu je v míře daleko větší, než co jiného, 

charakteristický „tlak“ (v intenci Koeniga, viz výše odd I. Kap 1.1) kulturní a technické tradice, která je 

jedinečným rysem euroamerické kultury. Rozšíření automobilu není ani tolik důsledkem samotného 

osvojení dovednosti řešit problém pohybu tímto technickým způsobem, ale spíše plyne ze systému 

organizace produktivní práce, v němž automobil plní ještě významnější společenskou roli hospodářskou 

(tento fakt hezky ilustruje záznam logiky hlavních argumentů pro podporu automobilismu, jak ji zachytil 

Sachs viz výše, úvod). 

Spojení silniční dopravní techniky a nového vynálezu - motoru 

Automobil jako technická forma vzniká novou kombinací již existujících prvků. Peripetie, jimiž 

procházely různé dílčí prvky pozdějšího systému motorizované silniční dopravy, popisuje opět Paulinyi 

(2002: 185- 218). Automobil z velké části pouze zúročil již existující zpevněné silnice, železnicí v život 

vyvolané povolání strojního inženýra a dílčí technická řešení ověřená dříve jinde.  Od předchozích 

silničních dopravních prostředků (v jistém smyslu svých fylogenetických „předků“) se ale automobil 

odlišuje tím, že práci spojenou s pohybem vykonává „abiotický“ (Šmajs) mechanismus. To znamená, že 

k „pasivnímu“ agregátu hmoty, který na bázi valivého pohybu sune lidské tělo prostředím (podvozku, 

převzatému od kočárů apod.), není jako hnací síla připojen ani člověk (jako u bicyklu), ani žádný 

živočich, a ovšem ani žádná elementární přírodní síla (voda či vítr atd.). Zdrojem práce je zde zvláštní 

artefakt, motor, jehož interpretaci rozvedeme dále. 

Shrnutí - „taxonomické“ zařazení automobilu 

Pokoušíme se o kulturně etologickou, tedy vlastně přírodovědeckou reflexi automobilu. Proto se 

zdá vhodné pokusit se automobil „taxonomicky“ zařadit mezi ostatní lidské artefakty. Automobil tedy 
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zařaďme takto: je to artefakt „z rodu“ dopravních prostředků, jehož „druhovým rozdílem“ je přítomnost 

motoru coby zdroje práce, pohybu. (odtud i název auto-mobil, čili samo-hyb - artefakt, který pohybuje 

sám sebou). Motoru coby druhově specifickému a evolučně novému znaku automobilu věnujeme 

následující podkapitolu.  

 

2.1 Exkurz: Motorizace  

 

 

„Člověk je jediné zvíře, které je cítit kouřem.“ (Ernest Thompson Seton) 

         

Proč průmyslová revoluce potřebovala motor? 

Při zkoumání původu „technosféry“ (Šmajs), tedy většiny moderní techniky, narážíme na fakt, že tento 

společenský subsystém vyvinul v rámci širších proudů společenských změn, „modernizace“ a 

„průmyslové revoluce“ (druhé určení odkazuje k změně převládajícího formy produktivní práce, první 

k souběžným kulturním dějům). Průmyslová revoluce je „technicky“ pozoruhodná tím, že (kromě 

sestavování nástrojů a strojů do komplexnějších systémů)22 začíná s užíváním hnací síly „motoru“, který 

zde je „nejvýznamnějším činitelem přeměny energie“ (Paulinyi 2002: 177). Pokusme se o stručnou 

analýzu tohoto zvláštního artefaktu. 

 

Předně je třeba uvést důvod, proč byl tento starý vynález23 průmyslovou revolucí realizován a využit. 

Marx napsal, že „se systém strojů nemohl svobodně rozvíjet, dokud na místo dosud používaných hnacích 

sil – zvířat, větru a rovněž vody – nenastoupil parní stroj…“(1978: 378). Již vynález prvních strojů, které 

multiplikují nástroje jimiž jediná hnací síla působí na látku (čili na „pracovní předmět“, který „účelně 

mění“, Marx 1978: 369), se stává základem „abiotické produktivní technologie“ (Šmajs 2000: 101), která 

je prakticky spoluodpovědná za „rozmach přímé ontotvorné síly kulturní evoluce, srovnatelný s prudkým 

                                                      
22 „Stroj v jeho nejelementárnější formě jsme zdědili od římské říše – byl to vodní mlýn“ uvádí Marx (1978: 346) 
23 První zprávy o „ohňovém“ stroji se dochovaly již od Heróna z Alexandrie (150 – 100 př.n.l.), viz. Klůna a 

Augusta (1979: 25). 
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nárůstem disparity a diverzity biosféry v době kambrické exploze“ (ibidem). Ovšem první továrny byly 

zároveň i „bržděny“ způsobem, jakým příroda dislokovala použitelné hnací síly24. 

  

„Materiální kultura a technika vzniká totiž z abiotických prvků a struktur Země, z její tzv. relativně volné 

látky a energie. Technická evoluce tedy jakoby uměle „oživuje„, či do kultury převtěluje (Verkörperung) 

další část pozemské abiotické přírody, která, protože nebyla včleněna do živých systémů, v pozemských 

podmínkách podléhala pouze entropizaci“, píše Josef Šmajs (2000: 100). Jakýkoli mechanismus nebo 

stroj vzniká tedy jako „agregát“ „abiotických“ prvků, účelně sestavených podle poznatků mechaniky, 

která, jak dobře známo, si vzájemné souvislosti těchto prvků představovala podle inertních kulečníkových 

koulí. Podle van Loona „bylo obtížné (…) mrtvou hmotu nějakým způsobem uvést do koordinovaného 

pohybu (…)“(van Loon 1931: 136), když už se to podaří, mechanická konstrukce podle výše uvedených 

pravidel k optimální funkci vyžaduje jednoduchou „pravidelnost“ zcela jiného řádu, než lze nalézt 

v procesech přírodních; přírodní „hnací síly“ se způsobu práce stroje jen těžko přizpůsobují – odtud ono 

„brždění“. 

Charakteristika motoru – schopnost konat práci vepsaná do artefaktu 

Bylo tedy vhodné „přírodní“ hnací síly nahradit hnací silou sourodou – motorem25. Schopnost pohánět 

(pohybovat) se přitom musela přesunout z živých těl do umělého, mechanického agregátu – „hybače“. 

Motor tedy je v podstatě „biomorfní“ schopnost konat práci, „pohybovat“, vepsaná do lidského artefaktu, 

stroje26. V této konkrétní podobě – „motor (…) je přenosný a sám je prostředkem k převážení, (…) je 

universální co do svého technického použití a (…) ve svém působišti málo závisí na místních 

podmínkách“ (Marx 1978: 373) - motor svou flexibilitou připomíná somatickou pracovní sílu zvířete, 

které lze všude přivést a „zapřáhnout“. A přece se v něm tato schopnost prvně ocitá mimo živé tělo, v 

„exosomatickém“ ústrojí! Z čehož vyplývá, že svou funkcí je motor „exosomatickým“ pracovním 

orgánem, a schopnost konat práci je jeho „biomorfní“ vlastnost. 
                                                      
24 „člověk je velmi nedokonalý nástroj na výrobu stejnoměrného a nepřetržitého pohybu“, uvádí Marx (1978: 371) a 

dále že také „…užívání vodní síly bylo spojeno s různými obtížemi. Nemohla se libovolně zvyšovat, a když jí 
byl nedostatek, nedalo se nic dělat, občas selhávala, a hlavně měla čistě místní charakter“, ale že „ze všech 
hnacích sil, zděděných z manufakturního období, byla koňská síla nejhorší, jednak protože kůň má svou hlavu, 
jednak protože je nákladný a lze ho v továrnách využít jen v omezeném rozsahu.“ (ibidem: 372) 

25 motory se nejprve ve větší míře staví v Británii, proto motor souvisí s angl. motion, pohyb. Starší a častější termín 
engine znamená stroj, hnací stroj, motor, a je základem termínu engineer je ten, kdo stroje staví, „inženýr“, 
Kuba: … Paulinyi) 

26 Srovnejme, co uvádí mnohem později Latour (1996: 62) o  designu a konstrukci autopilota dopravního systému 
Aramis: „When our engineers cross the qualities of drivers with the qualities of automatic pilots and central 
computers, they’re embarking on the definition of a character. An autonomous being or an omniscient systém? 
What minimum number of human qualities does the character have to bring along? What charakteristics have to 
be delegated to it? What sensations does it have to be capable of experiencing? Yes, we’re actually dealing with 
metaphysics, and the antropomorphic expressions must be taken not figuratively but literally: it really is a matter 
of defining the human (anthropos) form (morphos) of a nonhuman, and deciding on the limits of its freedom.“ 
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Základem této schopnosti je rozklad látek 

„Technickým řešením“ požadavku, aby mobilní a flexibilní mechanický agregát (motor) produkoval 

pohyb (pracoval), je dále převod prostorového rozpínání zahřívané (parní stroj) nebo spalované (plynový 

či benzinový motor) látky na pohyb. Spalování, které je přímo či nepřímo vlastním zdrojem potřebné 

energie, je určitou formou chemické „redukce“ složitějších organických látek na jednodušší oxidy, 

přičemž je uvolněna energie vázaná v složitějších chemických vazbách. Hoření je sice procesem 

entropickým, nicméně chemický princip – redukci – má společné s „katabolickou redukcí“, která je 

zdrojem energie v rámci metabolismu heterotrofních organismů (ovládnutí mimotělního procesu látkové 

přeměny - ohně - člověkem je jedním z mytických a zřejmě i skutečných konstitutivních kroků kulturní 

evoluce). Motor je tedy také „exosomatickým“ metabolickým orgánem, což v praktickém důsledku 

znamená, že na jedné straně konzumuje „potravu“ a na druhé straně produkuje „práci“ a „odpad“ – čili, 

jak napsal Marx (1978: 373) o parním stroji, „spotřebováváním uhlí a vody (si) vyrábí hnací sílu“. Motor 

je tedy svým technickým principem „exosomatickým“ metabolickým orgánem. Také schopnost účelně 

prováděné látkové přeměny je  „biomorfní“ charakteristika. 

Mimo tělo lze se schopností práce volně manipulovat 

Jakmile se ovšem uvedené schopnosti práce a látkové přeměny ocitají v exosomatickém, mechanickém 

artefaktu (a „sourodá“ hnací síla pro stroje je nalezena), je člověku otevřena možnost těmito 

„biomorfními“ schopnostmi téměř neomezeně manipulovat. „Výkonnost (motoru) je plně pod kontrolou 

člověka“ (Marx 1978: 373). Lze totiž vyrobit motor přesně na míru každému účelu, od motorů 

obrovských až po nano motory, zatímco vyšší živočichové, které lze domestikovat a přimět k práci, se 

rodí v nepoměrně menší „paletě parametrů“. Schopnost konat práci, vlastní živým tělům, byla nahrazena 

touž schopnosti vepsanou do artefaktů, „chov“ jen pomalu šlechtitelných užitkových zvířat byl nahrazen 

výrobou daleko flexibilnějších strojů, namísto kontinuity genetického kódu a ekologických souvislostí 

přírodních nastoupila kulturně tradovaná kontinuita technického kvazi-genomu (Pucher 1999: 1), totiž 

„informace“, předpisu toho, jak příslušný agregát syntetizovat „z relativně jednodušších prefabrikátů 

evoluce abiotické“ (Šmajs 2000: 98), která je uchovávána v podobě různých informačních „konzerv“27. 

Prostřednictvím „exosomatického“ systému strojů a motorů se v průběhu průmyslové revoluce lidská (a 

obecně „biomorfní“) schopnost produktivní práce vymkla ze svých dosavadních biologických hranic. 

                                                      
27 „Dieses Quasi-Genom ist nicht in den Maschinen selbst situiert, sondern ausserhalb, nämlich in Form von 

schriftlichen Unterlagen, Konstruktionszeichnungen, Abbildungen etc.“ (Pucher 1999: 1) 
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Rozsah zprostředkované práce 

Pakliže Josef  Šmajs označil kulturní evoluci za proces, který „svým dnešním rozsahem a charakterem 

pozemskou přírodu "zaskočil"“(2000: 95), protože jeho vůči přírodě agresivní náplní je „bezohledná 

konzumace přirozené uspořádanosti Země“ (ibidem), pak je zřejmé, že za onou „konzumací 

uspořádanosti“ bezprecedentního „rozsahu a charakteru“  z nemalé části stojí právě „armáda“ 

katabolizujících strojů, těchto pracovních sil, které jsme zbavili somatických, biologických omezení 

(která nejsou ničím jiným než ochrannou bariérou rovnováhy biosféry), a kterým bezprostředně vděčíme 

za nebývalou míru, v níž lidstvo od průmyslové revoluce své životní prostředí prací mění28. 

Rozsah ekologických důsledků a jeho vnímání 

Protože (biomorfní) schopnost strojů konat práci je založena na (rovněž biomorfní) schopnosti získávat 

energii jednoduchou přeměnou látek (metabolé), má uvedený rozsah práce, kterou stroje vykonávají také 

odpovídající paralelu v množství „zkonzumovaných“ látek (zanedbáme nyní rozdíly v efektivitě práce, 

naopak vyvažované existenční závislostí technosféry na člověku). Tento logický fakt byl ovšem až 

donedávna značně mystifikován tím, že stroje „konzumovaly“ tzv. „dodatkové energetické zdroje“ (viz 

Šmajs 2000: 100) – jmenovitě fosilní paliva29. Pro rané průmyslové společnosti to bylo především uhlí30, 

pro spotřební společnosti pak ropa.  

 

Motory proto dlouho vytlačují biotické (zvířecí i lidské) pracovní síly z oblasti fyzické práce, aniž jim 

přitom „potravně“ konkurují31. Kvantitativní rozsah látkové přeměny, kterou „technosféra“ provádí tak 

paradoxně dříve poznáváme z destabilizace biosféry jejími „odpady“. Až v poslední době je cítit také 

konkurenční „tlak“ strojů na „naši“ potravu v podobě poptávky po biopalivech, zvyšující ceny některých 

potravin. Stroje poháněné spalovacími „motory“ se tedy ukazují jako to, co potencionálně jsou - v totalitě 

látkové výměny „potravní konkurenti“  živých bytostí. 

 

                                                      
28 van Loon (1931: 152) uvádí: „Dnes i tomu největšímu nuzákovi slouží (alespoň v Americe) jedenáct hluchých, 

slepých a němě oddamých služebníků, kteří pro něho tahají, zdvihají a nosí…“; studie z roku 1978, uváděná 
Sachsem (1992:130) už udává množství řádově vyšší: „Recalculated in terms of human performance, the average 
american in 1978 commanded the labor of about one thousands energy slaves every day“. 

29 van Loon (1931: 144) o „abiotických“ hnacích silách uvádí, že „lidé je nazvali motorem a živili je dávno 
odumřelými látkami živočišnými“, Keller (1998: 54) je pro totéž označuje za „nekrofágy“. 

30 Paulinyi (2002: 177) uvádí, že: „v průmyslové revoluci bylo nejdůležitějším nositelem energie kamenné uhlí“ 
31 Brandonová (2002: 249) uvádí, že poté, co automobil vytlačil z povoznictví koně, uvolnilo se v U.S.A. velké 

množství osevních ploch, dosud využitých na produkci pícnin - jeden těžký tažný kůň spotřeboval produkci cca 
pěti akrů půdy a v roce 1900 bylo jen na Manhattanu takových koní 130 000. (ibidem: 133) 
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Shrnutí: pracovní síla skrze exosomatickou látkovou výměnu 

Můžeme tedy shrnout, že motory jsou neživé „exosomatické“ artefakty, do nichž člověk „vepisuje“ 

biomorfní charakteristiky a schopnosti (látková přeměna a schopnost pohybu, práce), dříve dostupné 

pouze „somaticky“, aby s nimi mohl volně manipulovat. Během průmyslové revoluce člověk tímto 

způsobem získal k dispozici obrovské množství práce (pod heslem „industrializace“, „mechanizace“, 

„motorizace“, „automatizace“ atd.), která během krátké doby změnila povrch planety více, než celá 

předchozí kulturní evoluce. Na druhou stranu „technosféra“ zkonzumovala také obrovské množství 

„potravy“ – tj. větší díl dostupných fosilních paliv, a jako vedlejší produkt práce vyprodukovala také 

adekvátní množství „odpadu“. Externalizace práce mimo živá těla sice umožnila překonání přírodních 

bariér, ovšem způsobem nejen přínosným, nýbrž také pro člověka i biosféru ohrožujícím (objem a povaha 

látkové výměny, rostoucí závislost lidstva na vlastním křehkém kulturním výtvoru, atd.). Kulturní 

subsystém „automobility“ je speciálním případem tohoto obecnějšího fenoménu (motorizace) se všemi 

implicitními klady a zápory. 

 

3. Forma osobního automobilu, vznik a vývoj 

Podívejme se nyní na vývoj formy osobního automobilu z hlediska kulturní etologie, a pokusme se 

identifikovat základní rysy automobilu, jeho „fylogenetické předky“ mezi artefakty, nejdůležitější tlaky, 

které jeho vývoj ovlivňují, rámcové vývojové tendence a kroky, jimiž automobil dosud procházel. 

3.1 Základní rysy osobního automobilu 

základní funkční rysy a oblasti, přístupné „volnému“ ztvárnění 

Protože naším cílem je především reflexe „vnějšího habitu“ automobilové formy, jeho geneze a působení 

na člověka, je důležité odlišit, které rysy tohoto „habitu“ vyplývají z technické funkční nutnosti, a které 

jsou produktem estetického ztvárnění . Komárek (2000: 127) totiž upozorňuje, že „tvůrčí svoboda, zcela 

analogně jako u živých organismů, je i u artefaktů omezována jejich nutností fungovat.“ Z hlediska 

primární funkce automobilu (tj. exosomatické adaptace člověka na „efektivnější“ pohyb v určitém 

prostředí) lze v „logice“ uspořádání formy automobilu identifikovat následující nevyhnutelné rysy (viz 

obr. 2): 
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OBR1) 

A) přizpůsobení automobilu tělu člověka – designovaná affordance 

Člověk, pokud tvoří artefakty, záměrně vytváří antropocentrické affordance (vycházíme opět z výše (odd 

I. Kap. 1) uvedeného Gibsonova konceptu affordance o němž u automobilu hovoří Dant 2004: 63 a další). 

Z toho hlediska musí mít automobil vzhledem k řidiči různé affordance, umožňující ovládání stroje, to, 

aby řidič měl dostatečný přehled o dopravním prostředí atd. Pokud je automobil dále s to prostorem nést 

lidské tělo a chránit jej před evt. nepohodou okolního prostředí, pak z toho plyne, že ačkoli kulturně 

normovanou affordancí32 automobilu je doprava, lze jej principielně využít i k řadě dalších účelů, které 

vyžadují prostorové oddělení a ochranu lidského těla. Automobil je podřízen účelu pohybu také tak, že 

automobilová forma je vzhledem k směru pohybu orientována. (řidič a obvykle i pasažéři sedí po směru 

jízdy, průhledy a signální světla jsou orientovány tak, aby umožňovaly vidět a byly viděny těmi, k nimž 

se automobil blíží). 

B) přizpůsobení automobilu dopravnímu prostředí 

Tímto prostředím jsou v případě automobilu zpevněné suchozemské komunikace. Zcela obecně je 

třeba dát automobilu nějaký podvozek, který automobil „vzpírá“ proti síle gravitace a umožňuje mu 

„valivý“ pohyb po zemském povrchu. Dále je třeba počítat s odpor penetrované atmosféry. Hledisko 

nízkého odporu vzduchu má na „vnější habitus“ automobilových karoserií výrazný vliv zhruba od 

třicátých let dvacátého století. V užším smyslu jsou dopravním prostředím automobilů existující veřejné 

komunikace, tj. infrastruktura dříve vyhrazená takřka výhradně formám pohybu, založeným nejvýše na 

„biotické mechanizaci“(Šmajs) - soupravám taženým zvířaty, chodcům, cyklistům atd. Z toho vyplývá 

praktický požadavek přizpůsobení automobilu jeho prostředí (stávajícímu provozu na veřejných 

komunikacích): mnohé prvky automobilu jsou odrazem tohoto prostředí a dosavadního způsobu 

komunikace v něm33. A naopak, začlenění nového (mnohem rychlejšího a proto nebezpečnějšího) 

dopravního prostředku vyvolává potřebu reorganizace stávající dopravy včetně nových pravidel a 

systému signalizace; do prostředí jsou instalovány orientační prvky dimenzované na mechanizovaný 

pohyb a také mnohé, které na jeho adaptují „biologické“ účastníky provozu (chodníky, přechody a 

podchody, semafory atd.).  

                                                      
32 O koncept sociálního učení a kontroly jejího „správného“ používání pojem affordance rozšířil Alan Costall. (In: 

Dant 2004: 67) 
33 Naproti tomu železnice s exkluzivní infrastrukturou si může vyvinout i „sobě přiměřený“ ale jen zaškoleným 

osobám srozumitelný systém organizace, signalizace atd. 
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C) integrace technologie do artefaktu 

Je nutné vyřešit problém zástavby motoru a aparátu přenosu trakce do automobilu způsobem, 

který nekoliduje s požadavky uvedenými výše a zároveň tak, jak je to z hlediska mechanických 

zákonitostí účelné pro správnou funkci celého aparátu (viz Svoboda 1993, Teorie dopravních prostředků) 

jeho obsluhu a údržbu. Zatímco kočár měl oj, k níž se připřáhla „biotická mechanizace“ (Šmajs 2000: 101 

– pozn. p.č.), automobil zdroj vlastního pohybu obsahuje: je jím motor (blíže viz odd. I, podkap. 2.1). 

Umělý „abiotický“ (Šmajs) aparát motoru a převodu trakce je navíc podroben téže zátěži prostředí 

(otřesy, prašnost, teplotní výkyvy) jako pohon biotický, a s touto zátěží se musí vyrovnat.  

Ubývající formální „váha“ technologie 

Tři výše uvedené okruhy požadavků považujeme za zdroj „esenciálních“ funkčních aspektů, a na formě 

automobilu se zákonitě projeví. Je ještě dobře všimnout si, že poměr váhy, s níž jednotlivé okruhy 

požadavků určují výslednou celkovou podobu automobilu, se v čase mění, a to tak, že se zmenšuje váha 

technického řešení, které je podrobeno řádově rychlejšímu vývoji, jak je to pro kulturu34 a v ještě větší 

míře pro moderní abiotickou techniku (Šmajs 2000: 101) signifikantní. V této schopnosti rychle se 

vyvíjející techniky progresivně zvyšovat své affordance vůči (relativně, protože pomalejší biologické 

evoluci podrobeným) konstantním potřebám člověka a nárokům prostředí, ostatně patrně spočívá její 

přitažlivost. 

Konstrukce „raných“ automobilů se po ustálení technického řešení soustředí především na 

zvládnutí „nového“ technického jádra, a formu automobilu výrazně určuje uspořádání podvozku s hnacím 

agregátem, na nějž je jednoduše „posazena“ kabina cestujících, navazující na starší kočárová řešení. U 

recentní automobilové formy naopak technika výrazně ustoupila do pozadí, a jsou to naopak části 

podvozku a hnacího agregátu, které jsou připjaty k centrální nosné struktuře samonosné karoserie. Sama 

tato karoserie, jak je vyjádřeno stále „kompaktnějšími“ (tj. stále integrovanějšími, méně prostorově 

diferencovanými) tvary většiny osobních automobilů, se stále více podřizuje požadavkům „přírodního“ 

původu, tj. maximalizaci obestavěného prostoru, v němž dlí lidská posádka, a zároveň vytvoření tvaru, 

jehož průchodu klade atmosféra co nejmenší odpor. (viz dále)  

                                                      
34 Díky specifikům kulturní evoluce, využívající jazyka atd., „vollzieht sich Die Entwicklung einer Kultur um ein 

Vielfaches schneller als die einer Art“, uvádí Konrad Lorenz v předmluvě ke knize Otto Koeniga (Koenig 
1970:10) 
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Mimo nutné „funkční jádro“ je ztvárnění formy „volné“ 

Výše jsem uvedli „esenciální“ rysy, které tvoří jakési „funkční jádro“ zkoumaného artefaktu – 

osobního automobilu. Můžeme nyní konstatovat, že podoba zbytku automobilové formy je víceméně 

ponechána libovůli tvůrce, který ji může naplnit tvary symboly a obsahy, které odpovídají širšímu 

kontextu. Tomu nasvědčuje i fakt, že tato „volná“ oblast automobilu se na rozdíl od „funkčního jádra“ 

často a značně měnila. Je tedy věcí estetického cítění, jak jsou „esenciální“ prvky „funkčního jádra“ 

automobilu poskládány do celku, a jak je tento celek vnímán a reflektován. I řešení „estetické“ uspořádání 

tohoto celku bude zřejmě antropomorfní – na rozdíl od v zásadě měřitelné tělesné affordance je ovšem 

tuto „antropomorfnost“ těžší zachytit (viz dále, odd. II).  

 

3.2 Bezprostřední „předkové“ automobilu – dědictví tradice – heteronomní 

forma 

Dva hlavní okruhy „předků“ 

V kulturní etologii víceméně předpokládáme, že svébytný artefakt vzniká novou kombinací různých 

prvků, které nashromáždila předchozí tradice (Koenig 1970: 77). V případě automobilu můžeme 

identifikovat dva hlavní okruhy takových předků, artefaktů, z nichž automobil čerpá konkrétní technická 

řešení: 

A) předkové z hlediska affordance a začlenění do prostředí 

 Zaprvé je tu „předek“ automobilu z hlediska affordance a „ekologické“ úlohy. Tady automobil 

jednoznačně má nastoupit na místo vozů tažených koňmi (v dané době zastíněných srovnáním s úspěchy 

železnice, Sachs 1992: 92–96) a postupně je z jejich úlohy také vytlačí. Lze konstatovat, že k tomuto užití 

mířila už i dříve drtivá většina silničních aplikací parního stroje35. Stávající  affordance v podobě karoserií 

kočárů byly zprvu jen lehce upraveny pro účely zástavby motoru, a tak automobil přejal již existující, 

vyzkoušené a v široké paletě různých uspořádání existující kočárové karoserie, včetně příslušné 

terminologie (landaulet, brougham), řady technických řešení (loukoťová kola) a formálních detailů 

(blatníky, kočárové svítilny, sedadla, stahovací střecha atd.). 

                                                      
35 Trevithickův-Vivianův vůz z r. 1798, Božkův parní vůz z r. 1815, parní dostavníky Gurneye 1827 a Jamese 1828, 

vůz „L’Obéissante“ Amédéa Bolléa z r. 1873 a další (Elstner 1976 s. 16 - 25) 
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B) předkové z hlediska technických řešení a mechanizace 

Za druhé ti existují předchůdci, po nichž automobil zdědil technická řešení pohonného ústrojí36. 

Kromě spalovacího motoru samotného37 byla většina mechanických prvků pohonného ústrojí automobilu 

přizpůsobena ze starších mechanizovaných dopravních prostředků - lokomotiv a bicyklů (viz Brandonová 

2002: 20), a z dalších strojů. Např. otázka přenosu hnací síly na vozovku pomocí otáčení kol byla již 

technicky prověřena železnicí i silničními aplikacemi parního stroje – období skutečného tápání38 v této 

oblasti tedy proběhlo ještě před vznikem automobilu. Dynamický interaktivní vývoj způsobů trakce a 

dopravních infrastruktur ještě před příchodem motorismu zaznamenal Paulinyi39. 

Doklad: kontinuita výrobců 

Výše uvedenou návaznost automobilu na dva uvedené zdroje předchozí tradice nejlépe ilustruje 

prostý fakt, že značná část prvních výrobců automobilů a automobilních součástí se rekrutovala právě 

z okruhu výrobců těchto starších dopravních prostředků – bicyklů, kočárů, popř. železničních vagonů – 

což nás jistě nepřekvapí, uvážíme-li, že právě oni měli know-how a výrobní prostředky usnadňující vstup 

do nového odvětví40. 

Heteronomní forma 

První automobily byly stavěny (což je z praktického hlediska pochopitelné) jako nestejnorodé agregáty 

dílčích prvků různých starších vozidlech a strojů (Kuba 1973: 137), a proto je i forma těchto vozidel spíše 

                                                      
36 Pro zjednodušení bereme v úvahu jen nejrozšířenější konfiguraci automobilu se spalovacím motorem, kdežto ve 

skutečnosti existovala od počátku také řada automobilů s parními a elektrickými motory. 
37 Aplikace spalovacího motoru na automobil byla poprvé patentována švýcarským majorem ve výslužbě Isaacem 

de Rivazem r. 1807 (Kuba 1973:37), kdežto plynový motor jako takový postavil již r. 1786 francouzský inženýr 
Lebon (Klůna a Augusta 1979: 46), opravdový rozvoj spalovacího motoru ale umožnil až vynález karburátoru G. 
Daimlerem r. 1887 (ibidem: 48). 

38 vč. Gordonova vozu z r. 1824, který k trakci využíval šesti zoomorfních železných nohou (Kuba 1973: s. 45 – 46), 
čímž pouze rozvinul předchozí aplikaci téhož řešení Tomasem Bruntonem na trakci kolejovou (Pucher 1999: 3), 
kteréžto biomorfní řešení zaujalo i Karla Marxe (Marx 1978: 278, poznámka) 

39 Paulinyi (2002: 186) uvádí, že „Soumar nebo mul mohl přepravit na stezkách nejvýše 200 kg. Nejvyšší užitečné 
zatížení nákladního vozu s širokými obručemi a přípřežím čtyř až šesti tažných koní obnášelo na nezpevněných 
cestách kolem 1,5 t, na zpevněných cestách mohlo být naproti tomu zvýšeno až na čtyři tuny. Na dřevěných 
kolejích uhelných dolů na severovýchodě zvládl kůň užitečný náklad asi o třech tunách, s vagonem na železných 
kolech a železných kolejích dokázal utáhnout až osm tun. Svého nejvyššího výkonu dosáhl tažný kůň na 
průplavech s dobře vybudovanými vlečnými stezkami…“. 

40 Bicykly vyráběli např. Laurin a Klement, Opel, Peugeot, Rover či Rambler. Kočáry a železniční vagony vyráběla 
firma Nesseldorfer Wagenfabrik – nynější Tatra Kopřivnice. Výrobci bicyklů se stávali také výrobci 
mechanických součástí automobilů, kdežto mnozí výrobci kočárů se specializovali na výrobu karoserií, popř. 
mohli vyrábět samotné zakázkové karoserie na standardní automobilové podvozkové rámy - např. fy. Sodomka 
ve Vysokém mýtě – a tato praxe se udržela až do masového nástupu samonosných karoserií po druhé světové 
válce. 



 25 

agregátem41 heteronomních prvků42. Řada nejstarších „civilních“ automobilů „ortodoxní“ konstrukce 

(spalovací motor, 4 kola), za první z nichž bývá považován Daimler z roku 1886, má jednoduše kočárový 

podvozek a karoserii, pod kterou je zavěšen Benzův motor, a která je k řízení vybavena bicyklovými 

řídítky. (srv. obr. 1, ancestrální formy) 

Teorie systémů: fulgurací dříve oddělených prvků do jednoho systému vznikají 

kvality 

Podle obecné teorie systémů však spojením vícerých dosud odděleně fungujících částí do nového celku 

vzniká kvalitativně zcela odlišný systém s vlastnostmi, které u předchůdců nebyly ani v náznacích. To se 

týká jak evoluce biologické (např. vznik „tvarového vnímání“ fulgurací (sjednocení v nový systém) dvou 

dosavadních oddělených kognitivních funkcí, viz Konrad Lorenz 1993: 27), tak evoluce kulturní43. Také 

kombinace silničního podvozku se spalovacím motorem vytvořila kvalitativně nový systém, který měl 

řadu nepředpokládaných vlastností (první silniční aplikace parostroje- Cugnotův parní tahač děl - se při 

předvádění v Paříži v roce 1769 sice nečekaně vymkl kontrole, zato však zaujal schopností zbourat zeď. 

Kuba 1973: 22). Nové vlastnosti systému během dalšího vývoje spolupůsobí opuštění heteronomní, 

zděděné formy a hledání formy vlastní (srv. obr. 4, ustálení klasické formy), vlastnostem nového systému 

přiměřené, což se týká jak formy celku tak forem dílčích prvků (viz kap. 3.5, oddíl I.). 

 

3.3 Selekční tlaky, působící při vývoji osobního automobilu 

Identifikovali jsme doposud základní rysy (odd I., kap. 3.1) a „předky“ (kap. 3.2 ibidem) automobilu. 

