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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o podzemí, 

metaforicky řečeno o vnitřnostech města. 

Zaměřuji se na vybrané typy městského podzemí, 

které popisuji. Jedná se o sklepení (běžná 

i historická sklepení veřejných budov), kanalizační 

systém, metro, katakomby, štoly a vojenské 

podzemní objekty. Na podzemí pohlížím 

fenomenologicky, historicky, archeologicky nebo 

skrze literární a výtvarné odkazy. 

Cílem práce je zmapovat území podzemních prostor 

města a pokusit se nalézt jejich aspekty, ty následně 

didakticky transformovat. Toho se snažím dosáhnout 

studiem literatury i praktickým zmapováním terénu – 

navštěvováním podzemních prostorů různých typů. 

Vybranými prostory se stalo sklepení fary v Bezdězu, 

Kostnice v Kutné Hoře, Kaple Božího těla v Kutné hoře, 

Čistička odpadních vod v Bubenči a stavba metra linky 

D na Pankráci. 

V didaktické části transformuji základní poznatky 

o podzemí do vyučovacích jednotek, které 

realizuji ve školním i mimoškolním prostředí. 

Cílem didaktického projektu bylo seznámit žáky 

s podzemím města v jeho základních podobách 

(sklepy, kanalizace, metro) a tím vést žáky 

k vnímání důležitých souvislostí fungování města 

včetně jeho skrytých a okrajových aspektů. 

Důležitou součástí práce je vlastní výtvarná 

tvorba, která je inspirována navštívenými místy. 

Obsahuje také druhou část, která pracuje  

 

 

s fiktivním konceptem nálezu sklepní místnosti. 

Celek výtvarné části tedy představuje vyvažování 

mezi dokumentárním a fantazijním, skutečným 

a fiktivním. 

 



 
 

ABSTRACT 

My diploma thesis deals with subterranean 

spaces, the insides of a town. It focuses on 

selected types of a town underground which are 

described. These types include cellars (common 

house cellars as well as that of public historical 

places), a canalization system, metro, catacombs, 

adits and military underground spaces. 

I concentrate on the subject through contexts of 

phenomenology, history, archaeology, literature, 

and visual arts. 

The aim of the thesis is mapping subterranean 

places, trying to find their aspects and using them 

for a didactic transformation. I try to conceive 

that by studying the literature as well as by 

a practical research: I visit several underground 

places of a different kind. The selected places 

consist of the personage cellar in Bezděz, the 

Cemetry church of all Saints in Sedlec – Ossuary, 

the Corpus Christi Chapel in Kutná Hora, the Old 

Wastewater Treatment Plant in Bubeneč and the 

construction tunnel of metro line D in Pankrác. 

The didactic part transforms basic findings into 

a number of lessons. These are carried out in 

a school and out-of-school background. The aim 

of the didactic project is introducing the topic in 

its basic forms (mainly cellar, canalization and 

metro) to the pupils. Hopefully, this can lead 

them to perceive the important context of the 

functioning of a town including its hidden and 

marginal aspects. 

 

 

An important part of the thesis is my own work of 

art which is inspired by visited places. It also 

contains another part which works with a fictional 

concept of discovering a new cellar room. 

Therefore, the artistic part as a whole represents 

balancing between documentary and fantastic, 

real and fictional 
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ÚVOD 
Staří Řekové ve svých bájích přidělili podzemí 

důležitou funkci. Pod zem – lépe řečeno pod svět, 

odtud slovo podsvětí – situovali rozsáhlé sídlo 

zemřelých. Vládcem této říše byl Hádes, bůh 

podsvětí. Říší protékala podzemní řeka Styx, která 

byla určitou spojnicí mezi světem živých 

a zemřelých, jenom po ní se člověk mohl do 

podzemní říše dostat. K tomuto účelu zde byl 

převozník Cháron, který zemřelé převážel na své 

loďce. I v moderním městě můžeme nalézt jisté 

průchody do útrob. Stanice metra s dlouhými 

schody vedoucími dolů, kanály, které míjíme na 

chodnících, dveře, za kterými se nachází opět 

schodiště, tentokrát vedoucí do neznámého 

sklepení. Walter Benjamin považuje tyto průchody 

za spojnice nejen mezi povrchem země a jejími 

útrobami, ale právě i samotným podsvětím. 

(Benjamin, 2002) 

V diplomové práci bych ráda navázala na svou 

bakalářskou práci s názvem Chodníky – mlčenlivá 

svědectví. Z povrchu ulice prozkoumávaného 

prostřednictvím chodníků se chystám zamířit pod 

její povrch a zabývat se fenoménem městského 

podzemí. V bakalářské práci jsem se již dotkla 

tematiky kanálů jako průchodů do útrob města. 

Skrze tyto průchody bych se nyní ráda dostala 

fakticky i metaforicky hlouběji, v mojí práci se 

 

 

 

 

 

vedle historických sklepení, katakomb nebo metra 

objeví právě i oblast kanalizace. Ve své práci se 

snažím téma nahlížet nejen z výtvarného hlediska, 

ale také skrze oblast literatury, filmu, historie 

a místy i techniky nebo archeologie. Doufám, že se 

tak práce stane určitým pohledem na danou 

problematiku skrze mezioborové informace, 

náhledy a spojitosti. Součástí práce jsou popisy 

mých návštěv několika podzemních prostorů, 

které se snažím různými způsoby uchopit a snad 

i pochopit. Pro zvýraznění a oddělení těchto částí 

v textu používám šedou barvu. 

Pro téma podzemí je důležitý prvek skrytosti. To, 

co je našim zrakům skryté, často poutá lidskou 

pozornost. Často nevíme nebo pouze tušíme, co se 

skrývá pod zemí a tato nevědomost nás může 

přitahovat. Ráda bych část této nevědomosti 

překonala a prostřednictvím své práce poodkryla 

část rozsáhlé oblasti podzemí.  Fenoménem 

městského podzemí se ve svých tezích zabývali 

například teoretici umění Walter Benjamin 

a Georges Didi-Huberman. Téma se objevuje také 

v populární kultuře – prostředí podzemí bývá 

využíváno jako dějiště tajemných příběhů 

v kvalitní i brakové literatuře a filmové tvorbě. 

Jako základní příklad mohu uvést Bídníky Victora 

Huga – Jean Valjean se ve chvíli nebezpečí uchýlí 

do pařížských stok, kterými pod městem putuje.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

DIDAKTICKÁ ČÁST 

VÝTVARNÁ ČÁST 
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1 CO JE SKRYTÉ  

POD ZEMÍ 

Podzemí je důležitou součástí města, se kterou se 

však příliš často nesetkáváme. Podzemní prostory 

ukrývají základy domů a historická sklepení stejně 

jako prvky důležité pro fungování města – štoly, 

díky kterým je možné čerpat suroviny nacházející 

se pod zemí, podzemní dopravní tepny 

přepravující nás pod dlažbou ulice nebo sanitární 

zázemí města v podobě kanalizace.  

Městské podzemní prostory můžeme přirovnat 

k rozsáhlému systému vnitřností města – střeva, 

svaly, tepny, kosti… Každý z popisovaných typů 

podzemí představuje typ útrob důležitých pro 

fungování celého organismu. Každý má své 

specifické místo. Co by byl dům bez sklepení? Jaké 

by byly naše každodenní životy bez systému 

kanalizace? 

Dle dochovaných zdrojů se podzemní stavitelství 

uplatňovalo už v Babylonu, kde byla vybudována 

chodba spojující palác s chrámem. (Trávníček, 

1988, s. 3) Některá historická města disponují 

poměrně rozsáhlými podzemními prostory. 

V literatuře často zmiňovaným městem je Paříž, na 

jejíž podzemí se soustředilo mnoho autorů. Proto 

se příklad Paříže několikrát objeví i v mojí práci. 

V obecné souvislosti bych ale ráda zmínila 

rozsáhlou práci Waltera Benjamina The Arcades 

Project, u nás překládáno jako Kniha pasáží. 

Benjamin popisuje Paříž jako město postavené na 

systému jeskyní a podzemních tunelů, z nichž 

některé ústí na povrch a lidé je běžně využívají – to 

je případ metra a dalších podzemních drah. Tyto 

nové technologické tunely a průchody se ale 

propojují s těmi starými – s raně středověkými 

klenbami, katakombami nebo vápencovými lomy. 

(Benjamin, 2002, s. 85) To dokládá i Victor Hugo 

větou, kterou jsem použila už ve své bakalářské 

práci: „Takto má tedy Paříž pod sebou ještě Paříž 

druhou; Paříž stok, která má své ulice, křižovatky, 

náměstí, slepé uličky, tepny i svůj oběh krve tvořený 

bahnem, jenom tomu chybí lidská podoba.“ (Hugo, 

1984, s. 537) 

Podle Jana Charváta v podzemí zůstává duch 

místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se 

často pomalu vytrácí a proměňuje. Podzemí je 

možná vlhké a studené, uchovává ale mnohá 

tajemství. Podzemí města „nese zvláštní 

všeobjímající nasládlou vůni tunelů vycházejících 

z míst dávno zaniklých paláců a pohřebišť, 

starobylých artefaktů ztracených v podzemních 

vodách a bahně“. (Charvát, 2017, s. 21) 

To, že nevíme, co se pod známými prostory skrývá 

(a zároveň víme, že tam něco je), v nás může 

evokovat pocit zvědavosti a tajemna. Dosazujeme 

si fantastické scénáře. Když Švankmajerova 

Alenka sjede výtahem dolů pod úroveň přízemí, 

objevují se kolem ní podivné neznámé předměty 

a prostředí. I v průběhu dějin měli lidé sklony 

představovat si podzemní chodby mnohem 

rozsáhlejší a zajímavější, než ve skutečnosti 

jsou – objevovaly se různé fámy a lidové příběhy 

o podzemních labyrintech, chodbách 

propojujících na hony vzdálená místa nebo 
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tajuplné příběhy z podzemí. Například česká 

braková spisovatelka Popelka Biliánová popisovala 

v 19. století rozsáhlé chodby, které se měly 

nacházet pod Vyšehradem – velká část z jejího 

vyprávění byla naprostá fikce, která se však snažila 

vyvolat dojem reality. Neznámému a nepříliš 

zmapovanému máme tendenci přidávat, domýšlet 

si. Nalezení obyčejné sklepní chodby pak může být 

pro mnoho lidí určitým zklamáním. 

Často také s podzemím spojujeme motiv něčeho 

skrytého a schovávaného. Ve filmu Metropolis je 

do podzemí odsunuta pracující třída, která 

zajišťuje fungování města – vyšší třída je pak 

z povrchu zkrátka nevidí. Tento aspekt má 

zakotvení v našich dějinách. Podobně fungovaly 

různé koncepce i realizace podzemních továren, 

kdy však šlo také o přesunutí prostorů do podzemí 

z důvodů lepšího využití místa. Podzemí 

představuje druhou rovinu. Rovinu skrytosti. 

Použijeme-li anglický výraz pro podzemí, tedy 

underground, dostává pojem pro mnoho lidí nový 

význam, přidanou hodnotu. Pod tímto výrazem se 

schovává hnutí proti režimu, „podzemní“ hnutí 

mimo oficiální scénu. Underground je na našem 

území neodmyslitelně spjat s obdobím 

normalizace. Existují ale také ranější 

undergroundové skupiny, například skupina 

Maffie, která u nás působila během první světové 

války a jejímž členem byl například T. G. Masaryk.  

Pojem podzemí je tedy poměrně široký a pro jeho 

zpracování v rámci diplomové práce je nutné 

vybrat jen jeho esenci. V následujících částech se 

soustředím na reálné architektonické prostory 

podzemí města. Představím vybrané typy 

podzemních prostorů. Pokusím se popsat jejich 

základní rysy a aspekty, zaměřím se na zajímavá 

místa nebo fakta a popíšu vlastní návštěvy 

konkrétních míst. Volila jsem takové aspekty, 

které považuji za nosné, neopomenutelné nebo 

určitým způsobem zajímavé. Teoretickým 

popisem různých typů podzemí včetně 

konkrétních staveb si také připravuji půdu pro 

didaktickou a výtvarnou část práce. Soustředím se 

na ty aspekty, které rozvíjím v didaktickém 

projektu nebo ve vlastních výtvarných pracích. 

2 VYBRANÉ TYPY 

MĚSTSKÉHO PODZEMÍ 

2.1 Sklepení 

Sklepení představuje kostru města. Tvoří jeho 

základy, zázemí, dům drží v jeho stabilitě 

a pevnosti. Někdy ho drží drobnými zápěstními 

kůstkami, jindy potřebuje všech 210 kostí, které se 

rozmanitě větví a napojují, aby udržely honosné 

historické budovy nebo propojily vzdálenější 

místa. 

Existence sklepení je podle Gastona Bachelarda 

předpokladem vertikality domu. (Bachelard, 2009, 

s. 41-42) Tuto vertikalitu vytváří polarita sklepa 

a půdy, dvě opačné perspektivy, které dělají dům 

kompletním. Půda reprezentuje vědomí 

a racionalitu, sklep pak nevědomí a irracionalitu, 

“temné bytí domu”. (Bachelard, 2009, s. 42) Zde 

Obr. č. 2. Sklepení fary v Bezdězu: tma, ze které 
vystupují obrysy vchodu do další části sklepení. 
Vlastní fotografie, 2019.  

 

Obr. č. 2. Sklepení fary v Bezdězu: tma, ze které 
vystupují obrysy vchodu do další části sklepení. 
Vlastní fotografie, 2019.  

 

Obr. č. 3. Sklepení fary v Bezdězu: tma, ze které 
vystupují obrysy vchodu do další části sklepení. 
Vlastní fotografie, 2019.  

 

Máte sklep? A mohla bych ho vidět? 

Věta z filmu Kulový blesk se stala v českém prostředí 

kultovní. Z toho důvodu mě nevyhnutelně 

doprovázela v průběhu tvorby práce  

 

Obr. č. 5. Sklepení fary v Bezdězu: tma, ze které 
vystupují obrysy vchodu do další části sklepení. 
Vlastní fotografie, 2019.  

 

Obr. č. 1. Záběr z filmu Metropolis Fritze Langa 
(1927): dělníci v podzemí 
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Bachelard pracuje s metaforou C. G. Junga. Jung 

uvažování o sklepě v souvislosti s nevědomím dále 

rozvíjel na zajímavém příkladu: zaslechne-li člověk 

v domě podezřelý zvuk, bude se domnívat, že se 

ozývá z půdy. Když po prohledání půdy nic 

nenalezne, spokojí se s vysvětlením, že si zvuk 

pouze představoval. Ve skutečnosti se ale bál jít 

podívat do sklepa. Na půdě mohou šramotit krysy, 

ve sklepě by ale mohl najít něco mnohem horšího. 

(Bachelard, 2009, s. 42) Bytosti obývající v našich 

představách sklep nemají tak jasné obrysy, jsou 

záhadnější a o to znepokojivější. 

Panelové domy ale skutečné sklepení nemají. 

Často sice obsahují sklepní kóje, ty však nemají 

opravdový charakter sklepa a většinou ani nebývají 

situované pod zemí. Proto je pro panelové domy 

charakteristická pouze horizontalita. Vertikalitu 

postrádají, stejně jako postrádají svoje kořeny. 

(Bachelard, 2009, s. 49) Atmosféru těchto 

panelákových sklepů zachytil na svém obraze 

Cellar Josef Bolf. Temný prostor vymezený mnoha 

dveřmi obohatil o svou typickou magičnost a pocit 

nejistoty a strachu. Ten můžeme v souvislosti 

s panelovými domy a sídlišti naleznout i v mnoha 

dalších Bolfových obrazech. 

Zajímavý popis sklepení poskytuje Henri Bosco ve 

své knize Starožitník. Pod domem hlavního hrdiny 

Starožitníka se nachází složité systémy 

podzemních labyrintů: popisuje klenutou rotundu, 

z níž vedou čtyři dveře do dalších částí, například 

kaplí, svatyní nebo paláců. Bosco tyto fenomény 

nazývá ultrasklepy. (Bachelard, 2009, s. 45) 

2.1.1 Běžná sklepení 

Asi nejbližším a nejsnáze dostupným podzemím je 

pro člověka jeho sklep. I v běžných sklepech, které 

mnohdy nepovažujeme za zajímavé, se dají nalézt 

zajímavé věci. Sklepy jako skryté části domu 

mohou ukazovat pravou podstatu domu i jeho 

obyvatel. Můžeme zde nalézt věci obyčejné 

a nepoužívané, stejně jako věci, které zde chtěli 

jejich obyvatelé ukrýt před zraky návštěvníků 

domu nebo věci, které v sobě uchovávají kus 

historie. Z návštěv běžných sklepení jsem 

nashromáždila řadu fotografií, objevů i zajímavých 

předmětů. Jedná se například o hákový kříž 

nakreslený na klenbě sklepení v kamarádčině 

domě, který připomíná období, během kterého se 

do jejich domu před válkou nastěhovala německá 

rodina, která se zde chtěla trvale usadit po válce. 

Zde se objevuje zajímavá návaznost na podzemní 

nález v jiném domě. Spolužačka při vykopávkách 

kvůli opravě kanalizace nalezla zachovalý odznak 

SS. Odkaz 2. světové války je pro nás 

prostřednictvím těchto drobných objevů stále 

aktuální. 

V rámci předmětu Grafika v bakalářském studiu 

jsme se spolužáky zpracovávali právě téma sklepa. 

Má grafika na toto téma se spolu s grafikami 

spolužáků stala součástí cyklu. Přestože jednotlivé 

grafiky měly rozdílné autory, dají se v nich spatřit 

podobné prvky. Jedním z nich je skladování 

potravin jako asi nejběžnější a nejtypičtější způsob 

využívání sklepních prostorů. Tento prvek se 

objevuje ve formě zavařovacích sklenic. Dále se 

objevuje práce se samotným prostorem sklepení – 

Obr. č. 3. Josef Bolf, Cellar, 2012. 

Obr. č. 4. Sklepení kamarádčina domu – na stropě 
si můžeme všimnout zapsaného data 9. 2. 38 
a kresby hákového kříže. Foto Anna Vágnerová 
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jeho členitostí a geometrií. Posledním rozměrem 

prací je určité tajemno a fantastično sklepních 

prostorů – objevují se neurčité postavy ve tmě, 

jedna z prací zachycuje podzemní kobku s dušemi 

zemřelých.  

