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Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce je zaměřena na cesty, záznamy z cest a cestovní zážitky 

výtvarných umělců. Teoretická část je postavena na osobních příbězích 

výtvarných umělců. V praktické části představuji svůj deník z cesty do Albánie. 

V didaktické části navrhuji několik výtvarných námětů pro práci s žáky.  
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Abstract  
 

This bachelor's thesis is focused on travels, travel notes and artists’ travel 

experiences. In the didactical part I propose some teaching ideas and classroom 

activities based on these topics. The theoretical part is based on three artists’ 

personal stories. In the practical part I present my Albanian travel diary.  
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    1. TEORETICKÁ ČÁST 

     1.1. Úvod 

 
K výběru tématu bakalářské práce mě vedla především nezměrná láska k cestování a poznání 

nejrůznějších kultur světa. Cesty vždy byly a budou nezbytnou součástí života každého člověka, 

a to ať už dobrovolné, nebo z donucení. Přitom cesty ve všech svých významech. Cestu lze 

totiž chápat i jako trasu zakončenou předem stanoveným cílem, i jako ponoření se do vlastní 

duše a hledání sebe sama.  

Cílem této práce je zkoumat různé přístupy k cestování, způsoby vnímání cest a s nimi spojené 

cestovatelské záznamy. Z počátku se pokusíme ponořit do lidských dějin a zjistit důvody, které 

vedli lidi k prvním cestám. Pozornosti neuniknou první cestovní motivy - pracovní a obchodní. 

Zmíníme cesty tažené poznáním, a to nejen neprozkoumaných geografických končin tehdejšího 

světa, ale rovněž nových vědeckých poznatků.  S rozvojem kultur a nejrůznějších společenství, 



jež šlo ruku v ruce s růstem bohatství, se zaměříme na první cesty překonávané čistě z osobních 

důvodů - zábavy a vzdělání. S příchodem středověku zažívají “boom” cesty religiózní. 

Povšimneme si tehdejších poutí nejenom do Mekky a Říma a porovnáme je se soudobím 

cestováním. Nakonec naší pozornosti neunikne rozvoj turismu nastartovaný 20. stoletím a 

dopady na cestování s tím spojené. 

Poté porovnáme přístup k cestování současného turisty, který má jasně dané cíle, jejichž chce 

svou cestou dosáhnout co možná nejkomfortnějším způsobem. Poutníka, jehož hnacím 

motorem tvoří především sebepoznání a náboženské důvody. Stručně pojednáme rovněž o 

cestách migranta. A konečně cestovatele, pro něhož “cesta je cíl” a táhnou ho především 

důvody jako poznání přírodního bohatství, místních zvyků a kultur ne v měřítku velkolepých 

památek vrytých do seznamů UNESCO, nýbrž v perspektivě prostých lidí žijících v malých 

městech a vesnicích.  

Dalším krokem bude porovnání nejrůznějších způsobů cestovních záznamů. V první řadě se 

zaměříme na cestopis, jehož nevětší význam patří hlavně minulosti, od světoběžníka Marca 

Pola po české cestovatele 16. a 17. století. Budeme se zabývat dobou největšího rozkvětu 

cestopisu ve 20. století. Rozebereme si populární československé cestovatele Zikmunda a 

Hanzelku a jejich cesty napříč světem strávené za volantem populárních vozů značky Tatra. 

Následně přijde na řadu rozbor deníků a důvodů, které vedou cestovatele k jejich tvorbě.  

Zaměříme se na významné osoby, jež se psaním deníků zabývali a způsoby, kterými lze k 

stvoření kvalitních cestovních záznamů využít. Při přechodu z psaného slova k vyjádření se 

obrazovému se zaměříme na cestovní skicáky a travel sketchbooks, jejichž význam nabývá na 

intenzitě především v současnosti. Skicáky lze totiž chápat jako obrazový deník doplněný o 

krátké komentáře. Rozebereme si zajímavé umělce zabývající se tvorbou obrazových 

zápisníků. Díky rozvoji technologií umožňujících záznam z cest zcela realistický, nám bude 

umožněno zabývat se fotoreportážemi. Právě fotografie dokáží podat přesný a ničím 

nezkreslený obraz cesty a proto jsou oblíbeným prostředkem turistů a cestovatelů toužících si 

své zážitky zvěčnit, nebo seznámit okolní svět s poznáním cesty a daného místa. Rozebereme 

si některé soutěže umožňující shlédnout ty nejzásadnější fotografie uplynulých let. Neuniknou 

nám ani významní umělci zabývající se právě fotoreportáží. Na konec se dostaneme k 

nejmodernějšímu způsobu záznamů z cest; travel blogům, díky kterým se o svých dojmech z 

cest může se světem podělit naprosto každý, kdo o to projeví zájem.   

Na základě příběhů tří významných výtvarníků a jejich tří různých cest se pokusíme pochopit, 

jak cestu vidí a vnímá umělec, jak moc dokáže cesta ovlivnit jeho tvorbu. Zaměříme se na 

ruského umělce Kuzmu Sergejeviče Petrov-Vodkina, jež se v počátcích 20. století vydal 



zkoumat stav architektonických a historických památek v tehdejším Turkestánu a pro něhož je 

zásadní sférické vnímání světa a hra s barvami a perspektivou. Pozornosti neuniknou ani 

umělcovi cesty do severní Afriky z jejíchž zápisků a skic vznikla kniha Cesta do Afriky. U 

druhého výtvarníka zůstaneme v ruském uměleckém prostředí. Díky Viktoru Pivovarovovi se 

nám nabídne umělecký pohled na cesty člověka, který není cestování velkým příznivcem a 

pokud cestuje, tak především mentálně. Přesto máme možnost zabývat se jeho nejdůležitější 