Takové předky a setrvačnost řešení od nich zděděných Koenig (viz výše kap. 1.1 tohoto odd.) 

identifikoval jako jeden ze dvou hlavních tlaků, které na vývoj každého artefaktu působí. Koenig (1970: 

77) ovšem uvedl ještě druhý faktor, který na vývoj artefaktů působí, a tím je aktuální či předjímaný tlak 

prostředí. Výsledný artefakt je pak produktem dynamické interakce těchto dvou souborů tlaků (tradice a 

prostředí). Pomineme nyní iniciální poptávku po prostředku silniční dopravy, který by v situaci celkově 

zvýšených nároků na mobilitu stačil tempu železnice, která mocně stimulovala realizaci staré myšlenky 

                                                      
41 Podobně Koenig (1970: 175) hovoří u oděvu o konglomerátu různě starých ritualizovaných prvků. 
42 Až na řídké výjimky jako byl Benzův tricykl z roku 1886, který byl „jakýsi zázrak, protože byl navržen jako 

organická jednotka s vzájemně funkčně řešenými díly“ (Kuba 1973: 137). 
43 Určitým dokladem je to, jak si všiml Pucher (1999: 2), že i v případě zdánlivě zcela cílevědomého vývoje 

„abiotické“ techniky se pokroku často dosahuje tápáním a metodou pokus omyl – komplexní výsledky fulgurace 
složitých systémů nejsme prostě často schopni předvídat. 
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samohybného silničního vozidla44. Jakmile jednou automobil vznikl, jeho další vývoj zřejmě ovlivňovaly 

především dva okruhy faktorů: zaprvé to byl a je proces tříbení samotného technického řešení (obdoba 

darwinistického „přírodního výběru“), za druhé je to proces přizpůsobování automobilu trhu (obdoba 

„pohlavního výběru“), dovoditelný k způsobu ekonomické organizace jeho výroby i spotřeby. Konkrétní, 

prvotním automobilům již značně vzdálená forma jakéhokoli současného automobilu je víceméně 

evolučním výsledkem interakce těchto dvou okruhů tlaků. 

 

A) Selekční tlak na technická řešení, realizovaný pomocí soutěží –  analogie 

„přírodního výběru“ – vývoj automobilu jako technické forma 

Selekční tlak na technická řešení je analogií „přírodního“ výběru (Darwin in: Komárek 2000: 103), tj. 

díky němu přežívá a rozšiřuje se na podmínky nejlépe adaptovaný jedinec/ řešení. V případě artefaktů a 

složitějších strojů zvlášť je ovšem selekční tlak třeba vytvářet uměle – stroje45 se totiž nerodí a neumírají, 

nýbrž jsou stavěny a více či méně úspěšně používány. 

Soutěže lokomotiv 

Erich Pucher (1999), při výzkumu železničních lokomotiv konstatoval, že technický vývoj se děje pod 

tlakem soutěží: tyto soutěže identifikoval jako rozhodující body fylogenentického větvení, odumírání 

neživotaschopných řešení, a promoce řešení nadějných46. Taková soutěž je tedy jakousi obdobou přírodní 

selekce – řada technických řešení spolu soutěží v simulaci podmínek zatížení, charakteristických pro 

budoucí „ekologickou“ úlohu artefaktu. K dalšímu vývoji se pak kvalifikuje několik řešení, která se 

nejlépe osvědčí. 

Soutěže automobilů 

Analogickou roli soutěžení sehrálo také v případě automobilů. Pomineme-li samostatné exhibice 

jednotlivých vynálezců, jejichž cílem bylo získat pozornost a investiční podporu (Cugnot r. 1769, Božek 

r. 1815, Kuba 1988b: s. 23 resp. 42) bývá jako první automobilový závod, který umožnil soustředit a 

porovnat vícero rozmanitých strojů, uváděn závod Paris – Bordeaux a zpět, pořádaný v létě 1894 

(Brandonová 2002: 21). Závod byl uspořádán v režii části francouzské „lepší“ společnosti (Hrabě de 

                                                      
44 Již ze staré Číny jsou známy suchozemská vozidla poháněná pomocí plachet (Elstner 1979: 6); první vozítko 

poháněné párou sestrojil Herón alexandrijský před rokem 100 př. .n.l (ibidem: 7); v Evropě byla takto 
zprovozněna pravidelná doprava osob Holanďanem Stevinem kolem roku 1600 (Kuba 1973:12), průběžně se 
objevovaly vozy poháněné hodinovým perem (Hautschův, Norimberk 1649; ibidem: 17) a řada dalších řešení. 

45 Capra (cit. in Šmajs 2000: 96): „stroje se stavějí, ale organismy rostou“ 
46Rozhodujícím selekčním impulsem byla soutěž lokomotiv v Rainhillu (1829); „Der entscheidende 

Selektionsschritt war der Lokomotivwettbewerb von Rainhill (1829)“ kde Stephensonova lokomotiva Rocket 
prokázala svou převahu (Pucher 1999: 4). 
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Dion, baron van Zuylen…), která byla na novém vynálezu zainteresována. Závod, který vyhrál  Levassor 

na benzinovém stroji, byl zorganizován jako „long, non-stop test“ (ibidem: 21) - automobily měly 

najednou překonat dráhu cca dvanácti set km, a tím se v případě úspěchu osvědčit jako seriózní dopravní 

prostředek47. Také DeLorenzo v knize „Americké automobily“ k důležité „evoluční“ úloze soutěží 

poukazuje48. Závod, který v roce 1895 vypsaly noviny Chicago Times-Herald, podle DeLorenza (2004: 

23) přilákal během následujících tří let do odvětví investice ve výši půl miliardy dolarů, a o něco dále 

DeLorenzo uvádí, že „v počátečním období existence automobilového průmyslu platila místo přísloví 

z oblasti dostihového sportu – „závodění vylepšuje kvalitu chovu“ – spíše jeho obměna: „závodění 

kvalitu chovu ověřuje.“ (ibidem: 42). Podobně o roli soutěží pro vývoj i prezentaci automobilismu hovoří 

také Sachs (1992: 111)49. 

Automobilové soutěže rozvíjejí automobilní techniku per se 

Automobilové soutěže se staly důležitým faktorem vývoje také proto, že jsou experimentálním polem 

posouvání možností technologie samé, polem „hravého experimentování“ (Lorenz 1997: 53); lze zde 

zkoušet nová (pro sériovou komerční výrobu příliš riskantní) technická řešení. Jelikož závodní stroje 

nejsou pod selekčním tlakem trhu (jsou často financovány samotnými konstrukčními firmami), lze je 

zprostit všech nefunkčních okras a zbytečností, a soustředit se čistě na fyzikální logiku technické formy a 

posouvání hranic jejích možností (srv. obr. 3, srovnání forem soutěžního a civilního automobilu). To 

nemění nic na tom, že technická řešení50 zde ověřená, případně prestiž zde získaná, se zpětně přenášejí 

také na „tržní“ produkci. Z prvotních závodů, které podle DeLorenza (2004: 42), ověřují spíše 

spolehlivost, se časem rozvinul košatý strom různých odvětví motoristického sportu, které testují 

technologii z nejrůznějších hledisek. Překotné úsilí všech výrobců o technické předstižení konkurence je 

pochopitelně významně motivováno i ekonomickým kontextem (viz dále). 

                                                      
47 „The automobile was about to establish itself (should any complete the course) as serious transport.“ (Brandonová 

2002: 21) 
48 „Nejednou se také stalo, že impuls k dalšímu rozvoji rodícího se odvětví daly automobilové závody“ (DeLorenzo 

2004: 21) 
49 Automobilové závody sehrály samozřejmě také velkou kulturní roli propagací této technologie a s ní spjatého 

životního stylu (Sachs 1992: 111, Moser 2003: 244 a 249, etc.), to se ovšem netýká technického vývoje. 
50 Např. „zpětné zrcátko“ se podle DeLorenza (2004: 46) vůbec prvně objevilo na závodním voze Marmon „Vasp“ 

z r. 1911.  
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B) Evoluce komodity v prostředí tržního hospodářství – automobil jako tržní 

komodita – analogie „pohlavního“ výběru 

Pohlavní výběr (Darwin in: Komárek 2000: 103) byl koncept, jímž Darwin vysvětlil přírodním výběrem 

nevysvětlitelné pestré vnější habity některých živočichů, např. pávů. Koncept bývá uváděn v negativním 

kontextu51, neboť právě tento druh výběru někdy vyvolá konkurenci zaměřenou na paradoxní 

morfologický rys, takže podle rozšířeného mínění dává vzniknout přehnaným, luxusním, 

hypertrofovaným strukturám, které nejsou teleonomní – jsou v rozporu se zájmem daného druhu na 

přežití. Řada autorů (např. Lorenz, 1997 a Keller 1995 a 1998) dává do tohoto kontextu automobilismus 

jako takový, jiní autoři (Kohák 2004, Sachs 1992) alespoň tu jeho dimenzi, která překračuje rámec čistě 

utilitárních cílů. I v případě automobilů platí, že tento druh selekčního tlaku působí nikoliv jen na funkci 

automobilu (k pohybu člověka v prostředí prostředečně působit), ale spíše na jeho aditivní přitažlivost pro 

„selektujícího“ spotřebitele, nutnou pro „přežití“ komodity v tržním prostředí. 

Racionalita podnikové vs. osobní spotřeby 

Automobil se od lokomotiv, jejichž vývoj sledoval Erich Pucher (1999), odlišuje v jednom 

významném aspektu své kulturní existence. Usiluje totiž primárně o zájem soukromého, a tedy více méně 

laického spotřebitele, a je od počátku kontextualizován především jako statek soukromé spotřeby, nikoliv 

statek investiční. Zatímco nákladné lokomotivy jsou zřejmě spíše investičním statkem, který je určen 

dopravním apod. společnostem, a podléhá utilitárně racionalizačnímu tlaku podnikatelské doktríny 

maximalizace zisku, soukromý („osobní“) automobil se působení této racionality částečně vymyká. 

Některé kritiky automobilismu v tomto světle 

Přísně racionální, utilitární hlediska mohou být v uvažování soukromého spotřebitele automobilu 

zatlačena do pozadí, byť ne vyloučena52. Nejen, že první automobily jsou výslovně určeny těm 

nejbohatším coby zdroj potěšení (Sachs 1992: 3 a další; Brandonová 2002: 24), ale i přímo jako nástroj 

ostentativního plýtvání (Brandonová 2002: 45). Kulturní konceptualizace soukromé spotřeby obecně 

působí, že i po svém masovém rozšíření a „zlidovění“ je osobní automobil chápán jako čistě soukromá 

                                                      
51 Např. u K. Lorenze jako „vnitrodruhová konkurence,“ Lorenz (1997: 34) píše, že „Druh se touto selekcí 

„nedovídá“ nic o vnějším světě a dostává se tedy, pokud jde o tento vnější svět, neobyčejně snadno do vrcholně 
neteleonomní slepé uličky evoluce.“ 

52 Pokud si Erazim Kohák (2004) stěžuje, že si lidé kupují výkonná auta navzdory tomu, že podle Vratislava 
Kulhánka na vše dobré, co může automobil přinést, stačí dvacet šest koňských sil, pokud si přeje, abychom auta 
„nepotřebovali k ničemu jinému než k dopravě“, pak to implikuje přání, aby se buď (alespoň zde) změnily 
obecné postoje ke spotřebě, anebo aby byl automobil ze sféry soukromé spotřeby vyňat. 
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záležitost, spojená s liberální ideou nezadatelného práva jedince usilovat o štěstí a individuální 

sebevyjádření, a proto zbavená restrikcí s výjimkou kupní síly. (viz  Kohák 2004). 

Je proto zřejmé, že tento dopravní prostředek se co se svým designem staví po bok ostatnímu 

spotřebnímu zboží, a jeho „vlastní jev“ je nástrojem podpory prodeje, působícím v součinnosti 

s marketingem a reklamou (viz dále odd. II, podkap. 2.1), a reaguje proto na skrytá, nevědomá a 

iracionální přání spotřebitelů téměř tak citlivě jako reklama sama53. V té souvislosti lze očekávat, že 

„volná“ část formy automobilu může přímo reagovat i na „posun vrozených obrazů a s nimi spojených 

přání u zvířat i člověka oproti reálnému stavu“ (Komárek 2000: 98), který dává i v přírodě vystoupit 

zdánlivě paradoxnímu přehánění některých aspektů: „ptáci upřednostňují modely vajec tak velké, že by je 

nikdy nebyli schopni nejen snést, ale ani obsednout…“(ibidem). Bohatý až přehnaný „vlastní jev“ tedy 

lze v případě automobilů očekávat ve větší míře než u lokomotiv54. 

Exkurz: sociologické pozadí norem osobní spotřeby – idea comfortu (Weber), sféra 

spotřeby „vyvažuje“ sféru námezdní práce 

Koncept sféry soukromé spotřeby, o níž hovoříme, lze traktovat k obecným hodnotovým 

posunům, které nastaly v rámci procesu modernizace, který je nedílně spojen s nástupem továrního 

výrobního způsobu (Marx, Paulinyi) a námezdní práce, a tedy i s rozlukou výrobní a spotřební sféry, a 

pracovní doby a volného času vůbec. Ve srovnání se samostatným řemeslem již manufaktura „mrzačí 

dělníka a znetvořuje ho tím, že v něm uměle pěstuje jednostrannou zručnost a přitom potlačuje celý svět 

jeho produktivních sklonů a vloh.“ (Marx 1978: 358, charakteristika je myslím celkem trefná i pro 

současnou profesionální specializaci, produkující Fachidioten). Možnost seberealizace se následně 

přesouvá do sféry spotřeby. Polarita výroba-spotřeba se mohou vzájemně vyvažovat, (viz význam hry 

v městských společnostech viz Koenig 1970: 178), tudíž nelze vyloučit, že v soukromé sféře se znovu 

objeví ty fenomény, které byly z „veřejné“ a „profesionální“ oblasti pracně vytlačovány: motivy 

„iracionality“, „primitivismu“, „neefektivity“. (proč např. společnost tak vysoce cenící život každého 

individua, usilující o světový mír, a skrývající smrtelnost jak se dá bez mrknutí brvou toleruje jen 

v Evropě každoročně desetitisíce obětí na silnicích?) Automobil v této souvislosti slouží jako „rekvizita“ 

hravé sebeprezentace, volnočasových aktivit, a často bohužel, i jako ventil civilizačního stresu. 

 

                                                      
53 Jan Sokol reklamu ve svých přednáškách někdy právě proto označoval za svým způsobem výtečný zdroj 

antropologických informací, zejm. z hlediska motivací. 
54 Ačkoli i Pucher (1999: 13-14) konstatoval jevy typu mimikry, kdy lokomotivy zejména na cizích trzích či pod 

tlakem konkurenčního technického řešení napodobují „vnější habitus“ převládajících vozidel, naprosto 
neodpovídající jejich funkčnímu uspořádání. 
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Wolfgang Sachs (1992) na stránkách 125–130 popisuje vztah spotřební techniky, jejíž cílem 

obecně je osvobození individua od všedních prací, a tím vytvoření prostoru pro individuální seberealizaci, 

k idei „komfortu“ (con-fort, od angl. fortify a console).   Je to Max Weber, kdo ve své slavné eseji 

„Protestantská etika a duch kapitalismu“55 zasazuje ideu „komfortu“do kontextu protestantské ideologie. 

Kalvínské dogma „predestinace“, a postulovaná nemožnost s jistotou poznat, zda je jedinec vyvolen ke 

spáse (Weber 1997: 246) si v rovině praktické církevní správy vynutila určité „paraortodoxní“ návody k 

chování („pastýřské rady“), jejichž dodržování mělo zmírnit úzkost z řečené nejistoty. Tyto rady pak 

ukládají m.j. neúnavnou a svědomitou práci v bohulibém „povolání“ (ibidem: 248). Pojem „povolání“ – 

jakožto nalezení božího záměru, v jehož uskutečnění bude „povolaný“ nástrojem, je nový obsah, který 

práci přidal právě protestantismus. Mezi kritéria „bohulibosti“ (ibidem: 254) patří i 

„soukromohospodářská výnosnost“. Je vhodné, aby „nástroj boží“ hromadil prostředky, které lze využít 

k uskutečňování božích záměrů – tak dojde k etické bonifikaci výdělečné činnosti, a naopak podvázání 

konzumu a utrácení s jedinou výjimkou, kterou je právě „komfort“. Komfort představuje investici do 

kultivace „domova“ a je to jediná oblast „mravně přípustných“ účelů finančních výdajů (ibidem: 257 – 8). 

Souhlasíme se Sachsem, že uvedená „regionální ontologie“ svou legitimizační působnost 

přirozeně rozšiřuje i na automobil, vždyť automobilový interiér vytváří „hybridní“ prostor: soukromý-ve-

veřejném (Urry, Shellerová 2003: 115), a rozšiřuje tedy „domácké“ privátní teritorium (Brilliant 1989: 

129). „Komfortní“ dojíždění do práce autem se pak jeví jako záslužná regenerace sil pro oblast 

„povolání“. Tudíž spotřeba automobilů je v tomto kontextu považována rovněž za investici záslužnou. 

 

Koenig (1970) si rovněž povšiml důležité souvislosti, a to sice, že v rámci jednoho rozvíjeného 

celku je extrémní specializace vždy vyvažována stejnou mírou primitivismu. Z toho pak plyne, že polarita 

výroba-spotřeba se může vzájemně vyvažovat, takže motivy „hry“ (Koenig 1970: 178) „plýtvání“, resp. 

„primitivismu“ vykázané do sféry spotřeby dynamicky vyvažují přísnou organizaci, racionalizaci, 

efektivitu, které jsou charakteristické pro sféru produktivní práce.56 Tedy: vysoce specializovaný 

pracovník se může za volantem změnit v atavistického primitiva.  

 

                                                      
55 Poprvé publikováno 1904 jako Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, česky v „Autorita, etika 

a společnost“, 1997. 
56 Koenig (1970: 29) uvádí: „Es gibt keine generell hochspezialisiert Lebewesen und auch keine in allen Teilen 

hochspezialierten bzw. Extrem ritualisierten Lebensformen. Extrespezialisationen werden in jedem System von 
extremen Primitivismen gestützt und abgesichert. Die sozialen Lebensform in einer hochtechnisierten Welt 
weisen daher so gut wie immer viele Primitivmerkmale und relativ wenige Ritualisationen auf. Wo der Weg zum 
täglichen Brot über die Exaktheit eines Fliesbandrhythmus oder über die programmierte Bedienung eines 
Computers läuft, werden sich keine verfeinerten Lebensformen entwickeln, sondern Primitivformen den 
Ausgleich schaffen.“. 



 31 

Konkurence vede k šíření žádoucích znaků 

Protože v tržním prostředí závisí existence určitého výrobku a jeho výrobce na existenci poptávky, 

jednotliví výrobci si konkurují a snaží se (jakkoli) učinit právě svůj výrobek tím nejpřitažlivějším pro 

kupce, který si mezi výrobky na trhu svobodně vybírá57. Jak uvádí např. Sachs (1992: 145), jsou stále 

hledány nové lidské potřeby a přání, které by se mohly stát pohnutkou ke koupi („specializace a 

diferenciace“). Přitom laický spotřebitel obvykle není s to detailně posoudit „objektivní“ výhody a 

nevýhody složitého technického řešení jednotlivých výrobků, jejichž rozmanitost navíc konkurenční tlak 

průběžně nivelizuje („standardizace“), a proto při výběru větší váha připadne řešení jejich affordance a 

vzhledu (v součinnosti s účinnou reklamou a marketingem, viz dále odd. II, podkap. 2.1). V konkrétním 

případě automobilů se tyto tendence, ovládající jejich design a marketing, projevují následovně:  

1) Standardizace 

V rámci standardizace se určité prvky a rysy univerzálně rozšíří, stanou se součástí „jádra“ artefaktu. 

Dochází k progresivnímu nárůstu počtu technických rysů automobilu, z nichž se stává „standardní“ 

vybavení, bez nějž posléze není na trhu možné obstát s výjimkou okrajových „nik“ (např. elektrický 

startér, rozhlasový přijímač, později prvky bezpečnostní jako je ABS, airbag). Ve chvíli, kdy se někdejší 

nadstandardní prvek, univerzálně rozšíří, je ovšem třeba hledat selekční výhodu novou. Někdy se tímto 

mechanismem v módních vlnách všeobecně rozšíří prvky (např. vzhledové), které se součástí 

automobilového standardu nestanou, a jako móda také zaniknou58. 

2) Diferenciace a specializace  

Konkurence a hledání stále nových „nik“ trhu vedou k tomu, že se paleta produkovaných typů automobilů 

neustále diferencuje, specializuje vzhledem k prostředí a poskytované affordanci (to je reflektováno jako 

vzestup nových „segmentů“ trhu jimž odpovídají „typy“ automobilů - např. automobily terénní zhruba od 

druhé světové války, nebo relativně mladé kategorie „Sport Utility Vehicle,“ „Multi Purpose Vehicle“ 

                                                      
57 Zde se termín „selekce“ hodí doslovně. Naopak v řízeném hospodářství tento konkurenční tlak neexistuje a tak 

byl vozový park někdejší RVHP charakteristický nízkou mírou „diverzity“ i sveřepým přežíváním „archaických“ 
forem (Škoda 120 se zadní trakcí v ČSSR, VAZ 2101 - licenční Fiat 124 a někdejší „automobil roku 1967“  
v SSSR), které byly v tržních ekonomikách již řadu let překonány. 

58 Pro tyto „módy“ se dobře hodí Komárkův poznatek, že „vykazují artefakty na jevové rovině všechny typy 
pravidelností, které ukazuje evoluce organismální – vývoj od skromných začátků k obřím formám, zmnožování 
ornamentálních a samoúčelných struktur, přechod od „plnofunkčnosti“ k znakové či symbolické hodnotě a s tím 
spojené odcizení se původnímu významu… v posledku pak i produkce „patologických“ forem a více či méně 
náhlé vymření.“(Komárek 2000: 127). Tento proces se však na úrovni povrchových formálních znaků 
automobilu několikrát zopakoval (zejména uvedené excesy designu v letech padesátých, posléze excesy výkonu 
v letech šedesátých až sedmdesátých v USA) zatímco funkční jádro je společenskou potřebou stále drženo při 
životě. (dalo by se také říci, že při otřesech tržních podmínek „vymíraly“ určité (výstřednější) formy automobilu, 
ale automobil jako takový dosud vždy v nějaké – byť velmi skromné (poválečné lidové vozy) formě „přežil“. 
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etc.). „Typu“ automobilu ve skutečnosti asi nejspíše odpovídá kombinace a konfigurace určité affordance 

karoserie s určitými vlastnostmi pohonného agregátu. (např. sportovní vůz = karoserie s plnohodnotnou 

affordancí pro dvě osoby a na výkon a jízdní vlastnosti orientovaný hnací agregát, SUV = karoserie pro 5 

– 7 osob, terénní podvozek atd.)  

V rámci typu se záhy vytvoří jakási volně definovaná norma, jak by měl asi správný příslušník 

daného typu, např. „sedan“, vypadat co do proporcí, ale i detailů se symbolickým obsahem.59 Tuto normu 

určují úspěšní pionýři dané konfigurace (srv. Koenig 1970: 64 o pravidlech přejímání znaků od úspěšných 

vzorů), ať už je tato úspěšnost dána adaptací na „přírodní výběr“ (např. terénní Toyota Landcruiser, 

známá svými dobrými jízdními vlastnostmi a spolehlivostí), nebo adaptací na výběr „pohlavní“ (např. 

limuzíny asijské provenience - Lexus, Ssang-Yong, Hyundai etc. často napodobují proporce klasických 

německých limuzín, zejm. Mercedesů). Klasifikace typů karoserií se různě vyvíjela (srv. obr. 5, starší 

typologie karoserií), cca. od osmdesátých let se v Evropě ustálila na vzorci „nižší – nižší střední – střední 

– vyšší střední – nejvyšší třída“. Takový konvenční, sedimentovaný typ se v rámci společnosti ritualizuje 

v signální znak jako takový: typ automobilu je znakem sociálního statusu, např. limuzína prestižní značky 

je signálem vysokého postavení. 

 

3.4 Vliv Státní regulace – integrace „povinných“ prvků 

Na vývoj automobilové formy má nemalý vliv ještě jeden faktor, a tím je státní regulace silničního 

provozu, z níž plyne řada technických požadavků a nařízení60. Legislativní autorita určuje narůstající 

počet rysů a prvků, které musí dopravní prostředek mít, aby byl považován za přiměřeně „bezpečný“ 

element a jeho provoz na veřejných komunikacích byl vůbec legalizován (aby byl „schválen k provozu“, 

„homologován)61. „Neschválený“ automobil nemůže plnit svou funkci, tudíž není prodejný, výrobci se 

                                                      
59 Protože prostorová konfigurace typu „sedan“ je vlastně zmenšeninou „limuzíny“, není nezvyklé, že tyto 

karosářské derivace jinak prozaických modelů nižší střední nebo střední třídy dostanou i dávku detailů se 
symbolickým obsahem, které korelují s pošilháváním kupce tohoto karosářského typu po sociálním vzestupu a 
tedy po limuzíně.  Např. Ford Orion první generace: tento model je až po zadní sloupky karoserie identický 
s modelem Escort třetí generace, avšak jedná se o karoserii sedan. Proto má Orion jiné detaily, napž. provedení 
mřížky chladiče, které používá více „luxusního“ chromu.  

60 Jak poukazuje řada autorů (např. Havlík 2005: 143) automobilová doprava představuje zvláštní oblast 
společenského styku, výsek kultury s vlastním okruhem pravidel a norem který má své zvláštní významy až 
v kontextu společenského celku. Chorvát a Orlík (1982: 134) poukazují, že „Současně s dynamickým systémem 
„silniční provoz“ se s objektivní nevyhnutelností, tedy bez ohledu na vůli lidí a nezávisle na tom, zda si to vůbec 
uvědomovali, vytvořily i specifické zákonitosti tohoto systému.“ Jak uvádí Brilliant (1989: 78 a další) bylo to 
nebezpečí, které do veřejného prostoru vtrhlo v podobě rychle se pohybujících strojů, které spontánně vyvolalo 
potřebu společenské regulace. 

61 Příslušné technické podmínky stanoví (v r. 2007) zákon č. zák 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích (viz Weigel 2007:79 a další) 
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tedy příslušné požadavky přirozeně snaží plnit. Narůstající sumu požadavků na technické vlastnosti 

automobilů lze považovat za výraz přírůstku informací o motorizované dopravě (např. vzrůstající 

povědomí o haváriích a s nimi spojených rizicích vedlo k zavedení povinných bezpečnostních pásů) – 

také tyto prvky jsou „standardizovány“, ovšem autoritou státu, nikoliv silou trhu. (homologačním řízením 

před státní technickou komisí musí projít každý nový model vstupující na trh, stejně jako exotické 

dovezené automobily62; vyhovující technický stav vozidel přihlášených k provozu je pravidelně 

kontrolován atd. 

Nejviditelnější z „povinných“ prvků 

Pro nás nejzajímavější z těchto předepsaných technických prvků se týkají povrchu automobilů – slouží 

komunikaci a organizaci provozu. Jde především o povinné osvětlení vozidla - jsou předepsány počty, 

barvy a omezeny možnosti umístění světel (např. ne dále než v určité horizontální vzdálenosti od obrysu 

vozidla, ne méně než v určití vertikální vzdálenosti od vozovky), popř. jejich výkon, ovšem nikoli 

konkrétní tvar. Účelem je zajistit, aby všechna vozidla v dané lokalitě „zjevovala“ svou polohu, pohybové 

intence a akce svých posádek stejným, obecně srozumitelným způsobem. Smyslem povinného osvětlení 

není primárně jen osvětlení vozovky, jak se často soudí (např. Komárek 2000: 57), ale naopak zajištění 

přiměřené viditelnosti vozidla63. 

Vývoj povinného osvětlení - Ukazatele směru 

Komunikační prostředky na povrchu vozidla vznikaly postupně, souběžně s vývojem pravidel provozu a 

jejich sedimentací do podoby pozitivních norem. Jako poslední patrně vznikly prvky informující o 

zamýšleném dalším pohybu vozidla (ukazatele směru). Při malé hustotě a rychlosti provozu a 

v automobilech s otevřenou karoserií vzájemná komunikace řidičů nepředstavovala velký problém – 

mnohé se ukazovalo rukou (srv. obr. 6,  problematika otevřených karoserií). Teprve houstnoucí provoz a 

postupné převažování uzavřených karoserií, které posádku „skryly“ uvnitř (viz dále odd. II, kap. 1) (od 

30. let) si vynutily zavedení pravidel a technických komunikačních prostředků na povrchu karoserií. Na 

                                                      
62 Některé technické požadavky, které homologovaný dopravní prostředek musí splnit, vycházejí z lokálních 

pravidel organizace provozu, která se ovšem v drobnostech místně liší neboť vznikala  sedimentací místních 
zvyklostí a řešení: např. v USA je úmysl měnit směr signalizován blikáním předních obrysových a koncových 
světel na příslušné straně vozidla. Naopak v Evropě jsme zvyklí na samostatná směrová světla oranžové barvy. 
Pokud má být individuálně dovezený vůz americké provenience schválen k provozu např. v ČR, je často nutné 
vyřadit původní ukazatele směru z provozu a nahradit je oranžovými blikači podle lokální normy. 

63 Vozovku skutečně osvětlují a řidiči vidět pomáhají pouze hlavní přední (potkávací, dálkové a evt. mlhové) 
světlomety při jízdě vpřed a v podstatně menší míře světla pro couvání při jízdě vzad. Naopak nejen povinná 
směrová, ale i tzv. obrysová světla (u nákladních vozů nebo autobusů jsou umístěná i u horní hrany obrysu – na 
hraně střechy, a někdy rovněž po stranách, o odrazkách nemluvě), brzdová světla, koncová světla a povinné 
umístění „odrazek“. O použití těchto světel viz ustanovení § 32 a § 33 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích (in: Weigel 2007: 23) 
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obrázku (viz obr. 7) lze sledovat vývoj ukazatelů směru od přímočaré mechanické náhrady ukazující ruky 

řidiče až po značně abstrahované blikání směrového světla na příslušné straně karoserie, což je 

zajímavým příkladem jevu, který odpovídá interpretaci, pro níž jsou artefakty pokračováním tělesných 

orgánů (dalším příkladem by mohl být např. vznik stěračů, viz Brilliant 1989: 155).    

 

3.5 Co se děje s prvky formy – probíhá současně diferenciace a integrace 

Agregované autonomní prvky se postupně slévají v jednotný celek 

Jak jsme již výše uvedli, první automobily jsou spíše jakési agregáty různorodých starších prvků. Ty 

z těchto prvků, které dynamicky interagují s novou technologií (motorem), však poměrně rychle změnily 

svou formu (např. podvozek). Naopak jiné prvky, které není z funkčního hlediska bezprostředně nutné 

měnit (blatníky, prvky karoserie, svítilny etc.), neboť mají nízkou „míru odpovědnosti“ za funkci64, si 

souhlasně s Koenigovými (1970: 77) poznatky o tendencích průběhu kulturního vývoje déle podržely 

formu, které nabyly za své předchozí samostatné či v jiném celku situované existence.  

 

Postupem času však celá forma automobilu podléhá obecně evoluční tendenci, která prvky rozvíjeného 

celku progresivně diferencuje (srv. obr. 8, další vývoj), ale současně celý celek sceluje a integruje 

(Heinrich Wölfflin, in: Portmann 1997a: 122). Přírůstky „informace“ o nových nečekaných vlastnostech, 

povstalých „fulgurací“ (viz kap. 3.2, odd. I.) předchůdných prvků systému (automobilu) jsou postupně 

„vepisovány“ do jeho hmotné formy. Děje se tak pod vlivem přirozené snahy konstruktérů celou 

konstrukci jednak zjednodušovat (integrace), jednak její jednotlivé prvky lépe přizpůsobit kvalitativně 

novým požadavkům automobilového provozu (diferenciace)65.  

 

Významným popudem k přechodu od diferencované formy, která převládá zhruba před druhou 

světovou válkou (blatníky a světlomety konstruovány jako relativně samostatné), k poválečné formě 

integrované (zmíněné prvky integrovány do „pontonu“ karoserie), přinesla aplikace zásad 

                                                      
64 „kresby jsou pro organismus relativně postradatelné a mají nízkou „míru odpovědnosti“ za chod organismu 

(Bürde ve smyslu Riedlově, 1975) mohou se ve svém vývoji „vyřádit“ s tolika stupni volnosti jako málokterá 
jiná struktura. (…) Obdobně se chovají i ty trojdimenziální struktury na živých organismech, na jejichž tvaru 
z hlediska funkce příliš nezáleží (zbraně pro rituální souboje, asimilační plochy).“(Komárek 2000: 104) 

 
65 Roland Barthes (1957: 170) reflektoval tento posun a poznamenal o formě nového Citroënu DS (z. r. 1955), že je 

trés envelopé, tedy velmi uzavřená, kompaktní, a že je „ze světa spojených prvků“ oproti světu prvků, ležících 
„vedle sebe“. 
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aerodynamiky66, rovněž svého druhu zápis informace o prostředí do formy. Opět (podobně jako v případě 

závodů) je to experimentální simulace podmínek prostředí (aerodynamický tunel) vedoucí k nahromadění 

zkušenosti, která se promítá do nových „proudnicových“ tvarů, které sekundárně připomínají i mnohé 

tvary přírodní, jde v podstatě o  „konvergentní adaptaci“, usnadňující rychlý pohyb prostředím67. 