Sklepení je často používáno jako dějiště tajemných 

a strašidelných příběhů – těch kvalitních i těch 

spíše brakových. Ve sklepě se podle opakujících se 

vzorců schovávají nejrůznější stvoření, kvůli nimž 

se lidé do sklepa bojí chodit. To, co činí sklep 

znepokojivým, je zkrátka fakt, že se nachází pod 

zemí, pod známou a bezpečnou úrovní. Vyznačuje 

se pak tmou a temnými zákoutími plnými 

rozličných předmětů. Ty ve tmě vypadají jinak než 

za světla a naše smysly si neurčité tvary rády 

domýšlejí. Sklep často nemáme pořádně 

zmapovaný a představuje určitý prvek neznáma. 

Často je přítomný také specifický zatuchlý a vlhký 

zápach, někdy mokro a zima. Můžeme vnímat 

nedostatek čerstvého vzduchu. Atmosféru místa 

formuje také postupný sestup dolů. S každým 

dalším schodem se dostáváme níže a hlouběji pod 

úroveň země, pod známé a probádané. Děti (ale 

určitě i dospělí) se pak často bojí do sklepa chodit. 

V didaktické části se ale ukázalo, že to rozhodně 

není pravidlem.  

Literatura i film tedy využívají prvek strachu 

spojený se sklepením, objevuje se také 

v souvislosti se skrytostí. Legendární Rychlé Šípy 

použijí podzemní chodbu z Hřbitovní kaple k tomu, 

aby se nepozorovaně dostaly na tajnou vontskou 

radu v chrámovém prostoru kostela sv. Jakuba. 

(Foglar, 1970) V Poeově povídce Černý kocour se 

jádro příběhu odehrává právě ve sklepení. Hlavní 

hrdina se po spáchání vraždy své ženy rozhodne 

zazdít její tělo ve sklepě: „Rozhodl jsem se, že ji ve 

sklepě zazdím – tak jako ve středověku zazdívali své 

oběti mniši. K takovému účelu se sklep dobře hodil.“ 

(Poe, 1988, s. 28) 

Pro podobně děsivé scénáře využil prostor 

sklepení grafik Giovanni Piranesi v 18. století. Na 

jeho grafickém Cyklu Věznice (Carceri) vidíme 

rozsáhlé několikaposchoďové sklepní cely. 

Osobně jsem si prošla několik různých sklepení. 

Zajímavá byla návštěva sklepení fary v Bezdězu, 

kam se běžně nedá dostat. Budova je uzavřena 

a místo ní je využívána fara v Bělé pod Bezdězem. 

Budovu fary jsem navštívila s dětmi během 

výtvarného tábora, tento zážitek dále popisuji 

v didaktické části práce. Dům měl atmosféru 

opuštěnosti, šedi a špíny. V budově jsme viděli 

například starou poničenou vanu nebo staré zašlé 

kusy oblečení. Tato špína vyvrcholila ve sklepení 

množstvím bláta, které zde bylo. Nejnižší část 

sklepení totiž běžně bývá zatopená, při návštěvě 

to tak shodou okolností nebylo. V tomto blátě se 

daly matně rozeznat různé předměty, které jsou 

jindy utopené ve vodě – kbelík, lžíce, kusy dřeva 

nebo papírů nebo i celý hrnec. Mohu se jen 

domýšlet, z jakého důvodu zde tyto předměty 

zůstaly. Pro nižší část sklepení byla 

charakteristická v podstatě stoprocentní tma. Bylo 

nutné si na cestu svítit baterkou, a i tak postupovat 

pro jistotu opatrně. Prostor tvořila kruhová klenba 

i rovné stropy.  
Obr. č. 6. Giovanni Battisca Piranesi, grafický list 
z cyklu Carceri, 1750. 

Obr. č. 5. Vlastní skica sklepení: typické skladování 
potravin v zavařovacích sklenicích. 2016 
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2.1.2 Veřejná (historická) podzemí 

V mnoha městech a stavbách jsou dodnes 

zachována historická podzemí, z nichž mnohá se 

dají navštívit. Jedná se například o systém 

městského podzemí v Plzni, Jihlavě a Znojmě nebo 

o historické budovy jako je Vyšehrad nebo 

Staroměstská radnice. 

Asi nejsnáze přístupným pražským podzemím je 

podzemí Vyšehradu – Gorlice a systém kasemat. 

Jsou zde uloženy původní sochy, jejichž kopie stojí 

na Karlově mostě, tvoří tak zvláštní typ 

uměleckého díla, které můžeme spatřit pouze pod 

zemí. Tento způsob umístění je poměrně 

jedinečný. Sál posloužil režisérovi Davidovi 

Ondříčkovi k natáčení parodického filmu Jedna 

ruka netleská – zde sklep skutečně sloužil 

k ukrývání temných částí osobnosti, které se 

postupně dostávají i na povrch. Jedna z hlavních 

postav ztělesněná Ivanem Trojanem ve sklepě pod 

svou restaurací pořádá nacistická setkávání, 

během kterých se svým chováním a projevem 

postupně proměňuje v postavu Hitlera. 

Dalším místem, které se dá běžně navštívit i v jeho 

podzemní části, je Staroměstská radnice. Na 

historii jejího sklepení by se daly zajímavým 

způsobem pozorovat historické události. Podzemí 

Staroměstské radnice je architektonicky 

seskládáno z různých uměleckých slohů, bylo 

stavěno v různých dobách. Můžeme zde spatřit 

románskou i gotickou klenbu. V roce 1945 těmito 

místy utíkali obránci Prahy, mezi nimi například 

i Mikuláš Medek. (Cílek, 2015, s. 171) V jiné době 

bylo sklepení používáno jako vězení, vězněn zde 

byl například Jan Želivský.  

Příkladů, které oplývají historickou hodnotou, 

bychom našli více. Ráda bych zmínila ještě chrám 

Cyrila a Metoděje, v jehož kryptě se ukryli účastníci 

operace Anthropoid po uskutečnění atentátu na 

říšského kancléře Reindharda Heydricha. 

V současné době se pod kryptou nachází nově 

zbudovaný prostor Národní památník hrdinů 

heydrichiády, pietní místo k upamatování 

historické události. 

Podzemní prostory historických budov jsou často 

opředeny fikcí. Jsou spjaty s různými příběhy 

o jejich rozlehlosti a spletitosti, kterým se dá jen 

těžko uvěřit. Zároveň jsou známé i příklady, které 

nás ujišťují o tom, že některé podzemní chodby 

skutečně rozsáhlé jsou. Často je tedy těžké se 

rozhodnout, kterým příběhům věřit a které brát 

s rezervou. 

Z veřejných podzemí jsem navštívila kapli Božího 

těla v Kutné Hoře. Nachází se vedle chrámu sv. 

Barbory, a tedy vedle její monumentality může 

lehce zaniknout. Jedná se o prostou síň, která byla 

zbudována jako dvoupatrová hřbitovní kaple 

s kostnicí. Horní patro však pravděpodobně nebylo 

nikdy dokončeno. (Kutná Hora – městský 

informační portál, ©2016) Dolní patro kaple se 

nachází pod zemí, díky oknům v horní části zdí je 

však překvapivě prosvětlená. Tma zde není 

důležitou součástí prostoru, neformuje ho. 

Zároveň se jedná o mnohem úpravnější, úhlednější 

a také prostornější podzemí, než se kterými jsem 

se potkala v jiných případech. S tímto typem se ale 
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potkáváme i v běžném životě – pod zemí jsou 

situovány například restaurace, kavárny nebo 

divadelní sály, které nemají s temnotou, 

tajuplností a špínou běžných sklepení nic 

společného a spíše vyniká jejich architektonický 

aspekt. Zajímavá klenba, cihlové nebo kamenné 

zdi často činí prostor atraktivním. V případě kaple 

je to působivá stropní klenba. 

2.1.3 Románská “sklepení“ 

V této drobné kapitole bych ráda popsala zajímavý 

jev, který můžeme v některých budovách spatřit. 

V průběhu našich dějin se úroveň země postupně 

zvyšuje. Důvodem je přirozený nános půdy 

v průběhu let a také zavážení terénu kvůli 

protipovodňovým opatřením a různým stavebním 

pracím. Části budov, které dříve stály nad zemí, se 

tímto způsobem dostávají pod zem. Z přízemí se 

stává podzemí. Tyto románské „sklepy“ pak 

můžeme rozlišit od těch běžných například díky 

oknům – dříve s výhledem ven, nyní pod zemí 

ztratila svůj význam. Na Starém městě v Praze se 

úroveň země na některých místech zvýšila až 

o 8 metrů. (Cílek, 2015, s. 168) Důkaz postupného 

zvyšování úrovně země můžeme spatřit například 

ve sklepení Staroměstské radnice.  

Historicky cenným příkladem v Praze je také dům 

Na Kocandě v Křižovnické ulici, ve kterém byly při 

rekonstrukci nalezeny zbytky Valentinské brány ze 

13. století. Valentinská brána bývala součástí 

staroměstského opevnění, stála u bývalého 

kostela sv. Valentina. V těchto místech byly dříve 

brody, místo se dle starého plánku nacházelo 

v podstatě na vodě. Brána ležela 5 metrů pod 

dnešní úrovní ulice. Celý systém opevnění byl 

poměrně rozsáhlý, dnes nám z něj zůstávají pouhá 

torza. (ČT24, ©2017)  

Tyto příklady nám mohou pomoci si uvědomit, 

nakolik město dříve vypadalo jinak, než jak ho 

dnes známe. Změnil se i tak zdánlivě stabilní 

prvek, jakým je úroveň země. Důležité je ale 

nevnímat právě i tyto prvky jako shora dané 

a neměnné a spíše si je uvědomovat v historických 

souvislostech a širším kontextu. 

2.1.4 Staré pod novým 

Podobně se pod některými budovami nachází 

zbytky domů, přes které byly novější domy 

postaveny. Často až v průběhu historie nacházíme 

v podzemí domů pozůstatky jejich starších variant. 

Tak byla například v roce 2004 nalezena pod 

Profesním domem rotunda. Před svým nalezením 

byla 376 let zasypaná. (Čiháková, Muller, 2006, 

s. 101)  

Zajímavým příkladem je Křižovnické sklepení, 

které se dotýká základů Juditina mostu nebo 

Břevnovský klášter, pod nímž se schovává 

presbyterium o 700 let staršího kostela sv. 

Markéty. (Cílek, 2015, s. 175) Na těchto místech se 

unikátním způsobem střetává staré s novým 

v jediné budově. Nové staré navenek přebilo, 

zachovalo ho ale ve svých útrobách. K mnoha 

lidem se ale tato informace nedostane a budou 

vnímat dům pouze v jeho zjevné rovině. Proto je 

zajímavé si uvědomit a připomínat, že to, co (nejen 

Obr. č. 8. Kostel sv. Markéty pod Břevnovským 
klášterem 

Obr. č. 7. Pozůstatky Valentinské brány v domě Na 
Kocandě 
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dnes) známe, respektive vidíme, nemusí být vše, 

co daná věc obsahuje. Toto vědomí se dá 

vztáhnout na mnoho aspektů života. 

2.2 Střeva měst: kanalizace 

Jedním z nejdůležitějších fenoménů podzemí 

města z hlediska jeho funkčnosti je bezesporu 

kanalizace. V naší metafoře podzemí jako 

vnitřností města by kanalizace nepochybně 

představovala střeva. Obrovskou, rozvětvenou síť 

střev. Vybudování kanalizačního systému v 19. 

století změnilo fungování i vizuální podobu měst. 

Výrazně proměnilo prostorovou skladbu města, 

vytvořilo jeho další – podzemní – rovinu, která 

umožňuje odvádění odpadu z povrchu. (Janata, 

2011) Přesto je kanalizace stále nereflektovaným 

a nedoceňovaným tématem z technického 

i urbánního hlediska a není příliš zabudována 

v obecném povědomí, vnímáme ji jako 

samozřejmost. 

Kanalizace a potrubí v sobě mají punc čehosi 

odpudivého, znepokojivého. Vědomí obsahu 

trubek v nás může vzbuzovat určitou nechuť. Josef 

Bolf hovoří ve svém animovaném filmu Těžká 

planeta o strachu, který v něm vzbuzovalo potrubí 

v panelovém domě, ve kterém jako chlapec bydlel. 

Představoval si, že potrubí praskne a všechny 

splašky vytečou ven až nahoru do jejich bytu. 

Motiv potrubí se objevuje i v Bolfových malbách, 

například na obrazech Eyesore, Vědomí a Prasklé 

potrubí 1 a 2, které se odehrávají v prostředí 

sklepní strojovny, ve které došlo k havárii. (Bolf, 

2018, s. 85 a 201) 

Kanály i stoky v sobě ale ukrývají určitou 

archeologii města. Nesou pozůstatky organického 

života, „odpadky veškerého městského života“, 

„hromady organické hmoty“ (Didi-Huberman, 2010, 

s. 81 a 71) a někdy i vzácné objevy s puncem 

historie. Didi-Huberman popisuje ve své knize 

Ninfa moderna nález Maratova rubáše, který učinil 

při svém sestupu do pařížských stok 

devatenáctého století stavitel kanalizace 

Bruneseau. Na špinavém roztrhaném hadru našel 

vyšitý erbovní znak, díky kterému tento předmět 

ve stylu městské relikvie mohl rozpoznat. To, co 

bylo kdysi smeteno pod povrch, se přes svůj 

postupující rozklad Bruneseaumu znovu vyjevilo ve 

své finální podobě, stále si v sobě nesoucí díl 

historie. 

Pařížské stoky této doby popisoval také fotograf 

Nadar na fotografiích i ve své knize Když jsem byl 

fotografem. Do kanalizací se vypravil za účelem 

prvních fotografických pokusů při umělém 

osvětlení. Popisuje barvité obrazy navštíveného 

místa: „špinavý obsah kanálu s hustou pěnou na 

povrchu“ obklopený skupinou kanálníků vyrušenou 

při práci. Cedulky s názvy ulic, pod nimiž se 

pohyboval. Ohromné litinové potrubí – hlavní 

vedení městského vodovodu. Řady a řady úzkých 

i širších chodeb, které tvoří rozsáhlou labyrintickou 

síť kanalizace. A hlavně – voda. Voda všude kolem, 

nezdravá a odporná, vydávající chrčení, hučení 

i bublání… (Nadar, 2018, s. 85, 86 a 89). Svět 

podzemí pro Nadara nabízel „nekonečné pole 

Obr. č. 9. Felix Nadar, Paris Sewers, 1864-65 

65 

 

Obr. č. 7. Felix Nadar, Paris Sewers, 1864-65 

65 

Obr. č. 10. Josef Bolf, Prasklé potrubí 2, 2008 
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možností stejně zajímavých jako na zemském 

povrchu“. (Nadar, 2018, s. 84) 

Předmětem zájmu umělců se mohou stát kromě 

kanalizací jen jednotlivá potrubí. Dominik Lang 

vytvořil instalaci s názvem Odpad, ve které 

zvýrazňuje potrubí v prostoru galerie jeho prostým 

prodloužením. (Artlist – databáze současného 

umění, ©2006) Motiv potrubí využili také ke své 

instalaci s názvem 5866 bratři Petr Stolín a Jan 

Stolín. Místo vodovodního potrubí ale pracovali se 

vzduchovým potrubím. (TZB-info, ©2001) Epos 

257 zase motiv potrubí využil jako motiv 

ozvláštnění veřejného prostoru. V jeho instalaci 

z hlubin země vyráží mohutné červené potrubí. 

Název Olghoi Khorkhoi odkazuje k bájnému 

zvířeti, které tak Epos 257 dosadil do ulic. Potrubí 

bylo instalováno na různých místech v různých 

podobách a různém rozsahu. Někdy rozsáhlý 

objekt vzbuzoval právem údiv, jindy zůstal jen 

nepatrným zásahem bez většího povšimnutí 

kolemjdoucích. 

2.2.1 Pohledy do historie 

Nejstarší systém kanalizace je starý 

pravděpodobně přes 6000 let a pochází 

z Mezopotámie. Trubky z pálených cihel zde 

propojovaly domy s hlavní kanalizací 

a pokračovaly výpustí do řeky – na danou dobu se 

jednalo o velice vyspělý systém. Starověký 

kanalizační systém se zachoval také v Jeruzalémě 

nebo v Římě – zde se jedná o slavnou Cloaku 

maximu. (Diamond, Kassel,2018, s. 12-14) 

Při modernizaci měst v 19. století se stavitelé 

navraceli právě ke starověkým systémům. Jak 

popisuje Janata (2011, s. 4), odpad se v 19. století 

stal problémem, který bylo třeba vyřešit. Překážel 

hygienizaci člověka i měst a bylo ho třeba 

odsunout. Nejlépe pod zem, kde s ním většina lidí 

už nebude muset přijít do kontaktu. Kanalizace se 

tedy začala budovat v podzemních prostorách 

(velko)měst. Nakolik byl tento proces důležitý pro 

celkový vývoj civilizace, můžeme každý sám 

posoudit na našem každodenním fungování. Měl 

ale také na svědomí umenšení mytického 

a tajemného charakteru podzemí. Stalo se nyní 

hlavně zásobárnou našich odpadů.  

Zakladatelem moderního kanalizačního systému 

na našem území byl v 18. století František Antonín 

Herget. (Hájek, 2015, str. 147). Důležitým 

mezníkem v modernizaci města byla stavba 

Čističky odpadních vod v Bubenči podle návrhu 

Williama Lindleyho.  

Obr. č. 11. Epos 257, Orghoi Khorkhoi, 2009. 

 

Obr. č. 8. Epos 257. Olgoj Chorchoj 

Obr. č. 12. Dominik Lang, Odpad, 
2005 
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Historická budova čističky nyní slouží jako 

muzeum a je národní technickou památkou. 

V současné době dokonce usiluje o zařazení na 

seznam památek UNESCO. Důležitá ale není 

pouze technická stránka čističky, ale její vizuální 

podoba. V rámci svého průzkumu jsem se rozhodla 

navštívit čističku jako běžně přístupný objekt, do 

kterého se dá uspořádat například i exkurze 

s dětmi. Prohlídka čističky je k dispozici 

s průvodcem, trvá zhruba hodinu a její součástí 

může být také projížďka na trámu usazovací 

nádrží. Celkově pro mě byla prohlídka skutečným 

(nejen) vizuálním zážitkem. Cihlové zdi, zvuk 

kapající vody, kontrasty tmy a ostrých zářivek. 

Architektura čističky zde skutečně souzní s jejím 

charakterem a funkcí. Přestože už nyní funkční 

není, nezdá se opuštěná a je vidět, že je o ni stále 

pečováno. Zajímavá byla hlavně možnost projít se 

starou kanalizační stokou. Právě zde se natáčel 

film Bídníci, při cestě stokou jsem si vybavila 

tísnivé scény. Během prohlídky jsem měla na rozdíl 

od jiných objektů ideální podmínky 

k dokumentování místa. Povedlo se mi tedy 

několik zajímavých fotografií a hlavně záběrů 

videa, se kterými jsem dále pracovala v rámci 

výtvarného projektu. Návštěva čističky mne navíc 

znovu utvrdila v přesvědčení, že je téma podzemí 

(včetně i pro někoho nezajímavého tématu 

kanalizace) pro žáky nosné a lákavé. Prohlídky 

jsem se zúčastnila společně se dvěma rodinami. 