 

Mnohé „starší“ prvky automobilů během své transformace prodělávají tytéž pochody, které 

popsali Koenig (1970) u jednotlivých prvků uniformy, resp. Pucher (1999: s. 12–14) u jednotlivých prvků 

formy lokomotiv: vznikají „ritualizované“ či „hypertrofované“ formy a „rudimenty“ (srv. obr. 9). 

Ritualizací vznikly mnohé znaky, z nichž se stalo určité „poznávací znamení“ produktů dané značky, 

které umožní jejich instantní rozeznatelnost – jedná se často o masky chladiče (BMW, Mercedes, Alfa 

Romeo; Panofsky 1962 uvádí kořeny symboliky masky chladiče vozů Rolls-Royce, typický znak 

Renaultu se prý odvozuje od někdejšího ústí klaksonu). Rudimentárním stádiem prošly během postupné 

ztráty samostatné formy ve prospěch integrace do celku zejména prvky jako hlavní světlomety a 

automobilové blatníky; tyto se zprvu mění v prolisy na bocích karoserie, v posledku už mají jen podobu 

lehce „vyboulené“ boční linie karoserie). 

 

Shrnutí: zvláštnosti dosavadního průběhu a další výhledy vývoje automobilní 

formy 

Pokusme se dosavadní rychlý vývoj automobilní formy (z níž vyplývá „vnější habitus“ automobilu, jehož 

formě a funkci se budeme podrobněji věnovat v dalším oddíle) zrekapitulovat: Shledali jsme, že jako 

lidský artefakt - určením dopravní prostředek -  automobil odráží vlastnosti člověka i prostředí, mezi 

nimiž hraje roli prostředníka. Evolučně automobil navazuje zejm. na své předchůdce v roli silničního 

dopravního prostředku (kočáry, bicykly…); ovšem celek odtud pocházejícího technického dědictví 

„fulguruje“ s novým vynálezem (motorem), a tak automobil vyvstává jako technický systém s novými, u 

předchůdců nepřítomnými vlastnostmi. Uvedené počáteční „vklady“ stojí u zrodu „autonomní“ 

automobilní formy, která je dále vyvíjena. Tento vývoj je poznamenán především faktem, že automobil 

ekonomicky vystupuje jako tržní komodita, která se záhy stává přímo spotřebním zbožím. Proto 

                                                      
66 Např. Sparkeová (1992: 132) zmiňuje Saab 92 z roku 1947, navržený Sixtenem Saxonem: „Integrace formy, jíž 

bylo dosaženo proudnicovou karoserií… inspirací k němu byla letadla – což je oblast, výroby, kterou ve 
společnosti SAAB dobře znali (fy. SAAB původně vyrábí letadla, pozn. aut.)) 

67 Lorenz (1993: 73) ke konvergentním adaptacím uvádí „Tak vynalezla všechna rychle se pohybující zvířata 
proudnicovou formu nebo, lépe řečeno, jen ta zvířata, která se touto cestou dala, se mohla stát takovými 
specialisty na rychlou lokomoci jako mnozí žraloci a ryby obývající volné moře, ichtyosauři a delfíni a mnozí 
velcí rychle létající ptáci.“ 
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„integruje“ veškeré rysy, budící „zájem“ spotřebitelů. Mimo to však evoluje také sama automobilní 

technika, a zároveň je třeba integrovat regulativy, které na organizaci automobilového provozu kladou 

autority (víceméně územně-správně vymezené). Za této situace obecná forma automobilu prochází 

evoluční diferenciací a integrací, zatímco vznikají speciální mutace, snažící se objevovat a obsazovat tržní 

niky.  

 

Vývoj automobilu dosud není ukončen, a proto na rozdíl od Puchera (1999), který se ex post věnuje 

parním lokomotivám, nemůžeme provést žádnou rekapitulaci „finální“. Poměrně překotný vývoj 

automobilů můžeme vysvětlit nutností adaptovat nový systém na dopravní prostředí a způsob organizace 

dopravy, které představovaly větší výzvy, než např. relativně svébytný a od ostatního provozu izolovaný 

svět železnice. (V oblasti železnic lze např. kolizím aktivně účinně předcházet centrálně koordinovaným 

řízením provozu68, kdežto nezávisle se pohybující automobily musí riziku kolizí čelit složitějšími prvky 

aktivní (např. brzdový asistent) a pasivní (deformační zóny) bezpečnosti, které měly zejména cca od 

sedmdesátých let na formu těchto mnohem lehčích a kompaktnějších vozidel nezanedbatelný vliv. Každá 

další generace automobilů inkorporovala přírůstek vědomostí, které o nárocích prostředí, v němž 

automobily působí, a technických možnostech, jak těmto nárokům čelit, průběžně získávala 

„vědotechnika“. Na průběh vývoje automobilové formy měla zřejmě značný vliv rovněž dobová 

emergence „inženýrských“ technologií, které se podílejí na návrhu a vývoji – především máme na mysli 

využití počítačů; k srovnatelné revoluci v časech parních lokomotiv nedošlo. V posledku je to i samotný 

rychlý obrat zboží, příznačný pro spotřební sféru (viz Koenig 1970: 166), který působí, že automobil je 

„vyvíjen znovu a lépe“  každých několik málo let, a že vývoj parních lokomotiv (s výjimkou 

nejrannějšího experimentálního období) proto působí ve srovnání s vývojem automobilů konzervativně. 

 

 Zdá se nicméně, že automobilová forma se již značně přiblížila stavu „klimaxu“. Zásadní 

revoluce v logice uspořádání karoserií a pohonných agregátů je značně nepravděpodobná, s výjimkami, 

které mohou představovat nutnost nahradit fosilní paliva (viz Brandonová 2002: 389–390) nebo aplikace 

nových (lehkých a pevných) materiálů, jako jsou karbon a různé „inteligentní“ umělé hmoty, schopné 

zvýšit hospodárnost při zachování pasivní bezpečnosti. Kromě těchto výjimek budou pravděpodobně 

pokračovat obecné tendence k další specializaci, diferenciaci a integraci. 

 
 

                                                      
68 Latour (1996:  70) hovoří o tzv. „intrinsic security“ některých kolejových provozů, kdy se dopravní dráha rozdělí 

na úseky a kolizi se jednoduše brání tím, že systém nevpustí do žádného úseku dva vlaky zároveň, navíc je 
pohyb souprav podmíněn tím, že neustále dostávají signál, že vše je v pořádku. Jakákoli porucha způsobí 
výpadek signálu a automatické zastavení všech souprav. Oproti tomu staví „probabilistic security“ letadel a 
automobilů. 
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II. Oddíl druhý - Reflexe jevu automobilové formy a 
jejího významu pro jev člověka  
 

 

 

„One of the first things I did with my profits was to buy myself a car (…) It didn’t drive for 

shit,(…) but I loved the lines of that car and the way I looked sitting behind the wheel…“ 

(Snoop Dogg)69   

 

1. Co je to „vlastní jev“ a jak do něj vstupuje automobil? 

Vlastní jev obecně a v případě člověka 

„Vlastní jev“ (eigentliche Erscheinunug) je Portmannovým pojmem, a Komárek (2000: 99) jej 

charakterizuje jako „souhrn všech optických, akustických, olfaktorických atd. skutečností, vnímatelných 

na živém a intaktním organismu (zahrnuje do sebe i celý etogram dotyčného druhu, všechny možnosti a 

mody chování a poloh, celou „eidetickou variaci“)“. „Vlastní jev“ je v Portmannově rozumění 

„zvnějšněním“ (tj. dát najevo, zjevit) „niternosti“ (Inerlichkeit) - „všech „skrytých“ parametrů živého 

organismu“(Komárek, ibidem).  

 

V případě člověka lze jako „jeho vlastní“ jev označit celou výše uvedenou škálu „somatických“ jevů, 

vzorců chování atd. Člověk ovšem habituálně svůj „vlastní jev“ somatický doplňuje „exosomatickými“ 

artefakty. Ty podle Komárka (2000: 126) jsou „rozšířením vlastního jevu mimo vlastní tělo“. V průběhu 

kulturního vývoje jsme se např. nahotu – tj. nezakrytý somatický vlastní jev člověka tak, jak jej „stvořila 

příroda“, naučili považovat ze cosi nepatřičného, a habituálně nosíme oděv (tím jsme velkou část 

někdejšího „vlastního jevu“ vlastně proměnili v „niternost“ a zakryli ji „adresovaným vlastním jevem“ 

uměle vytvořeným), který umožňuje coby „umělé doladění relativně chudého „vlastního jevu“ člověka již 

na dálku signalizovat ostatním jeho vědomou (i nevědomou) příslušnost k společenskému stavu, 

ideologickému proudu(…), popř. jeho vnitřní vyladění (…)“ (ibidem: 131). V zásadě člověk svůj „vlastní 

jev“ doplňuje formou sebeutváření těla (Selbstgestaltung Körpers – Koenig 1970: 180), oděvem, přímou 

úpravou těla a různými doplňky (např. šperky) si vytváří „sekundární“ (tj. nevrozenou) charakteristiku70, 

                                                      
69 Citováno Gilroyem in: Miller 2001: 81. 
70 Koenig (1970: 35): „…sekundären Charakterisierung, der Selbstgestaltung des Menschen durch Kleidung und 

Schmuck“. 
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která umožňuje rozlišovat různé lidské skupiny a jejich jednotlivé členy podobně jako vrozené znaky 

živočichů. Člověk ale vytváří také artefakty, které slouží sebepředstavování (Selbstdarstellung) vlastního 

jevu jako kulisy (umělé prostředí) a rekvizity (např. artefakty symbolického významu). 

 

 Otto Koenig, který při zkoumání uniforem došel k řadě obecných závěrů na účet odívání vůbec, 

konstatuje, že forma či „vnější habitus“ oděvu dotváření těla dosahují především střihem, vedením linií a 

barvou, zatímco mnohem menší roli hrají zvukové efekty71. To podle Koeniga odpovídá hierarchii 

lidských smyslů z hlediska orientace, kde jsou to smysly 1) optické, 2) sluchové 3) olfaktorické (Koenig 

1970: 179). Člověk pochopitelně hodnotí vnější habitus jiných živých bytostí „antropomorfně“ tj. podle 

uvedené vrozené konfigurace smyslů; optickým aspektům přikládá význam i tam, kde pro příslušný druh 

velký komunikační význam nemají, a naopak není např. s to docenit „pachový šat“ primární pro sociální 

komunikaci psů (ibidem: 181). Zároveň Koenig konstatuje, že z hlediska vnějšího pozorovatele na sebe 

oděv (tj. jakýsi vlastní jev dotvářející umělý povrch těla) přejímá „živost“ (Lebendigkeit) svého nositele, 

je jím „oživen“72.  

Vstup automobilu 

 Automobil je artefaktem značně komplexnějším, než je oděv. Oděv je jaksi pouze pasivně 

„oživen“ svým nositelem, jen málo mění jeho somatické možnosti pohybu. Rozšířením „vlastního jevu“ 

člověka oděvem dochází tedy z pohledu pozorovatele k přímé změně formy, nikoliv až tak však k přímé 

změně chování. Automobil (je-li právě aktivně používán) nejen doplňuje formu viditelného vlastního jevu 

člověka, ale také mění jeho způsob pohybu a do jisté míry i chování (dává nové možnosti). Na rozdíl od 

oděvu navíc přidává také výrazný svébytný soubor akustických efektů – např. typický zvuk motoru, který 

člověk sám o sobě nevyloudí, jehož průběh v čase nicméně v podstatě bezprostředně ovládá („tůruje“). 

Jev / niternost = povrch automobilu / skrytá lidská posádka  

Automobil disponuje prostorovou strukturou ne nepodobnou jednoduchému příbytku  - je to 

neměnná, pevná struktura, a zvenčí se jeví, že se tato „sune“ prostorem a mimo to se téměř nehýbe, na 

rozdíl od živočichů, jejichž tělo se ve větší míře „zúčastňuje“ pohybu, a na rozdíl od oděvu, který pouze 

                                                      
71 Koenig (1970: 180): „Weitaus im Vodergrund stehen Schnitt, also aüsere Form, Linienführung und Farbe. 

Akustische Effekte treten weit zurück und kommen verhaltnismässig selten vor“. 
72 Koenig 1970: 164-5): „Kleidung ist in dem Moment, wo sie ihre Funktion ausübt und „bekleidet“, ein Teil des 

Trägers, der seine wesentlichste Eigenschaft, die „Lebendigkeit“, auf sein Kleid übertragt. Damit ist sie aber 
auch sofort den dem Träger innewohnenden Lebensgesetzen, seinen Wünschen und Handlungen unterworfen.Sie 
wandelt sich als „belebte“ und in der Reflexion „belebende“ Hülle eines Lebewesens in logischer Folge nach 
denselben Spielregeln wie dieses selbst.“ 
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„pokrývá“ vlastní fenomenální bohatost somatického pohybu svého nositele. Jako samostatný objekt a 

prostorová struktura může automobil mimo pohybu posloužit i řadě jiných funkcí73. 

 

Protože se posádka za jízdy nachází uvnitř výše uvedené „prostorové struktury“, somatický 

„vlastní jev“ posádky můžeme zahlédnout pouze v té míře, v níž vidíme do interiéru, nebo pokud se 

posádka tělesně vystavuje – vyklání se či mává z oken, atd. Míru, v níž jsme zvenčí v interiéru vozu s to 

zahlédnout a rozeznat nějaké rysy posádky, v praxi snižuje relativní rychlost, jíž nás jedoucí automobil 

míjí, a i v případě automobilu stojícího např. kontrast mezi množstvím světla, které se odráží od povrchu 

karoserie a jejích oken, a relativním příšeřím uvnitř automobilu74. Proto vnější pozorovatelé většinou 

zachytí spíše vzhled povrchu karoserie a jen v menšině případů i něco ze vzhledu posádky75. I o vinících 

nehod, pakliže ujedou, se zpravidla udává typ, vzhled a SPZ jejich vozidla a nikoliv popis samotného 

řidiče, který přestupek spáchal.  

Historický vznik uzavřených karoserií 

Je dobře vědět, že uzavřené řešení automobilní karoserie (a s ním skrytí posádky) začíná 

převládat až časem (cca. od třicátých let) v souvislosti s emergencí nových technologií (umožňujících 

vyrábět celoocelové, resp. samonosné karoserie) a s potřebou chránit posádku před nepohodlím, 

působeným vyšší rychlostí. Např. Brilliant (1989: 166) přechod k převaze uzavřených karoserií, alespoň 

v Kalifornii, lokalizuje cca. ke konci dvacátých let. Uzavřená karoserie vede k „inkluzi“ posádky, a spolu 

s tím k zostření distinkce (v portmannovském smyslu) mezi vnímaným „povrchem“ a nevnímaným 

„vnitřkem,“ v němž prodlévá posádka. Od té chvíle povrch automobilové karoserie bere na sebe část 

„jevu“ své posádky, „adresovaného“ vnějším pozorovatelům. Navzdory tomu první automobily naopak 

měly vždy karoserie otevřené, čímž přímo navázaly na řešení kočárů. Toto řešení pak mělo významné 

implikace pro jev i dopravní chování automobilistů. Např. Zygmunt Baumann popisuje, jak tyto první 

automobily právě tak jako dříve kočáry pomalu projížděly velkoměstskými bulváry Paříže, a umožňovaly 

svým (v automobilu i prakticky) „povznešeným“ pasažérům určitou míru sociální komunikace a 

                                                      
73 Srv. Youngová in: Miller 2001 – u Australských Pitjantjatjarů jejich vlastní hmotná kultura je prostá automobily 

„sekundárně“ slouží jako „convenient mobile camp and ready-made architectural element“ (s. 40), automobilové 
vraky pak tvoří orientační body v krajině (s. 35) 

74 To vede k situaci, kterou Chorvát a Orlík (1982: 115) vyjádřili takto: „Tu se však setkáváme s problémem, který 
je zatím nevyřešen. Ve většině dopravních situací totiž řidiči na sebe vzájemně nevidí. Zejména si nevidí do 
tváře, ani si nemohou říct „prosím“ či „děkuji“ nebo „není zač, rádo se stalo“. Karosérie je maska, za kterou se 
může skrývat odmítavé povýšenectví, zuřivá zloba, ale i provinilý, omlouvající se úsměv.“ Také Briliant 
poznamenal, že automobil byl větší než jeho majitel a z valné části jej skrýval (Brilliant 1989: 70), v orig. 
„dwarfing its owner and largely concealing him.“ 

75 Ovšem existují i výjimky, např. při pomalé souběžné jízdě v koloně či při stání na semaforech nastává konflikt, 
který plyne z „hybridní“ (Urry a Shellerová: 2004) povahy automobilového interiéru, kteří je částečně soukromý 
a částečně veřejný, vede někdy k tomu, že pasažéři, kteří si neuvědomují, že „se jeví“, provádějí např. v zácpě 
různé věci, které patří do „soukromí“, např. se dloubou v nose (Brandonová 2002: 349), nebo nahlas zpívají 
s rádiem (Bull in: Miller 2001: 197) a nevědomky tak své okolí baví.) 
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„flaneurskou“ zábavu (Baumann 1995: 43). Stejně tak je zřejmé, že komunikace mezi účastníky provozu 

byla tímto usnadněna. Určitý příklad toho, jak by to mohlo vypadat, pokud by automobil měl být 

„rámem“ tělesnému „vlastnímu jevu“ posádky, nám poskytují speciální „přehlídkové“ automobily (viz 

obr. 10, přehlídkové automobily). 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v situaci dopravy a v roli „automobilisty“ lidé přenášejí těžiště 

svého „jevu“ od svého vlastního těla k „jevu“ svého automobilu. Automobily takto neslouží pouze 

individuu, ale i skupině76. Protože automobil svou posádku v podstatě skrývá „v útrobách“, svým 

vlastním „vnějším habitem“ či „adresovaným vlastním jevem“ ji reprezentuje. Tím v podstatě dochází 

k distinkci analogické portmannovské pojmové dvojici „vlastní jev / niternost“ – „zjevný povrch“ 

pohybujícího se celku lidí-v-automobilu (viz dále) je vymezen proti částečné či úplné „skrytosti“ všeho, 

co je uvnitř prostorové struktury automobilu, a tedy se „nejeví“. Odtud pak zčásti plyne zájem lidí o 

vzhled automobilů – tento vzhled při pohybu reprezentuje je samé. 

 

Automobil a chování, vytváření celkového jevu 

Ačkoli je automobil schopen přepravovat celé kolektivy a svou formou je reprezentovat, je „oživen“ 

pouze chováním řidiče, který jej ovládá, a který „symbioticky“ vytváří výsledný jev kombinací vlastních 

akcí s dispozicemi stroje (Moser, Sachs)77. Tuto symbiotickou spolupráci člověka a stroje na výsledném 

chování (a jevu) teoreticky zohlednili mnozí o automobilismu píšící autoři z oblasti humanitních věd. 

Jedním z nejrozšířenějších výchozích konceptů je z „teorie sítě aktérů“ pocházející koncept „hybridu“ – 

křížence lidských (human) a ne-lidských (non-human) částí (např. Latour 1996), mnozí autoři (např. Mike 

Michael in: Miller 2001: s. 73 a další) proto s odvoláním  na tento koncept hovoří o jednotné entitě 

člověk-v-automobilu jako o „hybridu“. Podle britského sociologa Tima Danta (2004) aktivní entita 

složená z člověka a automobilu kromě termínu „hybrid“ přitáhla i pojem „kyborg“ (kybernetický 

organismus)(viz. Dant 2004: 62). Dant proti oběma konceptům („hybridu“ i „kyborgu“) vystupuje, 

protože implikují trvalou a bytostnou promísenost svých složek (kyborgem je technicky vzato člověk 

s kardiostimulátorem) a sám považuje jednotně vystupující „sociální bytost“, kterou nazývá driver-car, a 

                                                      
76 Pěkný popis skupinové reprezentace automobily podává Youngová in: (Miller 2001: 46), „…gatherings of many 

vehicles are choreographed when arriving en masse at large camps, especially where outsiders are present. 
Ernabella cars wait for one another and enter such gatherings in stately single file, keeping close together and 
cresting a dramatic and moving impact of power and solidarity.“ 

77 „The symbiotic relationship between the drivers and their machines involved deep understanding and concerted 
action,“ uvádí Moser (2003: 242), kdežto Sachs (1984: 131–133) specifikuje ještě detailněji: „automobile (…) 
represents a man-machine systém in which, from toes through the hips to the eyes, all senses are linked to the 
machine. Drivers must extend their region of sensory  attention beyond themselves to the whole vehicle and 
synchronize its mechanical functions with bodily movements, indeed, even internalize the ensemble of „man and 
machine“. 
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jíž je přístupný i nový okruh aktů78 za dočasnou a volitelnou „sestavu“ (assemblage) člověka (řidiče) a 

artefaktu (automobilu). Všechny uvedené výklady však souhlasně zohledňují fakt, že smíšením živé a 

mechanické složky vzniká nový systém s kvalitativně novými vlastnostmi (viz fulgurace, odd. I. podkap. 

3.2), který je reflektován jako jednotný celek – „jev“ tohoto celku, skládajícího se z automobilu a jeho 

řidiče, bychom mohli označit např. jako „souhrnný jev“. 

 

Role a funkce samotného automobilu v tomto celku bývá označována různě, jako „protéza“ či „sociální 

tělo“79. Také Lorenz (1997: 117) připisuje automobilu „funkci lidského lokomočního orgánu či protézy.“ 

Je ovšem nutné vidět, že automobil je „mobility aid for the able-bodied“ (Dant 2004: 62) – extenduje 

přirozené schopnosti zdravého těla. Je jako dalekohled, ne jako brýle80. A je třeba vidět, že vzhledem 

k tomu, že „u lidských artefaktů lze vždy rozlišit aspekt funkční a aspekt sebeprezentační.“(Komárek 

2000: 126), automobil extenduje nejen mobilitu, ale zároveň a neoddělitelně přitom extenduje také funkci 

„sebepředstavování“ (Selbstdarstellung).  

shrnutí 

Automobil tedy extenduje „vlastní jev“ člověka mimo lidské tělo. Nehledě k tomu, že je možným 

samostatným, „rekvizitním“ objektem sebepředstavování (jako vlastnictví, jako sociální prostor atd.), je-li 

„aktivní“ (tj. vykonává-li svou nominální funkci – zprostředkovat mobilitu), dočasně vytváří spolu 

s člověkem, který jej „oživuje“ (Koenig) jednotně reflektovaný „jevový“ celek (Dantův driver-car). 

Tento jednotně reflektovaný celek se skládá zaprvé z lidského somatického jevu překrytého a rozšířeného 

automobilem (podobně jako oděvem) a zadruhé z lidského chování, které je modifikováno možnostmi 

(výrazně zvýšená rychlost a akcelerace, ochrana těla, destruktivní potenciál) a omezeními (jednostrannost 

pohybu, omezenost vzhledem k prostředí – na zpevněné komunikace, lidská mimika, gestika atd. nejsou 

vidět), které „mobility aid“  (Dant 2004: 62) automobil přináší.   

                                                      
78 Dant (2004 s. 61–62): „driver-car as a form of social being that produces a range of social actions that are 

associated with the car ; driving,transporting, parking, consuming, polluting, killing, communicating and so on.“ 
79 Antropoložka Diane Youngová (in: Miller 2001, s.35 říká) „I will argue that Anangu use cars as social bodies. 

(…) The car is therefore almost a prosthesis of the persons inside…“. 
80 Proto považujeme za zavádějící, když Keller (1998: 64) cituje amerického sociologa W. Cattona, že automobil je 

v podstatě protéza nahrazující nedostatečnost těla, v tomto případě triumfálně maskovaná. 
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1.1 Které aspekty automobilu budeme zkoumat? 

Konvenční rozlišení formy a chování – resp. zkoumaných morfologií a etologií 

Vlastní jev živých bytostí se skládá z jejich  formy (vzhledu), což je morfologická struktura „materiální“, 

a z chování, což je souhrn „nemateriálních“ struktur rozložených v čase. Tradiční přírodovědná literatura 

(např. Brehmův Život zvířat) ráda popisuje zvlášť formu živočicha, jeho vnitřní ustrojení (zjištěné 

„invazivně“) a vnější habitus a zvlášť chování, tj. složku jevu s časovým průběhem. (V přírodě sice má 

forma jedinců také časový průběh, někdy (hmyz) má ontogeneze několik morfologicky značně odlišných 

fází (vajíčko, larva, kukla, motýl), jindy (vyšší živočichové) můžeme rozeznat mládě, dospělce a staré 

jedince. Nicméně průběh ontogeneze a životního cyklu je pomalý, předem daný (vznik, vývoj, úpadek, 

zánik), a ireverzibilní, kdežto škála projevů bytosti, shrnovaných jako „chování“, je od formy odlišná a je 

v čase daleko drobněji strukturována, vzorce chování, naladění a další fenomény všelijak pravidelně a 

nepravidelně oscilují a mnohokrát se opakují. U automobilů můžeme časový vývoj formy zanedbat – tyto 

agregáty abiotických prvků  „…vznikají technickou konstrukcí, umělou „syntézou„ z relativně 

jednodušších „prefabrikátů evoluce abiotické„ (Šmajs 2000: 98), forma je jim vtištěna ve výrobě, a poté 

se sami již neudržuje ani nerozvíjí a mění se pouze zásahy uživatelů a vlivem entropizace.  

Rozlišení u automobilu 

I my metodicky rozlišujeme působení automobilu na lidský „jev“ či „vzhled“ (srovnatelné více s funkcí 

oděvu, jak ji popsal Koenig 1970) od jeho působení na lidské chování. Protože se jedná o esej 

„portmannovsky“ zaměřenou, budeme se soustředit na „morfologii“ automobilu a její výklad, přesněji na 

zkoumání toho, co bychom analogicky k Portmannovu rozdělení (1997a: 142-143) u živých bytostí mohli 

označit za „vlastní jev“ automobilové formy, „adresovaný“ ostatním účastníkům provozu (srv. obr. 

11)(tedy těm, kdo jsou vně automobilu, nikoliv posádce)81. To jsou především jevy přístupné vnějšímu 

pozorovateli na intaktním funkčním automobilu v „pasivním“ a „aktivním“ (při jízdě) stavu (tj. jevy 

nikoliv jevy, přístupné konstruktérům či automechanikům při opravě – to by byly spíše jevy „nevlastní“). 

                                                      
81 Pokud bychom se na věc chtěli dívat tak, jako by i artefakty měly cosi jako „vlastní“ a „nevlastní“ jev, pak by 

součástí „vlastního jevu“ automobilové formy byl striktně vzato také interiér (který je ale „adresován“ především 
posádce vozidla, vůči níž je nástrojem sebepředstavování (Selbstdarstellung) řidiče, resp. majitele vozidla a další 
součásti automobilu, přístupné jeho uživatelům (zavazadlový a motorový prostor atd.). Do vlastního jevu patří 
také jevy akustické (zvuk výfuku je výrobci při vývoji dolaďován v bezdozvukových komorách, stejně tak je 
důraz kladen např. na zvuk zavíraných dveří) a hmatové, resp. čichové počitky (to ale především v interiéru), 
jejichž formování věnují výrobci i úpravci nemalou intencionální pozornost. (celek všeho, co lidská posádka 
v automobilu vnímá pěkně zachytila Mimi Shellerová (2004) v eseji Feeling the car. 
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Nad tento rámec se stručně zastavíme u těch aspektů chování, v nichž hraje vzhled či „vnější habitus“ 

automobilu zásadnější úlohu (neboť tu forma působí v součinnosti s jejím „oživením“ chováním): jde 

zejm. o komunikaci a výměnu informací mezi řidiči. Nebudeme se však zabývat komplexnějšími vzorci 

chování, které přemisťovací kapacita a materialita automobilu umožňují – tato problematika by rozsah 

eseje přinejmenším zdvojnásobila. Celkem vzato budou v centru naší pozornosti ty rysy vnímatelného 

„vnějšího habitu“ automobilu, jimž  lze v kontextu sociokulturního subsystému automobilové dopravy 82, 

přisoudit roli statického nosiče (celek formy) a dynamického přenašeče (např. ukazatele směru) signálů a 

informací. 

 

 

2 Jev průmyslově produkované formy automobilu: role 

průmyslového designu 

Automobil je komplexním artefaktem, který vzniká jedině jako výstup koordinované produktivní 

práce mnoha subjektů (i pokud si někdo sestavuje automobil svépomocí, je prakticky nemožné, aby sám 

vyrobil i všechny potřebné díly, proto nemůže být automobil z ničeho nic „vynalezen“ společnostmi v 

předprůmyslovém stadiu organizace práce). Dnešní civilní automobily (stejně jako jiné industriálně 

vyráběné spotřební zboží) prakticky bez výjimky vznikají složitým procesem, v němž výrobní podnik od 

počátku traktuje výsledný produkt - automobil jako projekt rentabilní komodity, která má být uvedena do 

velkosériové výroby. Z tohoto východiska se poté odvíjí konstrukce, technologie výroby, a v neposlední 

řadě i tvarové a vzhledové ztvárnění automobilu.   

2.1 Růst významu designu v automobilovém průmyslu – vliv vzhledu a jeho 

obměn na prodejnost 

„Atraktivní“ (tj. vážící lidskou pozornost a afekci) vnější vzhled automobilu významně ovlivňuje 

jeho prodejnost. Podle Brandonové tato situace historicky nastává v souvislosti se saturací trhu prvokupců 

automobilů, k níž došlo nejdříve v USA cca. v roce 1927 (Brandonová 2002: 239). Od tohoto okamžiku 
                                                      
82 Havlík (2005) na s. 143 charakterizuje sociální subsystém dopravy: „Provoz tvořený dopravními prostředky 

řízenými lidmi má výrazně sociální charakter i sociální dosah: pozitivní – přeprava osob, a negativní – dopravní 
nehody“ a  „Sociální systém v dopravě charakterizují vztahy mezi účastníky dopravy. Na silnici se rozvíjí 
specifické dopraní společenství a jako takové vyžaduje zachovávat formální a neformální pravidla. Formální 
jsou dána příslušnými předpisy a neformální vyplývají z chování každého účastníka společenství, chodce 
nevyjímaje.“ 
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nadpoloviční většina kupců nových automobilů vyměňuje starý vůz za nový, a motivem takové výměny 

jsou větší „pohodlí, výbava, síla a styl“83 nového vozu. Strohá utilitárně pojatá funkčnost vozů jako byl 

Ford model T už k tržnímu úspěchu nestačí. Proto podle DeLorenza od dvacátých let obchod 

s automobily ovládnou reklama a designérská oddělení automobilek (DeLorenzo 2002: 72). Byl to 

tehdejší šéf General Motors Alfred P. Sloan, kdo jako první inicioval vznik samostatného nového 

oddělení „Art and color“, které se zabývalo vzhledem automobilů, a na jeho řízení najal Harleye Earla84, 

muže, který se v Hollywoodu živil zakázkovými stylovými úpravami sériových automobilů (Brandonová 

2002: 240–241) 

Změna designu stimuluje spotřebu 

Alfred P. Sloan považoval vzhled automobilu za věc módy a zavedl doktrínu každoročních 

stylových obměn všech prodávaných modelů, kteréžto (velmi povrchní) obměny měly stimulovat i 

rychlejší obrat spotřeby (Brandonová 2002: 240–241). Ačkoli v Evropě se modelové obměny dějí 

v rytmu pomalejším (každé 2-3 roky „facelift“, každých 5-6 let výměna modelu, viz Sachs 1992: 138), od 

dvacátých let pro automobily obecně platí totéž, co poznamenává Otto Koenig o průmyslově vyráběné 

módě (stadtische Modekleidung) – že totiž její jevové změny jsou vynuceny nikoliv změnou tlaků 

prostředí, ale rychlým tempem výroby a že produkt sám se právě proto specializuje na „plasticitu, 

mnohostrannost a rychlou změnu“85. Inovace již nemá zvýšit užitnou hodnotu, ale podporovat obrat na 

trhu (Sachs 1992: 139). Výsledný vzorec produkce a spotřeby vede mimo jiné k vzniku pojmu 

„psychologická zastaralost“ (Psychological obsolescence, Packard, 1958: 16, Sachs, 1992: 138), který 

mimo jiné odráží fakt, že spodní vrstvu hmotné kultury v průmyslových zemích tvoří jakýsi rezervoár 

užitné hodnoty výrobků, které už nikdo nechce86.  

                                                      
83 „comfort, convenience, power and style“, (Brandonová 2002: 240) 
84 První automobil, který ještě před ustavením „Art and Color“ v GM pod vedením Harleye Earla vznikal (Buick 

LaSalle modelového roku 1927) napodobuje atraktivní automobil s vyšším „rangem“ – luxusní evropskou 
Hispano Suizu (Brandonová 2002: 243), což skvěle konvenuje s poznatkem Otto Koeniga, že jsou přejímány 
především znaky „úspěšnějších“ jedinců, (Koenig 1970: 64) 

85 „hat sich nur auf Plastizität, auf Vielseitigkeit und raschen Wandel upspecialisiert.“, (Koenig 1970: 166) 
86 Kolem těchto „odpadků“ pak vzniká celá marginální ekonomie, neboť zbytkovou užitnou hodnotu je možné 

zpeněžit „sifonovým“ přepouštěním artefaktů na chudší okolní trhy – odtud pozoruhodné anabáze např. právě 
ojetých automobilů. 
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2.2 Volný vztah mezi funkčním ustrojením výrobku, a jeho jednotným 

vnějším designem (habitem) je jako vztah mezi „niterností“ a „vlastním 

jevem“ 

„Charakter“ a pseudospeciace konkurenčních výrobků  

„Povrchnost“ obměn produktů souvisí s faktem v sociologických kruzích notorickým, že totiž výrobky 

dosáhly takové úrovně sofistikace, že mechanismům jejich funkce detailně nerozumí nikdo s výjimkou 

odborníků. I to brání spotřebiteli vybírat produkt na základě racionálního posouzení technického řešení a 

užitné hodnoty. Již roku 1958 kritická publikace o reklamě a marketingu Hidden persuaders amerického 

žurnalisty a kritika Vance Packarda vychází z tohoto (pro prodejní oddělení moderních průmyslových 

společností problematického) stavu věcí. Je obtížným úkolem přesvědčit kupce pro koupi právě našeho 

výrobku v situaci, kdy mnoho výrobců vyrábí z hlediska funkce i kvality produkty téměř totožné87. Proto 

je nutné vytvářet jakousi „osobnost“ (personality) produktu (Packard 1958: 43–46).  Zajímavá je v tomto 

ohledu paralela s kulturní „pseudospeciation“88 a se zostřováním „jevových“ distinkcí u blízce příbuzných 

přírodních druhů, které spolu v ekologických areálech sousedí89, která se zde v rovině hmotné kultury 

projevuje v pěstování jedinečných „charakterů“ jednotlivých značek funkčně i ústrojně velmi příbuzných 

produktů, a to za tím účelem, že teprve po svém rozlišení si mohou účinně konkurovat! 

Sofistikace výrobků vede k rozlišení povrchu a útrob, design povrchu prodává 

Pěstování „charakteru“ výrobků, který je z velké části reprezentován ztvárněním jeho „povrchu“, 

nasvědčuje tomu, že ve vývoji průmyslově vyráběných komodit došlo k procesu velmi podobnému tomu, 

k čemu podle Portmanna (1997a: 140) v průběhu evoluce došlo u formy vyšších živočichů: k  rozlišení 

nepravidelných neviditelných útrob a symetrického „estetického“ povrchu těla90. Jak v úvodu českého 

vydání pregnantně shrnul Komárek (in: Portmann 1997a, s. 12), (z nemalé části „povrchový“) „vlastní 

jev“ (eigentliche Erscheinung) je „genuinním vyjádřením“ „niternosti“ (Innerlichkeit), tedy zvnějšněním 

vnitřních (skrytých) aspektů organismu. Anebo výrobku. 

                                                      
87 Packard (1958) hovoří o rostoucí stejnosti produktů, přicházející se standardizací „growing sameness of their 

products, with increased standardization.“(s. 16), takže „the brands are essentially alike in physical 
characteristics…“(s. 17). 

88 Ericssonovův pojem  „pseudospeciation“, jak jej uvádí Konrad Lorenz (1997: 49) popisuje jev, kdy se zdá, jako 
by lidské kultrury byly jiné ale blízce příbuzné druhy. 

89 „Je obecně známo, že u nápadně zbarvených živočichů (…), má druhově typický habitus tendenci (…) se 
zostřovat a kontrastovat tam, kde se rozšíření více druhů překrývá, zejména pak na hranicích areálů těch, které 
jsou spolu nejblíže příbuzné, ale už se nekříží – podtrhují tak svou „specifičnost“. (Komárek 2000: 101) 

90 U jednoduchých průsvitných forem podmořských živočichů je vnitřní ustrojení přehledné a jednoduché a je přímo 
viditelné. S postupem evoluce (rostoucí diferenciace při současné stále lepší integraci prvků) ovšem „užitná 
hodnota“ orgánů vyžaduje zvětšování povrchů a další úpravy, které sice vylepší jejich funkci, ale zbaví je 
symetrie. Složitější formy proto mají nevzhledný pletenec útrob ukrytý v opalescentním, symetricky umístěném 
útrobním vaku. U vyšších živočichů tento trend pokračuje rozlišením nepravidelných neviditelných útrob a 
přísně symetrického povrchu těla (Portmann 1997a:  136 – 139) 



 46 

Jev / niternost II. = ustrojení / povrch výrobku - povrch „zjevuje“ o skryté vlastnosti 
výrobku 

 Výrobky, jako jsou např. domácí spotřebiče, jsou technicky stále složitější, a spolu s tím dochází 

také u nich k rozlišení povrchu a útrob (jednoduchý nástroj, např. hrábě vs. složitý televizor). Vzhledem 

k praktickému vyloučení uživatele z jejich výroby a oprav91 a tedy i z přirozeného rozumění jejich funkci 

vyvstává na straně výrobce silněji potřeba „zjevit“ spotřebiteli pro něj „nezjevné“ vlastnosti a kvality 

produktu. A tak jsou tyto „skryté“ vlastnosti reprezentovány ztvárněním povrchu a uživatelských rozhraní 

výrobku92 způsobem, který je uživateli srozumitelný - např. dojem solidnosti a promyšleného návrhu je 

„zjeven“ pravidelným a pevným povrchem výrobku93. Zatímco k prosté realizaci funkce a užitné hodnoty 

výrobku by jistě stačilo méně okázalé uspořádání, a tedy konstrukce z pera technika, je to právě „zjevení“ 

vnitřních „skrytých“ kvalit produktu laickému spotřebiteli, které si žádá práci designéra – umělce94. 

 

2.3 Práce designéra 

V souvislosti s výše uvedenými trendy (sofistikace a standardizace průmyslových produktů) během 

dvacátého století stoupá význam profese průmyslového designéra, který je schopen složité stroje jejich 

„jevem“ prezentovat spotřebiteli (tak jako stoupal o něco dříve význam profese inženýra, který byl 

schopen složité stroje stavět). Je příznačné, že velká část „designérů“ je zběhlá, či přímo školená v oblasti 

„volného umění“. Prvotní návrh vnějšího vzhledu výrobků ostatně i dnes, v éře výpočetní techniky, 

probíhá  klasickými technikami skicování a posléze sochání modelu; teprve druhotně je tento model 

přenesen do počítače a optimalizován. Proces vzniku „volného umění“ je podnes zahalen tajemstvím 

(tvořivost se děje jaksi „zpoza horizontu“ nevědomí - Komárek 2000: 97), ostatně poněkud „esoterní“ 

aura, kterou jsou v západní společnosti obklopovány kreativní profese, je toho dokladem95. 

                                                      
91 Podle Marxe (1978: 85–97), je vztah k těmto objektům, do nichž člověk investuje minimum vlastní práce, 

odcizený, a může být poznamenán „komoditním fetišismem“ – dojmem, že produkty žijí vlastním, na člověku 
nezávislým životem, jsou „hieroglyfem“ a „předmětným zdáním společenských určení práce.“ (ibidem: 88) 

92 Kdo však někdy např. moderní elektrospotřebič rozebíral ví, že po sejmutí úhledného krytu „vyvalí se nám na 
pitevním stole nepěkně vyhlížející útroby“ zcela podobně jako při pitvě živočicha (viz Komárek 2000: 101). 

93 Srv. např. Roland Barthes (1967: 170–171, překlad můj), dojem „užitkovosti“ je v interiéru Citroënu DS 
vzbuzován tím, že „palubní deska připomná více zařízení moderní kuchyně než centrálu továrny“. 

94 „An annual conference of advertising-agency men heard an appeal for more „gifted artists“ in persuasion to cope 
with this problem of the „rapidly diminishing product differences.“ (Packard, 1958: 17) 

95 Přítel, který nastoupil do reklamní agentury byl upozorněn, že by neměl nosit oblek, neboť klienti od něj 
očekávají „nespoutaný“ zjev kreativního mága; sama víra jinak „racionálně“ se chovajících podniků 
v přivolávání zákazníků a jejich peněz reklamou je značně podobná vztahu k magii a šamanismu. 
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Obecné poznatky o lidské tvorbě v etologii 

Etologie přesto určitou míru vhledu do procesu tvořivosti poskytuje. Základem tohoto vhledu je fakt, že 

mezi vnímáním a tvorbou existuje fylogenetická souvislost (prostředí, v němž druh žije, mu dává 

náchylnost reagovat na určité podněty, stimulace umělým vyvoláním těchto podnětů je úspěšná, atd.). 

Význam umění je ještě sociálně vyzdvižen tím, že toto je prostředkem spojení skupiny a pozitivního 

„sebepředstavování“ před ostatními („Selbstdarstellung vor anderen“, Eibl-Eibesfeldt 1984: 932).  

 

Podle Eibl-Eibesfeldta (1984) estetické cítění ovlivňují vrozené dispozice (např. citlivost 

k strukturám podobným tváři, ale také na prvky přirozeného prostředí, 1984: 922). S většinou vyšších 

zvířat sdílíme také pozitivní valenci vůči symetrii, řádu, a „dobrému tvaru“ (Gestalt)(ibidem: 917). 

Citlivost vůči těmto estetickým podnětům (strukturám a harmoniím) úzce souvisí s konceptem „tvarového 

vnímání“ (viz např. Lorenz 1997: 89), což je schopnost, která vznikla „fulgurací“ rozumu se schopností 

pamatovat si a srovnávat obrovská kvanta informací (podvrženým materiálem lze tuto schopnost 

vyšinout, Lorenz: ibidem). Tvarové vnímání umožňuje velmi jemné rozlišení nesmírně komplexních 

konfigurací znaků (Lorenz 1993: 122)96. Určitým korelátem tvarového vnímání, „vyladěným“ na 

rekognici přírodních souvislostí, je tzv. „eidetická variace“ (Neubauer 1997: 126) –  poznávající subjekt 

je s to vcítit se do „logiky variability“ určitého živého druhu (neexistují konstantní druhové znaky, jen 

„specifická mnohotvárnost“ výsledků přepisu genotypu do fenotypu u jednotlivých zástupců druhu) a 

tedy okamžitě rozpoznat příslušníka tohoto druhu. Schopnost „tvarového vnímání“ a „eidetické variace“ 

na straně vnímajícího subjektu zakládají na straně tvůrce (např. designéra automobilů) možnost formovat 

produkt analogicky k pravidlům platícím v přírodě tak, aby jej druzí lidé (resp.spotřebitelé) okamžitě 

rozeznali a správně zařadili (viz „rodinné znaky“ automobilů, dále podkap. 3.3.2). Citlivost vůči 

„emočním spouštěčům“ a „harmoniím“ pak zakládá na straně tvůrce možnost působit vytvářeným 

objektem na emoce a estetické cítění cílové skupiny.  

 

Uměleckou tvorbu proto charakterizoval Eibl-Eibesfeldt (1984: 932) tak, že umělec citem 

aranžuje spouštěče estetického cítění a účelně působí na emoce. Pozorování malby u šimpanzů 

nasvědčuje tomu, že proces tvorby probíhá jako částečně předjímaná a částečně experimentální 

kompozice, která se průběžně střídá s reflexí (Eibl-Eibesfeldt in: Komárek 2000: 133). Je otázkou, zda 

umělecké směřování k harmoniím není posíleno rovněž jakousi obdobou „funkční slasti“97. Zdá se, že 

                                                      
96 Tvarové vnímání je podle Lorenze (1997: 91) např. základem tzv. „klinického vidění“ (zkušený lékař již napohled 

a v okamžiku rozpozná patologickou poruchu). 
97 Tomu by odpovídalo, že se „tvorba“ může snadno zvrhnout v hédonisticky samoúčelné „šroubování“ působivosti 

ad absurdum (Eibl-Eibesfeldt 1984: 932). 
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subjektivní prožívání perfekcionalizace obráběného tvaru se nápadně podobá Lorenzovu popisu 

příjemných pocitů, spojených se zdokonalováním pohybu, který se učíme.98 

 

Je pravděpodobné, že i v oblasti průmyslového designu probíhá tvorba v interakci mezi člověku danou 

schopností vnímat a vůlí na toto vnímání tvorbou působit. Účin, který je žádoucím výsledkem kreativity 

v dané oblasti (čili to, jak se ten který artefakt má jevit), je založen co do své „percepce“ na stimulaci 

fylogenetických kognitivních schopností a co do svého „obsahu“ na obecnějších lidských potřebách, 

přáních a obavách. Můžeme tedy předpokládat, že i „atraktivní“ forma automobilu je určitým, lidem 

bezprostředně čitelným zhmotněním obav a přání (srv. Sachs 1992 – předmluva a s. 146, Barthes, 1957) 

z oblastí, do nichž automobilismus zasahuje. Anebo, ještě spíše: je zhmotněním reflexe těchto přání a 

obav v mysli designéra. 

Shrnutí 

Čím složitější je výrobek, čím méně jsou jeho ustrojení a funkce srozumitelné laikům, tím větší důležitost 

hraje na trhu jeho vzhled, který „skryté“ vlastnosti výrobku srozumitelně „zjevuje“ spotřebitelům (tak se 

zde vytváří určitá analogie k portmannovské distinkci „vlastní jev“ / „niternost“ v živé přírodě). Vzhled 

průmyslově vyráběných automobilů je proto v podstatě řízen následující logikou. Automobil se vyrábí, 

aby se prodal. Aby se prodal, musí se líbit (být „atraktivní“ – vázat pozornost a afikovat): musí se líbit 

kupujícímu jako samostatný objekt, a zároveň se kupujícímu musí líbit představa, že je automobilem 

„navenek“ reprezentován. (Při tom všem musí automobil také vyhovět praktickým požadavkům na 

organizaci silničního provozu a samozřejmě na technickou funkčnost automobilu). „Atraktivní“ vzhled 

automobilů vytvářejí umělecky vzdělaní průmysloví designéři. Společným základem, na němž staví 

srozumitelnost uměleckého ztvárnění pro veřejnost, jsou obecně lidské kognitivní schopnosti a estetické 

preference. Designér „komponuje“ nutné prvky  „funkčního jádra“ artefaktu do harmonického celku a 

aranžuje na něm prvky, které působí jako estetické a emoční „spouštěče“. Účinnost kompozice primárně 

ověřuje reflexí vzhledem k vlastnímu vnímání. 

                                                      
98 Lorenz (1993: 218) o slastných pocitech spojených s osvojováním si pohybu (proč by to ale nemohlo platit i o 

tvoření?) uvádí, že: „každé uhlazování ještě existující kostrbatosti – a nemusí to znamenat vždy úsporu 
vynakládané energie – zcela patrné zvýšení slasti. Zdokonalení pohybu je tedy jeho vlastní odměnou, a proto 
musí existovat mechanismus posilující zdokonalování (perfection – reinforcing mechanism)…“ 
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3. Konkrétní motivy vzhledu automobilní formy: 

3.1 Estetické funkce a motivy se odehrávají ve „volné“ oblasti automobilové 

formy 

Jak už bylo zmíněno, „atraktivní“ rysy automobilu, vznikající z důvodů a způsoby, nastíněnými 

v předchozí kapitole, se mohou vyskytovat jedině nekolizním způsobem vedle nutných „funkčních“ rysů 

artefaktu – tedy v těch aspektech uspořádání automobilové formy, které jsme výše (viz odd. I., podkap. 

3.1) označili jako „volné“. Tato „volná“ oblast formy, nad níž „vládne“ tvůrčí svoboda, a která se tedy 

stává nositelem zajímavých, k člověku vztažených pořádků, motivů a tvarů, se týká jak kompozice 

„nutných prvků“ do celku, tak i detailního ztvárnění jednotlivých prvků – s podmínkou, že estetické 

ztvárnění nebrání jejich funkci. Funkční nutnost diktuje přítomnost určitých funkčních prvků a jejich 

umístění a tvaru klade určité mantinely, v rámci těchto mantinelů však jsou celkové proporce karoserie, 

konkrétní umístění a tvarování „funkčních“ prvků v moci designéra a ve službě estetické působivosti 

formy. 

Autonomní a heteronomní formální prvky? 

Aby naplnila svou (komerčně zdůvodněnou) prezentační funkci (viz výše), komunikuje 

automobilová forma širokou škálu formálně a esteticky vyjádřených obsahů. Prvky, symboly, či 

reference, kterými je příslušná věc vyjádřena, jsou tu autonomní (tj. odkazující k automobilové formě 

jako takové), tu heteronomní (tj. odkazující k jiným oblastem hmotné kultury – zde viz analýzy 

Barthese1957, Panofského1962, či Bernse, in: Keller 1998: s. 58). Např. setrvačné přejímání forem (i 

terminologie) kočárů má zřejmě za cíl (kromě své praktické roviny) také zmírnit odpor k této novince 

proklamací vztahu k tradici. Luxusní automobily se v tomto duchu podnes prezentují „tradičními“ 

luxusními materiály jako jsou ušlechtilé kovy, kůže a dřevo (z hlediska technické funkce automobilu 

nesmyslnými). Naopak automobily pro široké vrstvy se odvolávají na kdejaký právě módní prvek – např. 

řada funkčně zcela irelevantních formálních detailů poválečných amerických automobilů vznikla jako 

odkaz k oblasti letectví – čímž využila dobovou fascinaci letectvím a kosmonautikou. Naopak autonomní 

automobilové tvarosloví odkazuje přímo ke vztahu určitých technických a formálních prvků k výkonu a 

jízdním vlastnostem – cit pro tyto souvislosti se ovšem vytváří až delším soužitím kultury a artefaktu, 

kumulací teoretických znalostí a praktických zkušeností s automobily. Každý malý chlapec nicméně ví, 

že široké pneumatiky, nízko posazené těžiště či mohutný výfuk automobilu mají vztah k výkonu, a že 

tento vztah má svůj funkční základ. Mnohé tyto prvky jsou proto ritualizovány – funkčně irelevantní 

ozdobné „koncovky“ výfuků budiž příkladem. 
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Pro naši úvahu ovšem nejsou tolik zajímavé jednotlivé motivy a symboly, které odkazují 

(v semiologickém smyslu) mimo subsystém automobility ani mnohé z těch, které jsou „autoreferenční“. 

Téma těchto „odkazů“ a „znaků“ je totiž co do své jsoucnosti prokázáno a  zpracováno metodami 

kunsthistorie a semiologie. Zajímají nás naopak dosud neprozkoumané fenomény, v nichž je logika 

organizace a detailního ztvárnění automobilní formy analogická přírodnímu „sebeutváření“ těl živých 

bytostí, tj. jevy „biomorfní“ a odpovídající poznatkům portmannovské fenomenologické reflexe vzhledu 

živočichů. Budeme se jim věnovat dále v podkapitole 3.5, odd. II. Nejprve se však krátce zastavme u 

existujících výkladů vzhledu automobilů. 

3.2 Existující výklady vzhledu automobilu 

Existující výklady formy a vnějšího vzhledu automobilů 

Jak se k výkladu vzhledu automobilů staví dosavadní literatura? Pokud víme, dosavadní spíše 

ojedinělé analýzy aplikují metody disciplín typu semiologie nebo dějin umění na automobil jako nahodilý 

objekt. (Erwin Panofsky 1962, Roland Barthes 1957, J.J. Berns 1996). Implicitním omezením tohoto 

přístupu je, že si automobil klade spíše jako relativně svébytný objekt (exemplárním jsoucnem pro tyto 

interpretace bývají umělecká díla, média apod.), a je téměř nebo zcela pominuta protetická role 

automobilu vzhledem k člověku či lidskému pohybu a jevy tím implikované. Mimo tyto nečetné 

analytické práce v literatuře nacházíme generalizující úvahy, implikované rolí statusového symbolu, 

kterou automobilu připisuje sociologie, dále konstatování do očí bijících podobností prvních automobilů 

s kočáry, či souvislostí jejich tvarování s obecnou dobovou módou. A ovšem, sama motoristická 

literatura, pokud vnější vzhled automobilů komentuje, používá řadu metaforických, často i biomorfních 

přirovnání (např. DeLorenzo na s. 179 přirovnává ztvárnění zádi Chevroletu Impala z roku 1959 k „obočí 

nad očima marťanů“). 

Jörg J. Berns a Erwin Panofsky – dějiny umění 

Na Bernsovu práci se odvolává Jan Keller (1998: 58). Německý historik umění J.J. Berns ve své 

studii Die Herkunft des automobils aus Himmelstrionfo und Höllenmaschine (1996) shledává formální 

předchůdce čtyřkolového samohybného vozu jednak v triumfálních parádních vozech patrimoniálních 

velmožů 15. a 16. století - „pojízdných oltářích“ příbuzných „andělským vozům“ schopným samopohybu 

(idea spojená s konceptem suverénního boha - prvního hybatele) a dále v bojových tzv. „pekelných 
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strojích“99. Přitom andělské a ďábelské dědictví jsou podle Bernse vzájemně komplementární (ibidem: 

62). Triumfální symbolika automobilů100 je údajně patrná ještě na počátku století, než převládne 

požadavek rychlosti a proudnicový design (ibidem: 63). Zajímavé téma mísení biomorfního a 

technomorfního tvarosloví autor hlouběji nesleduje. 

Erwin Panofsky pak ve svém známém eseji The Ideological Antecedents of the Rolls-Royce 

Radiator (1962) sledoval kořeny symboliky masky chladiče vozů značky Rolls-Royce k tvarům portik 

řeckých chrámů, čímž tyto automobily pro nejvyšší klientelu symbolicky odkazují k hlavním zdrojům 

evropské tradice a vznešeným hodnotám „klasického“ období antiky. 

Roland Barthes – semiologie 

Barthesova reflexe formy Citroënu DS (Barthes 1957, s. 169–171) v podstatě analyzuje hodnoty, 

které se do automobilové formy materializují poté, co ustoupí triumfálně agresivní patos, o němž hovoří 

Berns (viz výše). Barthes hovoří o přechodu od „heroické“ ke „klasické“ formě, o „zduchovnění“, o 

příklonu od nadřazenosti k užitnosti, přechodu od pohonu k pohybu a od řádu motoru k řádu organismu, 

od „alchymie rychlosti“ ke „gurmetství řízení“101. Právě tento ideový přechod a jeho materializace ve 

formě Citroënu jsou pro Barthese ústředním tématem. Celkem vzato hodnotí Barthes stylistický posun, 

ztělesněný v modelu DS, jako změnu „automobilové mytologie“ (ibidem: 170), a my se můžeme 

dohadovat, že tento posun je spojen s obecným kulturním posunem od adorace agresivní soutěživosti (viz 

Moser 2003) k „uhlazenější“ (srv. O’Dell in: Miller 2001: 107) modernitě v důsledku kulturní zkušenosti 

dvou světových válek. 

Povědomí o mísení technomorfních a biomorfních prvků – etologie 

Etologické práce zmiňují mísení biomorfních, antropomorfních a technomorfních prvků ve formě 

automobilu (Lorenz 1997: 117, Koenig 1970: 202, Komárek 2000: 57 a 129), ale i zde byl dosud 

automobil spíše na okraji zájmu. Povědomí o etologicky zajímavých jevech automobilu se týkajících zde 

vyvstává jaksi netematicky, z poznámek na okraj, ačkoli všudypřítomnost automobilismu v kultuře z něj 

                                                      
99 „Design válečných strojů raného novověku je fantastickou směsí lidských a zvířecích rysů. V tomto užití nemají 

oslňovat dvořany a poddané knížete, nýbrž zastrašovat a děsit všechny jeho nepřátele… bývají často podivnou 
směsí techniky a biologie… Technomorfní a biomorfní se zde prolíná v odpudivé, stěží rozlišitelné 
promísenosti… Do vozového parku pekelných strojů je od renesance řazeno vše, co může být oživeno díky ohni, 
vznětu a explozi, co se pohybuje za velkého rachotu a hluku ve cloně kouře, dýmu, plynů a smradu“, uvádí 
z Bernsovy práce Keller (1998: 61) 

100 Moser (2003), souhlasně poukazuje na souvislost tehdejšího automobilismu s kulturní přípravou na agresivní 
válku. 

101 Roland Barthes (1957): „d’un ordre de la propulsion á un ordre du mouvement, d’un ordre du moteur á un ordre 
de l’organisme.“ (s. 170), „On passe visiblement d’une alchymie de la vitesse á une gourmandise de la 
conduite.“(s. 171). 
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dělá i v této literatuře příhodný zdroj metafor a názorných příkladů. Komárek (2000: 56) i Koenig (1970: 

202) upozorňují na lidský sklon vnímat i neživé objekty biomorfně, tzn. připisovat jim určité kvality 

objektů živých. Koenig102 i Komárek (2000: 57) se zmiňují také o tom, že máme díky fylogenetickým 

danostem našeho vnímání sklon vnímat světlomety automobilu jako oči. Komárek se také zmiňuje o 

lidském sklonu uspořádávat artefakty symetricky a párově, jako příklad uvádí opět párové uspořádání 

automobilních světlometů, které chápe jako čistě formální a nikoliv funkční záležitost (ibidem). 

 

3.3. Motivy, v nichž se uspořádání automobilní formy podobá uspořádání těl 

živočichů 

3.3.1 Biomorfní modelování obecně 

O biomorfním modelování hovoříme tehdy, když se projevuje „snaha interpretovat jiné objekty 

analogicky k sobě samému“, pojem zavedl v roce 1958 Topitsch (Komárek 2000: 56). Vše, co dělají lidé, 

je podle Komárka (ibidem) nutně antropomorfní a antropocentrické, včetně hmotné i nehmotné kultury, 

jak jsme již uvedli v odd. I. Kap. 1. Lze snadno nahlédnout, že prakticky antropomorfní a biomorfní 

utváření lidské kultury je otiskem psychosomatických vlastností člověka, kognitivních schopností a 

estetických preferencí, které vznikly procesem přírodní evoluce, probíhající převážně v přírodním 

prostředí („báze“ lidského vnímání se během celé fylogeneze „vyladila“ na prostředí převážně přírodní, 

„kultura“ se děje jako jakási „nadstavba“ a nelze očekávat rychlou reorientaci tohoto fylogenetického 

„základu“ na prostředí umělé).  

Etologické pozadí „biomorfních“ estetických preferencí: 

Vyrůstá z fylogeneze člověka – preference přírodních forem ve světě lidského řádu 

Z toho důvodu člověk projevuje sklon vnášet i do svého „umělého“ prostředí „biomorfní“ prvky svého 

původního „přirozeného“ prostředí (bytové rostliny - fytofilie, použití barev a tvarů, atd.). Již byla 

zmíněna preference symetrie a párového uspořádání celků (odd. II. Podkap. 2.3). Co se týče původu čistě 

formálních prvků, Otto Koenig (1970) v eseji Die Ritualisierung des Auges in der Ornamentik (vydáno 

jako součást knihy Kultur und Verhaltensforschung, 1970) uvádí příklad přenosu a ritualizace v přírodě 

                                                      
102 Koenig (1970: 185): „Die Scheinwerfer autos werden zu uns Augen“ 
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nesmírně významného motivu oka (oční kontakt jako nosný kanál vnitrodruhové i mezidruhové 

komunikace, odtud mimikry očních skvrn atd.) na řadu lidských artefaktů (oděvy, dopravní prostředky, 

keramiku atd.). Kromě citlivosti na motiv oka, je mezi živočichy rozšířena také již zmíněná vysoká 

citlivost na struktury, připomínající tvář (Eibl-Eibesfeldt 1984: 922). A vskutku se zdá, že jakmile se 

naskytne dostatek prvků, které lze uspořádávat (Komárkek 2000: 57 uvádí příklad fasády domu), člověk 

je uspořádá tak, že jsou symetrické, pravidelné a v některých případech struktura jejich vzájemných 

vztahů připomíná „strukturu“ tváře. Právě díky tomuto motivu biomorfního modelování lze patrně 

vzbudit dojem, že artefakt má nějaký „výraz“ a tedy i emocionální náboj. 

Vyrůstá z napětí mezi přírodou a kulturou, z „odcizení“ přírodě 

Praktické a estetické zájmy na antropomorfním, resp. biomorfním modelování umělého lidského 

prostředí mají pravděpodobně také korelát v oblasti „emoční ekonomie“. Vnášení přírodních forem do 

světa lidských artefaktů mírní pocit jejich cizorodosti vůči přírodě, a spolu s tím snad i abstraktní pocit 

provinění, pramenící z toho, jak se z moci přírody vymaňujeme. (religiózní snaha o zachování 

harmonických vztahů přírody a kultury byla u nejstarších kultur vyjádřena formou tabu a rozličných 

magických opatření). Mísení prvků přírody a kultury rovněž dlouho pomáhalo udržovat dojem, že člověk 

„zlepšuje přírodu“103. V případě kultury nehmotné i hmotné jsou ovšem přírodní formy přeneseny do 

světa, v němž je to člověk, kdo určuje řád, do světa, který se proto na rozdíl od nespoutané divočiny 

nejeví jako hrozivý104. Mimoto starší, agresivnější postoj izolovaných ostrůvků ontického řádu kultury105, 

v nezměrné mase přírody se stále bránících tomu, aby byly překryty a pohlceny přírodní sukcesí, se spolu 

se změnou poměru sil těchto dvou druhů uspořádanosti (Šmajs) začíná dnes převracet do postoje 

opačného, který nám káže chránit zbylé ostrůvky nespoutané přírody před exploatací kulturou; pokleslou 

podobou téhož je sentiment, nostalgie, „planý“ stesk po přírodě, což vnášení jejích „prvků“ do lidského 

prostředí jen umocňuje (viz Komárek 2000: 121)106. 

                                                      
103 Śmajs (2000: 92) uvádí: „Z tradičního pohledu lidského krátkodobého prospěchu se ovšem dlouho zdálo, že 

kultura pozemskou přírodu zlepšuje, že má schopnost ji „doplňovat„ a využívat některé její struktury a síly.“ 
104 Komárek (2000: 120) uvádí jak „nespoutaná“ příroda byla archetypem ohrožujícím, a naopak „Krajiny, které 

jsou člověkem vnímány jako „půvabné“ či „harmonické“, představují v drtivé většině staré kulturní regiony 
s pomalu rostlým prolínáním lidských a mimolidských složek.“(ibidem: 119) 

105 Šmajs (2000: 91): „Kulturní uspořádanost jako uspořádanost jednoznačně organizačně jednodušší, a proto 
onticky silnější, byla totiž s to si přirozené ekosystémy lokálně podřídit“ a tamtéž na s. 107 i že: „nově vzniklá 
informace sociokulturní: působila dokonce onticky radikálněji, protože uvnitř do té doby jednotné pozemskou 
přírody nejen „konstituovala„ kulturu, ale současně mladé kulturní systémy „postavila„ do potenciální ontické 
opozice vůči ní.“ 

106 Také „městský park“ se objevuje ruku v ruce s industrializací a urbanizací, zvířecí mazlíčkové ve městech 
nastupují na místo užitkových zvířat na statcích, secesní sloh devatenáctého století „objevuje“ explicitně přírodní 
formy, teprve měšťané podnikají první „tůry“ na venkov a do hor atd. 
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3.3.2 Biomorfní modelování v rovině automobilismu 

Jak se výše uvedené obecné tendence modelovat artefakty biomorfně projevují u automobilu, a lze zde 

najít další motivy, které biomorfní modelování podporují? V případě osobního automobilu řada jevů 

nasvědčuje tomu, že taková motivy existují, často se dokonce zdá, že „exemplárním jsoucnem“ jeho 

modelování je nějaký, typicky vyšší (a člověku bližší) živočich. V tom lze shledat hned několik 

srozumitelných motivů: 

 

- automobily sdílí prostředí (veřejný prostor a komunikace) s lidmi a živočichy,  

- pohybují se, velikostně nejsou živočichům příliš vzdálené 

- jako soukromé mají úzký vztah ke konkrétnímu jednotlivci či skupině 

- představují razantní a silně ohrožující podobu invaze strojů do lidského prostředí 

- oblast pohybu není ve směru biomorfního modelování podrobena kulturním restrikcím 

 

Sdílené dopravní prostředí, pohyblivost, velikost a „osobní“ vlastnictví automobilu 

Osobní automobil je solitérní artefakt, objekt který se pohybuje (zdánlivě sám od sebe) v prostředí, kde se 

pohybují také lidé, živočichové, a různé jejich kombinace. Svým měřítkem i proporcemi se vyšším 

živočichům (zejm. dobytku a koním, jež nahrazuje) nijak dramaticky nevzdaluje (na rozdíl od vlaku, 

letadla, či lodi), což prakticky vyplývá z potřeby pohybovat se v identickém prostředí i objemu 

přepravovaného nákladu. To, že se automobil pohybuje, přirozeně (ale ne nutně!) vede k tomu, že člověk 

jeho formu vytváří souměrně vzhledem k směru pohybu. Měřítko a proporce, orientace a organizace 

formy vzhledem k směru pohybu včetně vytvoření „přídi“ a „zádi“ vystavovaných těm, k nimž se vůz 

blíží, resp. od nichž se vzdaluje, a (do určité míry) přizpůsobení pohybu v prostředí jsou rysy, které 

automobil s vyššími živočichy sdílí. Biomorfní modelování „osobního“ automobilu pravděpodobně také 

podporuje skutečnost, že automobily jsou coby zboží i objekt traktovány jako určené pro soukromou 

„osobní“ spotřebu a vlastnictví, a nadto mají sloužit „osobní“ mobilitě. Tato funkce působí, že adekvátní 

a příjemný vzhled bude brán v při koupi v potaz více (viz kap. 2 tohoto odd.) než v případě např. 

stavebních strojů, k nimž dělníci, kteří je obsluhují, obvykle tak silný osobní vztah nemají a mít nemohou 

(ačkoli např. v případě kamionů je „osobní“ vztah řidiče k vozu zejména v rovině drobných uživatelských 

úprav mnohdy také evidentní). 
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Invaze strojů do všedního prostředí: reálné ohrožení 

Každodenní setkávání se stroji, které se zdánlivě samy pohybují, na veřejných komunikacích a 

prostorech, kde lidé tráví značný objem času, je stresující a nepříjemné107. (Vzpomeňme na anekdotické 

záznamy děsu a odporu, který první motoristé vyvolávali zejména u starších, nepoučených vesničanů) 

Ohrožení pohybujícím se automobilem je nadto zcela reálné a potenciálně smrtelné108, a člověk na ně není 

fylogeneticky připraven. Nebezpečí se často dostaví bez srozumitelného varování a příliš rychle (člověk 

ale bezpečně pozná, že zvíře je rozlícené a tedy nebezpečné). Stroj nepůsobí člověku újmu úmyslně, ale 

pouze v důsledku nešťastné náhody109 střetu živého s neživým – takováto tupá, bezděčná a náhodná 

(Latour 1996: 70 hovoří o „random security“ automobilového provozu) likvidace je však o to děsivější. 