Radost dětí z podzemního prostoru se nedala 

přehlédnout. Dolehly ke mně také útržky hovorů: 

„Tady už budeme ve stoce. Myslíš, že tu žijou želvy 

Ninja?“ nebo „Teď jdeme ještě hloubš dolů, to už 

bude fakt úplně v podzemí!“ 

Historickou a vizuální hodnotu mohou mít 

i samotná potrubí. Na Václavském náměstí byly 

v roce 2018 nalezeny části dřevěného vodovodního 

potrubí z 18. století. Historické potrubí vede asi 

metr hluboko pod Václavským náměstím v délce 

přes 20 metrů. Podobně hodnotné nálezy byly na 

Václavském náměstí uskutečněny už v 60. letech. 

(Místní kultura, ©2018)  

2.2.2 Literární obrazy 

Jean Valjean Victora Huga se v nebezpečí uchýlil 

právě do prostorů rozlehlých pařížských stok. 

Tento systém Hugo (1984) nazývá Vnitřnostmi 

obra. Victor Hugo ve svém románu ukazuje 

zvláštní zájem o pařížský systém kanalizace. 

Kromě využití stok jako dějiště svého příběhu 

poskytuje také teoretickou pasáž s popisem 

technických parametrů a historických souvislostí 

rozvoje kanalizace v Paříži. Podobně jako Hugo 

pracovali s námětem kanalizace i další autoři té 

doby, například Émil Zola. Společně vytvořili pro 

pařížské kanály a celkově pařížské podzemí celou 

mytologii (Janata, 2011, s. 7) Dnes už jsou ale 

pařížské i jiné kanalizace značně čistější, zdravější 

a civilizovanější.  

Odlišnou roli zaujímají kanalizace v některé 

beletristické, zejména dětské, literatuře. Kanály 

jsou zde využívány jako určité průchody do 

podivných míst. Áďa z knihy Áďa spadla do kanálu 

(Francová, 2018) propadne kanálem do dávné 

Obr. č. 13. Stojan a čep nalezené v 60. letech 20. 
století při stavbě podchodu na Václavském náměstí.    
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historie. Na začátku knihy vypráví Áďa o zájmu 

jejího dědečka, fotografování města včetně 

například kanálů. Áďa si sama na ulici jeden 

z kanálů prohlíží: „Koukala jsem se do jednoho 

kanálu kousek od našeho paneláku. Víko bylo 

pootevřené a já nakukovala dovnitř. Co to tam 

uvnitř je?“ (Francová, 2018, s. 17) Při tomto 

nahlížení ale Áďa spadne dovnitř. V kanále je na 

chvíli ztracená ve tmě a spletitých chodbách, 

potká ale myšáka, který se stane jejím 

průvodcem napříč různými historickými 

etapami. 

V jiných případech nechávají autoři kanály 

(a často pak i další typy podzemí) obývat 

nejrůznější osoby i vymyšlené bytosti, situují do 

nich reálné i fantazijní děje. Zde narážím 

například na kultovní Želvy Ninja, původně 

americký komiks z osmdesátých let. Po komiksu 

následovalo velké množství seriálů a filmů, z Želv 

Ninja se tak postupně stal popkulturní fenomén, 

na který je nahlíženo různými způsoby. Někteří ho 

odvrhují jako něco, co do diskursu umění 

a vzdělávání nepatří. Jiní jeho zapojení připouští 

v souvislosti se zahrnutím širší oblasti vizuální 

kultury, ve které mají fenomény populární kultury 

své pevné místo. Želvy se podle příběhu vyvinuly 

v kanálech Mannhattanu, kam byly upuštěny spolu 

s hmotou Mutagen způsobující mutaci. 

S tematikou Želv Ninja vznikly na Pedagogické 

fakultě dvě studentské grafiky Johany Černé. 

Motiv kanalizace ale obsahují i novější knihy 

Kanálníčci: Strašidla z podzemí (Fišarová, 2020), 

Černá slepička aneb Obyvatelé podzemí 

(Pogorelskij, 2014), Lichožrouti (Šrut, 2008), Krys 

Veliký (Wagnerová, 2010) nebo Cesta svatým Vít-

ahem (Prchalová, 2013). Ve všech je prostředí 

podzemí využíváno výše nastíněným způsobem, 

vzorce se opakují. Mimo dětskou literaturu se 

podzemní bytosti objevují také v románu Haruki 

Murakamiho Konec světa aneb Hard-boiled 

Wonderland (2010), kde Murakami popisuje 

tajemné Pokoutníky, kteří obývají kanály. 

Podobný prvek přístupný dětem můžeme nalézt 

ve výuce Jiřího Hanuše, který se žáky pracoval 

s technikou animace. Jedna z žákyň vytvořila video  
Obr. č. 15. Tereza Povolná, Myši aneb Dobrodružství 
v kanále. Snímek z animovaného filmu žákyně SZUŠ 
Music art pod vedením Jiřího Hanuše. 

 

Obr. č. 12. Tereza Povolná, Myši aneb Dobrodružství 
v kanále. Snímek z animovaného filmu žákyně SZUŠ 
Music art pod vedením Jiřího Hanuše. 

 

Obr. č. 14. Andrzej Wajda, Kanály, 1957. Snímek z filmu – stoka. 

 

Obr. č. 9. Andrzej Wajda, Kanály, 1957. Snímek z filmu – stoka. 

 

Obr. č. 10. Andrzej Wajda, Kanály, 1957. Snímek z filmu – stoka. 

 

Obr. č. 11. Andrzej Wajda, Kanály, 1957. Snímek z filmu – stoka. 



 
24 

s názvem Myši aneb Dobrodružství v kanále, které 

také pracuje s obyvateli kanálů, tentokrát těmi 

reálnými.  

Kanály se v průběhu historie stávaly útočištěm 

mnoha lidí i v reálném životě, zejména během 

válečných konfliktů. Film Kanály Andrzeje Wajdy 

ukazuje využívání kanálů ve Varšavském ghettu. 

Prostředí kanálů zde vytváří pocit tísně a strachu – 

záběry jsou temné, s lesknoucí se hladinou vody. 

Atmosféru filmu vyjadřuje věta jednoho 

z protagonistů, který cituje Danteho: „V pekle 

nejhlubším spatřil jsem řeku splašků plnou lidí, jako 

by celý svět tam spláchl svoji špínu.“. (Wajda, 57, 

57:10) 

Kanály se také využívaly k cestování mezi dvěma 

stranami barikády v Německu rozděleném 

Berlínskou zdí. Podobně byl při okupaci Sarajeva 

vykopán pod letištěm tunel pro zásobování 

a přesun osob. Nalezli bychom patrně velké 

množství dalších případů. Podzemí zde 

představuje prvek bezpečí, když se svět nad zemí 

stane nebezpečným. Umožňuje uniknutí těmto 

nebezpečím a nástrahám. Únik je však pouze 

dočasný. Navíc podaří-li se schovaným přečkat 

nebezpečí pod zemí, čeká je náročný výstup zpět 

nad zem. Nad zemí se mohlo mnohé změnit. Právě 

tak vylézají hrdinové Wajdových Kanálů, aby 

nalezli Varšavu v troskách. 

2.3 Metro 

Metro je pro mnohé z nás běžným dopravním 

prostředkem. Představuje svaly města, 

prostředek, díky kterému se hýbeme. Při cestování 

si mnohdy ani neuvědomujeme, že se pohybujeme 

pod městem – pod ulicemi, budovami i náměstími. 

Rozsáhlá síť metra vytváří zejména pod velkými 

městy labyrinty, ve kterých bychom se bez 

přehledných navigačních systémů brzy ztratili. 

V Praze vděčíme za navigační systém Jiřímu 

Rathouskému. Pod úrovní ulice se rozkládají ulice 

nové, jen o něco přehlednější, s rychlejším 

postupem cesty k našemu cíli. Prostor metra proto 

charakterizují názvy, jména. Bez názvů stanic by 

pro nás metro bylo nefunkční. 

Metro není tím odsunutým okrajovým prostorem 

plným tmy. Je denně využívané. Díky metru je 

život pod zemí často stejně rušný jako život nad 

zemí.  

Pro cestování metrem je typická absence výhledu, 

kterou si rádi užíváme při cestování tramvají nebo 

vlakem. Výhled je nám umožněn pouze na krátkou 

dobu v jednotlivých zastávkách. Důležitou roli při 

cestování metrem hraje pro naše vnímání místa 

také vizualita stanic metra nebo vstupů do metra. 

Vizuální podoba stanic metra je většinově 

považována za kvalitní, především na lince A. Na 

pražském metru je oceňován jednotící 

architektonický styl, jasná identita a jednoduchost 

a nadčasovost koncepce. Stěny stanic celé linky 

jsou obloženy stejným způsobem, ale pro 

identifikaci stanic se liší barevnost. (Bennett, 2005, 

s. 94 a 97) 

Výjimkou z této kvality je však poslední dostavěný 

úsek metra A (Dejvice-Nemocnice Motol), který 

bývá kritizován z hlediska funkčnosti i vizuality. 

Obr. č. 16. Kniha To je metro, čéče! a výzdoba metra. 
Propagační fotografie 
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Podle Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy 

je mobiliář stanic nejednotný, některé stanice 

postrádají jasný orientační systém. (Charvát, 2019, 

s. 174) Podobnou kritiku uvádí také Adam Gebrian 

ve svém pořadu Gebrian vs. (Televize Seznam, 

©2015), kde ke zmíněným důvodům přidává ještě 

kritiku funkčnosti některých prvků (odtok vody 

nebo absenci bezbariérového přístupu) nebo 

chybějící výrazné označení vstupu do metra. 

Vizuální podoba stanic je tedy někdy velice 

kvalitní, jindy méně, téměř vždy je z ní ale patrná 

co největší snaha o líbivost a přizpůsobení prostoru 

lidem – zdobné obklady, reliéfní sochy, výrazné 

osvětlení, někdy i lavičky. Za těmito hezkými 

stanicemi se ale ukrývá neviditelný svět 

technických tunelů s ohromnými ventilátory 

a větracími šachtami, které představují plíce 

metra. Tyto plíce ústí na povrch v podobě 

výdechových komínů. (Charvát, 2017, s. 21) 

Výdechy metra představují zajímavé propojení 

podzemního světa s tím nadzemním, tímto 

způsobem bychom je mohli přirovnat ke kanálům. 

Útržky zajímavější podoby metra můžeme místy 

spatřit i během našich každodenních jízd metrem: 

kabely míhající se za okny vlaku, části eskalátorů 

odkrývající při opravách svůj vnitřek. Jindy vlak 

před stanicí zpomalí a umožní nám pohled na jinak 

skryté zázemí stanice. Pohled dolů na koleje, 

bělavé odstíny zdí. Když pohlédneme za lesklou 

slupku, ukáže se nám trochu z podstaty 

podzemního prostoru. 

Zmíněné aspekty v celé své „kráse“ zachovávají 

takzvané stanice duchů, tedy opuštěné stanice 

metra. Původně se tento termín začal užívat pro 

stanice berlínského metra, které se přestaly 

používat po rozdělení Berlína během studené 

války, postupně se rozšířil na kteroukoliv 

nepoužívanou opuštěnou stanici.  

2.3.1 Linka D 

V minulém roce začala výstavba dlouho plánované 

a diskutované linky metra D ve směru na Depo 

Písnice. První stavěný úsek povede ze stanice 

Pankrác do stanic Olbrachtova, Nádraží Krč, 

Nemocnice Krč a Nové Dvory. Následovat budou 

další dvě prodloužení – ze stanice Nové Dvory do 

stanic Libuš, Písnice a Depo Písnice a z Pankráce 

do stanice Náměstí Bratří Synků a stanice metra 

A, Náměstí Míru. (Charvát, 2019, s. 178) Trasa by 

tak měla mít dva přestupy na další linky. 

V nedávné době proběhla soutěž o vizuální 

podobu nových stanic, ze které odešli s vítěznými 

návrhy Vladimír Kopecký, Jiří Černický a Stanislav 

Kolíbal. Přidali se tak k Jakubu Neprašovi 

a Vladimíru Kokoliovi, kteří byli vybráni ke 

ztvárnění prvních dvou stanic už vloni v létě. (Echo 

24, ©2020) Na zmiňovaných jménech si můžeme 

všimnout jakési rehabilitace vizuality stanic, 

nového zájmu a snahy zahrnout současné umělce. 

V rámci praktického průzkumu jsem se rozhodla 

navštívit také metro. Aby se tento zážitek stal 

něčím více než jen mou každodenní cestou z místa 

na místo, chtěla jsem se podívat na běžně 

nepřístupnou část metra. To se mi povedlo ve 

formě návštěvy stavěného metra linky D. 

Obr. č. 17. Návštěva stavby metra: pohled na konec 
tunelu. Vlastní fotografie, 2020 
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Návštěva proběhla 26. 2. 2020 v zatím jediné 

rozestavěné části na Pankráci. Zde probíhá stavba 

zkušební části tunelu, která slouží ke geodetickým 

průzkumům. Nachází se zhruba v místech, kde se 

bude nacházet přestup na linku metra C. Do tunelu 

jsem byla spuštěna vysokozdvižným vozíkem 

spolu s několika pracovníky na stavbě metra a se 

žlutou helmou na hlavě. Pokusila jsem se o popis 

konkrétních věcí i atmosféry místa. Už při klesání 

do hlubin tunelu si na zdi všímám zajímavého prvku 

– nesmí zde chybět nápis Zdař bůh a svatá Barbora, 

patronka horníků. V tunelu vnímám hlavně bahno. 

Z vozíku vystoupím do bahna, bahnem pokračuji dál, 

v bahně postávám, když si prohlížím okolní prostor. 

Nacházím se pod rušnou křižovatkou. I přes pracovní 

ruch a hluk se mi místo zdá znatelně klidnější 

a příjemnější než křižovatka nad ním. Stroje a nářadí 

seřazené na policích: měděné trubky, srolované 

dráty, dlouhé zkroucené hadice. Žluté i oranžové 

neonové vesty. Stejně svítící zářivky, které 

zvýrazňují strukturu vrtu.  

Spatřit zlomek procesu vzniku metra 

představovalo zajímavou zkušenost. Umožnila mi 

nahlédnout do nepřístupných útrob města, do 

jejich funkční, pracovní části. Tato zkušenost 

posilnila mé zážitky z každodenního cestování 

metrem, podnítila mě ke vnímání nejen metra ale 

města jako celku v jeho různých souvislostech 

a konotacích, komplexněji.  

2.3.2 Literární obrazy 

V běžném každodenním dopravním prostředku se 

odehrává děj fiktivního dystopistického románu 

Metro 2033 od Dimitrije Gluchovského (2005). 

Metro zde představuje útočiště pro poslední 

zbytky známého života – po jaderné válce se do 

něj uchýlili přeživší lidé, pro které se stalo jejich 

novým domovem. Prostředí metra v knize 

ztělesňuje celý nový svět – lidé zde žijí, vychovávají 

děti, obchodují, vytváří politiku, a dokonce další 

války. Příběhu dává tajemnou, postapokalyptickou 

a futuristickou atmosféru právě estetika prostorů 

metra.  

V jiné beletrii, pro kterou je prostředí metra 

stěžejní, je místo pojímáno jinak. V románu Nebe 

pod Berlínem Jaroslava Rudiše je metro spojováno 

s ideou posmrtné existence, mohou se zde 

pohybovat lidé z jiných prostorů bytí. Představuje 

magický prostor, rozměr metra, který při běžných 

cestách nezahlédneme. (Malura a Tomášek, 2011, 

s. 174) Zajímavá je také kniha Brněnské metro, ve 

které autor Bogdan Trojak (2006) vytvořil zcela 

nový fiktivní prostor. Hlavní postava žije 

v podzemních tunelech metra, popisovaná síť 

tunelů zde zaujímá metaforické rozměry. Stanice 

metra jsou pojmenovány podle reálných míst, 

například názvů restaurací nebo brněnských 

známých míst. (Malura a Tomášek, 2011, s. 174) 

Kniha obsahuje i mapu této trasy metra. Práce 

s fiktivním prostorem v knize mi byla inspirací pro 

výtvarnou část. Podobnou ideu i fiktivní prostor 

obsahuje kniha Bratislavské metro (Czinki, 2019). 

Obr. č. 18. Návštěva stavby metra: pohled nahoru při 
výstupu. Vlastní fotografie, 2020 

Obr. č. 19. Ilustrace z knihy To je metro, čéče! 
zachycuje stavbu metra. Tato ilustrace evokuje můj 
zážitek ze stavby. 
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V roce 2019 byla vydána již zmiňovaná dětská 

kniha To je metro, čéče od Milady Rezkové. 

Naučným a zábavným způsobem předává 

komplexní informace o systému metra. Její 

vizuální stránka je velmi kvalitní, obsahuje 

ilustrace od Jana Šrámka a Veroniky Vlkové. 

V nedávné době získala cenu Nejkrásnější česká 

kniha roku 2019 v kategorii Literatura pro děti 

a mládež. (ČT 24, ©2020) Kromě kvalitních 

ilustrací je zajímavý také způsob práce s vizualitou 

navigačního systému. Jednotlivé kapitoly knihy 

začínají právě vizuálními prvky navigace, čímž 

upozorňují na prvky vizuální kultury vnímané při 

každodenních cestách po městě a kultivují vizuální 

gramotnost.   

2.3.3 Ochranný systém metra 

Kromě běžné funkce přepravy obyvatel má 

pražské metro ještě druhou – běžnému člověku 

skrytou – ochrannou funkci. Metro bylo 

vybudováno s ochranným systémem kvůli 

možnosti ukrytí, nouzového ubytování, evakuace 

nebo pohybu záchranných složek v krizových 

situacích. Ochranný systém využívá přirozenou 

tlakovou odolnost metra bez nutnosti stavby 

dalších velkých krytů. (Hobza a Smetana, 2020)  

I pro tuto „odvrácenou stranu“ metra vytvořil 

vizuální stránku navigačního systému Jiří 

Rathouský. Kdybychom se do těchto míst mohli 

podívat, spatřili bychom tedy podobnou typografii 

a piktogramy jako v běžném metru – jen by 

neoznačovaly směr jízdy, ale například toalety 

nebo ošetřovnu. Také ochranný prvek metra je 

představen v knize To je metro, čéče. 

Metro bylo historicky využíváno k úkrytu lidí i bez 

vybudovaného ochranného systému. Známé jsou 

nám z příběhů i fotografií hlavně příklady ze druhé 

světové války, především z Londýna a Moskvy. 