Vůbec, hovoří-li se v sociologii o tom, že žijeme v době „neviditelných“ rizik, pak tato jsou neviditelná 

proto, že člověk nebyl fylogenezí připraven na jejich existenci. Vyrovnat se s tímto novým ohrožením je 

tedy úkolem kultury, a to nejen v případě automobilismu. Jednou z rovin kulturní adaptace na novou 

situaci může být i integrace takových prvků do formy automobilu, které informují o přítomnosti a dosahu 

nebezpečí způsobem, který lidskému vnímání takovému, jaké se z procesu fylogeneze vynořilo, 

vyhovuje, a který rovněž počítá se zátěží vnímání rychlejším pohybem. Příkladem může být používání 

červené barvy (barvy krve) pro varovné a výstražné signály nebo právě soustředění opticky výrazných 

prvků a struktury připomínající „tvář“ na přídi automobilu, takže lépe poznáme, zda se k nám automobil 

blíží. 

Invaze strojů: zdroj pohybu v neživém – nepříjemný pocit 

Pohybující se automobil není ohrožující jen jako reálný nositel fyzického nebezpečí, ale také jako 

nezvyklý, děsivý úkaz. Ačkoli je v podstatě jen nástrojem lidské intencionality, i na poučeného 

pozorovatele může někdy činit dojem, jako by se pohyboval sám od sebe (ačkoli člověk vychovaný v 

„automobilové kultuře“ rozumem samozřejmě ví, jak se to s automobily má). Lidský agent, který ve stroj 

ovládá, je více méně málo patrný, nehledě k tomu, že může nad strojem ztratit kontrolu. V době 

předmoderní pokud se neživá věc sama pohybovala, lidé to považovali za zásah vyšší moci – boha, či 

ďábla110. Ostatně tento vjem, jak pěkně dokládá Bernsova studie (citovaná Kellerem, byl dovedně využit 

                                                      
107 Komárek (2000: 123) zachytil tento odpor: „ekonomické podmínky dělníků v raně kapitalistických továrnách 

byly lepší, než u venkovské chudiny, důvodem jejich bouří bylo, byť málokdy přiznaně, zejména cizí a 
„nelidské“ prostředí fabričního světa.“ 

108 Brilliant (1989: 78) „Never before, except in time of war, had so many people been exposed in the course of daily 
lives to the risk of violent death.“ 

109 Brilliant (1989: 79) „the fact that there had been no intention on anybody’s part to do harm served only further to 
dehumanize the entire situation.“ 

110 Srovnejme s dobou kočárů: nikoho asi nepřiváděl k zděšení a údivu fakt, když se setkal s pohybujícím se 
kočárem: kočár přece táhl kůň, a na tom, že se pohybuje kůň, není nic divného. Jakou hrůzu by však vyvolal 
kočár, pohybující se bez koně? 
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světskými mocnými k vyvolání posvátné úcty poddaných, resp. hrůzy nepřátel právě samohybnými 

„andělskými“ a „pekelnými“ vozy. Také Adolf Kuba (1988b: 27) uvádí evidenci „hrůznosti“ takového 

samohybného objektu - roku 1786 britský vynálezce Murdock způsobil svým parním vozíkem, který mu 

ujel, smrt místnímu vikáři, který vynález sám se pohybující a chrlící kouř a páru, považoval za zjevení 

ďábla.111 Také sami první automobilisté, kteří se na technomorfních strojích, nad nimiž měli jen špatnou 

kontrolu, a v podivných hábitech, které zakrývaly většinu těla i tváře, řítili nepřipravenými obcemi, 

vyvolávali děs a spontánní útoky nejen poděšených vesničanů, ale např. i psů (viz Moser 2004: 248). 

Není-li vidět tažné zvíře, ani řídící člověk, je vhodné živou složku pohybujícího se celku alespoň 

formálně reprezentovat na povrchu stroje. Biomorfní modelování (tj. chápání, ale také utváření) 

automobilu připodobňuje mechanický artefakt bytostem, s nimiž jsou lidé nejvíce zvyklí se v daném 

prostředí stýkat. Představuje v určité rovině nahrazení koně. Je lidskému vnímání příjemnější a 

přirozenější, když se na veřejných cestách setkává s pohyblivými celky, které vzhledově alespoň 

připomínají cosi živého, než kdyby tamtéž čelilo vysloveně technomorfním strojům. Domníváme se tedy, 

že postupná integrace biomorfních tvarů a struktur do automobilové formy zmírňuje nepříjemný pocit ze 

setkání se strojem. 

Pohyb je „blíž přírodě“ – nepřítomnost kulturních restrikcí 

Lidský tělesný pohybu není předmětem detailní přísné kulturní reglementace. Sice se učíme 

bipedii, a posléze správnému, rozvážnému a důstojnému pohybu, na druhou stranu bývá právě pohyb a 

tělesná aktivita tolerovaným vývodním kanálem různých (např. agresivních či neurotických) impulsů, 

které kultura odjinud vyhání – ventilace hněvu vlastním energickým pohybem je společensky přijatelnější 

nežli urážka, či brachiální násilí vůči druhým; pohyb zahrnující rituály, sport a soutěžení je odedávna 

přínosnou sublimací kolektivní agresivity. Jsa nedílnou součástí sféry „her“112, pohyb přirozeně vytváří 

protiváhu „závažným“ kulturním institucím. Pohyb prostorem sdílíme se vším živým na rozdíl od 

antropocentrickou tradicí zdůrazňovaného rozumu. V oblastech týkajících se pohybu budou s velkou 

pravděpodobností „vyplouvat na povrch“ některé obecně biologické charakteristiky člověka.  

                                                      
111 Řada filmových snímků, pokud si s motivem automobilu pohrává, využívá strachu z mechanické „slepé“ síly 

ohrožujícího stroje – automobilu. Zatímco Steven Spielberg ve své prvotině „Duel“ (1971, Universal pictures) 
buduje napětí tím že hlavního hrdinu ohrožuje ohromný nákladní automobil, z jehož řidiče za celý film 
zahlédneme pouze botu a předloktí, a s nímž se hlavní hrdina po celou dobu nemůže lidsky, „přímo“ 
konfrontovat.  

112 Podle Koeniga (1970: 177) slovo hra (Spiel) původně znamená m.j. „taneční pohyb“, „tänzerische bewegung“ ale 
také „Kurzweil, unterhaltende Beschäftigung, fröhliche übung“, Spielen znamenalo „živě se pohybovat, tančit“, 
stejně tak se mluví o herním prostoru (Spielraum): „Raum, innerhalb dessen sich ein Körper frei hin- und 
herzubewegen vermag.“ 
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Shrnutí - funkce biomorfního modelování 

Biomorfní modelování je jednou z dimenzí snahy tvůrců vzhledu automobilu vytvořit objekt, 

který by byl „atraktivní“ pro  bytost v základu přírodní - člověka. Kontext prostředí, v němž se artefakt 

uplatňuje, jeho funkce, převládající způsob jeho vlastnictví a spotřeby – to vše nahrává uplatnění řešení, 

prvků a tvarů, které svůj předobraz nacházejí v živé přírodě, potažmo u zvířat. 

 

3.4 Explicitní zoomorfní modelování automobilů 

Četné doklady zoomorfního modelování lze nalézt jak v rámci „aktivního“ tvůrčího procesu designu 

automobilů, tak v rámci „pasivní“ reflexe jeho „výstupu“. (v motoristických periodicích, jež předcházet si 

je nejvlastnějším zájmem každého výrobce). Existují automobily, jejichž designéři přiznávají inspiraci 

tvary konkrétních živočichů: dobrým příkladem jsou sportovní vozy Chevrolet Corvette (srv. obr. 13 

explicitní zoomorfní paralely). Šéfdesignér William Mitchell se při návrhu druhé generace vozu Corvette 

(1963–68), zvané „Stingray“, inspiroval tvary eponymního rejnojka Dasyastis pastinaca. Třetí generace 

modelu (1968–82) zase tvarově vychází z koncepčního vozu „Mako shark“ z roku 1961, který se 

inspiroval tvary žraloka Isurus oxyrinchus. Tvar přídě vozu Dodge „Viper“ z  r.1991 je inspirován hlavou 

zmije, ta je rovněž zobrazena ve znaku tohoto modelu. Někdy narážíme na explicitní biomorfní 

modelování dílčích prvků, zejména světlometů, které jsou přirovnávány ke zvířecím očím (Subaru 

Legacy model 2006 – oko dravého ptáka; faceliftovaný Saab 9-3 – oči šelmy, svítící ve tmě). Snaha 

zvýšit emoční působivost automobilů vytvářením symbolických odkazů k říši zvířat (především 

k živočichům s vysokým „rangem“, které především člověk touží napodobovat (viz Koenig 1970: 64) či 

si magicky přivlastnit jejich vlastnosti113 tedy pokračuje v rovině symbolických „znaků“ (Peugeot: Lev; 

Jaguar: hlava jaguára; Lamborghini: býk v útočném postoji; Ferrari: vzpínající se kůň; Abarth (úpravce 

vozů Fiat): škorpión; Ford Mustang: cválající kůň; Chevrolet Impala: antilopa v běhu atd.)(srv. obr. 12, 

biomorfní znaky) a v rovině názvů (Jaguar, Ford Mustang; Mercury Cougar (Puma); Opel Tigra, Opel 

Manta), vybíraných příslušným modelům. Je vůbec příznačné, že (na rozdíl od zvyklostí v oblasti 

domácích spotřebičů) v označování „modelů“ automobilů mnohých značek převládají velmi pečlivě 

                                                      
113 Podle Canettiho (1994: 429) se šaman může proměňovat v různé figury, a to mu propůjčuje moc; a masky, jak 

víme, jsou rekvizitami šamanů. Lze se tedy na to dívat tak, že pomocí „masky“ šelmy v podobě „dravého“ 
automobilu se člověk v prostředí silnice sebe sama proměňuje v dravce – agresivní chování „maskovaných“ 
řidičů naopak u druhých vyvolává nutkání z aut vybíhat, a lidské agenty agrese „demaskovat“ (srv. Canetti 
ibidem: 433) a takto „odhalené“ v tom, čím jsou konfrontovat. 
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volená „jména,“ jaksi biomorfnější než např. kódovaná číselně – písmenná označení (která nicméně 

modely takřka vždy identifikují pro interní potřeby výrobce).  

Ex post přezdívání vozidel podle tvarové podobnosti s živočichy 

V jiných případech šlo o opačný proces – automobily získaly zoomorfní přezdívku podle evidentní 

tvarové analogie s určitým živočichem. (VW „Brouk/Beatle/Kaefer“ (původně Hitlerovo KdF); Citroen 

„Kachna“ 2CV; Fiat Topolino - „myš“(podle Isenberga 1993: 137); BMW řady E 28 - „Žralok/Haifisch“ 

(podle tvarů přídě); Mercedes-Benz řady W 210 - „masařka“ podle tvaru předních světel)(srv. obr. 13). 

Spontánní tendence označovat automobily „biomorfně“114, jako by to byli živí tvorové, rovněž často 

využívá přesmyček a úprav názvů a označení typů (Mercedes – „medvěd“; Škoda – „škodná“; Praga V3S 

– „Vejtřaska“ atd.), nehledě k tomu že mnohý rodinný automobil je interně zván jménem, které je mu při 

„socializaci“ přiděleno115.  

Přítomnost biomorfních paralel bývá spíše „šťastná“ 

I mimo pole působnosti evidentního tržního kalkulu, který stojí v pozadí záměrného vytváření 

asociací mezi automobily a prestižními druhy zvířat, lze konstatovat, že samu existenci takového analogie 

lze z hlediska „socializace“ automobilu vnímat jako „šťastnou“ (skutečné zlidovění určitých modelů 

zpravidla s jejich biomorfním chápáním a označováním koreluje). Představíme-li si pomyslnou škálu, kde 

jeden pól by představovaly formy výrazně biomorfní, a druhý pól formy výrazně „odcizeně“ 

technomorfní, pak by biomorfnější formy zřejmě byly přijímány lépe. 

 

3.5 Konkrétní paralely mezi formou pozdní automobilové karoserie a formou 

přírodní, zejm. formou vyšších živočichů 

Dosud jsme lokalizovali oblasti, v nichž může forma automobilu být utvářena relativně libovolně 

(„volná“ oblast formy), a pokusili jsme se nastínit faktory, které by mohly biomorfní modelování a 

tvarování automobilů podporovat. V této podkapitole poukážeme na konkrétní formální analogie mezi 

recentní formou automobilu a živými bytostmi. Z hlediska zachycení příslušných formálních jevů se 

                                                      
114 Samozřejmě existuje sdostatek přezdívek, poukazujících na jiné evidentní tvarové analogie (německý lidový vůz 

Hanomag – „komisárek“; Mercedes-Benz řady W123 – „piáno“), o to nám však zde nejde. 
115 Youngová (in: Miller 2001: 38) s odvoláním na Gertrudu Stotzovou uvádí „new cars are often shunned as 

unpredictable, (…) perhaps because they are unsocialized – tha is, they ahve no accumulated identity.“ 
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opíráme o Lorenzem uváděný koncept tvarového vnímání (Lorenz 1997: 87, 1993: 41–44). Analogie, 

kterých si povšimneme, se projevují tu v kompozici celku, tu v určitém „optickém“ řešení (tvary, 

soustředění pozornosti barvou), jindy jako podobnost „struktury“ uspořádání prvků (příď a záď 

karoserie). O tom, že příslušné analogie nejsou pouze náhodné, se lze přesvědčit srovnáním na principu 

tzv. „paradigmatické konotace“ (semiologie), kdy porovnáme převládající podoby automobilu 

s myslitelnými alternativami, či s jinými stroji, které jsou automobilům v nějakém ohledu příbuzné (jiné 

dopravní prostředky, stavební stroje podobné velikosti, atd.). Rádi bychom ukázali, že právě forma 

automobilů je zejména svým povrchem neobyčejně konformní s pravidly formování povrchů vyšších 

živočichů, na něž upozornil Adolf Portmann, a že je navíc doplněna řadou výrazně zoomorfních detailů. 

A to přesto, že existují i jiné pohyblivé stroje, pro něž to zdaleka v takové míře neplatí. 

3.5.1 Formování „vnějšího habitu“ jednotlivého automobilu 

Portmannovské analogie 

Když Adolf Portmann (1997a: 136–140), když v konkrétnosti hovoří o somatickém „vlastním jevu“ 

živočichů, zdůrazňuje tyto hlavní rysy, které se v jeho uspořádání opakovaně a zdá se až “intencionálně“ 

opakují: 

  

- progresivní diferenciace a integrace formy 

- nárůst diference útroby / povrch 

- symetrie viditelného povrchu 

- vnímání povrchu je spoluutvářeno „kresbou“ 

- ornamentika hlavového a análního pólu 

 

Některé z těchto rysů, jsou „vývojové“ a již jsme na ně poukázali (progresivní integrace – viz odd. I. 

podkap. 3.5). Jiné se týkají kompozice formy a ztvárnění jejích detailů obecně a budeme se jim věnovat 

v následujícím textu. Nyní již uveďme konkrétní rysy: 

Diference povrch / útroby: smyslem je skrytí mašinerie 

Vývoj automobilové formy značně prohloubil diferenci mezi povrchem a útrobami tohoto 

výrobku (týká se i jiných složitějších průmyslových výrobků, viz kap. 2 odd. II). Zatímco zprvu byla 

technologie takřka „v nedbalkách“, a v mnoho ohledech formálně „přiznaná“, u recentních automobilů je 

naprostá většina technických prvků zakryta úhledným kompaktním povrchem automobilu, který nijak 

přímo nevypovídá o uspořádání těchto „skrytých“ technických „útrob“, ale nanejvýš (viz výše kap. 2 odd. 
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II) vyjadřuje jejich „kvality“ metaforickým způsobem (solidní povrch pravděpodobně skrývá i solidní 

útroby). Nedávný vývoj přikročil dokonce k jakési sekundární kapotáži uživatelských rozhraní – tedy těch 

částí automobilu, které se „nejevily“, nebo se jejich jevu nepřikládala velká důležitost (ale srv. interiér 

lowrideru, obr. 22). Především jde o tendenci „skrýt“ motor i v rámci motorového prostoru pod úhledný 

kryt: zatímco až cca. do devadesátých let byl po zvednutí krytu motorového prostoru většiny automobilů 

motor sám již přímo přístupný, u recentních modelů (spolu s vzrůstem složitosti, komputerizací řízení 

činnosti motoru a tedy odpadnutím možnosti motor svépomocí seřizovat) se laický uživatel také zde 

setkává jen s „nastrčeným“ povrchem; opticky jsou naopak zdůrazněna poslední zbývající svépomocně 

obslužná místa (tj. otvor pro dolévání oleje, chladicí kapaliny atd.). 

Důležitost povrchů automobilních karoserií vzrůstá, a s tím vzrůstá i jejich samostatnost 

vzhledem k „útrobám“. Je to právě tento povrch, který je designéry scelován do jednoho harmonického 

tvaru, právě on je tím celkem, který je vnímán (nehledě k tomu že „pod ním“ se odehrává řada 

separátních funkcí: prostor pro motor, kabina posádky, nosné prvky podvozku a karoserie atd.). Právě na 

povrchu jsou umístěny distinktivní znaky automobilů, jím je vnímání drážděno116, je tím, co se z ukazuje, 

„jeví“, jak mimoděk pěkně zachytil O´Dell117. Tím se automobilní forma přibližuje habitu živých 

organismů - „povrchy jsou ostatně až na výjimky tím, kde se odehrává přes 90% variability živých 

organismů“, uvádí Komárek (2000: 101). 

Symetrie viditelného povrchu 

Automobilový povrch odráží tak silnou tendenci k symetrii a skrytí čehokoli, co je nesymetrické, že to 

formování habitu vyšších živočichů odpovídá velmi přesně. Osou symetrie formy je směr pohybu, který 

také rozlišuje „příď“ a „záď“ karoserie (v případě zvířat „hlavový“ a „anální“ pól těla). Přitom je 

povrchová symetrie zejm. u pokročilejších forem ve sporu s vnitřním uspořádáním pohonného agregátu 

(motor uložený příčně z důvodu úspor místa), a např. i s „vyosenou“ pozicí řidiče v kabině. Dojem vnější 

symetrie je dále zdůrazňován i „klamnými“ formálními prostředky: asymetricky a nepravidelně umístěné 

povrchové prvky (často technického rázu - kryt tažného oka, průduchy ventilace, upevnění stěračů atd.) 

jsou často „opticky skryty“ v sice samoúčelném, ale symetrickém, a opticky odlišeném (např. tmavý 

plast) okrsku povrchu. 

                                                      
116 Podle internetové encyklopedie Wikipedia (k 28. 11. 07) je současný šéfdesignér BMW Ch. Bangle některými 

současníky považován za průkopníka „povrchové zábavy“ v designu automobilů: „Martin Smith, head of design 
for Ford of Europe, describes Bangle as an instigator of the trend toward "surface entertainment" in cars“ 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Bangle) 

117 „American aesthetics were „display“ oriented – as a result, the ornamentation of American cars became 
increasingly extreme.“ O´Dell (in: Miller 2001: 113–114). 
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Biomorfní tvarovost karoserie a její zdůraznění „kresbou“ 

Ćastou přítomnost oblých, splývavých linií bočního profilu karoserie nelze vysvětlit jen snahou o 

aerodynamický tvar – aerodynamickému ideálu (kapkovitý tvaru) se mnohem více než konvenční 

karoserie blíží např. výstřední „Dymaxion“ (1933) Buckminstera Fullera (srv. Dymaxion na obr. 1). 

Obecně máme jako lidé sklon vyhodnocovat „oblé“ tvary jako „ženské“, hranatější pak jako „mužské“, 

zmínky o tom, jak linie automobilu působí jsou v motoristických periodicích poměrně časté. Mísení 

funkčních a formálních analogií probíhá na úrovni některých tvarů automobilové karoserie i tak, že např. 

„vybouleniny“ „sportovních“ verzí sériových karoserií, které bývají interpretovány jako „svaly“, i 

skutečně značí vyšší výkon118 vycházejí z nutnosti pojmout oproti sérii výkonnější a tedy na prostor 

náročnější pohonný aparát a stabilnější podvozek (vjem „svalnatosti“ se i u živočichů a lidí zakládá  na 

„atypickém“ vyboulení povrchu tělního povrchu nadprůměrným objemem pod ním skryté svalové 

hmoty). 

Tvar bočního profilu vozu – základ analogií v konvergentní adaptaci 

Optický celek bočního profilu automobilu je dotvářen v součinnosti neměnného bočního profilu 

(„těla“) karoserie a „posazení“ karoserie vzhledem k vozovce (rozchod kol, výška těžiště) prostřednictvím 

(variabilnějšího) podvozku, který karoserii „vzpírá“ proti zemské přitažlivosti a umožňuje její sunutí 

prostorem (analogicky k živočišným „nohám“). „Zoomorfní“ interpretace „posazení“ automobilu v 

souvislosti se schopností pohybu (např. pocit, že rychlý a proto nízký automobil je „přikrčen“ jako šelma 

připravená ke skoku) se v podstatě zakládá na „konvergentní adaptaci“ (Lorenz 1993: 74), kde na pohyb 

živočichů i automobilů působí tytéž fyzikální zákony119. V obou případech je výsledkem snížení těžiště 

lepší stabilita pohybu. Optického dojmu rychlosti bylo automobilovými designéry navíc záměrně 

dosahováno snižováním, rozšiřováním a prodlužováním karoserií120, což možná značí analogii k tomu jak 

se při běhu „natahuje“ tělo mnohých rychlých šelem. Později, s přechodem ke kompaktnější karoserii je 

dojem rychlosti vyvoláván  především „klínovitým“ (tedy dopředu se svažujícím) bočním profilem, popř. 

v USA také designérským trendem cab forward, který posunutím kabiny cestujících co nejvíce vpřed 

                                                      
118 Typickým příkladem by byla americká Muscle cars, svalnatá auta, která těsně před nástupem ropné krize 

dosahovala extrémně vysokých výkonů - výjimkou nebyly motory osobních automobilů s obsahem přes šest litrů 
a výkonem v řádech dvou a více set koní, karoserie se vyžívaly v „svalnatých“ oblinách. 

119 Skripta Teorie dopravních prostředků, Svoboda 1993, vydaná pro potřeby vzdělávání strojních inženýrů, 
obsahují z 90% aplikovanou fyziku. 

120 Mezních forem tento trend dosáhl u amerických vozů v šedesátých a sedmdesátých letech, než jej zastavil 
selekční „tlak“ v podobě „Ropných krizí“. 
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pomáhá vytvořit dojem, že automobil jaksi „spěchá vpřed“ (srv. Dodge Intrepid z r. 1993 na obr. 8), asi 

jako se spěchající chodec naklání ve směru pohybu.  

Zdůraznění linií profilu kresbou a optické zkreslení povrchu 

Zdůraznění primárních tvarů a linií karoserie podobnými prostředky jako v přírodě (tmavě 

lakované prahy a „spodek“ vozu) je i zde častým úkazem. Pro srovnání uvádíme obrázek tělové kresby 

antilopy oryx podle Eibl-Eibesfeldta (viz obr. 14, dotváření siluety), která jako určité „orámování“ 

(Umrahmung) slouží k udržení pozornosti pozorovatele na žádoucích partiích (Eibl-Eibesfeldt 1984: 

911). Analogicky v případě automobilů lze k soustředění pozornosti k žádoucím liniím, či k optickému 

rozbití tvaru na menší plochy využít výrazných barev a materiálů - např. lesklých chromovaných prvků121. 

Význam proporcí 

Významy zdůrazňování mnohých tvarových aspektů formy automobilní karoserie se zakládají na 

zvláštním významu vlastností, které tyto aspekty v přírodě signalizují, pro člověka. Např. již zmíněný 

stylistický důraz na dojem rychlosti se patrně objevuje proto, že rychlost má pro člověka imanentní 

hodnotu, tudíž její prezentace automobilovou karoserií je rysem pro člověka „atraktivním“, m.j. i proto, 

že „dojem“ rychlosti přenáší člověk automobilem na sebe sama. Elias Canetti v knize Masa a moc (1994) 

klade v kapitole, kde se zabývá „biologickými kořeny moci“, na rychlost velký důraz. Jelikož za 

biologický základ moci pokládá akt predace, „každá rychlost, která patří do okruhu moci, je rychlostí 

dohánění nebo chycení.“(Canetti 1994: 325), a tak tu vystupuje „Fyzická rychlost jako vlastnost 

moci“(ibidem: 326), která je předpokladem realizace moci (predace). Odtud, podle Canettiho, pochází 

lidský obdiv k rychlým šelmám a zvířatům vůbec, a „úsilí člověka samého (…), aby sám sebe zdokonalil 

v rychlejší zvíře.“(ibidem, srv. Selbstgestaltung, Koenig 1970: 64), které si našlo výraz zprvu v „biotické 

mechanizaci“ (Šmajs) formou domestikace rychlého živočicha koně (Canetti 1994: 326), a posléze 

v mechanizaci „abiotické“, takže, uzavírá Canetti (ibidem) „rychlost se od těch dob ve všech ohledech 

vystupňovala. Je zbytečné rozebírat její účinnost v našem technickém věku.“(326).  

 

V tomto světle není jistě překvapivé, když člověk na rychlost orientované „abiotické“ mechanizaci 

vtiskne formální rysy rychlých živočichů a šelem, které obdivuje (srv. i zoomorfní znaky a názvy 

v podkap. 3.4 odd. II), nehledě na to, že jejich nezastřená, „sémantická“ přítomnost se pojí s obdivovanou 

figurou lva jako metafory moci „v nejvyšší koncentraci“ spočívající  „na ohromné převaze síly“, která „ve 

                                                      
121 DeLorenzo (2004: 206–207) uvádí příklad takového zdůraznění linie boků chromovaným olištováním v případě 

Lincolnu Continental z roku 1961. 
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své podstatě a na vrcholu opovrhuje proměnou“, neboť král predátorů „lev se nemusí proměňovat, aby se 

zmocnil kořisti; zmocňuje se jí jako on sám.“(Canetti 1994: 235). Snaha dosahovat „mezních forem“ je 

ostatně podle některých interpretací (Cope a Osborn in Komárek 2000: 110) tendence obecně evoluční, 

vystupňovaná u nositelů „biomoci“ (Komárek 2005: 60). V lidském případě se tato tendence pouze 

projevuje také na artefaktech. 

 

 

Ornamentika hlavového a análního pólu 

Významnou dimenzí, v níž automobily kopírují předlohy z říše živé přírody, je oblast předního a zadního 

čela karoserie. „Strukturální podobnost“ uspořádání a ztvárnění na přídi a zádi automobilu rozmístěných 

funkčních prvků k ornamentice hlavového a análního pólu formy vyšších živočichů (Portmann 

1997a:143) v průběhu dosavadního vývoje automobilové formy spíše narostla.  

Prvky  „hlavového pólu“ automobilu 

Zejména ztvárnění oblasti přední se postupně vzdaluje přímočarému kopírování „funkčního“ uspořádání 

jednotlivých technických prvků a naopak jejich funkční tvar mění, doplňuje a přizpůsobuje tak, aby bylo 

možné vytvořit strukturu podobnou „výrazu“ biologické „tváře“ – tedy na vnímání velmi silně působící 

motiv. Lorenz uvádí řadu zajímavých dokladů: struktura tváře funguje u kojenců jako vrozený spouštěcí 

mechanismus, a i pro další rozeznávání představuje tvář oblast těla s vysokou koncentrací poznávacích 

znaků122. Přenos důrazu z  technické na estetickou funkci následně u těchto prvků působí progresivní 

diskrepanci mezi jejich funkcí a tvarem (srv. obr. 15, diskrepance). Čelo automobilu je takto ztvárněno do 

podoby „masky“, připomínající „tvář“ (srv. obr. 16, strukturální analogie). Masku např. Komárek (2000: 

132) označuje za „náhradní tvář“ a považuje ji za „skrze „přehnání“ mimiky (…) jeden z emočně 

nejsilnějších prostředků vůbec.“(ibidem), k magickému využití masek k  různým „proměnám“ viz Canetti 

(1994: 429 a další). Velký význam lidskému vytváření „masek“ (a atrap očí jako ochrany před uhranutím) 

přikládá také Otto Koenig (1970: 196). 

                                                      
122 Koenig (1993) uvádí: „Jak ukázal René Spitz, je úsměv lidského kojence spustitelný i mimořádně nepodařenou 

atrapou, na níž je jako klíčový podnět podstatná konfigurace očí a kořene nosu, široce roztažená šklebící se ústa 
a kývavý pohyb hlavou.“(s. 191) a dále „V souhlase s úzkou koncentrací poznávacích znaků v tváři individua 
poznávají i malá housat již po několika dnech lidskou pečovatelku podle tváře a nenechají se pomýlit změnou 
oblečení.“(s. 193) 
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Automobilní světlomety jako oči 

Především jsou zde hlavní světlomety, které jsou zpravidla párové, a které formálně zastupují „oči“, na 

jejichž mimořádný signální význam v ornamentice i živé přírodě vůbec upozornil Otto Koenig123. Koenig 

(1970: 185), Komárek (2000: 57) i další autoři na tuto analogii v případě automobilu explicitně poukazují. 

Významný „výrazotvorný“ a komunikační význam oka byl už výše zmíněn; u člověka je experimentálně 

prokázána schopnost rozlišovat i velmi jemné odstíny výrazu (v řádu desetin mm v postavení očních 

víček). Na vyobrazení můžeme vidět „výrazy“ samotných světlometů některých automobilů. Pro 

porovnání přikládáme schéma některých výrazů oka a jejich významů podle Neubauera (1997) (srv. obr. 

17, výrazy očí vs. světomety).  

 

Také v případě světlometů se jedná o analogie nejen formální, nýbrž i funkční: jsou stejně jako 

oči prostředkem signalizace a komunikace – např. tzv. „světelná houkačka“ a primárně coby zdroje světla 

slouží „extenzi“ lidského vidění, navíc u recentních automobilů jsou hlavní světlomety často sdruženy do 

jednoho formálního celku s čistě „signálními“ ukazateli směru. Vzhled světlometů se poměrně dlouho 

držel „funkční“ kruhové formy, která je přibližným výsledkem řezu paraboloidu usměrňujícího světelné 

paprsky s rovinou, a to i dlouho poté, co byly světlomety integrovány do karoserie. Od sedmdesátých let 

se ale světlomety tohoto tvaru vzdávají, aby se přiblížily skutečné bohatosti výrazů oka124. Objevují se 

oválné formy, které jsou dosud jen výsekem funkční paraboly (např. Opel Rekord), posléze již 

„výrazotvorný“ kryt světlometu přesahuje „funkční“ obrys paraboly reflektoru, dochází k optickému 

sdružení více reflektorů a signálních světel (obrysová, směrová) do jediného celku (např. MB W123 a 

W116, Opel Ascona), diskrepance mezi plochou krytu světlometu, sloužící „formální“ funkci, a 

„funkčním“ obrysem samotných reflektorů se posléze dále zvětšuje  (např. Peugeot 407, obr. 15, 

diskrepance).  

 

Světlomety hrají coby analogie očí ve struktuře analogické „tváři“ významnou „výrazotvornou“ 

roli. Designéři dovedně využívají tvaru světlometů k tomu, aby automobilu vtiskli „výraz“125. Tento výraz 

se podle příslušné kategorie aut liší od „Kinderschema“ velkých očí v případě nejmenších vozů (Toyota 

Yaris, Peugeot 205 etc.) přes „dravý výraz“ vozů, které usilují o sportovní charakter (Saab 9000, Subaru 

Legacy), až po „dospělé“ relativně k celku formy drobné světlomety velkých modelů (Jaguar XJ)(srv. 

                                                      
123 Otto Koenig (1970: 183) uvádí: „Die reiche Vielfalt emotional gelenkten und Emotionales signalisierenden 

Augenausdruckes resultiert nämlich unmittelbar aus der ureigensten Tätigkeit des Sinnesorganes, aus dem 
Schauen. Das Auge „sieht“ nicht nur, es „schaut“ auch „an“ und wird umgekehrt selbst angeschaut, es ist Sender 
und Empfänger zur selben Zeit. Solch ein reziproker Kontakt zwischen gleichen Organen verschiedener 
Individuen (…) Auge erhält damit im innerartlichen Sozialverkehr eine Intimfunktion…“(183)  

124 Podle Koeniga (1970: 199) reprezentace očí „vom Kreis über mandelform is zum Quadrat variieren können.“ 
125 Koenig (1970: 198) „Die Augensymbol können Macht, Kraft, Wachsamkeit oder auch Gefährlichkeit 

ausdrücken.“ 
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obr. 20, rysy výrazu). Oblast světlometů je také jedním z nejčastějších cílů stylistických zásahů uživatelů 

- „dravý“ vzhled je docilován pomocí tzv. „mračítek“. Mimochodem vytvoření „dravého“ výrazu 

světlometů („očí“) staví na analogii ke znaku, který se konvergentní adaptací vytvořil u všech dravců: 

„velké, kostěnými lištami překryté a takto chráněné oči, což budí dojem „rozhodného“ a „temného“ 

pohledu…“(Lorenz 1993: 74). 

Prostupy chladicího vzduch jako ústa a nos 

Výrazným prvkem příďové masky je prostup vzduchu k chladiči. Jeho výchozí podobou byl 

vertikálně orientovaný ozdobný kryt chladiče. Po integraci karoserie do podoby kompaktního „pontonu“ 

je tento tvar opouštěn ve prospěch horizontálně orientované mřížky (ačkoli existují výjimky, jako např. 

Mercedes), která je ovšem širší a nižší než sám tvar chladiče – za částí mřížky chladiče proto ve 

skutečnosti chladič vůbec není (srv. např. Lada VAZ 2101 Žiguli). Snižováním předního čela karoserie 

dochází k vytvoření pomocného prostupu chladicího vzduchu i pod nárazníkem - zde pak svým 

postavením ve struktuře odpovídá postavení „úst“ ve struktuře tváře. Horní prostup je pak formálně 

tlumen a ritualizován, zpravidla mívá výraznější ozdobnou mřížku a spolu s centrálně umístěným znakem 

automobilky stále více připomíná jakýsi „čenich“. U mnoha moderních automobilů se tedy původní 

jednoduchý kryt chladiče proměnil ve vícero otvorů v čele karoserie, jejichž uspořádání silně připomíná 

nos a ústa (viz Peugeot, obr. 16, a obr. 19). 

  

Motiv úst a zubů má podle Canettiho rovněž souvislost s vyjádřením moci: predace v zásadě vede 

k pozření, které je právě ústy realizováno126. V souvislosti s tím je dobře vzpomenout na svislé 

chromované mřížky chladiče, zuby velice připomínající. Měla je v padesátých létech mnohá auta127. 

Dotváření „výrazu“ úst napomáhají i další prvky: Spolu s prostupem chladiče dotváří dojem úst opticky 

výrazná tabulka registračního čísla (povinný prvek). Ta pomáhá vytvářet dojem úst samých, anebo popř. 

jakýchsi zubů. Jindy výraz úst (zejména jako strukturální analogie koutků úst, která významně určují 

výraz vyjadřovaný ústy) dotváří jiné opticky výrazné prvky, umístěné v oblasti nárazníku: směrová světla 

(např. BMW E28, donedávna většina japonských aut, Škoda 120 do r. 1984), mlhová světla, popř. 

prostupy chladicího vzduchu k brzdám.  

 

                                                      
126 Podle Canettiho (1994: 236) „Nejnápadnějším nástrojem moci, který s sebou nosí člověk i velmi mnoho zvířat, 

jsou zuby.“ a „Mohli bychom je označit za vůbec první řád“(ibidem), zuby jsou totiž ozbrojení strážci úst (s. 
238) 

127 Isenberg (1993: 106) uvádí vyobrazení zubatého Buicku „Eight“ pod titulkem Greetings from „Jaws“ – tedy 
„pozdrav od čelistí“, ovšem velmi podobně působila také např. mřížka chladiče Volhy GAZ 21, běžné i u nás. 
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Srovnání výrazu s alternativami 

Zoomorfní sestavování prvků automobilové přídě do struktur podobných „tváři“ se zatím spíše zesiluje a 

vyskytuje se víceméně nezávisle na jiných podružných módách. Zajisté si ovšem můžeme představit, že 

funkční automobil by bylo možné vybavit např. lichým počtem světlometů (Komárek 2000: 57), rozbít 

symetrii jeho uspořádání, či podobnými prostředky vyvolat „technomorfní“ dojem stroje – v neposlední 

řadě by stačilo technologické jádro prostě jen obnažit: u „kostry“ automobilové karoserie zbavené 

povrchových karosářských panelů dojem „biomorfnosti“ mizí. 

Opravy asymetrií čela 

Asymetrie automobilové přídě se téměř nevyskytují, což jen potvrzuje význam uváděných estetických 

preferencí (viz výše). Vzhledem k tomu, že je zde vytvářena forma „masky“ reprezentující „tvář“, platí i 

zde vysoká negativní citlivost vůči nepravidelnostem tváře, kterou zmiňuje etologie (např. Komárek 

2000: 133, Eibl-Eibesfeldt 1984: 917). Poněkud výstřední liché počty světlometů jsou stále symetrické, 

pokud je lichý světlomet „na ose“. (Tatry typů 77 – 603, popř. americké vozy Dymaxion a Tucker 

Torpedo). Jen u extrémně levné konceptuální verze pozdějšího Citroënu 2CV byl z úsporných důvodů 

světlomet pouze na levém blatníku, a tato úspora působila značně „neesteticky“. Jako významnější 

příklad asymetrie se jeví „vyosené“ umístění firemního znaku u některých „avantgardních“ návrhů 

designérského studia Bertone z osmdesátých let (Citröen XM, Škoda Favorit). Je ovšem příznačné, že oba 

tyto automobily byly v rámci omlazení (facelift) upraveny do symetrické podoby! (srv. obr. 18, 

asymetrické přídě). 

 „Anální pól“ - zadní čelo karoserie 

K podobným strukturním jevům dochází také na automobilové zádi, ovšem sem již není 

soustředěna taková tvůrčí pozornost, a také z hlediska reflexe se o „výrazu zádě“ nemluví. Chybí zde 

výrazné „oči“ v podobě hlavních světlometů, jen částečně tuto strukturální roli plní světla koncová. 

K podobnostem s „výrazem“ dochází v důsledku potřeby také zde nějak uspořádat řadu podobných 

prvků: koncová světla, registrační tabulku, firemní znak, zámek zavazadlového prostoru etc. Také zde 

převládá symetrie. Navíc na zádi obvykle nacházíme ústí výfuku, což na „análním“ pólu představuje další 

zoomorfní analogii. Zatímco na hlavovém pólu (čele) automobilu nalézáme pohlcující „ústa“, která 

pohlcují (vzduch chladicí –  vzduch účastnící se spalování bývá do motoru nasáván v motorovém prostoru 

a separátní prostup zpravidla nemá), na zádi nacházíme „řiť“ v podobě výfuku, kterým odchází zplodiny 

metabolismu motoru. Výfuk bývá nejčastěji umístěn asymetricky, zpravidla pod zadním čelem a tedy 

jakoby mimo jeho optický rámec. To ovšem nebrání tomu, aby byl tento prvek ritualizován a zdůrazněn 

(ozdobné koncovky)(srv. obr. 23., záď Mercedesu).  
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Obsah a význam výrazu 

Reprezentace „biologického“ nositele pohybu 

K vytváření „výrazu“ u automobilů dochází postupně, můžeme jej považovat za reakci na 

analogii distinkce „vlastní jev“ / „niternost“ v návaznosti na skrytí pasažérů dovnitř automobilu. Jako živé 

bytosti neradi setkáváme s jsoucny bez tváře a bez výrazu, která se chovají „jako živá“. U některých 

automobilů (např. poslední cca. tři generace modelů Peugeotu a Renaultu) se zdá, že „míra“ výrazu 

narůstá až do pitoreskního přehánění128. Na druhou stranu v případě „výrazu“ patrně nejde o přechodnou, 

nahodilou módu, jako v případě „ploutví“. Prvky, do struktury výrazu uspořádané, jsou zde funkčně 

nutné, proto zde zůstanou a s nimi i potřeba (a tendence) nějakým způsobem je uspořádat.  

Fetišism a afektivní vazba 

Druhou rovinou, v níž tento fakt můžeme vnímat, je to, že automobil je často svými uživateli 

vnímán tak, jako by skutečně živý byl129. Je pravděpodobné, že současný trend skutečně explicitních, až 

přehnaných „výrazů“ (viz obr. 19, nárůst výrazů) může být marketingovou reakcí na pokračující 

„infantilizaci“ mas občanů - spotřebitelů (viz Komárek 2005: 121): spotřeba je iracionálně podněcována 

afekcí, výraz některých automobilů se proto podřizuje schématům, která vznik afektivní vazby vrozeným 

způsobem podporují - viz „roztomilá“ malá auta – např. Toyota Yaris či Aigo, Peugeot 205 atd. a tzv. 

„Kinderschema“130. Jedná se zde o jakýsi odraz komoditního „fetišismu“, o kterém hovořil Marx (1978: 

88)? Tomu by nasvědčoval i fakt, že jiné klientele určené automobily vysokých tříd naopak zůstávají 

„výrazově“ spíše neutrální. 

Výraz koreluje s „rangem“ – pečujícící reakce vs. imponování 

Ve „výrazové“ diferenciaci automobilů se konečně také objevuje korelace s „rangem“ – modely 

se podle své pozice v produktové hierarchii také výrazově ocitají kdesi mezi póly „spouštěčů pečující 

                                                      
128 Je zde možná souvislost s „hravým přeháněním“, jímž podle Koeniga (1970: 179) prochází většina znaků, než se 

ustálí na funkčně optimální hladině, je tedy možné, že tento stylistický trend bude opuštěn. 
129 Dokladů lze v literatuře najít dostatek, např.  Chorvát a Orlík (1982: 103), zmiňují, že automobil je často 

považován svým způsobem za člena rodiny a cítí potřebu proti tomuto zcestnému přístupu varovat: „motorové 
vozidlo je dopravní prostředek. … Motorové vozidlo není rodinný příslušník.“ 

130 srv. Lorenz (1997: 118) „mateřské reakce poukazují na řadu konfiguračních znaků, které mohou být přehnány. 
Patří k nim vysoké čelo, převaha mozkové lebky nad obličejovou, velké oko, oblá lícní partie, krátké tlusté 
končetiny a oblá tělesná forma.“ a na s. 119: „Průmysl objevil, že se náchylnosti člověka k nadnormálním 
atrapám dá využít komerčně.“ 
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reakce“ a „imponování“ (srv. obr. 20, rysy výrazu). Roztomilá se nám zdají být především auta malá (kdo 

kdy slyšel někoho říkat „to je ale roztomilý Rolls-Royce“?), zatímco auta velká a silná se spíše „tváří“ 

vážně, neutrálně či dravě. Takto „výraz“ přídě karoserie stvrzuje a umocňuje dojem, který vzbuzují již 

stereotypní asociace typu karoserie, značky a ceny automobilu se sociálním postavením, úctyhodností a 

vážností jejich majitelů (podobné vyjádření rangu kontrastními prvky zmiňuje již Koenig 1970: 43 a 

další, u uniforem). Aplikace nedecentního „roztomilého“ výrazu na model vyšší střední třídy je tedy 

zjevným přehmatem, jak pěkně ilustruje „kazuistika“ poslední generace vrcholného modelu Evropské 

divize fy. Ford - vozu Ford Scorpio II (1994–1998)(viz obr. 21, „rodinné“ znaky). Tento model dostal 

(zřejmě v důsledku snahy stylisticky jasně odlišit technicky jen málo pozměněný model od jeho 

předchůdce, jinak výrazově konvenujícího s normou dané třídy) excesivní přední „výraz“ (podle 

internetové encyklopedie wikipedia si model ve Francii dokonce vysloužil přízvisko grenouile triste – 

smutná žába). Tento formální experiment ovšem skončil „tržním“ nezdarem, který jen uspíšil rozhodnutí 

fy. Ford výrobu nejvyššího modelu ukončit.  

Strnulost masky jako překážka komunikace 

Určitým problémem „masky“ automobilu, která jinak úspěšně reprezentuje „živost“ vůle, která 

automobil do pohybu uvádí, je její „strnulost“. Maska rozhodně není s to ostatním účastníkům provozu 

zprostředkovat emoce posádky: „karosérie je maska, za kterou se může skrývat odmítavé povýšenectví, 

zuřivá zloba, ale i provinilý, omlouvající se úsměv.“ (Chorvát a Orlík 1982: 115). Automobilová maska  

je proto i „maskou“ v Canettiho (1994: 429) smyslu, tj. strnulou formou, vymezenou jako protiklad 

proměnlivé „mimiky“ – jednoho ze základních prostředků biologické komunikace. Proměnlivé prvky této 

„masky“, jimiž lze cosi vyjádřit, se omezují v podstatě na prvky povinného osvětlení vozidla, jimiž lze 

svítit a blikat. Takto omezená komunikace (Sachs 1984: 117 hovoří o automobilu jako o „komunikačním 

vězení“) je ovšem z hlediska lidské přirozenosti značně frustrující; designéři japonské automobilky 

Toyota dokonce dospěli k návrhu vozidla, které na svém povrchu umí emoce řidiče a jejich změny 

zobrazit, a získali na něj dokonce americký patent131. 

                                                      
131 Emotional Ride, článek publikovaný v periodiku Communications of the ACM (Association for Computing 

Machinery) October 2004/Vol. 47, No. 10 uvádí: „they wanted drivers to have more than a horn and headlights 
to signal their intentions to other drivers, so their idea is a vehicle that will cry, laugh, wink, glare angrily, or just 
look like it’s taking in the scenery, reports the New York Times. The patent describes a car with an antenna that 
wags, an adjustable body height for crouching, headlights that look like eyes and vary in intensity, hood slits and 
ornaments designed to look like eyebrows, eyelids, and tears; all of which will glow with colorful lighting to 
indicate the driver’s mood. The vehicle’s computer system will detect road and vehicle conditions, and allow 
drivers and passengers to input data about their moods. The car will learn from experience (“The occupant reacts 
angrily to reckless cutting in”) and express that emotion when warranted. “Such emotive, organic vehicles could 
lead occupants to have a great affinity for their cars, and make the driving experience more comfortable”. 
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3.5.2 „rodinné znaky“ - modelování palety produkce po vzoru dendrogramů 

vzniklých přírodní evolucí 

Zrod distinktivních znaků „rodiny produktů“ 

Vytváření „rodiny“ produktů: všechny současně vyráběné modely téže značky mají pokud možno 

formální znaky, které mají jsou poznávacím znamením značky, a které veřejnosti usnadní výrobek 

okamžitě identifikovat (např. typická maska chladiče Mercedesu, nebo jeho profilovaná zadní světla, 

hokejkovitý tvar zadního okna BMW, chromem rámovaná maska chladiče Škody (od modelu Octavia), 

zobákovitý prolis na čele kapoty v případě Alfy Romeo nebo Pontiacu). Kromě těchto jednotných 

„rodinných rysů“ mají ovšem jednotlivé současně vyráběné modely i rysy jiné, zdůrazňující distinkce 

mezi nimi. Obvykle to jsou rysy pro příslušnou velikostní kategorii - vzhled modelů malých lze často 

dekódovat jako juvenilní verzi modelů velkých (malé modely mají více rysů odpovídajících 

„Kinderschema“ – např. poměr velikosti světlometů k celkové velikosti karoserie – neplatí totiž, že by 

velikost světlometů byla úměrná velikosti automobilu, ale často naopak: „dospělé“ modely mají 

světlomety menší než modely „juvenilní“). Takové interpretace, které reálné distinkce velikosti a ceny 

modelů přirovnávají  k různým fázím ontogeneze, jsou poměrně časté v motoristické literatuře, zejména v 

recenzích modelů. 

Obměny distinktivních znaků 

 Hýčkání těchto znaků, které již veřejnost spojuje s příslušnou značkou, je nedílnou součástí tzv. 

„brand managementu“, přesto čas od času dochází k jejich obměně či výměně. V době, kdy základní 

schéma charakteristických znaků již zastarává, anebo se příliš váže k zastaralému technickému řešení 

(např. „hranatost“ vozů Volvo či negativní sklon přídě BMW versus aerodynamika), tehdy přichází „nový 

model“, do jehož vývoje (obvyklé je využití nejschopnějších firemních designérů)132 je investován 

nadprůměrný kapitál, a který stanoví jakousi formální předlohu pro ostatní modely na další dlouhou dobu, 

takže např. Ford Sierra (1982) byl pionýrem přechodu tvarovosti Fordů od hranatých ke kulatějším 

tvarům, naopak Ford Focus (1998) předznamenal příklon ke kompaktnější karoserii s ostře zalomenými 

                                                      
132 „VW boss Ferdinand Piech drafted him (Dirk van Braeckel) in 1993 for the top design job at VW's new Czech 

unit Skoda, where he redid the entire model lineup. When VW nabbed ailing Bentley in 1998, Piech again made 
van Braeckel chief designer“ Edmondson 2005, bussinessweek online; nebo najmutí designérů externích, např. 
fy. Śkoda v roce 1983 zadala práci na designu nového modelu s pohonem předních kol (Favorit) studiu Bertone 
vedeném Marcem Deschampem, podobně GM najaly v roce 1927 Harleye Earla na design atraktivního Buicku 
LaSalle a BMW přizvaly k návrhu tvarů modelu 1500, prvního z „neue klasse“, konfigurace znaků trvající 
v hrubých rysech podnes, Itala Giovanniho Michelotiho. 
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liniemi povrchu (srv. obr. 21, „rodinné“ znaky). Chris Bangle, současný (2007) šéfdesignér skupiny 

BMW ostatně tvrdí, že paleta modelů má prodělávat střídavé cykly evolučních a revolučních generací133. 

Přizpůsobování všech modelů nové vzhledové „normě“ na sebe někdy bere i velmi povrchní formu 

přejímání nejvýznačnějších rysů na jiný, konstrukčně starší model během faceliftu (2. generace Škody 

Felicia, pozdní Ford Fiesta dokonce vícekrát). Vzhledem k tomu, že nikdy nejsou všechny modelové řady 

inovovány naráz (z hlediska vývojových nákladů to ani není možné), je sjednocování rodinných rysů 

vždy jen přibližné, v jeden okamžik se vyrábí modely, které mají rysy „předků“ i nové modely, které 

předznamenávají trendy budoucí. 

Přežívání „úspěšných“ formálních znaků a celých modelů 

Rysy obzvláště úspěšných, normu určivších modelů jsou hýčkány jak jen dlouho to jde: základní 

vzhledové rysy takového modelu lze často sledovat až k značně vzdáleným předkům. Např. značně 

kontinuální je celková silueta a proporce VW Golf, řadu znaků vozů BMW (řešení s negativním sklonem 

přídě, uspořádání masky a světlometů, hokejkovitá zadní boční okna), lze vysledovat až  k významnému 

modelu 1800. Přitom v čase konzistentní je struktura, konfigurace těchto prvků, nikoliv jejich konkrétní 

proporce a provedení. Jako by určitý stylistický „genotyp“ stanovený normou „význačného modelu – 

předka“ byl v následujících generacích opakovaně materializován přes filtr dobových technologických i 

stylistických zvyklostí. 

 

Výjimečně se některý model setká s tak silnou popularitou, že může (ba musí) být vyráběn 

desítky let bez větších změn (a to hovoříme o rozvinutém tržním prostředí, nikoliv o situaci nasycování 

trhu prvokupců (Ford T), nebo situacích kdy ekonomika relativně zpomaluje tempo inovací, což byl 

případ centrálně řízených ekonomik (Lada VAZ 2101, Škoda 1000MB – 130 s motorem vzadu), a zemí 

tzv. druhého a třetího světa (Indie – vůz Hindustan Ambassador). Příkladem takových automobilů může 

být VW Brouk, lidový vůz (srv. i Kuba 1988b: 101) na objednávku Führera Třetí říše stavěný od r. 1938, 

který se po válce rozšířil „globálně“ a v Jihoamerické oblasti se vyráběl až do r. 2003, přičemž byl v této 

době úspěšně importován „zpět“ do Evropy, podobný lidový vůz francouzského Citroënu (2CV, 1948–

1990) nebo méně známý kompaktní vůz Avanti, navržený známým designérem Raymondem Loevym 

(1893 – 1986) pro americkou fy. Studebaker roku 1963. Model byl vyráběn ještě třicet let potom, co 

Studebaker jako takový roku 1967 ukončil výrobu „následnickou“ firmou L. Newmana a N. Altmana 

specializovanou na tento jediný model (DeLorenzo 2004: 206–207). Všechny uváděné příklady 

vyznačovaly promyšleným integrálním návrhem a z něj plynoucí originální, tvarově výraznou formou, 

                                                      
133 Vycházíme z článku internetové encyklopedie wikipedia na adrese http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Bangle 
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jejíž kulturní „ikonizace“ pak „inhibovala“ přirozený vývoj, takže se viditelné inovace soustředily jen na 

dílčí prvky typu světlometů. 

Kontinuita prvků a znaků je nepřímo úměrná jejich významu pro funkci celku 

Lze vysledovat, že kontinuita distinktivních znaků může být tím delší, čím se jedná o větší detail. To 

dobře koreluje s principem „míry odpovědnosti“ za chod celku, který zmiňuje Komárek (2000: 104), 

v tomto případě že znaky, které se nemusejí vyvíjet, musí být ty, které nemají velkou „míru 

odpovědnosti“ za funkci celku. Zatímco proporce karoserií se výrazně měnily vlivem změn konstrukčních 

řešení, postupem aerodynamiky, vznikem nových konvenčních typů prostorové konfigurace karoserií 

(hatchback, MPV) atd., detaily, jako jsou charakteristická řešení mřížky chladiče (Mercedes-Benz, BMW, 

Alfa Romeo, Rolls Royce…), přetrvávají celá desetiletí (srv. obr. 9, ritualiace) – výčet ukazuje, že 

kontinuita je rovněž důležitá tam, kde jde o produkty určené konzervativní, dobře postavené klientele. 

Naopak níže mířící výrobci, či výrobci, kteří usilují teprve získat místo na příslušném trhu, podrobují své 

modely někdy častým a zásadním proměnám, neboť úspěšný model a charakteristickou předlohu teprve 

hledají. (srv. sekvence proměn lovce pronásledujícího kořist in Canetti 1994: 391–397) Příkladem 

takovéto proměnlivosti vnější formy byly v devadesátých letech dvacátého století produkty mladých 

jihokorejských automobilek, vstupujících na evropský trh. V souladu s výše zmíněným pravidlem „míry 

odpovědnosti“ největší kontinuitu vykazují samotné firemní znaky… (srv. obr. 12). 

Riziko inovací osvědčených modelů 

Je patrné, že navazovat na tradici „osvědčeného“ modelu je vždy riskantní záležitost – pokud se nový 

model příliš odchýlí od zavedené normy znaků, riskuje špatné přijetí spotřebiteli (dobrým příkladem 

neúspěšného restylingu zavedeného modelu byl poslední Ford Scorpio z let 1994–1998). Ačkoli tu zřejmě 

hraje roli i obecný lidský odpor k novému a neznámému, a resentiment vůči starému a osvědčenému, 

větší změny hlavní designérské linie s sebou vždy nesou riziko odstrašení části zákazníků (např. 

kontroverzní nový styl BMW podle Chrise Bangla, první model: řada 7, 2002). Některé automobilky to 

moudře řeší tak, že s revolucí formální normy změní také název modelu (např. evropský Ford v letech 

1968–1998 rozvíjel po 5. generací typ Escort, když tento koncepčně zastaral, nastoupil na jeho místo 

model zcela jiného vzhledu i jména – Ford Focus, podobně vyměnila firma Opel model Kadett za model 

Astra, či model Rekord za model Omega). Lze říct, že větší problémy s formálními obměnami modelů 

mají prestižnější, konzervativní značky, spolu s každou inovací modelu přichází riziko ztráty jeho 

identity. 
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Příklady problémů: Porsche 

Velké problémy tohoto typu prožívala v polovině devadesátých let dvacátého století firma Porsche, neboť 

marně hledala, jak překročit stín ikonického modelu 911, jehož zákazníci reagovali nevolí na každou větší 

změnu „normy“, jejíž technický základ z roku 1964 (např. vzduchem chlazený motor) zároveň již 

zastarával, a jen vlažně přijímali levnější doplňkové modely (např. Porsche 924, 944…). Typová řada 911 

si tudíž zachovala typické proporce a základní rysy (např. uspořádání světlometů), a potřeba pestřejší 

palety produkce byla nakonec vyřešena novými modely Boxter (1996-) a zejm. úspěšným Cayenne 

(2002-), kterýžto model (ačkoli vzhledem vše jiné než „ortodoxní“ sportovní vůz) plně využil kombinace 

prestiže značky Porsche s módní vlnou popularity terénních SUV. 

Aplikace distinktivních znaků na vozy nového segmentu  

Vstup do populárního nového segmentu SUV je typický pro řadu již zmíněných prestižnějších značek 

s konzervativním designem (také BMW, Mercedes-Benz, ale i Cadillac), pro které by dříve bylo újmou 

na prestiži něco takového, jako je terénní vůz, nabízet. Avšak recentní popularita segmentu zajistila velký 

zájem o vozy, které jsou navíc ověnčeny akumulovanou symbolickou prestiží příslušné značky. Důvod, 

proč zde toto uvádíme, je ten, že právě zde se tendence ke kultivaci rozeznatelných „rodinných znaků“ 

projevila zvlášť markantně. Evoluce typických znaků těchto značek totiž proběhla na jiných karosářských 

typech vozů (Mercedes a BMW – limuzíny, Porsche – sportovní kupé) a jejich konfigurace byla 

„odladěna“ na karoserie velmi odlišných proporcí. Aplikace formálních znaků značky na robustní 

karoserie těchto nových SUV, byla z praktického hlediska (konotace prestiže značky bezprostředně 

patrnými znaky, instantní rozlišení spotřebiteli…) nutná. Forma těchto modelů, působí proto poněkud 

nesourodě (Mercedes M–Klasse, 1997, BMW X-5, Porsche Cayenne). Z uvedených značek jedině 

Mercedes i předtím nabízel plnohodnotný terénní vůz (Mercedes G), který měl značně odlišnou, 

autonomnější formu (je základem papamobilu, srv. obr. 10, Přehlídkové automobily). 

 

 

3.6 Závěr: motivy vzhledu sériových automobilů 

V této kapitole jsme zkoumali „vnější habitus“ sériových automobilů především z hlediska možných 

analogií mezi organizací tohoto habitu u automobilů coby lidských artefaktů a jeho organizací u 

živočichů. Takové analogie jsme nalezli jak v symetrickém, pravidelném, vzhledem k směru pohybu 

uspořádaném celku automobilové formy, tak v aplikaci detailnějších formálních „struktur“. Pravidelnost a 

symetrie vnějšího povrchu, optické zvýrazňování žádoucích a potlačování nežádoucích jevů, vyjádřené 
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„nepřiznanou“ asymetrií řady technických prvků, která je maskována kryty či jinak zbarvenými okrsky 

povrchu, celkový nárůst diference mezi povrchem a útrobami, to vše jsou jevy, jež v případě živočišných 

povrchů zkoumal Adolf Portmann, a jež jsou  povrchu automobilů a živočichů společné. Mezi biomorfní 

detaily automobilové formy počítáme v první řadě „masku“ automobilu – strukturu podobnou „tváři“, 

který nalézáme na přídi, a částečně zádi automobilu. Této „masce“ jsou často vtištěny „výraz“, o nichž 

víme, že fungují jako vrozené či naučené „spouštěče“ emocí a chování. Lze zde nalézt jak formy 

napodobující „Kinderschema“, tak formy „imponující“ – přičemž jejich přítomnost smysluplně koreluje s 

„rangem“ příslušného automobilu.  

 

Biomorfní ztvárnění jednotlivých automobilů dále umožňuje také snadno srozumitelnou diferenciaci 

palety vyráběných modelů. Formální rozlišení produkce konkurenčních značek navzájem i distinkce mezi 

různými modely téže značky, staví na stimulaci lidského „tvarového vnímání“ a schopnosti „eidetické 

variace“, které evolučně povstaly a tříbily se především na „přírodním“ materiálu. Schopnost (po 

nasbírání určité zkušennosti) instantně rozeznat příslušníka určitého živočišného druhu či rodu na základě 

velmi komplexních konfigurací znaků zde nachází protipól v signalizaci, kdy formální podobnosti a 

rozdíly mezi modely téže značky jsou uspořádány podobně, jako kdyby se jednalo individuální 

příslušníky jedné „rodiny“. A naopak, konkurenční značky si v zájmu rozlišení svých ústrojně velmi 

podobných hýčkají sady distinktivních „rodinných“ znaků. Modely z jedné „rodiny“ se zpravidla dělí na 

„juvenilní“ malé a prestižnější „dospělé“ formy, což patrně podporuje „marketing“ produktů příslušným 

sociálním skupinám. Rozlišení, fungující na bázi pravidel přírodního formování přeneseně slouží i 

volnému vyjádření lidské formální sociální hierarchie či neformálního rangu. 

 

Ve všech případech tyto jevy vyjadřují poplatnost fylogeneticky vzniklému lidskému vnímání a 

estetickému cítění; mnohdy (povrch) je tato poplatnost spíše neuvědomělá, jindy („spoušťeče“) však 

velmi pravděpodobně jde o záměrnou manipulaci spotřebitelem s komerčním podtextem. V praktické 

rovině se tyto motivy do formy dostávají zřejmě tak, že lidský tvůrce (designér) působení formy sám v 

průběhu návrhu reflektuje a struktury „ladí“ vzhledem ke kognitivním schopnostem do velké míry 

vlastním všem lidem.  

 

Biomorfní modelování se v první řadě týká jednotlivé automobilové formy. Lidskému vnímání je patrně 

příjemnější, pokud se artefakt tohoto typu a působící v běžném prostředí „přistrojí“ do biomorfního hávu. 

Tím je do určité míry ztlumena zneklidňující nezvyklost tohoto úkazu. Ale i nutnost signalizace a 

komunikace v dopravě vede k vytvoření prostředků, adekvátních fylogeneticky emergentnímu lidskému 

vnímání, a tyto prostředky pak tedy jsou „antropomorfní“ a do značné míry i „biomorfní“. 
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Forma automobilu rovněž, jak ukázala starší literatura (Barthes, Panofsky, Berns), nese bohatou paletu 

„odkazů“ a „symbolických spojení“ s jinými oblastmi kultury, s nimiž si automobil vytváří asociace, na 

něž se odvolává. Tyto odkazy mají řadu funkcí, především získat zalíbení a prolomit psychologický odpor 

potencionálních spotřebitelů, mnohé rovněž signalizují sociální postavení uživatele. Tyto jevy však jsou 

již zbádány a mimo náš hlavní zájem, proto jsou na začátku kapitoly pouze krátce zmíněny. 
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4. Úpravy vzhledu automobilů uživateli  

Zastavme se nyní u aspektu utváření vnějšího habitu automobilů, který na celek formy automobilu nemá 

většinou zásadní vliv134, nicméně je důležitý z hlediska fungování automobilu jako nástroje a doplňku 

„sebepředstavování“ osob. Tímto aspektem je individuální dotváření automobilů, obohacování jejich jevu 

tak, aby komunikoval pestřejší a individuálnější informace. (Už sami výrobci vycházejí vstříc těmto 

tendencím řadou volitelných položek „výbavy“, z hlediska vzhledu počínaje barvou a konče různými 

doplňkovými prvky jako jsou ráfky kol, spojlery apod.). Individuální dotváření automobilu (tj. jako 

konkrétního kusu, nikoliv jako výrobního modelu) probíhá, dalo by se říci, ve spojité linii od 

„individualizací“ velmi skromných a takřka nepatrných až po zásadnější modifikace, jimž se budeme 

věnovat ke konci kapitoly. Uživatelé vždy pouhým procesem užívání automobil „socializují“, 

přizpůsobuje své individualitě. Toto se děje i neintencionálně, jako spontánní, pozvolný, žitý proces: jeho 

výsledky se v čase „kumulují“ takže starší automobily obvykle také nasbírali více individuálních rysů 

(srv. Case 1992, Youngová in: Miller 2001: 38). Jisté to, že jen naprosté minimum soukromých uživatelů 

po celou dobu vlastnictví „konzervuje“ automobil přesně v tom stavu, v němž byl továrnou vyroben.  