I jiné podzemní prostory mohou plnit určitou 

ochranou funkci. Podzemní chodby, jeskyně 

i nevyužívané tunely často slouží jako útočiště lidí 

bez domova. Pro tento účel je známé například 

využívání prostorů pod pomníkem Stalina na 

Letné. Tento aspekt a účel podzemí bývá 

popisován už v české literatuře 30. let, kdy bývaly 

prostory využívány nejchudšími vrstvami ke 

každodennímu životu. (Vránová, 2011, s. 48-50) 

2.4 Vojenská podzemí 

Na ochrannou funkci stanic metra mohu navázat 

v další kapitole, která se bude krátce zabývat 

vojenskými podzemními objekty. Ve vnitřnostech 

města by vojenská podzemí zastávala funkci 

imunitního systému. Chrání organismus před 

nebezpečím. Drobných i větších podzemních krytů 

a bunkrů je po Praze i v dalších městech poměrně 

velké množství. Některé jsou samostatnými 

objekty, jiné fungují v rámci panelových 

a činžovních domů. Občas se kryty nacházejí také 

pod budovami škol. Některé z těchto objektů jsou 

přístupné pro veřejnost, například jednou za měsíc 

je pro návštěvy veřejnosti otevřen bunkr 

Folimanka na Praze 2.  

Obr. č. 20. Kryt Folimanka: místo pro ukrývané. 

Obr. č. 21. Podzemní továrna Richard. 
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I velké množství obyčejných domů skrývá ve svých 

útrobách úkryty jako pozůstatky 2. světové války. 

Tyto úkryty bývají někdy značeny bílými šipkami 

na fasádách domů. Někdy už jsou vybledlé, 

díváme-li se ale pozorně, stanou se pro nás 

určitým signálem: to, jak dům vidíme zvenčí, není 

vše, co nám může poskytnout. Jeho podzemní 

prostory možná před šedesáti lety využívali lidé 

k úkrytu při náletech. Tento prvek se nám může 

zdát příliš vzdálený, pro lidi v dané době ale jeho 

sledování mohlo znamenat přežití. V Plzni 

v Martinské ulici je navíc spolu s šipkou dochovaný 

původní nápis Zum öffentlichen Luftschutzraum, 

K veřejnému protileteckému krytu. (Šipky CPO 

Plzeň) Některá města se na tyto šipky snaží 

upozorňovat, rozšířit povědomí o tomto 

historickém prvku na fasádách. Město Plzeň 

provozuje webovou stránku Šipky CPO Plzeň, 

která funguje jako určitý stále se rozvíjející 

katalog. Je zde dokonce zveřejněn krátký 

dokument, který tento fenomén popisuje. 

Informace o pražských šipkách můžeme najít na 

webu Pražský chytrák.  

Mezi vojenská podzemí ale patří také rozsáhlé 

bunkry, podzemní nemocnice nebo podzemní 

továrny. Podzemním prostorem oplývá například 

Thomayerova nemocnice. Tyto prostory můžeme 

virtuálně spatřit v popularizačním seriálu 

o podzemí od televize Stream, Tajemné podzemí. 

Pod funkční nemocnicí je zkrátka její druhá 

podzemní varianta, také vybavená a připravená na 

nouzové používání. 

Největším podzemním prostorem továrny na 

našem území je podzemní nacistická továrna 

Richard. Jedná se o dochovaný komplex jeskyní, 

který původně sloužil k těžbě vápence. Ve 40. 

letech se však nacisté rozhodli do jeho útrob 

přesunout výrobu, především kvůli ochraně před 

nálety. Na stavbě pracovali vězni z koncentračního 

tábora v Litoměřicích. Podmínky práce byly velice 

tvrdé a pro vězně byl transport na stavbu 

v podstatě rozsudkem smrti. V nedávných letech 

byl proto pro oběti továrny zbudován kříž v jedné 

z podzemních chodeb. (Bursíková, 2015) 

2.5 Katakomby 

Katakomby jako tajemná podzemní pohřebiště 

jsou v literatuře často romantizovány a opředeny 

tajemstvími. Často se z nich pak stává určitý kýč. 

Na druhé straně bývají spojeny s nechutí nebo se 

strachem. Dokonce i katakomby ale sloužily jako 

předmět zájmu umělců. Prvním, kdo tato 

podzemní pohřebiště uvedl na světlo 

prostřednictvím objektivu fotoaparátu, byl opět 

francouzský prominentní fotograf Nadar. Stejně 

jako u sestupu do kanalizace nám Nadar dává 

bohatý popis toho, co v katakombách spatřil. Není 

to nic, co bychom si sami nepředstavili pod 

pojmem katakomby, přesto jsou jeho slova 

působivá. V kostnici ztrácí pohřbený člověk svou 

totožnost – kosti jsou tu promíchány, šlechta je 

zde smíšená s chudinou. Marat se svatou 

Jenovéfou i Markétou Burgundskou. Jednotlivé 

kostry navíc nedrží pohromadě, jsou roztroušeny 

a nedají se sestavit zpět. Nadar tento fakt nazývá 
Obr. č. 23. Felix Nadar, Crypte n 8 in the Paris 
Catacombs, 1861 

 

 

Obr. č. 15. Felix Nadar, Crypte n 8 in the Paris 
Catacombs, 1861 

Obr. č. 22. Šipka v Lukavické 8, Plzeň. 
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„nevyhnutelnou a konečnou promiskuitou našich 

pozůstatků“. (Nadar, 2018, s. 78) V kostnici jsou 

tyto kosti pak prezentovány seřazené – drobnější 

kůstky schované vzadu, před nimi „výstavnější“ 

kousky: zachovalé lebky, zkřížené stehenní kosti. 

(Nadar, 2018, s.  77-78) Tuto snahu o estetiku 

a líbivost můžeme vidět i na Nadarových 

fotografiích. 

Podobnou snahu o líbivost lidských ostatků 

můžeme v Čechách spatřit v Kostnici v Kutné 

Hoře. Kostnici jsem v rámci průzkumu navštívila. 

Jedná se o pietní prostor, který je místem 

odpočinku 60000 mrtvých. (Kutná Hora – městský 

informační portál, ©2016)) Zároveň je to také 

hojně navštěvované turistické místo – dochází zde 

tedy k určitému kontrastu. V prostorách není 

dovoleno fotografovat, vytvořila jsem si tedy zde 

jen jednoduché rychlé skici a písemné záznamy. 

Záznamy mají podobné vyznění jako výše 

popisované zápisy Nadara – místo má samozřejmě 

v určitých rysech podobný charakter, zároveň mě 

patrně Nadarovy zápisy ovlivnily. 

Za mříží poskládané hlavy jedna za druhou, 

prokládané desítkami stehenních kostí, snad 

stovkou. Poskládané do symbolických obrazců, 

estetické memento mori. Tajemnější charakter mají 

hromady kostí odstrčené v temnějších koutech 

stranou pozornosti, za rohem. Na viditelných 

místech jsou více výstavní. Některé z kostí jsou více 

rozpadlé nebo s patrnými známkami zranění. Na 

jednom z popisů se dozvíme, že jejich majitelé daná 

zranění dokonce často přežili. Na jiných místech 

skládají kosti nejen obrazce, ale také písmo: 1870, 

J.  Rint z České Skalice. Kosti lemují portály. Slovy 

jednoho z přítomných dětí dále vidíme „lustr z kostí“. 

Je to tu působivé, mírně znepokojivé ale rozhodně ne 

děsivé. 

Z místa jsem byla zpočátku poněkud 

zklamaná – hned po vstupu na mě zapůsobilo 

poměrně ostré světlo, množství návštěvníků 

a hluk. To pro mne narušovalo charakter místa. Po 

určitém čase jsem měla možnost si místo více 

prohléhnout a začalo na mě působit; v prostorách 

bylo také méně návštěvníků. Zaměří-li se člověk 

skutečně detailně a se zamyšlením na pozorované 

místo, začne k němu promlouvat. Když jsem 

v kostnici vydržela déle, cestu ke geniu loci jsem si 

našla. Dočkala jsem se také uznalejších 

a pietnějších reakcí nových návštěvníků. 

Kostnice je místem odpočinku mrtvých, 

symbolickým pomníkem smrti. Prostory kostnice 

v kapli symbolizují podsvětí a pozemský svět (slova 

z popisné tabule v kapli) – vždyť tu také přebývají 

lidské tělesné ostatky. V kostnici se člověk tváří 

tvář setká se smrtí. Zážitek z Kutné Hory však ve 

mně vzbudil podezření, že mnoho lidí považuje 

návštěvu kostnice spíše za určitou senzaci. Tyto 

dojmy z návštěvníků zpočátku poměrně narušily 

mou návštěvu, atmosféra místa mírně zanikla. 

Kvůli nerespektování pietního charakteru místa je 

také v celém objektu zakázáno pořizování 

záznamů. Tento lákavý prvek katakomb 

pravděpodobně není ničím novým. Popisoval ho už 

Nadar v citované knize Když jsem byl fotografem. 

Zmiňoval návštěvníky čekající na prohlídku jako 

„nenasytné, lhostejné či přímo pohrdající, vážné 

Obr. č. 24. Kostnice v Kutné Hoře – oficiální fotografie 

Obr. č. 25. Kostnice: pohled na zastrčenější kout, 
v popředí vchod lemují kosti. Skica Václav Ruttkay 
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i posměvačné“. (Nadar, 2018, s. 74) Snažili se lidé 

zakrýt strach z místa uchovávající mrtvé slupkou 

pohrdání a posměšků? Kdyby místem skutečně 

pohrdali, nemuseli by přeci mít zapotřebí jeho 

návštěvu. Nebo chtěli skrýt svou touhu 

a zmiňovanou nenasytnost, kterou se jiní skrýt 

nenamáhali?  Podzemí svou tajemností představují 

lákadlo. Přidá-li se prvek smrti, v určitých kruzích 

se toto lákadlo notně prohloubí.  

V Praze šlo do nedávné doby navštívit jeden 

zajímavý druh „katakomb“. Pod velikým 

pomníkem metronomu se ukrývá místo pro 

„odpočinek“ jedné z nejdiskutovanějších soch na 

našem území, sochy Stalina od Otakara Švece. 

Přebýval pod místem, na kterém dříve spočíval 

v celých svých monumentálních rozměrech. 

Prostor býval využívaný k různým účelům, 

v současné době je však v havarijním stavu. 

2.6 Štoly 

Štola je podzemní chodba podobná tunelu. Slouží 

k uchovávání vody v podzemí a zásobování (jako 

například známá Rudofova štola) nebo se 

uplatňuje v hornictví. Zachovalý systém štol 

můžeme najít a navštívit v Krušnohoří. Také 

v blízkosti Prahy se dá navštívit několik štol – 

poblíž Jílového u Prahy se jedná například o štolu 

sv. Antonína Paduánského nebo štolu Halíře. 

(Jelen, 2020) 

Rudolfova štola pochází z roku 1582. Zahrnovala 

hradní vodovod, který se skládal celkem ze sedmi 

štol. Podobných štol byly dříve na území Čech 

stovky. (Cílek, 2015, s. 120) Jeden z průchodů do 

Rudolfovy štoly můžeme najít ve Stromovce, kam 

jsem se vypravila podívat. Bezpečně ho poznáme 

podle znaku nad vchodem. Skrze mříže se dá 

nahlédnout dovnitř na začátek úzké chodby, ze 

které je také slyšet proud vody. Poblíž se nachází 

vodovodní domek.  Jiné vchody se nachází před 

vstupem do Stromovky u velvyslanectví Arménie, 

v Čechově ulici nebo u nábřeží Edvarda Beneše. 

Návštěva vstupu do štoly pro mne byla 

alternativou prozkoumání samotné štoly, která je 

nepřístupná. To jí přidává prvek výlučnosti, 

tajemnosti. Zároveň se jedná o další ze spojnic 

Obr. č. 26. Vchod do Rudolfovy štoly, Stromovka.  

 

Obr. č. 19. Vchod do Rudolfovy štoly, Stromovka.  

 

Obr. č. 20. Vchod do Rudolfovy štoly, Stromovka.  

 

Obr. č. 21. Vchod do Rudolfovy štoly, Stromovka.  

Obr. č. 27. Pohled do Rudolfovy školy od vchodu 
ve Stromovce. 

 

Obr. č. 16. Pohled do Rudolfovy školy od vchodu 
ve Stromovce. 

 

Obr. č. 17. Pohled do Rudolfovy školy od vchodu 
ve Stromovce. 

 

Obr. č. 18. Pohled do Rudolfovy školy od vchodu 
ve Stromovce. 
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nadzemní a podzemní úrovně. Pro štolu 

představuje totéž, co například pro kanalizaci 

kanál. 

Štoly můžeme nalézt také v komplexu tunelů 

metra v centru Prahy. Používaly se ke stavbě, nyní 

slouží ke vzduchové ventilaci. (Jelen, 2020) Na 

takových příkladech se ukazuje, že jednotlivé typy 

podzemí spolu úzce souvisí a často do sebe 

navzájem přecházejí. Mé rozdělení slouží 

k přehlednosti, k odlišení v zásadě rozdílných typů 

objektů. V průběhu psaní se ale objevují právě také 

podobnosti a průsečíky. 

3 SHRNUTÍ 

Městské podzemí je komplexním fenoménem, 

který zahrnuje velké množství druhů a konkrétních 

podzemních objektů. Domnívám se, že jsem téma 

postihla v dostatečné šíři tak, abych množství 

informací nepřehnala a téma místo jeho osvětlení 

spíše neproblematizovala. Zmapovala jsem si 

oblasti, které jsem považovala za důležité pro 

didaktickou a výtvarnou část. Přesto však logicky 

existuje spousta typů, které jsem v textu 

nezmínila. Jedná se například o jeskynní komplexy, 

systém kolektorů a podzemních garáží. 

V současné době se také diskutují možnosti 

využívání podzemí jako hlubinného uložiště 

jaderného odpadu, první takové uložiště vzniká ve 

Finsku (Věda 24, ©2020).  

Téma podzemí, které jsem se v teoretické části 

práce snažila otevřít, silně pracuje s motivem 

skrytosti a víceúrovňovosti. Nabízí nám pohled 

pod běžně dostupný povrch věcí. Je důležité umět 

za tuto běžnou podobu věcí nahlédnout, překročit 

ji. Nespokojit se se špičkou ledovce. Tematika 

městského podzemí je jen jednou z možných 

variant, která nám umožňuje tento aspekt 

objevovat. Je pro tento účel ideální, ale motiv 

skrytosti může být přenesen i na jiná témata 

každodenního života.  

Proniknout k jádru věcí není lehký proces. 

Vyžaduje úsilí a ochotu učit se hlouběji se 

zamýšlet. Stejně tomu tak je i u dalších věcí, které 

nám umožňují uchopit (a možná i pochopit) malý 

díl z podstaty věcí v životě. Pak můžeme 

dohlédnout za známou každodenní realitu a být 

schopni vnímat i tu složku reality, která není 

viditelná a zřejmá.   
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4 PODZEMÍ  

A SVĚT DĚTÍ 

V úvodu didaktické části bych ráda navázala na 

závěr části teoretické. Často jsme zvyklí věci 

nahlížet a prožívat poněkud povrchně, bez 

proniknutí k jejich podstatě, bez poodhalení 

důležitých souvislostí a bez vědomí dalších úrovní. 

Myslím si ale, že se hlubšímu vnímání věcí můžeme 

naučit, že se jedná o proces, který můžeme aktivně 

rozvíjet. Můžeme trénovat všímavost, pozornost, 

vědomí širších souvislostí. Jedná se v podstatě 

o  percepční senzitivitu, která bývá zmiňována jako 

jedna ze složek vizuální gramotnosti. V neposlední 

řadě můžeme tento aspekt předávat dětem 

během výuky. K tomu nám mohou pomoci právě 

konkrétní příklady z oblasti městského podzemí. 

Běžná sklepení, která mají děti často na dosah 

z prostředí svého domova, umožní dětem spatřit 

a prožít také skryté části domů, které představují 

jeho kořeny. Z hlediska funkčního skrytého zázemí 

života (důležitého i pro naše každodenní 

fungování) může jako příklad sloužit celý systém 

kanalizace. Na příkladu zvyšování úrovně země 

a starých budov skrytých pod novými můžeme 

zase rozebírat historické změny. Historie se dá 

také sledovat skrze vojenské podzemní objekty. 

V neposlední řadě můžeme rozvíjet tematiku 

katakomb, prostřednictvím které můžeme ve 

výuce přímo ale nenásilně adresovat otázku smrti. 

Téma podzemí bývá okrajově zmiňované také 

v didaktických příručkách. Návrhy práce s prvky 

domu včetně jeho tajemných částí, mezi které je 

zahrnuté i sklepení, se objevují například v knihách 

Věry Roeselové (Námět ve výtvarné výchově, 

1995, Řady a projekty ve výtvarné výchově, 1999). 

U tématu dopravy můžeme najít také metro. 

S tématem kanalizací zase pracuje například Jiří 

Hanuš – animaci Myši aneb Dobrodružství v kanále 

vytvořenou jeho žáky jsem zmiňovala v teoretické 

části. 

Možností a inspirací je mnoho. K realizaci projektu 

jsem však měla pouze omezený čas, a tedy jsem 

zvolila základní roviny tématu, které mají žáky 

v první řadě s oblastí podzemí seznámit. Další 

okruhy jsou rozvíjeny pouze prostřednictvím 

návrhů, které bych ráda realizovala ve své budoucí 

pedagogické praxi. Domnívám se, že téma 

podzemí je natolik široké, nosné a zajímavé, že by 

mohlo být použito jako celoroční projekt. Takové 

tvrzení by ale bylo nutné ověřit v praxi. 

5 PROJEKT POD ZEMÍ 

Cílem didaktického projektu bylo seznámení žáků 

s podzemím města v jeho základních podobách 

(sklepy, kanalizace, metro) a tím vést žáky 

k vnímání důležitých souvislostí fungování města 

včetně jeho skrytých a okrajových aspektů. Měl by 

kultivovat právě schopnost percepční senzitivity 

a vědomí skrytých vazeb a kontextů. 
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Projekt jsem realizovala z části během výtvarného 

tábora ve Vísce v červenci 2019, kde práce 

vycházela hlavně z reálného zážitku návštěvy 

sklepení a kopání jámy (a tedy mírného odhalování 

podzemních prostor). Prostředí tábora učinilo 

realizaci návštěvy podzemí snazší z hlediska 

organizačních možností, které by byly ve školním 

prostředí komplikovanější. Zážitek obohatil 

projekt o rovinu autenticity.  

Druhá část realizace poté proběhla během 

podzimních oborových praxí na ZUŠ Petřiny 

v Šáreckém údolí ve třídě Mgr. Ivy Vodrážkové. 

Celkem jsem vyzkoušela 5 úkolů, z nichž některé 

byly více založeny na zážitku s drobným 

výtvarným přesahem a jiné spíše na komplexní 

výtvarné práci. 

Při návrhu a následném zhodnocení úkolu 

používám následující kategorie:  

Název úkolu funguje jako pracovní název pro mne 

stejně jako pro žáky. 

Námět: 

U definování námětu jsem se snažila, aby plnil 

motivační funkci. To se v některých případech 

povedlo, jindy je zadán více informativně. 

Inspirační východiska stanovená především pro mě 

– co mě inspirovalo k návrhu úkolu? V některých 

případech se s nimi ale pracuje také ve fázi 

motivace žáků. 

Kontexty umění: 

Vzhledem ke specifikům tématu bylo někdy těžké 

najít vhodné kontexty umění. Jedná se však 

o kategorii, kterou shledávám důležitou, proto 

jsem téměř ve všech úkolech nějaký kontext našla. 

S kontexty bylo pracováno ve fázi motivace 

i v průběhu realizace úkolu. 

Učivo RVP 

Očekávané výstupy RVP 

Při navrhování projektu jsem vycházela 

z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (MŠMT, 2016), přestože byl projekt 

z části realizován v ZUŠ. Domnívám se však, že 

RVP pro ZŠ je lépe a univerzálněji formulovaný. 

Použitím RVP ZV v základní umělecké škole podle 

mého názoru nevzniká žádný konflikt. Také 

předpokládám, že v budoucnu budu úkoly 

opětovně realizovat právě v prostředí základní 

školy. Používám přímo pasáže z RVP, které se 

snažím doplnit tak, aby bylo patrné, jak s nimi 

jednotlivé úkoly pracují.  

U některých úkolů také zmiňuji návaznosti na 

průřezová témata, klíčové kompetence 

a mezioborové souvislosti. Jedná se o úkoly, ve 

kterých tyto vazby pociťuji silněji než u ostatních 

úkolů. 

Technika 

Charakteristika úkolu: 

Tuto kategorii používám jen u některých úkolů. 

Jedná se o případy, kdy mám potřebu popis úkolu 

více rozvést, vysvětlit některé jeho aspekty nebo 

uvést některé mé pohnutky. 

Časová dotace 
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Cílová skupina 

Z důvodu rozmanitosti věkových kategorií na 

výtvarném táboře a v ZUŠ uvádím vždy věkové 

rozpětí. 

Průběh úkolu 

Popis je rozdělený na fázi motivace, formulaci 

zadání, realizaci úkolu, kde je popsáno, co žáci 

reálně dělali, jak pracovali. Poslední důležitou fází 

je reflexe. 

Reflexe realizace úkolu 

Jak práce probíhala? Jaké se objevily problémy 

nebo nové souvislosti? 

Reflexe výstupů (žákovských prací)  

Tyto kategorie považuji za vhodné a nosné, 

pracovala jsem s nimi už ve své předchozí oborové 

praxi a zvykla jsem si na jejich používání. Na 

následujících stranách tedy s použitím těchto 

kategorií popíšu jednotlivé úkoly a doložím je 

obrazovým materiálem. U dvou prvních úkolů se 

mi ale nedařilo zahrnout všechny kategorie. Jedná 

se o úkoly, které se vyznačují odlišným 

charakterem než zbývající úkoly. Používají 

netradiční způsoby práce, jsou založené na 

zážitku. Proto bude také jejich popis trochu 

odlišný. 

5.1 Jáma 

Námět: Co odhalíme kopáním jámy v lese? 

Charakteristika úkolu: Jedná se o určitý průřezový 

úkol, který nás provázel po celou dobu výtvarného 

tábora. Otevírá téma podzemí tou nejprostší 

formou – kopáním jámy v lese. Prostředí jámy bylo 

následně použito k tvorbě animace. Snímali jsme 

nejprve postupné prohlubování jámy. 

Samostatným úkolem byla výroba „loutek“ 

z materiálu ze šrotu, tyto loutky poté byly 

dosazeny do jámy, ze které vylézaly. Na této 

úrovni tedy úkol reflektuje fantastický aspekt 

podzemí. Důležitou složkou však byl hlavně 

samotný proces kopání, dostávání se do hlubin 

země, odsouvání zeminy a odkrývání skrytých 

kořenů stromů. Odhaluje reálné možnosti života 

podzemí, stejně jako vymýšlí možnosti fiktivní. 

Začátek rozvíjení úkolu skrze přírodní složku – 

kopání v lese – považuji za vhodný. Žáci mají 

možnost nejprve objevit a reflektovat možnosti 

prostoru pod zemí v přírodě na drobnějším 

příkladu. Od kořenů stromů se v dalších úkolech 

přesunou ke kořenům domů. 

Učivo RVP: ověřování komunikačních účinků: 

osobní postoj v komunikaci (v reflexi) a při zapojení 

do společné práce  

Technika: land art, přímá aktivita v lese, skupinová 

práce 

Mezioborové souvislosti: přírodopis 

Rozvíjení klíčových kompetencí: personální 

a sociální, komunikativní, kompetence k práci 

Průřezová témata: enviromentální výchova, 

osobnostní a sociální výchova 

časová dotace: úkol probíhal průběžně po menších 

částech, celkově zabral asi 4 hodiny čistého času 

+ následná postprodukce videí 

Obr. č. 29. Snímek z animace č. 1.: prohloubená jáma 
s objevujícími se bytostmi 

 

Obr. č. 25. Snímek z animace č. 1.: prohloubená jáma 
s objevujícími se bytostmi 

 

Obr. č. 26. Snímek z animace č. 1.: prohloubená jáma 
s objevujícími se bytostmi 

 

Obr. č. 27. Snímek z animace č. 1.: prohloubená jáma 
s objevujícími se bytostmi 

Obr. č. 28. Snímek z animace č. 1.: prohlubování 
jámy 

 

Obr. č. 22. Snímek z animace č. 1.: prohlubování 
jámy 

 

Obr. č. 23. Snímek z animace č. 1.: prohlubování 
jámy 

 

Obr. č. 24. Snímek z animace č. 1.: prohlubování 
jámy 
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Cílová skupina: účastníci tábora, 6-13 let 

Průběh úkolu:  

Motivace: Objevme, co vše se může skrývat pod 

zemí! V motivaci bylo důležité zdůraznění prvku 

objevování a bádání, o které se budeme snažit 

prací vlastníma rukama. 

Zadání: Najděte si příjemné místo, na kterém 

začnete kopat jámu. Objevujte, co je pod zemí 

skryté, schovávejte nalezené objekty. Fotografujte 

postupné rozšiřování jámy. Následně vymyslete 

krátký příběh, ve kterém bude figurovat jáma jako 

dějiště a vámi vyrobené loutky jako postavy. 

Realizace úkolu: Žáci jsou rozděleni do tří skupin, 

v každé skupině jsou 4 nebo 5 žáků. V širším 

rozmezí lesa si každá skupina najde místo, které se 

jí zdá vhodné, a začne postupně kopat jámu. Žáci 

se mezi sebou střídají. Každá skupina má předem 

určeného vedoucího, který podrobně 

dokumentuje takovým způsobem, aby 

z jednotlivých snímků mohla vzniknout animace. 

Po vykopání jámy (jiný den) žáci použijí předem 

vytvořené postavy k sehrání krátkého příběhu, 

který se také postupně fotografuje. Žáci byli 

směřováni k vymýšlení jednoduchých příběhů. 

Postavy se v podstatě objevily v jámě a následně 

cestovaly ven. Předem byl určen bod v lese, který 

funguje jako průsečík pro všechny skupiny. Zde se 

postavy propojily a postupně (stále 

s fotografováním) „odcestovaly“ z lesa až do 

zázemí tábora.  

Reflexe: Při reflexi bylo důležité diskutovat hlavně 

o možnostech a limitech spolupráce, která tvořila 

důležitou složku úkolu. Z toho důvodu byla nutná 

i reflexe průběžná během různých drobných 

konfliktů při práci. Dalším reflektovaným prvkem 

bylo samotné objevování. Co jsme v jámě našli, co 

jsme si díky tomu mohli uvědomit? Závěrečná část 

reflexe proběhla na konci výtvarného tábora 

formou pouštění animací žákům a jejich rodičům. 

Na to navazovala společná diskuse o výsledných 

videích. Zde se zhodnotila i příběhová linka 

animací, podobnosti a rozdíly ve výsledcích 

jednotlivých skupin. 

Reflexe realizace úkolu: Samotné kopání jámy 

a objevování útrob země se mi zdálo podnětné, 

což se projevilo i na zájmu žáků. Proces následné 

animace s postavami byl ale pro žáky poměrně 

zdlouhavý, navíc probíhal v den, kdy žáci nebyli 

zrovna příznivě naladění. To se odrazilo 

v neochotě některých z nich spolupracovat, 

v nutnosti je stále více průběžně motivovat. 

Někteří také pracovali více mechanicky, než jak 

tomu u nich bylo zvykem u jiných úkolů. 

Obr. č. 30. Snímek z animace č. 2: odhalené kořeny stromů  

Obr. č. 31. Snímek z animace č. 2. Bytosti obývající jámu 
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Problematická byla hlavně závěrečná fáze 

animování, ve které se všechny skupiny spojily. 

Kolem tohoto procesu pak postávalo příliš mnoho 

dětí, které jsem se stále snažila zapojovat 

pohybem s postavami, přesto se ale objevila nuda. 

I proto je ale pozitivní, že se celý proces animování 

(respektive sbírání podkladů pro animaci) zvládl 

dokončit. Atmosféra byla méně příjemná než 

u jiných úkolů, a tedy byla práce pro mne i pro žáky 

náročnější, myslím si ale, že s takovými 

překážkami se budu jako budoucí pedagog 

vyrovnávat často. 

Reflexe výstupů: Vznikly tři animace, každá 

objektivem jiné skupiny. Společný závěr (který 

tvoří zhruba polovinu každého videa) dodává 

videím sjednocující motiv. Při pouštění všech tří 

videí za sebou ale může také nudit. 

5.2 Stopa mojí přítomnosti 

Námět: Navštívil jsem tajemné místo 

Inspirační východiska: konkrétní zážitek – prostory 

fary 

Učivo RVP: Úkol přesahuje běžné zaměření 

výtvarné výchovy, zasahuje do jiných oblastí 

a spíše otvírá dané téma, jeho vnímání a prožívání 

- uplatňování subjektivity: typy vizuálně obrazných 

vyjádření – zážitkově pojatá tvorba, site specifik; 

prostředky pro vyjádření osobních zkušeností – 

netradiční způsob na hranici možností výtvarného 

umění   

Cíle: rozvíjení vnímání místa v jeho celku 

prostřednictvím autentického zážitku 

Časová dotace: celodenní výlet, návštěva fary 

zhruba na 1,5 hodiny 

Cílová skupina: účastníci tábora, 6-13 let 

Průběh úkolu:  

Motivace: Při motivaci se zdůrazní jedinečnost 

a tajemnost zážitku. Podíváme se na místo, které je 

obvykle zatopené a jen tak někdo se tam tedy 

nepodívá. Můžeme na takto jedinečném místě 

zanechat nenápadný důkaz naší návštěvy. 

Zadání: Napište na kousek papíru své jméno 

(případně drobný vzkaz) a vezměte ho s sebou na 

cestu do sklepa. Ve sklepě najděte nenápadné 

místo, na kterém svůj vzkaz necháte. Můžete ho 

zastrčit do bláta na zemi, do pukliny ve zdi nebo si 

najděte nějaké specifické místo. Vzkaz tu zůstane 

jako stopa naší přítomnosti a postupem času ho 

voda rozmočí a rozloží – nenecháme tedy po sobě 

zbytečný nepořádek. Jako bychom tu vůbec nebyli 

– a přece…. 

Realizace úkolu: Děti navštívily sklepení ve třech 

menších skupinkách z důvodu malých rozměrů 

sklepení, bezpečnosti a zachování atmosféry. 

Reflexe: Diskuse o návštěvě sklepení, zpracování 

zážitku v dalším úkolu 

Reflexe realizace úkolu: Zážitek z návštěvy 

sklepení byl pro každého individuální – záleželo na 

věku dětí a na atmosféře, kterou daná skupina 

vytvářela. Pro některé byla návštěva spíše 

zábavná, pro někoho tajemná. Každý ale projevil 

zájem o zanechání stopy svojí přítomnosti 

Obr. č. 32. Fotografie z návštěvy sklepení fary. 

 

Obr. č. 28. Fotografie z návštěvy sklepení fary. 

 

Obr. č. 29. Fotografie z návštěvy sklepení fary. 

 

Obr. č. 30. Fotografie z návštěvy sklepení fary. 

Obr. č. 33. Fotografie z návštěvy sklepení fary: děti 
umisťují své vzkazy 
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a pochopil, že se ocitnul na téměř 

nenavštěvovaném místě.  

5.3 Dům od sklepa po půdu 

Námět: Proměny vnímání domu v jeho různých 

částech 

Inspirační východiska: Zážitek ze společné 

návštěvy fary na Bezdězu, kniha Poetika prostoru 

Gastona Bachelarda (část Od sklepa po půdu 

o vertikalitě domu) 

Kontexty umění:  

Učivo RVP:  

- rozvíjení smyslové citlivosti: prvky vizuálně 

obrazného vyjádření – světelné a barevné kvality; 

vyjádření vizuálních podnětů 

- uplatňování subjektivity: prostředky pro 

vyjádření pocitů a osobních zkušeností (návštěva 

fary) 

- ověřování komunikačních účinků: komunikační 

obsah vizuálně obrazných vyjádření (posuzování 

výsledků tvorby v závěrečné diskusi) 

Očekávané výstupy RVP: VV-9-1-02 žák užívá 

vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, VV-9-1-03 žák užívá 

prostředky pro zachycení jevů a procesů 

v proměnách a vztazích 

Technika: malba akrylovými barvami na formát A2 

Časová dotace: 2 hodiny čistého času 

Cílová skupina: 6-13 let 

Obr. č. 34. Dům od sklepa po půdu: žákovské práce. Objevují se zde podobně pojatá řešení. Zajímavé ale je, že se liší 
barevná zpracování jednotlivých pater. Zapamatoval si každý zážitek jinak a vyzdvihl tu barvu a atmosféru, která se mu 
zdála nejvýraznější? Nebo někteří pracovali více mechanicky, s použitím náhodných barev?  

Výrazná je také potřeba striktně oddělovat jednotlivá patra. Zajímavá jsou pak ta řešení, ve kterých se jednotlivé 
prostory více propojují, jako je například prvek sloupu propojující části domu na práci v pravém horním rohu.  
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Průběh úkolu:  

Motivace: návštěva fary včetně jejího sklepa 

a půdy, vybavení vzpomínek před začátkem práce, 

diskuse 

Zadání: Vzpomeňte si na návštěvu fary. Viděli jsme 

dům v celé jeho výšce – sklep, dvě patra i půdu. 

V každém patře bylo velmi odlišné světlo a barvy 

(mluvíme podrobněji o jednotlivých částech 

domu). Namalujte průřez patry domu a malbou 

zachyťte odlišné barvy a světlo v každém patře. 

Můžete přidat i nějaké detaily, kterých jste si 

v určitých částech domu všimli; momenty, které se 

vám zdály zajímavé. 

Realizace úkolu: Děti malují na velký formát bez 

předchozího náčrtu nebo podkresu – nejde zde 

o techniku kresby, ale o zachycení barevné 

atmosféry. Kvůli velkému formátu pracují u stolu 

i na zemi. 

Reflexe: Po skončení práce si společně prohlížíme 

výstupy a znovu diskutujeme o zážitku z fary – 

nyní už ve vztahu k tomu, jak se ho dětem povedlo 

zachytit. Rozpoznáváme jednotlivé barevné 

odstíny i motivy, které jsme viděli. Nutné bylo také 

reflektovat kopírování prací druhých, které se 

objevilo. Spíše než kritizovat práce žáků jsem se 

rozhodla jim zdůraznit důležitost autenticity 

a originality výrazu, které výtvarná tvorba 

umožňuje. V závěru žákům pouštím několik videí, 

které jsem natočila při našem společném sestupu 

do sklepení. Připomenutí zážitku představovalo 

jeho uzavření. 

Reflexe realizace úkolu: Skupina pracovala 

soustředěně, bez komplikací. Jednalo se o skupinu 

se zájmem o výtvarné činnosti, během tábora jsme 

také často pracovali s technikou malby. Přesto se 

několik žákyň s velkým formátem trochu více 

„pralo“. Tato únava se odráží v jejich poněkud 

mechaničtějších řešeních. 

Reflexe výstupů: Žákovské práce se svou kvalitou 

poměrně liší. Proměny světla a barev dokázali 

zachytit v podstatě všichni, někteří však více 

mechanicky a neosobitě. Objevilo se i kopírování 

práce druhého. Děti zachytily různé motivy – 

Obr. č. 36. Práce nejmladší žákyně (6 let). Objevuje 
se zde nevázanost na kresbu domu a jednotlivých 
pater, soustředění na barevné odlišení a gesto. 

Obr. č. 35. Žákovská práce. Zde je výrazný opakující 
se prvek schodiště a osvětlení na půdě i ve sklepě. 
Zajímavé také je, že černá barva podzemí přesahuje 
po obou stranách tvar domu. 

 

Obr. č. 31. Žákovská práce. Zde je výrazný opakující 
se prvek schodiště a osvětlení na půdě i ve sklepě. 
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objevuje se především motiv schodiště, trámů na 

půdě nebo tvar střechy. Nejzajímavější se mi zdá 

práce nejmladší ze skupiny (6 let), kterou můžete 

vidět na obrázku č. 36. Soustředila se skutečně na 

proměny barev bez nutnosti malby tvaru domu. 

Velké místo na této práci zabírá právě sklepení 

a tma – je přirozeně možné, že na mladší dívku 

zážitek ze sklepení zapůsobil silněji než na její 

starší kamarády. Celkově jsou zajímavější práce, 

jejichž autoři nepociťovali nutnost příliš technicky 

zachytit tvar domu i se střechou a rovnoměrným 

rozdělením pater. Uvědomuji si ale, že zadání 

úkolu (zdůraznění průřezu domem) k těmto 

techničtějším řešením bohužel vybízí. V některých 

pracích se ukazují trochu jiné odstíny ve sklepních 

prostorách – jedná se o skupinu, ve které se během 

návštěvy více svítilo baterkami. Jedna z dívek 

z této skupiny také do sklepení přidala hnědé tóny 

bláta, ve kterém jsme chodili.  