 

Motivy, které se za nutkáním odlišit se od davu objevují, patrně trefně charakterizuje Koenig, když hovoří 

o svévolných „módních“ úpravách armádních uniforem (tj. systému daleko normativnějšího co do formy i 

způsobů použití, než je konfekční móda nebo právě „vnější habitus“ soukromých automobilů). Koenig 

zde říká, že „módní přídavek k uniformě či kroji je malé „cosi navíc“, který si živá bytost ve své radosti 

ze života dovoluje“ (Koenig 1970: 179). Toto malé „cosi navíc“ můžeme chápat také jako krok k 

„přivlastnění si“ objektu, který továrny v unifomních mnohakusových sériích, a který by mohl patřit 

komukoli, kdo za něj vydá patřičný obnos135. Takové symbolické vytváření jedinečného spojení mezi 

osobou a „jejím“ automobilem (či jiným spotřebním předmětem, který sama nevytvořila – v opačném 

případě by byl „její“ zcela nepochybně) může být tedy i bezděčným odporem proti náhodnosti, stejnosti a 

indiferenci s níž moderní společnost k jedinci v řadě ohledů přistupuje. Proces „socializace“ a 

„individualizace“, jak už jsme zmínili, začíná jako bezděčné, neintencionální „zabydlování“. 

                                                      
134 Ačkoli, podle DeLorenza (2004: 216) byly sériové muscle cars pouze geniálním zkomercionalizováním 

úspěšných subkulturních hot-rods, a stejným pohnutkám vycházejí vstříc také tovární „ostré“ verze běžných 
modelů, např. u VW verze „GTI“, u Škody „RS“, u Opelu „Gsi“, u Fordu „St“, u Peugeot „205 Gti“ a „405 
Mi16“, které má v nabídce většina evropských masových výrobců. 

135 V té souvislosti je třeba zmínit význam „pracovní etiky“ (work ethic), který zaznamenal Moorehouse (1991: 144 
a další) u subkultury hot-rods (viz dále) – zde skutečnou hodnotu ze stavěného automobilu udělala až 
investovaná práce a „osobní a profesionální růst“ jednotlivce, který zprostředkovala. Velice se to podobá jakési 
intencionální, byť neuvědomělé reverzi marxistického procesu „odcizení“. 
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4.1 Základní rovina: samolepky a jiné drobné doplňky 

Nejjednodušším „intencionálním“ způsobem, jak o sobě „promluvit“ prostřednictvím automobilového 

povrchu, jsou patrně samolepky a různé doplňky, které lze na vůz aplikovat nenásilným způsobem. 

V tomto směru je zajímavá studie Charlese Case (1992), která v U.S.A. na vzorku 2 160 osobních vozidel 

systematicky zkoumala právě informace, nanášené jednoduše a bez konstrukčních zásahů na povrch 

vozidel (především tzv. bumper stickers, které jsou ovšem v americkém prostředí daleko rozšířenější než 

např. v ČR). Introdukce těchto drobných poselství do „vlastního jevu“ se svou náročností blíží aplikací 

triček s nápisy či dříve oblíbených „placek“ nošených na oděvu – je to způsob, jak o sobě cosi sdělit 

způsobem, který nepřekračuje společenské hranice tak jako celkově výstřední „jev“. Case (1992: 110) 

zjistil tento prostředek komunikace u 39 % zkoumaného vzorku automobilů. 

 

Povrch automobilu, pohybujícího se po veřejných prostranstvích, lze pochopit také jako příhodnou a 

legální plochu pro sebevyjádření či reklamu; využívá toho řada firem a institucí, nás nicméně zajímají 

spíše „osobní“ informace, které o sobě sdělují individuální uživatelé prostřednictvím svých automobilů. 

Podle Case (1992: 107) taková nepřímá komunikace vzkvétá v anonymním velkoměstském prostředí 

(právě zvýšenou potřebu reprezentovat se morfologickým „jevem“ v situaci jednorázových, neosobních a 

anonymních interakcí můžeme spatřovat i za jevovým bohatstvím stadtische Modekleidung (Koenig 

1970: 166) ve srovnání s uniformními kroji tradičních rurálních společenství). Case (1992: 110-112): 

zkoumal nejen obsah a relativní četnosti takto předávaných poselství, ale i jejich korelaci s typem, 

hodnotou a dalšími parametry automobilu. Nejpočetnější zaznamenané zprávy souvisely právě s osobním 

sebevyjádřením (ibidem: 112). Case rovněž poznamenal, že přítomnost těchto poselství koreluje s vozidly 

s nízkou finanční hodnotou (ibidem: 116), což implikuje, že sebevyjádření pomocí „dotváření“ 

automobilu častěji volí ti, kdo mají menší šanci realizovat se jiným způsobem. Takové spojení mezi 

intencionálním „sebepředstavováním“ za pomoci automobilu a vrstvami blízkými dělnické třídě shodně 

formulovali i další autoři, píšící o automobilových subkulturách, e.g. Moorehouse (1991, např. s. 173) u 

hot-rods, a O’Dell136 u raggare, a taktéž Gilroy u automobilových subkultur amerických černochů (in: 

Miller 2001: 97). Gilroy i O´Dell naznačují, že úpravy automobilů mohou sloužit vyjádření sociální 

                                                      
136 O´Dell (in: Miller 2001: 114) uvádí „young working-class males called raggare (greasers). Raggare  invested 

their money in run-down American cars which they then decorated outlandishly.“ 
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stratifikace a identit subkultur137 (tedy podobně jako jiné viditelné znaky, jmenovitě úprava vlasů a vousů 

a oděv). 

 

4.2 „Ladiči“ - kult automobilu a jeho formální vyjádření 

Téměř v každé motorizované společnosti se vyskytují skupiny lidí, kteří se sdružují okolo nějakého typu 

„upravených“ automobilů. (nemluvě o veteránistech, příznivcích offroads a podobně). Příznivci 

upravených automobilů jsou často předmětem nechuti veřejnosti, neboť své aktivity realizují v prostředí 

veřejných silnic, a ve spojitosti se stylem jízdy, který bývá vnímán jako hazardní a ohrožující. (kdežto 

veteránisté se soustředí na historický automobil jako objekt, a v běžném provozu provádějí zpravidla 

pouze neškodné „spanilé jízdy“, a „tvrdé jádro“ subkultury offroads se přirozeně soustředí na aktivity 

(trialy) mimo zpevněné komunikace). Mezi subkultury, které byly vnímány ohrožujícím způsobem, 

namátkou patří američtí hot-rods (blíže k této subkultuře viz Moorehouse 1991), jimi inspirovaní švédští 

raggare (pomády), o nichž se zmiňuje Tom O’Dell (in: Miller 2001). Prakticky každá motorizovaná 

průmyslová země má nějakou takovou subkulturu, sdružující se v nejrůznějších klubech, pořádající 

společné akce, a jednoznačně identifikovanou místní veřejností („tuneři“ v Německu, ČR a okolních 

zemích, „hoons“ v Austrálii, etc.). Automobily pro danou subkulturu příznačné rovněž mají své ustálené 

označení (hot-rods, customs, lowriders etc.)(srv. obr 22, mezní formy). 

 

Příslušníci těchto subkultur se snaží zvyšovat a „ladit“ jízdní výkon svých strojů, a tento kýžený 

posun „kvality“ oproti „standardnímu“ automobilu má na straně „adresného jevu“ či „vnějšího habitu“ 

svůj protějšek v podobě příklonu zpravidla k „sémantickému“ pólu hrozby138. Např. v sousedním 

Německu jsou tradičními objekty „lazení“ kompaktní vozy nižší střední třídy (VW Golf, Opel Kadett / 

Astra atd.), jejichž původní role a forma nejsou nijak imponující, nicméně kompaktní rozměry, nízká 

hmotnost a cenová dostupnost z nich činí vhodný materiál pro „sportovní“ úpravy, které jdou ruku v ruce 

s výraznějším „vnějším habitem“. To se projevuje použitím výrazných či agresivních barev (např. 

„Kombinace červené s černou je u většiny kultur pociťovaná jako neblahá, spojená s podsvětím a 

démonickými mocnostmi,“ informuje Komárek 2000: 113; kdežto Davies a Patel (2005: 49) zjistili, že 

barevnost automobilu má skutečně vliv na subjektivní hodnocení možné agresivity jeho řidiče. Také 

                                                      
137 „It suggests first that the need to personalize or „customize“ a car may fall in different patterns among different 

ethnic or racialized groups, and secondly that subordinate groups might be producing elements of their own 
understanding of their race-coded particularity by manipulating it.“(98) 

138 Podle Hingstona (in: Komárek 2000: 110) jsou jevy organismů vždy někde mezi sémantickým pólem hrozby 
(výrazné zbarvení mnohých dravců) a kryptickým pólem strachu (mimikry kořisti). 
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zdůraznění linií a kumulace distinktivních znaků daného (týká se to zejména „luxusních“ a „sportovních“ 

– tedy imponování určených verzí automobilů) typu či modelu posouvá působnost jeho jevu směrem ke 

koherentní „dokonalosti“139.  

 

Co se týče důvodů „sémantického“ – tedy „imponujícího“ – jevu, lze paralelu spatřovat v pohnutkách, 

které Koenig (1970: 115) shledal za formováním „jevu“ mužských oděvů. Podle něj zde dominantní roli 

hraje fylogenetická dělba práce mezi pohlavími, kdy mužům připadla role obránce, který musí být vždy 

připraven použít násilí, a tuto připravenost také navenek manifestuje – i svým imponujícím vzhledem a 

chováním musí být na výši potenciálního nepřítele (ibidem). Je krajně pravděpodobné, že v případě 

věkové skupiny automobilistů - adolescentů jsou uvedené tendence (stejně jako obecně v chování a 

odívání) ještě znásobeny zostřenou vnitrodruhovou konkurencí, spojenou s hledáním „vlastního“ místa ve 

společnosti (podle Lorenze, 1997: 48 toto životní období nositelů kultury umožňuje změny kulturní 

tradice) i pohlavních partnerů (jak stvrzuje náhled do inzertních rubrik, po zplození nové generace jsou 

mnohé někdejší rekvizity imponování zpeněženy „z rodinných důvodů“). 

  

Automobily, které jsou předmětem zásahů „ladičů“, lze zhruba situovat na škále, kde na jednom 

pólu je důraz kladen zejména na skutečnou úpravu jízdních vlastností (a tedy možností chování), na pólu 

opačném je důraz kladen na ohromující dokonalost vzhledu (tzv. „leštěnky“). Tuto druhou skupinu lze 

patrně považovat za „portmannovštější“. Právě zde dochází k jevům analogickým těm, o nichž hovoří 

Komárek (2000: s. 110-111) - tyto automobily jako by rovněž byly (prostřednictvím svých majitelů) 

„uchváceny“ nějakou formální ideou, která se snaží dojít „maximálního sebeuskutečnění“ (majitelé touto 

ideou posedlí ji často sledují bez ohledu na nepoměr vložených nákladů k výsledné užitné i tržní hodnotě 

takového výtvoru). Jak už jsme uvedli (podkap. 3.5.1 tohoto odd.), jedná se vlastně o určitý způsob 

realizace „bytí v plnosti“ (které např. Neubauer, in Komárek 2000: 110, považuje za cíl života), dovádění 

formy do „mezních tvarů“ (což paleontologové jako Cope a Osborn, in Komárek: ibidem, považují za cíle 

evoluce), či dosahování „neodolatelné (…) svou vlastní vahou strhující“ (ibidem: 111) „biologické moci“ 

na zástupném artefaktu140. Tento artefakt, „oživený“ svým majitelem, rovněž „jaksi vyjíždí po způsobu 

středověkých rytířů na turnaj, snaží se být jsoucnem vzorovým, prosadit svou vlastní tvarovost“ 
                                                      
139 Sawyerová (in Miller 2001: 24) uvádí následující popis takového „laděného“ automobilu, převzatý z novinového 

článku, který popisuje sraz příslušné automobilistické subkultury: „Kola byla zarovnána s růžovými lemy 
blatníků, které sametově hladce přecházely do křídel, dveří, prahů, které se ploužily skoro po zemi. Linie 
karoserie byly plynulé; všechno na autě bylo uhlazené a zakulacené, zapuštěné, umně vytvarované. Křídlovitá 
zpětná zrcátka se tiskla a stáčela směrem k příslušným dveřím. Žádné ostré úhly, žádné prolisy a prostupy. 
Žádný nadbytečný chrom či plast.“ Uvnitř „sloupky karoserie byly nastříkány limetkově zelenou barvu, a pod 
nimi, tam kde mělo být zadní sedadlo, byly dva z největších vestavěných reproduktorů, jaké jsem kdy viděl... 
basy roztřásly mince v mé kapse. A to navzdory zvuku motoru, který šel do otáček a duněl jako Concord, když 
má kašel;“ překlad můj. 

140 Keller (1995: 45) trefně upozorňuje na to, jak v důsledku úprav „bývá design automobilů nezřídka nápaditější 
než design jejich řidičů“. 
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(Komárek 2000: 111), a vzbuzuje podiv ostatních motoristů a navíc získává svému majiteli respekt a rang 

v rámci subkulturní komunity. 

  

Snad nejvýraznějším příkladem této tendence je subkultura lowriders, která pochází z kulturního okruhu 

severoamerických „latinos“ (zejména jihozápad U.S.A.), kde se („pohlavním výběrem“ preferované) 

stavitelné hydraulické podvozky a maličká kola automobilů dostávají skutečně poněkud do sporu se 

zájmy adaptace na prostředí (jízdními vlastnostmi). Rovněž se zde ve větší míře objevují mimořádně 

nákladné a propracované úpravy veškerých možných povrchů automobilu, provedené v kombinaci mnoha 

vrstev různých metalických i běžných laků141, což je taktéž velmi „portmannovský“ rys. Mimo jiné jsou 

zde přítomny (na rozdíl od euroamerické tendence využívat barvy spíše k doplnění působnosti vlastního 

automobilního tvaru) murals – detailní výjevy ikonografického typu, které podobně jako „kresby 

živočichů a rostlin (…) využívají živočicha (v tomto případě automobil, pozn. aut.)(…) jako „plakátovací 

plochu““(Komárek 2000: 103). Stavitelné hydraulické podvozky jsou zde pro efekt maximálního snížení 

automobilu, některé ovšem umožňují rovněž specifické nestandardní způsoby vertikálního pohybu 

automobilu, typu „tance“ či „skákání“, v jejichž provádění komunita soutěží (srv. obr. 22, mezní formy). 

Tímto snad nejkřiklavějším příkladem mezního rozvíjení „jevu“ automobilů naši reflexi automobilové 

formy jako takové ukončíme.   

 

 

5. Funkce a významy „jevu“ automobilů 

  

 

Pojďme se na závěr zamyslet nad smyslem všech těch „jevových“ funkcí a motivů, které se na viditelném 

povrchu automobilů odehrávají. Tento smysl je pochopitelně antropomorfní – vztažený k člověku, tvůrci 

automobilu, nikoliv k automobilu jako takovému. Automobil nemá „potřeby“, je sám o sobě neživým 

artefaktem. Je to člověk, kdo potřebuje, aby automobil, který jej dopravuje prostorem místo vlastních 

lidských nohou, plnil a převzal do své hmotné substance řadu „původně“ lidských a biologických funkcí 

(pohyb, sebeprezentaci, komunikaci atd.). 

  

                                                      
141 „expensive custom paintjobs that consist of several thin layers of different colors, metal oxide flake or pearl 

flake, clear coat, metal leaf, airbrushed murals or script, pinstripes, flames or any other hand-painted graphics, or 
any combination of the above“, en.wikipedia.org/wiki/Lowrider. 
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Co se týče funkcí, odehrávajících se na povrchu automobilu, „nutné“ jsou zejm. funkce sloužící 

zprostředkování komunikace mezi vozidly a zviditelnění řádu, který v je v dopravě stanoven. Tento řád, 

vyjádřený příslušnými zákony, pravidly a vyhláškami, v dopravě omezuje nejistotu, určuje co je možné 

rozumně očekávat (viz Sokol 2002: s.156, s. 27 a další). Poté přicházejí na řadu funkce, které souvisí se 

sebeprezentací lidských posádek a s estetikou automobilů jako užitných objektů. Bez prvně uvedených 

náležitostí nesmí být automobil vůbec k provozu připuštěn142. Je také podobné pravdě, že tyto funkční 

prvky se nejprve na automobilech objevují, a teprve druhotně se stávají objektem tvůrčích estetických 

„hrátek“, nikoliv naopak. Automobil nemá světlomety proto, aby to působilo, jako by měl oči. Nicméně, 

jakmile už jednou automobil světlomety má, nic nebrání tomu, aby zaujaly pozici, která z hlediska 

lidského vnímání a estetických sklonů nějaký význam má. „Historicky“ se nicméně obě sady funkcí 

rozvíjejí souběžně a ruku v ruce, a každé uspořádání automobilové formy, ať už o „estetický“ dojem 

záměrně usiluje či nikoliv, bude lidskými uživateli esteticky hodnoceno, a proto má estetické hledisko pro 

produkci a spotřebu automobilů nepominutelný význam. 

 

5.1 Zviditelnění řádu 

Vliv Státní regulace – komunikace a identifikace 

Důležitou a zajímavou funkcí „vnějšího povrchu“ automobilu je optická manifestace role, aktivity a 

intencí každého pohyblivého celku posádky-v-automobilu v rámci „řádu“ společenské oblasti dopravy. 

Důsledky, které z pravidel uspořádanosti silničního provozu vyplývají pro ztvárnění povrchů vozidel jsou 

v zásadě dvojí: „statické“ ztvárnění a prvky povrchu manifestují role a „aktivní“ prvky povrchu (zejm. 

světla) signalizují akce a intence. 

Prvky odkazující mimo společenský subsystém dopravy 

V první řadě zmiňme ty „statické“ prvky, které umožňují organizaci a správu společenského 

subsystému dopravy v kontextu celé společnosti. Slouží identifikaci vozidla a signalizaci jeho statusu, a z 

něj plynoucích práv a povinností, definovaných a hájených zákonem. Díky „registrační značce“ 

vyznačené na „tabulce registrační značky“ (dříve Státní Poznávací Značky – SPZ)143 je možné všechny 

„sestavy“ (Dant) řidič-automobil (v nichž je člověk skrytý a do jisté míry chráněný před odpovědností) 

                                                      
142 Pravidla pro schválení vozidla k provozu stanoví (v r. 2007) vyhl. č. 341/2002 Sb. (viz. Weigel 2007: 94) 
143 Provedení a umístění registračních značek na vozidle stanoví (v r. 2007) vyhl. 243/2001 Sb. §24, §27 a §28 (viz 

Weigel 2007, s. 90) 
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dohledat k odpovědné osobě, a tak jí připsat důsledky chování v dopravním prostředí. Konflikty zájmů je 

takto možno přenést z oblasti dopravy do prostoru justice, a tam je řešit. Každé vozidlo proto musí nést 

příslušně umístěnou registrační značku (SPZ) předepsané velikosti (čitelné i za jízdy) a provedení. 

Provozovatel silničního vozidla je povinen zajistit její přítomnost a čitelnost (i.e. čistotu, osvětlení zadní 

SPZ za snížené viditelnosti). Díky tomuto systému optické identifikace je obvykle možné dohledat  

dopravního provinilce i tehdy, pokud z místa nehody ujede (stane-li se tak, bývá do policejního protokolu 

obvykle udáván nikoliv popis pachatele, nýbrž SPZ, druh a vzhled jeho vozidla).  

Mezi další takové povinné prvky patří prvky viditelně stvrzující splnění určitých povinností: jsou 

opět uniformní, ovšem podstatně menší, neboť jsou čteny především na vozidlech zastavených nebo 

stojících. Sem patří osvědčení o technické způsobilosti vozidla k provozu, a o absolvování kontroly 

emisí144 o povinném pojištění, dále o zaplacení poplatku za provoz vozidla na zpoplatněných úsecích 

dálnic, o právu parkovat v zónách městských center atd. Case (1992 a viz výše), který zkoumal, co o sobě 

majitelé vozidel jejich povrchy úmyslně vypovídají, tyto znaky ze svých úvah vypustil, neboť jsou 

naoktrojovány vnější autoritou. 

 

Autoreferenční prvky v systému dopravy – vozidla se zvláštním statusem 

„Autoreferenční“ statické identifikační prvky na povrchu vozidel slouží především organizaci dopravy 

přímo a výhradně v rámci dopravního subsystému, týkají se nás jen tehdy, pokud se účastníme silniční 

dopravy. Neumožňují zjistit identitu osoby, stojící v pozadí přestupku spáchaného motorovým vozidlem, 

ale umožňují nám správně rozeznat účastníky provozu s nestandardními rolemi, jako jsou sanitky, vozy 

armády a policie, městské autobusy atd. Vyznačují tak opticky především ta vozidla, která mají v rámci 

pravidel provozu zvláštní status. Tyto znaky, či charakteristické způsoby ztvárnění vnějšího povrchu 

vozidel jsou často uniformní145 (hrají v kontextu silniční dopravy roli uniformy – srv. obr. 23), a je 

zakázáno je „mimeticky“ napodobovat146, což zřejmě brání vypuknutí chaosu jako v Komárkem (2000: 

132) zmíněném případě „hejtmana z Köpenicku“ – krejčího, který si ušil hejtmanskou uniformu, a uvedl 

pruskou armádu ve zmatek. 

 

                                                      
144 Provedení a způsob umístění těchto osvědčení stanoví (v r. 2007) vyhl. 302/2001 Sb. §5 a §13 (viz Weigel 2007, 

s. 92–93) 
145 Např. provedení povrchu vozidel státní policie ČR (v. r. 2007) stanoví vyhl. 197/2001 Sb. (viz Weigel 2007, s. 

14) 
146 § 10, odst. 2 zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích (viz Weigel 2007: 14) stanoví, že 

„Provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby barevné provedení a označení vozidla nebylo zaměnitelné se 
zvláštním barevným provedením vozidel Vojenské policie (…), policie (…), celní správy (…), obecní policie 
(…), Vězeňské služby České Republiky (…) a vozidel jednotek požární ochrany (…).“ 
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Status těchto vozidel jim zaručuje „zvláštní práva“ v rámci dopravy, spočívající zejména v tom, že mohou 

získávat přednost v jízdě nad rámec pravidel147, nerespektovat některé požadavky „pevného“ (v prostředí 

umístěného) značení, měnit jej, popř. vydávat určité příkazy „běžným“ účastníkům provozu. Mezi jevové 

znaky vozidel účastníků provozu se zvláštním statusem patří zejména v případě např. vozidel s právem 

přednostní jízdy nejen prvky vzhledové (barevné provedení, znaky) ale také optické a akustické znaky 

(„morfologické struktury“) s časovým průběhem („majáčky“ příslušných barev, „stroboskopické“ 

poblikávání světlometů za jízdy, siréna) – teprve aktivace těchto prvků obvykle signalizuje, že daný 

účastník silničního provozu v daný moment uplatňuje svá zvláštní práva.   

 

Cílem vytváření těchto zvláštních kategorií účastníků provozu je jistě zajištění kontroly a organizace 

interakcí v silničním provozu zřetelným vymezením rolí, resp. zajištění přednostního uspokojování 

důležitějších, veřejných zájmů (lékařská pomoc, hromadná doprava, rychlý výkon státní moci, údržba 

společné infrastruktury atd.) vzhledem k individuálním zájmům „běžných“ motoristů. Pro nás je důležité, 

že uplatňování těchto zvláštních práv a povinností je nedílně spjato se signalizací v rovině „jevu“, a tedy 

že jev artefaktů - dopravních prostředků se také v této zde stává organickou součástí systému regulace 

společenské interakce. 

 

Nepovinné znaky na povrchu automobilů 

Mezi autoreferenční „statické“ znaky na povrchu automobilů, které se týkají vyznačení rolí v rámci řádu 

dopravy patří ještě další prvky. Patří sem např. označení vozidel vezoucích osoby, které vyžadují zvláštní 

ohledy: osobu těžce zdravotně postiženou, osobu sluchově postiženou, děti, řidiče-začátečníky atd.148 

Obecně rovněž platí pravidlo, že je vhodné a často povinné nějak opticky zviditelnit jakýkoli prvek, který 

se v dopravní infrastruktuře objevuje a projevuje nestandardním způsobem (vozidla údržby silnic, 

označení nadměrného nákladu, povinná výstražná světla, posléze výstražný trojúhelník u vozidla 

zastavivšího na komunikaci mimo obec kvůli poruše, reflexní vesta pro osobu vyskytující se u něj atd.). 

Další znaky se nacházejí na pomezí „normovaného“ a „svobodného“ prvku – např. poměrně rozšířené 

ovšem zákonem nespecifikované nálepky „prosím, pusť mě“ na zádi autobusů pražské MHD, které mají 

podporovat plynulost provozu (srv. obr. 23). Je rovněž účelné a v některých zemích běžné „povinně 

označovat“ na povrchu vozidla také delikventní řidiče – Havlík (2005: 183) o zahraniční praxi uvádí, že 

                                                      
147 § 41, odst. 9 zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích (viz Weigel 2007:26) stanoví, že 

„Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit 
bezpečný a plynulý průjezd a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela…“ 

148 § 5, odst. 1, písm. d) zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích (viz Weigel 2007: 10) 
stanoví, že řidič je povinen „brát ohled na vozidlo přepravující děti,řidiče začátečníka nebo osobu těžce 
zdravotně postiženou označené podle prováděcího právního předpisu a na výcvikové vozidlo …“ 
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„vozidla mají po určenou dobu viditelné výstražné nálepky, aby ostatní účastníci dopravy i policejní 

dopravní hlídky včas zaregistrovali rizikového řidiče“, Brilliant (1989: 107) uvádí, že takové nálepky 

byly už roku 1926 zavedeny v San Diegu. Havlík (2005: 183) se dokonce domnívá, že by bylo užitečné 

označit jakýmisi „čestnými odznaky“ na vozidlech také řidiče vzorné149.  

 

5.2 Jednotný systém komunikace a komunikačních prostředků 

 O „povinném osvětlení vozidla“ můžeme hovořit právě jako o „aktivních“ komunikačních 

prvcích na povrchu vozidel. Už jsme o nich hovořili výše (odd. I., podkap. 3.4.), zbývá tedy lépe přiblížit 

jejich funkci v provozu. Vzhledem k již uvedenému faktu, že pro účel pohybu prostorem automobily 

přebírají mnohé původně lidské funkce je vhodné zastavit se u toho, jakým způsobem se v podobných 

situacích domlouvají lidé bez automobilů? Nejlepším příkladem by patrně byl pohyb chodce ve 

velkoměstském davu. Člověk jako takový disponuje následujícími „somatickými“ komunikačními 

prostředky: řečí, mimikou, gestikou, proxemikou a kinezikou. Vzhledem k tomu, že automobil „skrývá“ 

somatický „vlastní jev“ cestujícího člověka (viz výše, kap. 1 tohoto odd.), je poměr použitelnosti 

jednotlivých komunikačních prostředků oproti „normálu“ posunut. „Na silnicích se motoristé 

dorozumívají převážně neverbálně – gesty,mimikou, blikáním a troubením.“(Havlík 2005: 147) 

Nahrazení gestiky a mimiky technicky – užití signálních světel 

Řeč a mimika jsou optickým „filtrem“ automobilu prakticky potlačeny, a proto jsou v rovině základních 

signálů150 nahrazeny právě technickými komunikačními prostředky – patří sem zejména brzdová, 

směrová a výstražná světla; první uvádí do činnosti automatika, další pak řidič. Určitý díl komunikace 

jsou s to přenést gesta, zvenčí viditelná. O to důležitější podíl na komunikaci mají naopak automobilem 

„věrně“ byť „zesíleně“ přenášené proxemika a kinezika – totiž udržování vzdálenosti od druhého řidiče-

vozidla, případně dynamika změn této vzdálenosti (např. razantní zkracování vzdálenosti je vnímáno jako 

agrese). Vzhledem k omezenému rozsahu vyměňovaných informací lze hovořit o tom, že technické 

komunikační prostředky vystupují jako doplněk, umožňující správné dekódování informace, naznačené 

proxemicky či kineticky – tedy vlastním manévrem automobilu příslušného řidiče. Např. řidič, který 

hodlá odbočovat vlevo, najíždí ve svém pruhu zcela vlevo a zpomaluje: pro řidiče jedoucí v tomto pruhu 
                                                      
149 „mezi řidiči se těší neobyčejné vážnosti „milionáři“ bez nehod. O nic menší by asi nebyla popularita motoristů-

amatérů odměňovaných třeba odznakem „řidič bez nehod a přestupků“ vlaječkou, nebo nějakým viditelným 
označením na vozidle.“ (Havlík 2005: 183) 

150 Ačkoli existují i návrhy způsobů jak technicky „zvnějšňovat“ také emoční hnutí řidičů (viz článek Emotional ride 
2004) 
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za ním to je samo o sobě nelogické chování. Řidiči jsou ovšem schopni předpokládat, že řidič před nimi 

odbočí, pokud evidentně najíždí, naznačuje směr budoucího pohybu na odbočující komunikaci. Teprve 

pokud ale správně použije ukazatelů směru, mohou si být ostatní řidiči o jeho úmyslech jisti a 

komunikovaný obsah je jednoznačný. Povinnost a pravidla užití „Znamení o změně směru jízdy“ stanoví 

§ 30 zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích (in: Weigel 2007: 22), odstavec 3 

téhož paragrafu zachycuje onu souvislost mezi „technickým“ prostředkem směrových světel a lidskou 

gestikou: „Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo 

při jejich poruše, dává se znamení upažením…“(ibidem). 

 Spektrum komunikací, které lze realizovat „komunikačními prostředky“ na povrchu vozidel, se 

ovšem neomezuje pouze na „formální“ obsahy (určené pravidly). Řada signálů patrně vznikla jako 

spontánní konvence – např. bliknutí výstražnými světly na znamení omluvy či díků. Také normy této 

sociální komunikace se dynamicky vyvíjejí, vznikají, zanikají, a sedimentují do podoby pravidel. Dochází 

i k sociální diferenciaci: např. vzájemné zdravení profesionálů, veteránistů a jiných skupin je výrazem 

skupinové soudržnosti; zejm. komunikace mezi profesionálními řidiči je bohatší151.  

  

 

 

 

5.3 Informační náboj „souhrnného jevu“ řidiče-automobilu v silničních 

interakcích  

5.3.1 „Jev“ automobilů jako systém významů  

Automobil se druhotně dostává do pozice prostředku vnitrodruhové signalizace, přičemž to se odehrává 

na poněkud podobném principu, jako v případě oděvu či uniformy. Otto Koenig  o vzniku oblečení uvádí, 

že se jedná o jedinečný krok, jímž jedině člověk přešel k skutečnému sebeutváření (Selbstgestaltung) 

čímž vytvořil jemný signální systém, vyjadřující sociální strukturu152. Vztah mezi automobilem a sociální 

pozicí je v mnoha případech poměrně volný; jak uvádí Case (1992: 115), u automobilu staršího než 2-3 

                                                      
151 Havlík (2005: 147) uvádí: „Na komunikaci se objevují také pozitivní sociální signály. Bliknutí světly nemívá 

např. vždycky agresivní motiv. Především u profesionálů jde často o přátelský kontakt.“ Ten může znamenat 
leccos, např. „dávám ti přednost, pozor, chci tě předjíždět; zpomal, v obci měří policie rychlost; děkuji ti, žes 
mne pustil; zdravím tě, rád jsem tě potkal.“ (ibidem). 

152 Koenig (1970: 35–36) uvádí: „Er (Mensch) ist das einzige Wesen, das den Schritt zu einer echten 
Selbstgestaltung gemacht hat und dadurch erstmals in der Phylogenie für den artinternen Eigenbedarf ein 
optisches Signalement der sozialen Feinstruktur schuf…“ 
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roky alespoň v americkém prostředí je těžké říci, zda náleží členu společenské elity či nikoliv (vliv trhu 

ojetých vozů atd.). Přesto lze říci, že v kontextu dopravy hraje vzhled jednotlivých automobilů podobnou 

roli systému signálů a významů, jako oděv ve velkoměstském provozu. Uniformované „jevy“ (u nichž je 

způsob označování mnohem rigidnější, a které explicitně zkoumal Koenig) jsou v obou případech řidším 

ale přítomným úkazem v mase poměrně svobodných „jevů“ stadtische Modekleidung, resp. „civilních“ 

osobních automobilů.  

5.3.2 Dekódování informací z „jevu“ automobilu 

Subjektivní vyhodnocení „jevu“ jednotlivých účastníků provozu slouží jako zdroj informací pro ostatní. 

Při jednorázových, krátkých interakcích na silnicích je rychlé vyhodnocení „souhrnného jevu“ ostatních 

účastníků provozu klíčovým podkladem pro odhadnutí jejich pravděpodobného chování, a tedy i  

podkladem pro chování vlastní. Předběžné úsudky ohledně pravděpodobného budoucího chování druhých 

si účastníci provozu tvoří zcela analogicky k tomu, jak si je tvoří při „bezprostřední“ mezilidské interakci 

např. chodci (při prvním osobním setkání, při pohybu ve velkoměstském davu atd.). Při takové 

„bezprostřední“ interakci také vyhodnocujeme celek „vlastního jevu“ druhých – jejich fyziognomii, 

chování, oděv... 