5.4 Ve sklepě 

Námět: Sklep a jeho zákoutí, předměty v něm 

schovávané 

Inspirační východiska: estetika sklepních prostorů, 

rodinná historie 

Kontexty umění: studentský grafický cyklus Sklep, 

Josef Bolf – Cellar, práce Josefa Bolfa vytvořené 

vyškrabávanou technikou 

Učivo RVP:  

- rozvíjení smyslové citlivosti: prvky vizuálně 

obrazného vyjádření – linie, tvary, světlostní 

a barevné kvality (vynořování tvarů z tmavé 

plochy, volba barev) 

- uplatňování subjektivity: prostředky pro 

vyjádření představ a osobních zkušeností 

- ověřování komunikačních účinků: komunikační 

obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování 

výsledků tvorby podle svých schopností 

a zaměření (podrobné popisování zobrazených 

věcí a důvodů jejich zachycení) 

Očekávané výstupy RVP: VV-5-1-03 při tvorbě 

vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje 

na projevení vlastních životních zkušeností i na 

tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky 

pro jeho nejbližší sociální vztahy (s. 87) 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil (s. 87) 

Technika: vyškrabávaná technika (na vytvořený 

voskový podklad nebo na speciální papír) 

Časová dotace: 1 lekce v ZUŠ (3x 45 minut) 

Cílová skupina: žáci ZUŠ, 7-13 let 

Průběh úkolu:  

Motivace: Jak doma vypadá váš sklep? Chodíte tam 

někdy? Co v něm máte?  Diskuse o možných 

podobách a charakteru sklepů. Děti vyprávějí, co 

mají doma ve sklepě, případně jaké mají zážitky 

z jeho návštěvy.  

Zadání: Vybavte si, jak vypadá váš sklep. Představte 

si, že se do něj tentokrát jdete podívat jen s baterkou 

nebo dokonce svíčkou v ruce. Baterka nebo okno 
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osvítí jen část sklepa a jeho zbytek zůstává ve tmě 

nebo šeru. Zachyťte sklep vyškrabávanou 

technikou, pracujte s linií i plochou. 

Realizace úkolu: Většina žáků pracuje bez 

váhání, už při společné diskusi si připomněli, jak 

sklep vypadá. Při práci s voskovým podkladem si 

nejprve vytvoří voskovou vrstvu a přetřou ji tuší. 

Při čekání na zaschnutí si prohlížejí inspirace 

(kontexty umění). Následně voskovou vrstvu 

vyškrabávají. 

Reflexe: V závěru jsme si společně s žáky 

prohlédli jednotlivé práce. Každý mi svou práci 

popsal. Hlavně mladší děti projevily velké 

nadšení pro popisování práce a diktovaly mi 

nejrůznější předměty a děje, které na papíře 

zachytily. Někdy byla potřeba dětí dílo popsat 

tak silná a popisy tedy tak podrobné, že se blížily 

k ekfrasis, praxi popisu vizuálního díla, pomocí 

kterého by bylo možná obraz sestavit bez vizuální 

podpory. (Fulková, 2008, s. 23) 

Hledali jsme také shodné rysy v jednotlivých 

zobrazených sklepeních (ať už reálných nebo 

vymyšlených). Jednalo se hlavně o staré předměty 

nebo potraviny, které se ve sklepě skladují. 

Reflexe realizace úkolu:  

Úkol jsem realizovala ve dvou podobných 

variantách – jednou s námětem Ve sklepě 

technikou vyškrabávání do tuše a voskového 

podkladu a jednou s námětem U dědečka ve 

sklepě. Druhá varianta byla realizována se 

skupinou mladších žáků (zhruba 7-11 let) na 

speciální černý papír (nazývaný scratch art paper), 

který kresbou dřívkem nebo jehlou odkrýval bílou 

vrstvu. Úkol byl propojen se spolužaččiným 

projektem o rodinné paměti a našich kořenech, 

který v této skupině realizovala. Tato konkrétní 

lekce byla zaměřená právě na dědečka, proto jsem 

úkol specifikovala takto. Jinak byla práce v obou 

skupinách velmi podobná.  

Pro motivační fázi by bylo vhodné, aby žáci mohli 

nějaké sklepení navštívit. Pokusila jsem se tuto 

návštěvu zařídit ve spolupráci s fakultní 

pedagožkou přímo v prostředí ZUŠ. Bohužel ale 

žákům nebyl přístup do sklepení dovolen, 

především kvůli plísni. Mohlo by být přínosné žáky 

alespoň týden předem instruovat, aby se zašli 

podívat do sklepa ve svých domovech a úkol 

realizovat až po jejich návštěvách. 

Obr. č. 38. Ve sklepě: žákovské práce s barevným 
podkladem. V těchto pracích se objevuje lineárnější 
pojetí, můžeme ale vidět i práci s plochou, ve které 
vynikne barevný podklad. 

Obr. č. 37. Žákovská práce: police se zavařeninami, které 
osvětluje baterka; stín člověka objevující se na zemi. 
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I bez přímé vazby na zážitek si ale žáci snadno 

vzpomínali, jak vypadá jejich sklep. Valná většina 

z nich žije v rodinných domech, a tedy sklepy mají, 

většinou i podle popisu velmi zajímavé. K realizaci 

úkolu jsem díky tomu měla vhodné podmínky. 

Hovořili o kamenných zdech, klenuté klenbě nebo 

různých zajímavých předmětech, které ve sklepě 

skladují. Tyto předměty se často v žákovských 

pracích ukázaly. 

Reflexe výstupů: Je nutné podotknout, že výsledné 

práce nejsou svým provedením zvláště esteticky 

zajímavé. Svým obsahem ale ukazují soustředění 

na daný námět, znalost sklepů a schopnost 

domýšlet si nové děje a situace. Zajímavý rozměr 

dodávají dílům také podrobné popisy od jejich 

autorů. Jedna z žákyň měla prostor sklepa 

skutečně spojený s dědečkovým životem. Do 

sklepa umístila jeho věci – sportovní poháry, které 

dědeček dříve vyhrával a starou televizi, u které 

pak naopak pasivně trávil čas ve stáří (obrázek 

č.  40 Podobným příkladem je práce, na které 

autor zachytil lahve piva, které jeho dědeček vaří. 

Jiní pojali prostor bez konkrétních vazeb na 

dědečka a více tajemně, na obrázku č. 37 vidíme 

například stín člověka schovaného za dveřmi.  

Objevují se odlišnosti v pracích žáků, kteří 

pracovali na připravený voskový podklad, a těch, 

kteří pracovali na připravený papír. U práce 

s barvami jsem se žáky snažila směřovat k tomu, 

aby barvy volili se záměrem, promysleli volbu 

barev vzhledem k tomu, jaké předměty a jevy ve 

sklepě zobrazí. Toto uvažování o krok dále bylo ale 

pro některé žáky složité. Nechali se také unést 

prací s rozličnými barvami a často je nanášeli 

nahodile nebo v duhových kombinacích. Kdybych 

tomu chtěla zamezit, musela bych například dát 

žákům k dispozici jen některé barvy a hlouběji 

s nimi způsob práce probrat v úvodní fázi. 

5.5 Město nad a pod zemí 

Námět: Spletité labyrintické prostory pod městem 

– sklepy, kanalizace, metro 

Inspirační východiska: rozsáhlý systém kanalizace, 

kusy starého (plastového i měděného) potrubí, 

archivní ilustrace kanalizace z knihy Michala 

Janaty Střeva měst: Kanály v kulturních a 

civilizačních souvislostech (2011) 

Kontexty umění: Josef Bolf, Dominik Lang 

– Odpad, kniha Áďa spadla do kanálu 

Učivo RVP:  

- rozvíjení smyslové citlivosti: prvky vizuálně 

obrazného vyjádření, jejich vzájemné vztahy 

(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace 

a proměny v ploše – hlavně ve finální společné 

kompozici  

uspořádání objektů do celků – uspořádání na 

základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

- ověřování komunikačních účinků: osobní postoj 

v komunikaci (v reflexi) a při zapojení do společné 

práce 

Průřezová témata: environmentální výchova 

(kanalizace, odpadní vody, čistička odpadních 

vod), osobnostní a sociální výchova (schopnost 

Obr. č. 39. Žákovská práce s popiskem 

 

 

Obr. č. 32. Žákovská práce s popiskem 

 

Obr. č. 40. Žákovská práce s popiskem: 
dědečkův pohár a televize 

 

 

Obr. č. 33. Žákovská práce s popiskem: 
dědečkův pohár a televize 
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spolupráce a nalezení individuality ve společné 

práci) 

Rozvíjení klíčových kompetencí: kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální 

Očekávané výstupy RVP: VV-9-1-02 užívá vizuálně 

obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 

zkušeností i podnětů z představ a fantazie (tvorba 

podle reality – části nad zemí, potrubí – i podle 

představ –  krysy pod zemí, lidé lezoucí do kanálů) 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů 

a procesů v proměnách a vztazích (vztah 

viditelných a skrytých částí města) 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření v sociálních vztazích (hlavně 

při skupinové práci) 

Technika: papírová koláž (papírořez) a následná 

frotáž, společná práce 

Charakteristika úkolu: Úkol pracuje se dvěma 

úrovněmi města – úrovní nad zemí, reprezentující 

v práci žáků hlavně budovy (včetně průřezů do 

interiéru) a úrovní pod zemí, která zde zahrnuje 

hlavně kanalizaci a sklepy budov. Specifickou roli 

hrají objekty, které jsou spojnicemi těchto dvou 

částí – kanály, ze kterých vedou stoky, a vybavení 

koupelen, ze kterého vede potrubí. Objevují se 

také schodiště do sklepení. Úkol pro mě byl 

ústředním v celém projektu, protože zahrnoval 

několik motivů podzemí a byl tedy komplexním 

rozvíjením tématu. To podporoval také charakter 

skupinové práce.  

Časová dotace: 2 lekce v ZUŠ (6x 45 minut) 

Cílová skupina: žáci ZUŠ, 9-13 let 

Průběh úkolu:  

Motivace: Představte si, že máme zvláštní 

schopnost, která nám dovolí vidět nejen město 

takové, jak ho známe, ale i to, jak vypadá pod 

povrchem země. Uvidíme labyrinty kanalizací, 

sklepy domů, ... Co vše leží pod městem? Proběhne 

společná diskuse. Pro lepší představu postupu 

ukazuji také ukázku vlastní budovy vytvořené 

technikou koláže. 

Zadání: Budeme pracovat na společném projektu 

o městě. Zachytíme však nejen to, co běžně 

vidíme (budovy atd.), ale i jeho podzemí, které 

běžně vidět není. Soustředíme se hlavně na 

kanalizaci a sklepy budov. Protože takové město 

bude nutně rozsáhlé, a tedy by trvalo dlouho, než 

bychom ho každý vytvořili, budeme pracovat 

společně. Každý vytvoří část města technikou 

koláže (papírořezu), jednotlivé části pak spojíme 

do společného celku a tento celek zachytíme 

frotáží. Pracujte s vystřihováním určitých částí 

a s přilepováním různě vzorovaných papírů.  

Vlastní práce: Žáci nejprve pracují na náčrtu, který 

by však neměl být příliš detailní. To by jim spíše 

uškodilo, kdyby se následně snažili každý detail 

vystřihnout a nalepit. Následně motivy 

zpracovávají technikou koláže. Snaží se pracovat 

ve skupině, poměřovat si velikosti svých částí 

a spojovat je do celku. Průběžně si na střihový 

papír zkouší frotáž k ověření funkčnosti koláže, 

díky tomu mohou své matrice případně upravit. 

V závěru třída společně vytvoří skupinovou koláž 

města a tuto koláž ofrotují. Při práci mají 

Obr. č. 41. Žákovská práce: kostel a přilehlý dům. 
V domě vidíme sklepení, které žákyně zobrazila jako 
románské „sklepení“. Rozpoznáme ho podle okna, 
které dříve umožňovalo výhled ven. 

 

Obr. č. 34. Žákovská práce: kostel a přilehlý dům. 
V domě vidíme sklepení, které žákyně zobrazila jako 
románské „sklepení“. Rozpoznáme ho podle okna, 
které dříve umožňovalo výhled ven. 

 

Obr. č. 42. Žákovská práce: podzemní chodby. V levé 
horní části vidíme mobilní telefon, který spadl do 
kanálu, v pravé části „kanálníka“, který jde provádět 
nějaké opravy. V dolní části můžeme vidět podzemní 
věznici, kterou obývá člověk. Objevuje se také krysa. 

 

 

Obr. č. 35. Žákovská práce: podzemní chodby. V levé 
horní části vidíme mobilní telefon, který spadl do 
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k dispozici kusy starého plastového i kovového 

potrubí. Tyto kusy si mohou různě přikládat k sobě  
a vytvořit si tedy reálný podklad pro kresbu 

potrubí. 

Reflexe: Reflexe zahrnuje posouzení schopnosti 

pracovat v kolektivu dle pocitů žáků z práce i dle 

finální frotáže. U frotáže posuzujeme napojení 

jednotlivých částí i celkový dojem. Povedlo se 

skupině zachytit důležité části podzemí? Mohl by 

tento úsek města nějakým způsobem fungovat 

v reálném životě? Diskutujeme o hodnotě 

skupinové práce vzhledem k možnosti vytvoření 

rozsáhlejšího díla.  

Reflexe realizace úkolu: Protože se jednalo 

o náročnější úkol na vysvětlení a organizaci, byla 

úvodní fáze motivace a zadání úkolu poměrně 

dlouhá. Třída však zvládala téměř bez vyrušování 

poslouchat, doptávali se a sdělovali své vědomosti 

a zkušenosti s podzemními prostory. Jeden z žáků 

se dokonce podělil se třídou o svoji znalost 

postupného zvyšování úrovně města, například na 

Staroměstském náměstí. Do práce se žáci vrhli 

s nadšením. Bez problému si také zvládli rozdělit 

práci a domluvit se, kdo začne kresbou budov, 

interiérů budov, potrubí atd., což byla část práce, 

ze které jsem měla trochu obavy. Někteří pracovali 

už v první fázi společně. Poměřovali si velikosti, 

nebo pracovali na větších či náročnějších částech 

(rozsáhlejší systém kanalizací, větší budova 

s interiérem) rovnou ve dvojici. Jiní pracovali 

samostatně, ale v závěru první lekce už se snažili 

některé části spojovat, zjišťovat, kde by na sebe 

mohli navázat atp. Je ale nutné poznamenat, že 

u některých žáků nadšení trochu vyprchalo, 

Obr. č. 43. Finální společná práce žáků. 

 

Obr. č. 36. Finální společná práce žáků. 

 

Obr. č. 37. Finální společná práce žáků. 
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především kvůli nutnosti stříhání a lepení, které je 

tolik nebavilo a vyžadovalo pečlivost. U obou 

skupin se jednalo zhruba o čtvrtinu až třetinu žáků. 

Přesto však zvládli práci zdárně dokončit a znovu 

se pro ni nadchli v závěrečné fázi napojení 

a frotáže.  

Objevily se také návaznosti na populární kulturu. 

Během práce některé starší žákyně narážely na 

hororový film To, ve kterém žije monstrum 

s podobou klauna právě ve stoce. V tomto 

konkrétním příkladu jsem film znala a mohla jsem 

ho s žákyněmi krátce reflektovat. Přesto se 

domnívám, že by bylo pro příště vhodnější, abych 

si tuto oblast před výukou více zmapovala. 

Vyjevení těchto kontextů je totiž u žáků logické 

a pravděpodobné. 

Reflexe výstupů: Výsledné práce žáků považuji za 

kvalitní. U většiny je znát pochopení úkolu 

i principů spolupráce. Problém nastal při přidání 

barev do frotáže, kdy některé varianty byly 

zpracovávány poměrně nahodile, tomu nahrával 

také charakter skupinové práce. Někteří se do 

práce „vrhli“ spontánně – sice s nadšením ale bez 

domluvy s ostatními. Práci s barvami jsem tedy 

dále zkoušela více vysvětlovat a usměrňovat. 

V jednotlivých pracích se kromě budov a potrubí 

objevují zajímavé prvky. Jedná se například 

o obyvatele kanálů – myši i pracovníka 

kanalizačních služeb (obrázek č. 42). Žáci dodávali 

vytvářenému prostředí i zajímavé děje – můžeme 

si všimnout telefonu, který spadl do kanálu a na 

který se snaží někdo dovolat (nápis Haló, obrázek 

č. 42). Jiná skupina zobrazila dlouhý vlak metra. 

Původně měla jedna žákyně v plánu ztvárnit také 

stanici metra, nakonec jsme se ale kvůli náročnosti 

provedení dohodli, že stanici zobrazovat nebude – 

obsahově si žákyně domyslela, že metro touto 

částí města pouze projíždí.  

Další možné návaznosti: Vedle frotáže se nabízí 

technika tisku z koláže. Dále by byl úkol zajímavý, 

kdyby mohl pokračovat návštěvou čistírny 

odpadních vod. Mohlo by se jednat o fungující 

čistírnu nebo i o historickou budovu Čistírny 

odpadních vod v Bubenči, tomu by také nahrávala 

blízkost Šáreckého údolí a Bubenče. Zážitek by 

lépe ukotvil dané téma a posunul ho více směrem 

k enviromentalismu. Byl by shrnutím tohoto úkolu 

a zároveň by uvedl možnosti další práce. 

V souvislosti s vlastní návštěvou čističky a jejím 

zdokumentováním jsem dodatečně vytvořila 

video, které může sloužit jako inspirace pro tento 

úkol – a v podstatě klidně i pro jiné úkoly na téma 

podzemí. Ukazuje totiž podzemní chodby, stoky, 

obsahuje prvek tajemnosti spojený s tmou 

a nejasnými předměty, které se ze tmy vynořují. 

Představuje určitou dokumentárnější variantu 

k videu, které je součástí mé výtvarné části práce. 

6 DALŠÍ MOŽNÁ 

ROZVÍJENÍ TÉMATU 

S plánováním rozsáhlejšího didaktického projektu 

se vždy pojí určité množství návrhů, jejich 

následné promýšlení, zvažování a výběr. Ne 
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všechny nápady projdou „výběrovým řízením“ 

a díky tomu didaktickou transformací, realizací 

a následným zhodnocením. Také během mé 

přípravy projektu vyvstalo několik návrhů úkolů, 

které nakonec nebyly realizovány. Některé z nich 

mám ale rámcově rozpracované, připravené pro 

budoucí použití. Z velké části představují určitou 

fiktivní linii tématu, didaktickou variantu fiktivní 

linie mé výtvarné části práce. Ve výuce před nimi 

dostaly přednost ty úkoly, které rozvíjejí reálné 

aspekty úkolu, vychází ze zážitku a zkušenosti 

žáků. Považovala jsem tento postup za logický pro 

rozvíjení tématu a jeho představení žákům. 

Myslím si, že když do textu práce zahrnu i tyto 

nezrealizované návrhy úkolů, může se téma více 

rozšířit a otevřít dalším možnostem. Může pro 

mne a třeba i pro druhé plnit funkci určitého 

nápadníku do hodin výtvarné výchovy. Tyto 

doplňkové úkoly nemám tak podrobně 

rozpracované jako úkoly realizované. Představím 

je tedy pouze v základních kategoriích 

a charakterizuji je z hlediska své představy 

a záměru. 

6.1 Metro: apokalypsa 

Námět: Stanice metra jako útočiště 

v postapokalyptickém příběhu 

Inspirační východiska: stanice duchů, kniha Metro 

2033, ochranný systém metra 

Kontexty umění: fotografie stanic duchů, Josef 

Bolf – Vchod do metra 

Technika: práce s fotografiemi reálných stanic 

metra a pauzovacím papírem (pro zjednodušení 

provedení stanic), kresba, malba 

Charakteristika úkolu: Žáci se pokusí zachytit 

možnou podobu stanice metra, do které se lidé 

uchýlili při problému, který se odehrává na 

povrchu země. 

Postup práce: 

Motivace: U žáků střední školy by mohla fungovat 

přímá inspirace knihou Metro 2033 (čtení 

vybraných pasáží knihy). 

Vlastní práce: Žáci si vyberou fotografii stanice 

metra, která jim vyhovuje (měly by se objevit 

různé typy pohledů a různé stanice). Přes 

fotografii položí pauzovací papír, zjednodušeně 

překreslí podobu stanice a následně kresbu doplní 

o jevy reprezentující dějovou linku. Pracují 

s kresebnými materiály, případně s malbou. 

Reflexe: Důležitá bude žákovská prezentace pojetí 

úkolu a následná diskuse. Žáci by měli být schopni 

objasnit příběhovou linii jejich práce, otevřít svou 

práci ostatním. 

Cílová skupina: 8.-9. ročník ZŠ 

Cíl: reflektovat fiktivní aspekty spojené s tématem 

podzemí a motiv (post)apokalypsy, který je silně 

akcentovaný v young adult literatuře 

6.2 Nalezené podzemí 

Námět: Jak by vypadaly důkazy o nově objevené 

podzemní chodbě? 

Obr. č. 44. Josef Bolf, Vchod do metra, 2008 
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Inspirační východiska: fiktivní linie výtvarné části, 

historické mapy nalezených chodeb (například 

v Praze na Proseku) 

Charakteristika úkolu: Úkol by mohl pracovat 

s více možnými variantami, mohl by být rozvíjen 

i výtvarnou řadou. Žáci by měli být na základě 

předchozího objevování tématu podzemí schopni 

vymyslet vlastní návrh zdánlivě nalezené 

podzemní chodby. Určí si typ chodby (např. 

rozšířené sklepní chodby, staré štoly apod.) 

a místo, na kterém se chodba nachází. Dále budou 

pracovat na jednotlivých důkazech nálezu této 

chodby. Může se jednat o skicu mapy, nákresy 

chodeb, ready-made objekty jako nálezy po 

obyvatelích této chodby. V propojení s literární 

výchovou může také vzniknout článek o objevení 

chodby. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Cíl: schopnost vymyslet a navrhnout vlastní fiktivní 

koncept, který reflektuje reálné zážitky 

a zkušenosti z předchozích úkolů 

6.3 Kostnice 

Námět: Zachycení zážitku z kostnice 

Inspirační východiska: návštěva kostnice v Kutné 

Hoře 

Technika: kresba uhlem 

Charakteristika úkolu: Téma smrti je v tomto úkolu 

zjevně přítomné. Zároveň se jedná o téma, o němž 

žáci přemýšlejí a ne vždy se s nimi o něm hovoří. 

Ideální by opět bylo, kdyby úkol mohl vycházet 

z návštěvy místa. V opačném případě by bylo 

možné toto místo představit prostřednictvím 

fotografií, které by ale pro žáky nebyly autentické. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Cíl: zachytit zážitek, skrze konkrétní místo 

reflektovat téma smrti a symboliky uchovávání 

lidských ostatků 

Postup práce: 

Motivace: Navštívili jsme místo, na kterém není 

dovoleno fotografovat – zachyťme tedy zážitek 

kresbou. Diskuse o zážitku: co jsme na místě viděli? 

Jak to na nás působilo? 

Zadání: Pokuste se kresbou zachytit podobu 

kostnice a dojmy, které ve vás zanechala. V kresbě 

pracujte se světlem a stínem. Spíše než na přesné 

zachycení zobrazovaného se soustřeďte na 

atmosféru celého místa tak, jak jste ji vnímali vy. 

Reflexe: Důležité bude reflektovat schopnost 

zachycení místa a jeho atmosféry 

7 REFLEKTIVNÍ 

BILANCE PROJEKTU 

Jednotlivé úkoly jsem v textu poměrně podrobně 

reflektovala, ráda bych ale také provedla celkové 

zhodnocení projektu.  

Projekt pozitivně hodnotím nejen z hlediska 

rozvíjení tématu, ale také z hlediska rozvíjení 

Obr. č. 45. Vlastní skica zachycující prostor kostnice. 
Uhel na šedém papíře 
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klíčových kompetencí prostřednictvím spolupráce 

a reflexe žákovských prací.  

Odučená část projektu je však jen pouhým 

zlomkem možného rozsahu, které téma nabízí. 

Doufám, že i prostřednictvím těchto úkolů se mi 

podařilo téma přiblížit žákům a přivést je k širšímu 

vnímání prostředí, ve kterém se pohybují, 

k uvědomování si skrytých možností a potenciálů. 

Projekt jsem se rozhodla posoudit ve vztahu 

k několika základním kritériím konceptové 

analýzy: kurikulární normativitě, obsažnosti, 

inovativnosti, přiměřenosti a integritě.  

Kurikulární normativita. Na soulad s kurikulem 

jsem se snažila dbát už ve fázi výběru a uchopení 

námětu a projektování výuky. Jednotlivé výše 

popsané úkoly obsahují konkrétní položky učiva 

a očekávaných výstupů RVP. Výjimku tvoří pouze 

atypické netradiční úkoly jako například Jáma 

nebo Stopa mojí přítomnosti, ve kterých pracuji 

spíše s vlastní formulací cílů. Domnívám se ale, že 

i tyto úkoly do oblasti kurikula spadají, jen je nelze 

tak snadno zařadit do kategorií, jsou pro mě hůře 

uchopitelné. Snažila jsem se také nacházet vazby 

na průřezová témata, klíčové kompetence a místy 

i mezioborové souvislosti.  

Obsažnost (obsahová ucelenost). Projekt by měl 

pracovat s humánně a kulturně závažnými tématy, 

odhalovat kulturní souvislosti. Domnívám se, že 

jak samotné téma podzemí, tak jeho rozvíjení 

v projektu toto kritérium splňují. Důležitost 

podzemí z hlediska funkčnosti města a jeho 

vizuální stránky jsem popisovala v teoretické části. 

Byla jsem si také pevně vědoma cílů projektu, 

které jsem stanovila předem a obsahy jsem se 

snažila vytvářet v souladu s těmito cíli. 

Inovativnost. Celý projekt pracuje s takovou 

rovinou města, která není běžně viditelná 

a reflektovaná, její důležitost si v běžném běhu 

dne neuvědomujeme. Domnívám se tedy, že 

v tomto aspektu projekt kritérium inovativnosti 

splňuje. Některé techniky, se kterými úkoly pracují 

jsou možná příliš tradiční, například vyškrabávaná 

technika bývá často nevhodně používána 

k vytváření instantních obsahů nebo se soustředí 

jen na její estetickou stránku – líbivý barevný 

voskový podklad. Roli tradičních technik ale stále 

považuji za důležitou, zvláště v konfrontaci s hůře 

uchopitelnými formami úkolu Jáma a Stopa mojí 

přítomnosti. 

Přiměřenost. Nedostatky jsem objevila u úkolu 

Město nad a podzemí, kdy pro starší žákyně 

nebyla zvolená technika dostačující. Podobné 

problémy vyplývají ze specifik rozmanitého 

věkového složení skupin v ZUŠ. Příště by snad bylo 

vhodné pokusit se najít i jiná technická řešení.  

Integrita. Integritu projektu musím posuzovat ve 

dvou celcích. První celek byl realizovaný na 

výtvarném táboře a zahrnuje spíše zážitkově 

pojaté úkoly. Tyto úkoly považuji za logicky 

provázané. Z odhalování kořenů přírody se žáci 

přesouvají k odhalování kořenů budovy, následně 

zážitek reflektují pomocí klasičtěji pojatého úkolu. 

Při realizaci druhého celku jsem bohužel neměla 

možnost vycházet z reálného zážitku, při 

motivování jsem tedy musela vycházet z diskuse 
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a kulturních kontextů ve formě fotografií, ilustrací 

a reálných předmětů (kusy potrubí). První úkol se 

držel více při zemi, pracoval se sklepeními 

z prostředí domova žáků. Další úkol pohlížel na 

podzemí jako na širší celek, shrnul více jeho 

aspektů. I zde tedy spatřuji integritu, domnívám se 

ale, že by celek fungoval mnohem lépe, kdyby 

mohl také vycházet ze zážitku. Celkově by byl 

projekt kvalitnější, kdyby všechny úkoly mohly být 

realizovány v rámci jedné skupiny v přímé 

návaznosti, o což bych se do budoucna ráda 

pokusila. Toto mohlo být realizováno už během 

výtvarného tábora, v době jeho konání jsem však 

ještě neměla následující úkoly vymyšlené, což nyní 

hodnotím jako nedostatek. 

V návaznosti na tento problém nacházím 

v projektu navíc jeden problematický aspekt – 

několik úkolů bylo realizováno v rámci výtvarného 

tábora, kde panovaly výrazně jiné podmínky než 

ve školním prostředí. Liší se hlavně organizační 

a materiální podmínky a celkové prostředí, díky 

čemuž byly například snáze realizovatelné 

zážitkově pojaté úkoly. Jiné byly ale i vztahy mezi 

mnou a žáky z hlediska uplatňování mé autority. 

Proto může být poněkud problematické úkoly 

převést do prostředí klasické školy. Plánuji se o to 

ale v nějaké pozměněné podobě pokusit ve své 

budoucí praxi. Myslím si, že minimálně úkol Stopa 

mojí přítomnosti a navazující úkol Dům od sklepa 

po půdu by se daly realizovat během školní 

exkurze. Ideální by samozřejmě i pro další úkoly 

bylo, kdyby samotná škola měla přístupné 

sklepení. Na to se však bohužel nedá spoléhat, 

o čemž svědčí moje zkušenost ze ZUŠ Petřiny. 

Úkol Jáma není pro projekt nutně potřebný, pouze 

ho doplňuje o zajímavou rovinu, otevírá ho. Bylo 

by pravděpodobně možné ho zrealizovat, 

například pokud má škola větší areál se zahradou. 

Projekt tedy celkově hodnotím pozitivně, 

domnívám se ale, že by lépe fungoval v rozsáhlejší 

podobě s možností vycházet více ze zážitků 

a zkušeností dětí. Bylo by vhodné vyzkoušet také 

úkoly, které zatím zůstávají pouze v rovině návrhů. 

Nedostatky tedy spatřuji ve svých organizačních 

schopnostech. Kdybych projektovala s větším 

předstihem, mohla jsem si pro praxe zařídit výuku 

ve škole, která má přístupné sklepení, případně 

bych mohla také zkusit zařídit delší trvání praxí 

a případnou návštěvu nějakého podzemního 

objektu, například Kostnici v Kutné Hoře. Také by 

šel celý projekt realizovat v prostředí tábora, jak už 

jsem zmínila. Zrealizovanou část projektu ale 

považuji za daných možností za kvalitní.    
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8 VNITŘNOSTI 

MĚSTA: POD ZEMÍ 

V průběhu tvorby práce pro mne podstatnou část 

představovalo vlastní uchopení tématu 

prostřednictvím výtvarné tvorby. Umožnilo mi 

osobní angažovanost v tématu. Výtvarná část 

práce reaguje na vlastní zážitky z různých 

podzemních prostorů. Z popisovaných typů 

podzemí jsem vybrala několik konkrétních 

prostorů rozdílného charakteru a podoby. Zážitky, 

informace a záznamy z těchto míst jsem dále 

reflektovala a zachytila prostřednictvím rozdílných 

i opakujících se výtvarných technik.  

Návštěvy míst jsem postupně popisovala 

v příslušných kapitolách teoretické části kvůli větší 

návaznosti a logice textu. Nyní ale navštívená 

místa krátce připomenu ve vztahu ke vzniklým 

výtvarným pracím. Vybranými místy byly stavěné 

metro linky D na Pankráci, sklepení opuštěné fary 

v Bezdězu, Čistička odpadních vod 

v Bubenči, Kostnice v Kutné Hoře a Kaple Božího 

těla v Kutné Hoře. Dále vycházím také z různých 

příležitostných návštěv sklepení. Snažila jsem se 

navštívit tajná a nedostupná místa stejně jako 

místa, která se dají běžně navštívit v rámci 

rodinného výletu, historické prohlídky místa atd. 

Výsledné práce společně vytvářejí cyklus 

o podzemí s rozdílným charakterem, vizuální 

podobou i působením, podstatné jsou ale také 

podobnosti, které zaručují integritu cyklu. Na 

základě reálných zážitků a jejich zdokumentování 

se vyvinula druhá linie výtvarné části – soubor 

fiktivních dokumentů o zdánlivě nalezeném 

podzemí. Zahrnuje plány chodeb, výtvarné zprávy 

o obyvatelích podzemí a další důkazy informující 

o tomto nalezeném podzemí. Cykly 

pojmenovávám Dokumentování podzemí 

a Nalezené podzemí. 

Téma podzemí mne zajímá už delší dobu. V mé 

tvorbě se prostřednictvím školního předmětu 

objevil námět sklepení, které jsem zobrazila na 

několika kresbách a následně výsledné grafice 

technikou měkkého krytu. Tyto práce uvádím 

z toho důvodu, že pro mne představovaly určitou 

vstupní fázi. Dle mého dojmu také zajímavým 

způsobem dokumentují základní aspekty sklepení, 

které už byly popsány v kapitole Běžná sklepení. 

Ukazují můj autorský přístup k tématu. 

8.1 Dokumentování podzemí 

První linie výtvarné části má dokumentární 

charakter. Pracuji s autenticitou svých zážitků, se 

specifickým charakterem míst, které byly popsány 

už v teoretické části. Jednotlivá místa jsem 

dokumentovala prostřednictvím fotografie, videa, 

písemných záznamů i rychlých drobných skic. 

Následně jsem reflektovala získané dojmy 

a informace další výtvarnou činností, tentokrát už 

v prostředí domova. Tento způsob jsem zvolila 

z toho důvodu, že charakter a umístění míst 

většinou nedovoloval přímou výtvarnou práci 

v jejich prostorách. Cílem prací je zdokumentování 

vnitřností města, míst pod zemí v takové šíři, 

Obr. č. 47. Skica ze sklepení: okno osvětlující temný 
prostor. Vlastní práce, 2016 

 

Obr. č. 46. Skica ze sklepení: skladování brambor. 
Vlastní práce, 2016 
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kterou jsem byla schopná osobně prozkoumat. 

Měly by plnit podobnou funkci jako teoretická část 

práce: seznamovat s odlišnými podobami 

podzemí. Bez popisků a jako společný celek by 

mohly plnit funkci určité vizuální studie tak, jak s ní 

pracuje například John Berger v knize Způsoby 

vidění – ve skromnější verzi.  

8.1.1 Postup práce 

Zpočátku jsem postupovala více intuitivně, začala 

jsem kreslit a malovat místa brzy po jejich 

navštívení nebo zkrátka proto, že na mě 

zapůsobily a měla jsem z nich pořízené podnětné 

fotografie a zápisy. Postupně se ale ukazovala 

nutnost většího promyšlení cyklu. Co chci finálním 

složením prací ukázat? Jde mi o šíři tématu, o větší 

množství druhů podzemí, které jsem představila 

v teoretické části. Nezaměřím se tedy pouze na 

charakter jednoho místa, cyklus se bude skládat 

z prací zachycující různé podzemní objekty. Skrze 

tyto objekty se následně vyjevují obecné 

charakteristiky podzemí. Soustředím se na 

dokumentární aspekt, tedy zvolím takové práce, 

které zobrazované místo představují, otevírají. 

Cyklus by měl ale dokumentární aspekt 

překračovat, oplývat určitou přidanou hodnotou. 

Pracuje s výtvarnými aspekty tématu, podněcuje 

k přemýšlení nad šíří a komplexností města. Tím se 

dostává do souladu s částí teoretickou 

i didaktickou. 

Výtvarné prostředky jsem se snažila volit v souladu 

s charakterem místa. To probíhalo na intuitivní 

úrovni i na úrovni promýšlení a návrhů. Když ve 

mně zážitek ze sklepení fary na Bezdězu zanechal 

hlavně pocit temna, stísněnosti a tajemna, snažím 

se tyto pocity v kresbě zachytit prací se sytou 

černou barvou a úrovněmi šedé. Působila-li Kaple 

Božího těla naopak prostorným, otevřeným 

a prosvětleným dojmem, výtvarné prostředky 

i vyznění budou odlišné – volím techniku malby, 

objevuje se více světlejších tónů a ladění do 

béžové. 

Ne vždy ale práce vznikaly až zpětně. Výjimky z ex 

post postupu tvoří video z čističky v Bubenči, které 

vzniklo už v průběhu návštěvy stejně jako tři 

fotografie zachycující kapli a čističku. 

8.1.2 Výsledné práce 

Vznikl cyklus osmi prací, který tvoří malby, kresby, 

fotografie a video. Vzniklé práce spojuje podobný 

vzhled a působení, doufám ale, že jsou patrné také 

odlišnosti. Objevují se širší záběry na velkou část 

prostoru stejně jako části prostorů a detaily. Místa 

jsou konkrétní stejně jako tajemná, nedořečená, 

neurčitá. Práce obsahují určitou příběhovost – 

tvoří pohledy do zajímavých míst, otevírají je 

divákům. 

Jediným navštíveným místem, které zůstalo ve 

výtvarné části nezachyceno, je Kostnice v Kutné 

Hoře. Zůstala jsem pouze u drobnějších skic. 