Úsudky při interakcích v kontextu motorizované dopravy ovlivňuje automobil 

V kontextu pohybu lidí-v-automobilech v prostředí silniční dopravy platí, že do hodnoceného celkového 

„jevu“ druhých účastníků provozu zasahuje „prostředek“ - automobil. Hodnocený „jev“ jiných motoristů 

už proto není „bezprostřední“. Použijeme-li již zmíněné členění komunikačních prostředků, které užívají 

vědy o komunikaci, pak (jak už jsme zmínili výše) je automobilem významně potlačeno přímé „jevení“ 

většiny „bezprostředních“ lidských somatických komunikačních kanálů s výjimkou proxemiky a kineziky 

(a částečně gestiky). Proxemika a kinezika jsou kromě důležitých informačních kanálů především 

součástí vlastní silniční interakce, jejich výpovědní hodnota je o to větší, že ačkoli vyvinutelná rychlost 

pohybu je výrazně zvýšena abiotickou mechanizací, „časová struktura“, rozložení prováděných pohybů 

v čase je zpravidla autenticky lidské – člověk má nohy na pedálech, ruce na volantu, a jeho autentické 

„somaticky“ vyjádřené impulzy se do pohybu vozidla přenášejí bezprostředně153. Ostatní, potlačené 

složky komunikace ve významné míře zastupuje právě „jev“ vnímatelného povrchu automobilu. Tedy 

celek „vlastního jevu“ sestavy (asembláže) řidič-automobil, který v dopravních situací vyhodnocujeme, se 

skládá z menšího dílu somatického „vlastního jevu“ samotného řidiče (či posádky) – vidíme spíše jeho 

                                                      
153 Právě proto byl vynalezen „brzdový asistent“ (ABS) přirozenou automatickou reakcí na ohrožení kolizí je zapřít 

se vší silou o pedál brzdy, což však v situaci automobilové dopravy paradoxně vede k zablokování kol a ztrátě 
kontroly nad vozidlem – proto je účelnější „schopnost brzdit“ vtělit do samotného stroje (srv. Latour 1996: 62) 
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siluetu v kabině, popř. gesta rukou, z dílu morfologického „jevu“ viditelného automobilního povrchu, a 

dále z dopravního „chování“, které řidič prostřednictvím automobilu provádí. 

Výzkum stereotypů Daviese a Patela 

Správné vyhodnocení „jevu“ samotného automobilu je v mnoha situacích klíčové. V nejbanálnější rovině 

sem lze zařadit už pouhé správné rozeznání „uniformovaných“ vozidel se zvláštním statusem. Na silnici 

ovšem vzhled automobilu vysílá určité signály o každém účastníku provozu.  Psychologický výzkum 

Daviese a Patela (2005) zkoumal vliv takových úsudkových stereotypů, činěných i na základě „jevu“ 

automobilů dvěma experimenty. První experiment zda lidé mají konzistentní stereotypy ohledně vnímané 

míry agrese, jíž lze čekat od řidičů, činěné na základě věku a pohlaví řidičů a barev, značek a modelů 

jejich automobilů. Druhý a třetí experiment zkoumaly vztah těchto stereotypů k hodnocení zavinění 

nehody, respondentům byly předloženy materiály obsahující rekapitulaci nehody jíž se účastnili řidiči 

s různě stereotypizovanou mírou vnímané agresivity (Davies a Patel 2005: 46). „Sestavy“ (assembláže- 

Dant) řidičů-automobilů, jejichž „souhrnné jevy“ byly experimentálně hodnoceny, byly kombinovány ze 

sedmi různých modelů automobilů (Citroen 2CV; Rover Mini; Vauxhall Cavalier; Ford Mondeo; VW 

Polo; Ford Sierra; BMW 3 series; Ford Escort XR3i), sedmi různých barev (béžová, zelená, bílá, 

purpurová, modrá, černá, červená) a šesti kategorií věku / pohlaví řidičů (ibidem:47). Nepříliš překvapivě 

nejvyšší skóre agresivity mezi automobily dostal jediný explicitně „sportovní“ z uváděných modelů, Ford 

Escort XR3i (ibidem: 48), z barev se nejvýše umístily červená a černá, z řidičů mladí muži (ibidem: 49). 

Při konfrontaci „sestav“ červeného Fordu Escort XR3i řízeného mladým mužem a zeleného Citroënu 

2CV řízeného starším mužem při nehodě, kde nebyl žádný objektivní podklad pro určení viny, 

respondenti přesto připisovali větší díl viny řidiči Fordu (ibidem: 53) tedy „sestavě“ s výrazně sémanticky 

zabarveným „souhrnným jevem“. Výsledky tohoto výzkumu tedy naznačují, že úsudky o „sestavách“ 

řidič-automobil v provozu si skutečně činíme na základě jejich „souhrnného jevu“ a způsoby, které 

bychom na základě z etologie vycházejících úvah našeho eseje očekávali – jev automobilů a jejich 

„sociální identita“ jsou součástí systémů vnitrodruhové signalizace. 

Autonomní konotace některých automobilů 

Je zajímavé, že některé modely automobilů si v průběhu své „socializace“ získají autonomní konotované 

významy, a fungující potom trochu na způsob pavlovovských zvonečků. Přítomnost „ředitelské“ limuzíny 

sama o sobě je s to vyvolat v podniku paniku, kdežto příjezd „údržbářské“ dodávky proběhne bez ohlasu. 

(podle pověstí prý proto králové, kteří chtěli zjistit pravé smýšlení lidu, vyráželi mezi něj v převleku za 

prostého panoše). Přímo zlověstně prý působil za protektorátu jakýkoliv výskyt limuzín Mercedes-Benz 

řad W 136 a W 191, oblíbených Gestapem a jinými „orgány“ nacistického státu, zvlášť byly-li černé. 
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Podobně se vedlo „nomenklaturním“ Tatrám a Volhám v období socialismu, a po jeho vystřídání 

kapitalismem došlo pak k rychlé výměně těchto vozidel za limuzíny kapitalistické.  

Důsledky úsudku na základě „jevu“ pro chování - příklady 

Tyto úsudky se odrážejí i v praxi dopravního chování. Je např. vysoce pravděpodobné, že 

„průměrný“ řidič se nebude v situaci souběhu dvou jízdních pruhů do jednoho tak často pouštět do křížku 

o místo v dopravním proudu s řidičem „sémanticky“ laděného vozidla, protože usoudí, že řidič takového 

vozidla může reagovat impulzivně, soupeřivě a agresivně. Všimne-li si ale v téže situaci váhavé a 

pomaleji reagující ženy-řidičky, „vměstná“ se do dopravního proudu před ni, čímž si  vydobude „lepší“ 

(více vpředu) místo v dopravním proudu154. Stejně tak by bylo jen přirozené, že v situaci, kdy se na nás 

v dopravě agresivně „přilepí“ nějaké vozítko – např. Fiátek 600, bude to na nás působit úsměvným 

dojmem. Pokud ale stejné chování projeví vozidlo celkově „sémantického“ imponujícího vzhledu a 

„výrazu“ přídě, např. velká, drahá, černá limuzína, pravděpodobně se budeme cítit nepříjemně 

„ohroženi“, možná dokonce skoro jako „kořist“ ohrožená „predátorem“ a raději se takovému vozu (či 

„sestavě“ řidič-automobil) budeme „klidit z cesty“ (imponující „výraz“ je integrální součástí součástí 

vzhledu těchto automobilů s vysokým rangem – doplňuje jejich schopnost „čistit levý pruh“ při rychlé 

jízdě na dálnici). 

   

Ustavování „rangu“ na silnici 

V dopravě tedy „jev“ automobilu má vliv na vytváření určitého pořádku v tom, co si řidiči myslí, 

že si vzájemně „mohou dovolit“ (při interakcích samozřejmě velkou roli hrají i skutečné jízdní vlastnosti 

a řidičské schopnosti)155. Pochopitelně, že abiotický automobil je jen jakousi maskou, a vztah mezi 

působením „jevu“ automobilu a statusem či rangem, které jeho řidič má v „skutečných“ společenských 

hierarchiích, je volný, ba může být i „převrácený“ (automobil je častým nástrojem psychosociální 

kompenzace). Jen část „imponujících“ vozidel (zejména nové, luxusní modely) má „pravdivý“ vztah 

                                                      
154 Podobné stereotypy v hodnocení ostatně zaznamenala řada autorů: např. Chorvát a Orlík 1982: 51 uvádějí: 

„Nejeden řidič se co do pocitu osobního významu či prestiže ztotožňuje se svým vozidlem. Potom nejen že si 
musí koupit „reprezentativní“ vůz zahraniční výroby a honosné značky, ale ještě i takový vůz vystrojí vším 
možným, co podle jeho mínění zvyšuje prestiž. A potom si myslí, že řidič „obyčejného“ vozidla domácí výroby 
se mu „nemá stavět do cesty“ (!), ale pěkně mu uhnout už zdaleka, aby „On“ s exkluzívním vozem mohl 
„přefrčet“…“. Naopak Magazín dnes (č. 44/2007, článek J. Malindy Bakeliťák slaví padesátku, s. 29–32) 
přetiskl v úryvek článku ze Světa Motorů z roku 1973, kde je popisována „taktika“ předjíždění Trabantem, zde je 
význam celkového „rangu“ a s ním souvisejícího „jevu“ automobilu pěkně patrný: „musíte počítat s mentalitou 
majitele embéčka, který když vidí, že ho chce předjet Trabant, spíš přidá, než aby ubral.“(s. 30) 

155 „A car with lots of horsepower is the best defense, as well as the best offense; thus the ambitious prefer high-
performance vehicles to score a victory, and the successfull to avoid having to accept defeat.“ (Sachs 1984: 117)  
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k skutečnému sociálnímu postavení majitele, potažmo posádky, častěji „sémantický“ jev se skutečným 

sociálním postavením majitele nesouvisí. Realisticky a plnokrevně působící vůz „imponujícího zjevu“ lze 

ojetý koupit za cenu nového vozu s nízkým „rangem“, anebo lze „sémanticky“ dotvořit „běžný“ vůz 

použitím agresivních barev, aplikací atrap různých prvků, které značí vysoký výkon, zatmavením skel, 

takže není možné posoudit, zda je řidič také tak hrozivý, jako jeho automobil (často není).  

Nicméně, v rámci mikrosvěta silniční dopravy sám „jev“ automobilů významně pomáhá 

ustavovat jakýsi efemerní silniční kvazi-rang, kdy na jeho špičce se prakticky ocitají vozidla s nejvíce 

„imponujícím“ nebo „semantickým“ vzhledem156. Ta potom svým řidičům umožňují relativně větší 

volnost dopravního chování, a zjednávají jim respekt a odstup řidičů ostatních157. Vzhled „vozidel“ 

v dopravních situacích, kde je často nejasné „s kým máme tu čest“ může mít významný vliv na 

rozhodnutí, jak se k řidiči příslušného vozidla chovat. 

 

                                                      
156 Michael (in: Miller 2001: 63) si stěžuje, že většina diskuzí „zuření za volantem“ vliv automobilu podceňuje: „In 

these accounts a 2CV affords as much empowerment or enables the excercise of as much territoriality as a 
Mercedes S Class.“ 

157 Takový řidič „vynucuje si právo, které mu podle pravidel nenáleží, a činí tak o to razantněji, oč více jeho silný 
vůz kraluje na vozovce před ostatními“, uvádí Havlík (2005: 148). 
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Závěr 
 

 

V tomto eseji jsme se snažili analyzovat původ a smysl „jevu“ automobilů z perspektivy kulturní etologie 

a portmannovské fenomenologické reflexe vzhledu živých bytostí. Kulturně etologicky jsme 

interpretovali vznik, vývoj a hlavní důvody konkrétního ustrojení formy industriálně vyráběného 

automobilu – konvenují s obecnými pravidly vývoje artefaktů, jak je zaznamenali např. Koenig a Pucher, 

s tou výhradou, že autombil  je svou utilitární i socioekonomickou funkcí jakousi kombinací objektů 

Puchera (1999, lokomotivy) a Koeniga (1970, oděv, zejm. vojenské uniformy). Automobil sice je 

artefaktem, jehož významnou složkou je mechanizace, a v tomto ohledu se podobá lokomotivám, na 

druhou stranu je osobní automobil spotřebním zbožím stejně jako městská konfekční móda, o níž hovoří 

Koenig, a stejně jako ona i automobil slouží osobní reprezentaci svého majitele a uživatele tam, kde 

lokomotiva je spíše „neosobním“ investičním statkem dopravních společností. 

 

Provedli jsme dále reflexi „vnějšího habitu“, (vnímatelného vnějšího povrchu) automobilu. V jeho 

uspořádání a vymezení vzhledem k „skrytým“ technickým útrobám automobilu jsme identifikovali řadu 

jevů analogických alespoň v morfologickém smyslu téže, Adolfem Portmannem zdůrazňované distinkci 

„vlastní jev“ / „niternost“ u živočichů. Domníváme se, že snad s vyjímkou mimořádně rozvinutého 

zoomorfního modelování přídi a zádi, lze závěry o distinkci mezi povrchem a útrobami a o ztvárnění 

povrchu aplikovat na řadu dalších moderních, průmyslově vyráběných artefaktů, zejm. spotřebičů. 

Motivy ztvárnění automobilů jsme se snažili sledovat k tomu, jakým způsobem a za jakých podmínek 

osobní automobily člověku v rámci společnosti slouží, a v první řadě k tomu, že veškeré tyto funkce se 

vztahují k člověku, který je v první řadě přírodní bytostí s vlastnostmi a potřebami, které se vyvíjely 

dlouhou interakcí s převážně přírodním prostředím. 

 

 

Z praktických důvodů jsme se zaměřili na výzkum automobilu jako objektu, a na výzkum toho, jak tento 

artefakt doplňuje somatický „vlastní jev“ člověka. Je nepochybné, že význam tohoto ohledu je nemalý. 

Obraz, který z tohoto hlediska získáváme, je ovšem nutně spíše „statický“. Automobil jako artefakt na 

sebe bere některé biotické funkce, a to má důsledky pro jeho ustrojení a estetické ztvárnění. Rovněž  

dimenze, v níž „reprezentuje“ a doplňuje „vlastní jev“ člověka způsobem do jisté míry analogním oděvu 

(tj. je prostředkem k sebedotváření somatického jevu) což se v jeho vnějším habitu obráží, a to v míře 

detailnější, než se doposud soudilo. Navíc je zřejmé, že toto doplnění „vlastního jevu“ člověka 

automobilem skutečně ovlivňuje vnímání takto povstalého celku člověka-automobilu ostatními účastníky 

provozu (viz výzkum Daviese a Patela v odd. II, podkap. 5.3). 
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Další témata? 

Stranou ovšem zůstala, byť by si nemenší pozornost zasluhovala, druhá významná složka „vlastního 

jevu“ automobilisty, tj. rejstřík „chování“, které automobil umožňuje, inhibuje, podněcuje… Je totiž 

jasné, že automobil na rozdíl od oděvu také podstatně mění dynamickou složku „vlastního jevu“ člověka 

a doplňuje ji o nové svébytné projevy (zvuk) a vytváří nové kombinace a variace různých prvků 

původního chování (např. v důsledku toho, že člověk v automobilu je vlastně ve smíšeném soukromém-

uvnitř-veřejného prostoru – srv. Urry a Shellerová 2004). Etogram automobilisty je rozsáhlý problém, 

jehož výzkum je s to odkrýt řadu dalších motivů relevantních z hlediska úlohy automobilismu v rámci 

celé kultury. Počínaje novými normami disponování s časoprostorem a s tím spojenými možnostmi 

organizace vztahů, sídel atd., etologickým zpracováním vztahu a dynamické interakce mezi člověkem a 

jej somaticky extendujícím artefaktem, mezi řidičem a posádkou, mezi různými kategoriemi účastníků 

silničního provozu navzájem, a podivuhodnými dimenzemi tolerance k nebezpečí a umírání na silnicích 

konče. 

 

Také tématiku významu motorů coby strojů, umožňujících produkovat fyzickou práci díky zjednodušené 

podobě rozkladného „katabolismu“, které jsme se dotkli jen letmo, by si zasloužila podrobnější a 

exaktnější zpracování, které by umožnilo objektivnější kvantitativní porovnání řady hledisek práce, 

získané „abiotickou“ mechanizací ve srovnání s mechanizací „biotickou“, např. hlediska relativně 

neefektivní exosomatické látkové výměny, probíhající v lidské režii. Domníváme se, že úvahy v tomto 

směru mohou mít význam pro důsledné pochopení toho, co obnáší systém produktivní práce, který si naše 

civilizace zvolila.   
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Seznam vyobrazení 
1) Ancestrální formy 

vlevo: ancestrální formy (viz. Kuba 1988b), vpravo: „heteronomní“ formy podobné kočáru a bicyklu (Kuba 
1987). 

2) Konstantní funkční jádro automobilu (levé vyobrazení) 

Formě všech automobilů je společná „funkční“ organizace kolem affordanční konstanty řidiče (nutnost zajistit 
polohu řidiče, ovladatelnost stroje, a výhled řidiče do vnějšího prostředí). Toto jádro (spolu s podvozkem a 
hnacím agregátem) zůstává vždy konstantní. Šipka označuje orientaci vůči směru pohybu. Vlevo nahoře: 
Fullerův Dymaxion (1933),vlevo  dole: konvenční typy karoserií (Elstner, 1976). 

3) Srovnání forem soutěžního a civilního automobilu 

Srovnání dvou výrobků kopřivnické automobilky prakticky z téže doby – „kočárovitý“ silniční vůz (NW- 
Meteor 1899) – vpravo dole, určený spotřebitelům, a závodní speciál (1898) – vpravo nahoře, který je daleko 
bližší pozdější „autentické“ automobilové formě. (viz. Kuba 1987, resp. 1988b). 

4) Ustálení „klasické“ automobilové formy 

postupný přechod od ancestrální ke klasické formě (podle materiálů muzea Mercedes Benz uvádí Sachs, 1992). 
dole: řez klasickou formou Fordu T (1908), (podle DeLorenza, 2004). 

5) Starší typologie automobilových karoserií 

Vyobrazení vlevo: hlavní typy karoserií podle celosvětově platné klasifikace „mezinárodní společnosti 
automobilního inženýrství“ z roku 1922, podle Kuby (1987: 9); Vyobrazení vpravo: jednoduchá klasifikace, 
kterou uvedl Elstner (1976). 

6) Problematika otevřených karoserií 

Otevřené karoserie měly řadu ovládacích prvků „venku“. Ochranu před nepohodlím zajišťovaly speciální 
motoristické oděvy, díky nimž „vlastní jev“ motoristy nabyl poměrně hrůzostrašné vzezření (dole uprostřed) 
Nahoře vlevo: Mercer (1913), povšimněte si venku umístěné řadicí páky, ruční brzdy, klaksonu... z těchto vozů 
řidič signalizoval pokyny ruky (podle DeLorenza). Nahoře vpravo: dobový leták s nabídkou motoristických 
oděvů přetiskl časopis Veteran revue (3/2007). Dole zleva: mimo kokpit umístěné ovládací prvky Tatry (ca. 
1908)(archiv autora), motorista v hábitu (podle Sachse), řidič na nekrytém kozlíku (podle Kuby 1988b). 

7) Vývoj ukazatelů směru  - od ukazující ruky k elektrickému světlu 

S rostoucí složitostí dopravy a rozšířením uzavřených karoserií je zapotřebí převést signalizaci gesty do roviny 
účinnějšího systému. Postupně se tedy objevují mechanické náhražky gest: šipečky (1); pohyblivé mechanické 
„ručičky“ (2) a teprve nakonec již poměrně abstraktní signál: blikající elektrické světlo (3). Tento vývoj 
anekdoticky ilustruje tezi, že lidské artefakty na sebe přejímají funkce lidských tělesných orgánů. Můžeme 
předpokládat, že na rozdíl od např. železnice musel tento systém signálů být bezprostředně srozumitelný i 
laickým osobám, které se na komunikacích s automobily setkávají, což by poměrně dobře vysvětlovalo tak 
antropomorfní řešení.  
vlevo: signalizační prostředek v podobě pohyblivé směrové šipky – Mercedes .630 K z r. 1922 (podle 
DeLorenza). 
vpravo nahoře: mechanická ručička, Tatra 111 z r. 1942  (archiv autora); dole:  elektrický blikač (archiv 
autora). 

8) Další vývoj automobilové formy - přechod k integrované formě (americké automobily) 

(shora dolů) přechod od diferencované k integrovanější, kompaktní formě karoserie (podle DeLorenza 2004):  
Buick LaSalle (1927);                   Plymouth Barracuda (1968); Chevrolet Master (1937); Oldsmobile Cutlass 
(1970); Oldsmobile B – 44 (1942–46); Dodge Aries (1982);   Buick Century (1956); Dodge Intrepid 
(1993). 
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9) Ritualizace, hypertrofie a rudimenty dílčích prvků 

- Ritualizace: 

Postupná proměna formy dvojdílné masky chladiče (BMW) z vertikální na horizontální s přechodovými stádii, 
kdy kromě „ledvinek“ existují ještě další prostupy chladicího vzduchu (pod světlomety BMW 502 se objevují, 
naposledy jsou přítomné u BMW e34, než se ledvinky „roztáhnou“ na celou šířku chladiče). To pěkně 
odpovídá proměnám kreseb živočichů kdy, „Kreslavskij, 1977, např. popsal rozmanité typy transformací 
kreseb na krovkách mandelinek, kde se třeba podélné pruhování rozpadne na jednotlivé izolované skvrny a ty 
se následně propojí v příčné“(Komárek 2000: 104). Tvar prostupů je nezávislý na obdélníkovém tvaru 
vlastního chladiče, který se téměř nemění. „Ledvinky“ jsou poznávacím znakem vozů BMW. 
Nahoře zleva: BMW 303 (1933) – první typ s „ledvinkami“, BMW 328 (1936), BMW 502 (1952), BMW 1800 
(1966);dole zleva: BMW e28 (1982), BMW e34 (1987), BMW e39 (1994), BMW e60 (2005) (foto wikipedia). 

- Hypertrofie „ploutví“ (tailfins): 

 „Vznik ploutví, jimž dal podobu Frank Hershey, inspiroval jeho šéf Harley Earl, který obdivoval dvojitý ocas 
americké stíhačky P-38, slavící úspěchy v době druhé světové války.“ (DeLorenzo 2004: 154) To je příklad 
přejímání prvků „úspěšných“, o němž hovoří Koenig (1970). Móda se vyčerpala dosažením mezních norem a 
zanikla tak náhle, jako vznikla. 
nahoře zleva: Lockheed YP-38 (1943), který módu inspiroval, první nesmělé ploutve na Cadillacu z r. 1949; 
dole zleva: vrchol hypertrofie – Cadillac Eldorado 1959, alternativní forma ploutví na Chevroletu Impala 
z téhož roku. (podle DeLorenza 2004). 

- Rudimenty samostatných blatníků:  

Nahoře zleva: blatníky „klasické“ formy – Buick LaSalle (1927), polointegrované blatníky Chevroletu z r. 
1947; dole zleva: formální rudiment, zvýrazněný odlišnou barvou a chromovanými lištami na pontonu Buicku 
z r. 1956, již téměř nepatrný rudiment v podobě prolisů nad podběhy Oldsmobilu z r. 1970. (podle DeLorenza 
2004). 

10) Přehlídkové automobily – zvýraznění somatického „vlastního jevu“ člověka  

Automobily, specializované na prezentaci tělesného „vlastního jevu“ význačných osob. 
Nahoře Zleva- přehlídkové automobily římského papeže: Mercedes-Benz Pullman-landaulet (1966), Mercedes-
Benz G se skleněnou nástavbou (po atentátu v Turecku), Mercedes-Benz G otevřený, povšimněte si madel 
k držení při jízdě ve stoje. Zvýšení podlahy oproti standardnímu MB G zdůrazňuje význam a viditelnost papeže. 
V sedě je vůz obdobou vyvýšeného trůnu byzantského císaře (Canetti 1994: 460), postaví-li se papež, dává 
navíc najevo odolnost, jistotu a velikost (ibidem: 446), výška očí je navíc rozhodující pro imponování (Koenig 
1970: 126). 
Dole Zleva – přehlídkové automobily státníků. J.F. Kennedy v Dallasu (Lincoln Continental 1961), Hitler 
(v popředí) zdraví ve stoje dav za svého Mercedesu (kolona projíždí Brandenburskou branou). (wikipedie). 

11) Dvojí analogie k distinkci „vlastní jev / niternost“ u automobilu: povrch automobilu / 
„skrytá“ posádka; pravidelný povrch / technologické útroby automobilu 

Schéma ukazuje, že řada lidských artefaktů, které umožňují fyzické pobývání uvnitř (oděvy, budovy, 
automobily), má rub a líc. „Vlastní jev adresovaný vnějším pozorovatelům“ je identický především s „lícovou“ 
stranou (líc oděvu, fasáda domu, povrch automobilu), neboť reprezentuje své uživatele navenek, a je vnímán 
jako součást „vlastního jevu“ uživatele, který je „uvnitř“ artefaktu. Pohlížíme-li naň ale jako na objekt (tj. 
z pohledu uživatele), i jeho „rub“ je „vlastním jevem“ artefaktu, který je ovšem přístupný jen užší skupině 
osob, kterým uživatel dovoluje vstup do intimního prostoru interiéru domu a automobilu; které si takříkajíc 
„pouští k tělu“. „Nevlastním jevem“ artefaktu jsou ty rysy jeho ustrojení, které jsou přístupné pouze 
„destrukčně“ – materiál podšívky oděvu, součásti automobilové převodovky, překlady otvorů domovních zdí 
atd. 

12) Zoomorfní symbolika  emblémů a znaků 

Levá polovina obrázku: nahoře znak Dodge Viper, pod ním emblém úpravce vozů FIAT fy. Abarth, dále vpravo 
vývoj znaku fy. Peugeot 
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Pravá polovina obrázku: nahoře vlevo: znak fy. Jaguar, nahoře vpravo: emblém z krytu nádrže vozu Ford 
Shelby Cobra, uprostřed znak automobilů fy. Jaguar, vlevo dole: emblém vozu Ford Mustang, vpravo dole: 
emblém Chevroletu Impala SS (Super Sport).(podle cartype.com) 

13) explicitní zoomorfní paralely - apriorní tvarové inspirace a aposteriorní přezdívky 
založené na tvarové podobnosti 

tvarové inspirace: různé studie automobilu Chevrolet Corvette z šedesátých let a jejich „inspirace 

Zleva: žralok mako, studie „mako shark I“ (1963), studie „mako shark II“ (1965) – designér: William Mitchell 
(GM) 

přezdívky:  řada vozů s tzv. negativním sklonem přídě byla překřtěna na „žraloky“ 

Zleva: BMW e28, v německém prostředí zvaný „Haifisch“, v českém  „žralok“, hrozivá žraločí tvář na 
Messerschmidtu ME 110 tzv. „Haifisch-geschwander“, žraločí eskadry (Koenig 1970: 201), žralok 

14) Dotváření siluety kresbou 

Uprostřed: vyobrazení boční kresby Antilopy Oryx – toto „orámování“ soustředí pozornost pozorovatele na 
určité partie zvířete (podle Eibl-Eibesfeldta). 
Vpravo nahoře: Lincoln Continental (1961)  má boční linii zdůrazněnou chromovanou lištou, která rovněž 
„poutá“ pozornost.(foto seriouswheels) vpravo dole:  Volkswagen Passat naopak dociluje dojmu štíhlejšího 
profilu tmavým provedením spodní partie prahů a nárazníků (foto VW) 

15) Diskrepance formy a funkce prvků masky (levé vyobrazení) 

vlevo nahoře: světlomet Peugeotu 407. opticky aktivní prvky jsou označeny zeleně, kdežto prvky, které se 
podílejí na tvorbě „výrazu“ jsou označeny fialovou barvou.  
vlevo dole: „výrazotvorné“ prostupy chladicího vzduch v  přídi Škody Fabia jsou označeny fialově, skutečný 
obrys chladiče zeleně.(foto Škoda) 

16) Strukturální analogie masky automobilu k zvířecí tváři 

Strukturální podobnost mezi maskou automobilu a prvky zvířecí tváře na příkladě srovnání habitu kočky 
rybářské Prionailurus Viverrinus a masky automobilu Peugeot 205 (1983). Prvky hrající v rámci struktury 
tutéž roli jsou vyznačeny stejnou barvou. Míra analogie je až zarážející, a vzájemné postavení prvků přídě 
automobilu  právě tímto způsobem rozhodně není vynuceno funkčními ohledy... (foto biolib.cz a 
wikipedie.org) 

17) Výrazy zvířecích očí versus automobilové světlomety 

Vyobrazení výrazů očí kočky (vpravo) s výkladem jejich významu uvádí Neubauer v eseji Esse obiectivum – 
esse intentionale uvedeném ve sborníku Scientia et Philosophia č. 8 (1997). Pro srovnání (vpravo) uvádíme 
vyobrazení sdružených světlometů různých výrobců a také jejich vzhled upravený doplňky. (v obou případech 
netvoří výraz jen bulva (parabola) ale i oční víčka (resp. zasazení světlometu do povrchu karoserie). 
Legenda k zobrazení světlometů: Vlevo shora dolů: BMW 6, Subaru Legacy, Saab 9-5,  
VW Transporter s „mračítky“. Vpravo shora dolů: VW generace 3 s nesériovými světly, 
Seat Ibiza, Audi A4 s nesériovými světlomety, VW Lupo s „mračítky“. 

18) Asymetrické přídě karoserií 

Nahoře vlevo: jeden z mála „opravdových“ asymetrických automobilů: prototyp Citroënu 2CV (cca 1939); 
Tatra 77 (1934) s třemi světly, umístěnými nicméně symetricky. (foto wikipedie / Národní technické muzeum 
Praha). 
Dole vlevo: Citroën XM a Škoda favorit byly oba navrženy (studiem Bertone) s asymetricky umístěným znakem 
na přídi, u obou bylo toto řešení během faceliftu nahrazeno symetrickým.(wikipedie). 

19) Nárůst výrazu 

„Výraz“ přední masky jako formální rys, který je vývojem stupňován. Shora: Peugeot 205 (1983); 206 (1998); 
306 (2006) (wikipedia/Peugeot). 
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20) Rysy „výrazu“ (Kinderschema a imponování) 

vlevo shora: biomorfní rezentace Toyoty Aygo (akční model „mazlík“) s pěkně patrným Kinderschema (viz 
toyota.cz); „dospělý“ a imponující Jaguar XJ (viz jaguarcz.cz) 
vpravo: hlavy se spouštěči pečovací reakce (Kinderschema) porovnané s hlavou bez těchto rysů (podle Lorenze 
1993: s. 118). 

21) „Rodinné znaky“  

Podobnost současně vyráběných automobilů na příkladu palety produkce fy. Ford Europe od šedesátých let. 
Barvy pozadí označují zhruba „geologické vrstvy“ modelů s podobným designem. Lze sledovat jednak 
sjednocování veškerých vyráběných modelů, jednak vývoj koncepce vnějšího ztvárnění. Stejně tak je patrná 
diferenciace modelů v rámci téže „vrstvy“ či „generace“: Zleva doprava lze postřehnout posun od „juvenilní“ k 
„dospělé“ formě zejm. na „výrazu“ přídě i celkových proporcích. 
Shora dolů: časová osa posloupnosti , zleva doprava třídy: 1) nejmenší (fiesta); 2) nižší střední (Escort / 
Focus); střední (Cortina / Sierra / Mondeo), nejvyšší (Granada / Scorpio) 
vyobrazení přejata z internetové encyklopedie wikipedia (www.wikipedia.org). 

22) Automobily mezních forem 

vlevo shora: k „jevení“ upravené vnitřní povrchy lowrideru, lowrider – hydraulický podvozek v akci, custom 
postavený na bázi Fordu Taunus; uprostřed shora: typický mural na kapotě lowrideru, (foto onebadpupp.com) 
off-road (Jeep CJ7); vpravo shora: typický hot-rod, Trabant „v tuningu“ (foto wikipedia.org). 

23) Informační a symbolické prvky na povrchu vozidel 

- předepsané prvky 

vlevo: „uniformovaná vozidla“ (foto Nova, Tatra, Hasiči Bruntál, regionální deník); vpravo: nahoře: 
předpisová označení na vozidlo (podle Weigela 2007); dole: provedení tabulek registračních značek. (viz 
denker.cz) 

- spontánní prvky povrchové komunikace 

Vlevo nahoře a dole: zádi automobilů vybavené symboly; symbol „dítě v autě“ ve francouzské mutaci (foto 
archiv autora). 
Vpravo: nahoře: samolepky příznivců soupeřících značek Opel a VW (Německo), dole: ukázky z katalogu 
amerického internetového obchodu decalshop, který nabízí samolepky na nárazník s křesťanskými náměty, 
zcela vlevo samolepka na zádi busu pražské MHD (foto kuba.petriny.net) 

 

 