 

  

Obr. č. 48. Skica ze sklepení: potrubí opřené o polena 
a jeho stín. Vlastní práce, 2016 
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Obr. č. 49. Světlo, tma a žebřík 

Obr. č. 51. V bahně 

 

Obr. č. 39. Klenutá místnost 

Obr. č. 54. Struktury podzemí I 

Obr. č. 55. Struktury podzemí II 

Obr. č. 52. Světlík Obr. č. 50. Sklepní výklenek. 
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Světlo, tma a žebřík 

kresba uhlem, rozměr 59 x 41 cm 

Tato uhlová kresba pracuje s abstrahujícím 

detailem sklepení, který jsem vyfotografovala na 

faře v Bezdězu. Reflektuje prvky neurčitosti 

a tajemství, které jsou s podzemím často spojeny. 

Práce ale zachycuje reálné věci – podlahu, zeď, kus 

žebříku a kus dřeva, vše se vynořující ze tmy nebo 

se naopak ve tmě ukrývající. Hlavním prvkem je 

zde právě tma a její kontrast se světlem v horní 

části práce. Kresba pracuje také s rozsáhlou škálou 

šedých odstínů. Pracovala jsem způsobem, který 

jsem do té doby nezkoušela – uhel jsem roztírala 

a rozmazávala houbičkou a štětcem. Pracovala 

jsem také v několika vrstvách, které jsem vždy 

zafixovala, dík čemuž jsem mohla přidávat sytější 

odstíny černé. Tento způsob práce mi umožnil 

kvalitní papír z roku 1958. 

Sklepní výklenek 

kresba uhlem a barevnými křídami, rozměr 59 x 41 

cm 

Kresba zachycuje stejné místo jako kresba 

předchozí, pracuje se stejnou technikou 

a formátem. Při práci uplatňuji také podobné 

principy. Odlišuje ji ale barevný akcent hnědé 

cihlové barvy a světlejší tóny. Představuje větší 

celek, pohled na konec jedné chodby. Prostor 

tvořený kruhovou klenbou a shora osvětlený 

otvorem působí tajemným dojmem. Vytváří dojem 

místa, na kterém by se mohlo odehrávat něco 

působivého, spatřuji zde jakýsi nevyřčený děj.  

 

V bahně 

malba akrylovými barvami na nerámované plátno, 

rozměr 44,5 x 31 cm 

Silným prvkem mé návštěvy stavby metra linky 

D byly jednotlivé vizuální prvky – kabely, trubky, 

zbytky materiálů, bahno. Hlavně kvůli motivu 

bahna jsem zvolila médium malby. S barvou jsem 

se snažila pracovat více plasticky a gesticky, 

navodit dojem hromady bahna kumulujícího se 

u zdí tunelů. Ne vše se mi ale dařilo zachytit podle 

mých představ, právě rozdílné materiály 

a struktury byly při malování poměrně náročné. 

Řešení jsem nakonec našla v oříznutí původního 

formátu, který zachycoval větší část tunelu 

a trubky v horní a levé části. Tím jsem se zbavila 

nekvalitní části a lépe vyniklo to, co je podstatné. 

Klenutá místnost 

malba akrylovými barvami na nerámované plátno, 

rozměr 55,5 x 44 cm 

Malba se soustředí na architektonický prostor 

Kaple Božího těla. Je zde přítomno více světla 

a otevřenosti než v ostatních pracích, což činí 

malbu odlišnou a zároveň odpovídá charakteru 

místa. Především tato malba má ukázat, že 

podzemí nemusí představovat jen temno, 

stísněnost a omšelost. 

Původně jsem chtěla pracovat s médiem kresby, 

které mi ale pro vyjádření prostoru nestačilo. 

Zvolila jsem si také nevyhovující výřez – mým 

původním záměrem bylo zachytit pouze klenbu 

s drobným oknem, nikoliv širší prostor. Nakonec 

jsem to ale vnímala jako chybu a chtěla jsem 

Obr. č. 56. Záběr z videa Cesta tunelem 
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prostor místa více otevřít, rozšířit. Tak můj dojem 

z místa lépe vystihuje. 

Světlík 

fotografie 

Na fotografii vidíme vysoký prostor podzemní 

části Čističky odpadních vod. Vede až k povrchu, 

se kterým ho spojuje stropní okno, světlík. Z něj se 

dolů pnou rostliny, které dávají místu odlišnou 

živou atmosféru. Okno osvětluje prostor ostrým 

světlem – zde se objevuje návaznost na kresbu 

Sklepní výklenek. V dolní části stojí nezřetelná 

figura schovaná ve tmě, také ta vytváří živost 

místa. 

Struktury podzemí I a II 

dvě fotografie 

Fotografie pořízené také v Kapli Božího těla 

zachycují v detailním výřezu struktury podlahy 

a zdi, hlavním prvkem je zde vlhkost přítomná 

snad ve všech sklepních prostorech. Tato vlhkost 

je zde zaznamenaná zelenou barvou plísně 

a mechu. Koresponduje se zelenou barvou na 

fotografii Světlo shora. První fotografie se více 

soustředí na zeď, druhá na podlahu. 

Cesta tunelem 

video s využitím animace, stopáž 1:40 minut 

Z dokumentárních záběrů, které jsem pořídila 

v průběhu prohlídky Staré čističky odpadních vod 

v Bubenči, jsem sestříhala krátké video, které 

představuje cestu podzemním prostorem, 

především stokou. Jednotlivá pořízená videa jsou 

dále upravovaná a pracuji také s animováním 

fotografií. Objevuje se zde architektura prostoru 

i tajemno, které je evokováno cestou skrze stoku 

a temnými záběry na konec tunelu. Cesta celkově 

tvoří rámec celého videa – začíná cestou dovnitř 

a končí cestou ven. Neurčitost některých scén 

a neznalost toho, co je na druhé straně tunelu 

přidává videu zajímavou atmosféru. Pracuji zde 

také s fiktivním aspektem: úvodní zanimované 

záběry na vstup do Rudolfovy štoly naznačují, že 

procházím s kamerou právě tímto prostorem. 

Důležitou roli hrají specifické zvuky, které může 

člověk v prostorách čističky slyšet. Některé z nich 

jsou původní součástí videa, které jsem natočila, 

velké množství zvuků však pochází z webové 

stránky Zvuky Prahy. Čerpala jsem z různých 

zvukových záznamů, které jsem kombinovala, 

takže dohromady vytvářejí atmosférický 

doprovod. 

8.2 Nalezené podzemí 

Tato řada prací představuje už několikrát 

zmiňovanou fiktivní linii tématu. Podstatou tohoto 

cyklu je vytvoření konceptu nově objeveného 

fiktivního podzemí. Soubor prací tvoří důkazy 

o tomto objevu. Mají podobu plánů, fotografií 

místa a nalezených předmětů. Součástí je také 

fiktivní novinový článek. Vycházím ze svých 

znalostí a zkušeností s reálnými podzemními 

prostory, na základě kterých jsem byla schopná 

tento koncept vymyslet. 

Cyklus představuje určitou mystifikaci. Tato oblast 

tvorby pro mne byla zcela nová, obrátila jsem se 

tedy k uměleckým autoritám, které s tímto 
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motivem pracují ve své tvorbě. Jednalo se 

například o slovenského umělce Júlia Kollera nebo 

o Markétou Baňkovou. 

8.2.1 Postup práce 

Při vymýšlení konceptu tohoto cyklu jsem si 

nejprve musela položit několik základních otázek. 

Na jaký typ podzemí se soustředím? O jaký 

zajímavý objev při jeho nálezu půjde? Dále bylo 

důležité si určit, jak k nálezu zapomenuté chodby 

došlo. Otevíralo se mi mnoho variant, ze kterých 

bylo těžké zvolit tu, která bude funkční 

a hodnotná. Nakonec jsem postupovala 

způsobem, který se mi zdál nejlogičtější. 

Vycházela jsem z reálného místa, sklepení 

v babiččině domě. Nachází se v něm zajímavé 

zákoutí, které je k práci na fiktivním konceptu 

ideální. Tato část sklepení byla dříve zazděná 

a přístupná zvenčí ze zahrady, fungovala jako 

zázemí pro slepice. Později byl do něj ze sklepení 

probouraný vstup, v současné době se využívá 

pouze k hromadění nepotřebných věcí. V tomto 

ohledu se pro mne místo stalo inspirací. I fiktivní 

linie výtvarné práce má tedy reálný základ. 

8.2.2. Výsledné práce 

Finální soubor prací diváky seznamuje s nálezem. 

Zahrnuje několik typů důkazů tohoto nálezu.  

Fotografie z místa dokumentují nález. První 

fotografie zachycuje vstup do objevené – 

probourané chodby. Dále se objevuje několik 

předmětů, které se zde nacházejí, především černý 

kufřík a předměty které v něm byly nalezeny. 

Můžeme také vidět fotografii konce místnosti, kde 

je na zdi zapsáno datum 9. 2. (19)38. Jedná se 

o dohledatelný datum stavby domu. Tuto 

fotografii jsem zinscenovala pomocí druhé 

fotografie kamarádčina sklepení, kterou uvádím 

v teoretické části (s. 15). 

Dohledaný plán domu, který ukazuje celkový 

rozměr sklepení včetně označení dříve zazděné 

části. Tato část je v plánu označena červeně. Jedná  

Obr. č. 59. Fotografie z místa: nápis s datem stavby 
domu, pravděpodobně jejího dokončení 

 

Obr. č. 41. Fotografie z místa: probouraná zeď s pohledem 
do objevené části sklepení 

 

Obr. č. 42. Fotografie z místa: probouraná zeď 
s pohledem do objevené části sklepení 

 

Obr. č. 58. Fotografie z místa: pohled do místnosti 
s nalezeným kufříkem 

 

 

Obr. č. 40. Fotografie z místa: pohled do místnosti 
s nalezeným kufříkem 

 
Obr. č. 57. Fotografie z místa: pohled do výklenku 
v místnosti 
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se o skutečný plán suterénu babiččina domu, do 

nějž jsem zakreslila plán sklepení. 

Novinový článek diváky-čtenáře seznamuje 

s nálezem a jeho okolnostmi. Obsahuje předchozí 

fotografie jako ilustraci textu. Forma článku a jeho 

vizuální podoba je stylizována tak, aby evokovala 

reálný novinový článek. Článek je psaný do 

regionálního deníku, právě to je totiž typ 

periodika, které by se o podobné zjištění zajímalo. 

Převzala jsem vzhled webových stránek 

Rokycanský deník (©2005). V článku pracuji 

s náznakem – kompletní text článku neplánuji do 

práce zahrnout, přestože ho z pochopitelných 

důvodů mám napsaný. Domnívám se ale, že určitá 

nedokončenost a nevyřčenost přidává cyklu na 

hodnotě. Dostává se k nám pouze zlomek 

informací tak, jako to často bývá ve skutečných 

situacích. Nevíme, jakým způsobem došlo 

k zazdění místnosti ve sklepení, kdo zde předměty 

uchoval a další podrobnosti. Nalezené předměty 

mohou jen naznačit určité varianty a interpretace. 

Článek představuje literární aspekt cyklu. 

Nalezené předměty/dokumenty. Zastřešujícím 

předmětem je pojízdná nákupní taška, která ve 

svých útrobách schovává další předměty. Tašku 

jsem skutečně nalezla v babiččině sklepení. V ní 

objevené předměty zahrnují několik knih, z nichž 

jsou některé pokryté plísní, účtenky nebo 

fotografie. Klíčové jsou nálezy samizdatových 

tisků, které činí objev hodnotným – objevuje se 

slavný text Několik vět. Dále byl v tašce nalezen 

ručně psaný záznam deníkového charakteru, který 

popisuje autorovo zapojení do textu Několik vět.  

Tento zápis jsem převzala z webu Paměť národa, 

jedná se o vzpomínky pamětníka Milana Adámka. 

(Paměť národa, © 2008) Způsob převzetí reálných 

výpovědí se mi zdál logický. Lákalo mne sice 

sepsání vlastních fiktivních textů, jedná se ale 

o poměrně složitou činnost, pokud nechci riskovat 

zkreslení faktů. 

Obr. č. 60. Plán suterénu domu se zakresleným sklepním prostorem. Červenou barvou je zvýrazněna nově objevená část. 
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Obr. č. 61. Pohled na tašku a její obsah 

Obr. č. 62. Pohled do útrob tašky. Obr. č. 63. Náhled článku o objevu. 
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Obr. č. 65. Vytržený list se záznamem 
událostí, pravděpodobně z deníku 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 64. Nalezený text Několik slov. Text byl převzatý 
z knihy S (ne)lidskou tváří?! 1938-1989 (Štícha, 2018) 

Obr. č. 66. Druhá strana záznamu. 
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Jednotlivé části-důkazy budou představeny 

formou instalace zahrnující fotografie, písemnosti 

a knihy. V celku fungují analogicky k fiktivní 

povídce, která je ale prezentována výtvarnou 

formou a skrze konkrétní předměty a dokumenty.  

8.3 Několik vět závěrem 
Výtvarná část pro mne představovala výzvu. 

Jednalo se o způsob práce, se kterým jsem dosud 

neměla mnoho zkušeností. Cyklus Dokumentování 

podzemí byl mé běžné tvorbě bližší, přesto ale 

aspekt tajemna a důležité práce se světlem 

a stínem mi byl prozatím vzdálenější. Skutečným 

oříškem byl cyklus Nalezené podzemí. Jakmile 

jsem však objevila návaznost na skutečné místo, 

objevilo se více inspirací, které nakonec vedly 

k vytvoření finálního konceptu. I vytvoření 

jednotlivých částí ale bylo poměrně náročné. Zdálo 

se mi, že se moje role proměňuje v roli spisovatele 

a také mystifikátora.  

Každý z cyklů je vnitřně soudržný. Naopak oba 

cykly jsou ve vzájemném kontrastu. 

Dokumentování podzemí pracuje v podstatě 

s realistickým zobrazením míst, jejich aspektů 

a genia loci. Pracuje také s klasickými výtvarnými 

technikami. Nalezené podzemí je naopak cyklem 

fiktivním, který pracuje s netradičními (dalo by se 

říct až nevýtvarnými) postupy. Doufám však, že 

výtvarná část jako celek nepůsobí kvůli těmto 

rozdílům nesoudržně. Společně cykly tvoří dvě 

důležité linie, které si s tématem podzemí spojuji 

a které se objevily také v dalších částech mé práce. 

Proto jsem považovala za důležité zahrnout 

zastoupení každé z nich. Dohromady tedy 

výtvarná část pracuje s vyvažováním protikladných 

(ale protínajících se) rovin reálného a fiktivního, 

dokumentárního a fantazijního. Odráží tak celkové 

vnímání tématu. 

Výtvarná část představovala podstatný celek 

práce, možnost rozvíjení tématu prostřednictvím 

mé vlastní výtvarné tvorby, objevování 

a studováním tématu. Nutila mě se soustředit na 

podstatné momenty a aspekty, se kterými jsem 

pracovala. Vyzdvihnout to důležité a nosné. 
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se snažila přiblížit téma podzemí 

jako skrytou úroveň města. V teoretické části jsem 

se zaměřila na jednotlivé druhy podzemí, snažila 

se postihnout jejich aspekty a role v celkovém 

fungování města. Více jsem se poté zaměřila na 

několik vybraných objektů, které jsem navštívila, 

dostupnými prostředky zdokumentovala 

a následně s nimi dále pracovala ve své výtvarné 

tvorbě, kterou jsem popsala ve výtvarné části. 

Teoretická část také reflektovala fiktivní aspekty 

podzemí, které se odrazily v dalším výtvarném 

cyklu a v několika případech se dotýkaly také části 

didaktické. V didaktické části jsem se snažila 

využít zjištěné poznatky, uchopit jejich nosné 

aspekty a transformovat je do konkrétních 

vyučovacích jednotek. Myslím si, že se mi tento cíl 

práce povedlo splnit.  

V průběhu celé teoretické části jsem pracovala 

také s prvky populární kultury – s filmy, kvalitní 

i brakovou literaturou, komiksy. Během celého 

období, kdy jsem se zabývala diplomovou prací, 

jsem pochopitelně sledovala prvky podzemí úplně 

všude, často pak právě v prvcích populární kultury. 

Také během aplikování tématu v didaktickém 

projektu jsem se místy setkala s poměrně 

bohatými znalostmi dětí, co se spojení podzemí 

a populární kultury týče. V budoucnu by mohlo být 

zajímavé zjištěné poznatky shrnout ve formě 

vizuální „studie“ – použít fotografie ze seriálů, 

filmů, knih a tak podobně. Představovaly by určitý 

vizuální rozbor fenoménu tak, jak s tím pracuje 

 

 

například Václav Hájek ve své knize Jak rozpoznat 

odpadkový koš. Domnívám se tedy, že pokud 

budu chtít v budoucnu téma dále rozvíjet ve výuce, 

o podobnou studii bych se měla pokusit. Téma tak 

překročí rámec diplomové práce, budu na něm 

pokračovat dále. I v průběhu psaní zasahovalo 

téma do mého každodenního života. Uvědomění 

podzemních prostorů města, jejich aspektů 

a možností, pro mne učinilo cesty po městě 

zajímavější, přemýšlivější. Mám-li možnost město 

hlouběji prožít, vnímám ho poté hlouběji a šířeji. 

Doufám, že rozvíjením tématu ve výuce se tohoto 

fenoménu může docílit i u žáků.
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Obr. č. 51. V bahně. Vlastní práce a fotografie, 2020. 

Obr. č. 52. Světlo shora. Vlastní práce a fotografie, 2020. 

Obr. č. 53. Kaple Božího těla. Vlastní fotografie, 2020 

Obr. č. 54. Struktury podzemí I. Vlastní práce a fotografie, 2020. 

Obr. č. 55. Struktury podzemí II. Vlastní práce a fotografie, 2020. 

Obr. č. 56. Záběr z videa Cesta tunelem. Vlastní fotografie, 2020 

Obr. č. 57. Fotografie z místa: pohled do místnosti s nalezeným kufříkem. Vlastní fotografie, 2016. 

Obr. č. 58. Fotografie z místa: pohled do výklenku v místnosti. Vlastní fotografie, 2016. 

Obr. č. 59. Fotografie z místa: nápis s datem stavby domu, pravděpodobně jejího dokončení. Vlastní práce, 

2020. 

Obr. č. 60. Plán suterénu domu se zakresleným sklepním prostorem. Vlastní práce, 2020 

 Obr. č. 61. Pohled na tašku a její obsah. Vlastní fotografie, 2020. 

Obr. č. 62. Pohled do útrob tašky. Vlastní fotografie, 2020. 

Obr. č. 63. Náhled článku o objevu. Vlastní práce, 2020. 

Obr. č. 64. Nalezený text Několik slov. Vlastní práce, 2020. 

Obr. č. 65. Vytržený list se záznamem událostí, pravděpodobně z deníku. Vlastní práce, 2020. 

Obr. č. 66. Druhá strana záznamu. Vlastní práce, 2020 
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