životní cestou, cestou za svým srdcem a láskou Milenou Skalickou do Prahy. Naskytne se nám 

příležitost zabývat se umělcem v pro něj novém prostředí, jeho adaptací na rozdílné kulturní 

prostředí, jeho bojem s jiným kulturním jazykem. Posledním umělcem je, alespoň co se týče 

cestování, Pivovarův protipól. František Skála nabídne náhled do umělcovi duše cesty přímo 

milující. Není se proto čemu divit, že když byl požádán o reprezentaci České republiky na 

bienále v Benátkách, vydal se na do Itálie pěšky a z cesty napsal deník, který následně v 

Benátkách prezentoval. Nahlédneme do osobitého Skálova přístupu k cestování a co vše lze na 

cestě potkat a najít a jakým kreativním způsobem s těmito nálezy následně naložit.  

Na základě teoretických zjištění vytvoříme v didaktické části koncept pro práci se studenty 

staršího školního věku, který bude čerpat z přístupů k tvorbě a cestám tří vybraných umělců. 

Prvním konceptem budou “Nálezy” založené na cestovních zkušenostech Františka Skály. Na 

základě Petrov-Vodkina přinutíme studentovi duši k zamyšlení se nad všedním životem z 

nevšedního pohledu. Pokusíme se studenty přimět vnímat jejich okolí očima cizince, pro 

kterého se jedná o zcela nové prostředí. Poslední částí bude “Divadlo obrazů”, které se objevuje 

v tvorbě Viktora Pivovarova. Studenti budou mít možnost zamyslet se nad změnou prostředí a 

nad pocity, které při změně prožívali. Následně se každý zamyslí nad symboly a předměty, 

které jim v zobrazení pocitů budou nápomocny.  

Ve výtvarné autorské časti bude představen můj deník z cesty do Albánie a autorská reflexe. 

 

 

     1.2. Člověk na cestě 

 
Člověk je bytostí zvídavou, taženou nutností neustále objevovat nová místa, potkávat na své 

cestě nové lidi, nepoznané kultury a objevovat tímto způsobem svět. Když se ponoříme do dějin 

lidstva, zjistíme, že naši předci cestovali od nepaměti. Jenže důvody prvních cest, na rozdíl od 

těch dnešních, byly především pracovního a hlavně obchodního charakteru. Pro rozvoj 

obchodních vztahů bylo zapotřebí mít více znalostí o cizích zemích, národech a jejich zvycích. 



Féničané se vydávali lodí na cestu do neznámých území a překročivše hranice středomoří, 

plavili se podél západních břehů Evropy a Afriky. S cílem prozkoumat nová místa se vydávali 

na cestu i staří řečtí vědci. Hérodotos z Halikarnássu cestoval do Itálie a Babylonie, 

Megasthenés cestoval po Indii a celou dobu si zapisoval cenné poznámky. Málo kdo cestoval 

jen tak pro zábavu, jelikož cesta dříve byla spíše synonymem rizika a nebezpečí. Jedinou 

výjimkou byly olympijské hry. Každý rok se tam scházeli tisíce sportovců a diváků nejen 

z Řecka, ale i ze sousedských středomořských zemí. Dá se říct, že v tomto období vznikly i 

první ubytovny, jelikož kvůli hrám byla zahájena výstavba speciálních velkých domů, ve 

kterých účastnici a diváci mohli přespat (Suvorova, Prichodko, Morozov, Kuznetcov a 

Charisova, 2019). 

Nejvíc se však cestovalo ve starověkém Římě. Římané z bohatých rodin si mohli dovolit cestu 

do Řecka za lepším vzděláváním. Jakési začátky turismu se projevily při rozkvětu římské říše, 

cestování elit začalo mít zábavný charakter. Nejnavštěvovanějšími byla krásná přírodní místa s 

termálními prameny, kde staří Římané mohli provozovat své oblíbené “lázňování” pod širým 

nebem doplněným výhledem na Řeckou riviéru.  

Ve středověku cesty měli většinou charakter religiózní. Poutnici mířili do Mekky, která dodnes 

ztotožňuje povinnost každého muslima vypravit se alespoň jednou v životě do rodného města 

proroka Mohammeda. Muslimové putovali i do Medíny, aby se mohli pomodlit u hrobu 

zakladatele jím spřízněného náboženství. Poutní cesty křesťanů většinou vedly do Říma a 

Konstantinopolu. Obě města v různá období byla hlavním městem Římské říše a důležitými 

místy pro věřící. Mezi křesťany byla též populární cesta do jednoho z nejzápadnějších koutů 

Evropy, kde se nachází město Santiago de Compostela. Vede tam tzv. Svatojakubská pouť, 

která získala jméno po svátém Jakubovi, učedníkovi Krista, jehož hrob je cílovým bodem 

poutníků. Věřící různých konfesí mířili především do Svaté Země. Jeruzalém vždy ležel na 

křižovatce kultur a tří historicky nejvýznamnějších náboženství – judaismu, křesťanství a 

islámu. Takový střet různých náboženských proudů se stal příčinou křížových výprav. S 

křížovými výpravami byly spojeny nejmasovější migrace lidí v Evropě.  

V období renesance a osvícenství posiluje význam individuálního a vzdělávacího charakteru 

cest. Mladí lidé z rodin intelektuálů mířili do Itálie, Francie, Německa, Švýcarska. Cestování 

se postupně rozšiřovalo, a to samozřejmě přispělo k růstu množství zeměpisných a vědeckých 

poznatků. Došlo k vytvoření dobrých podmínek pro velkolepé objevy. Počet neprozkoumaných 

geografických lokalit na mapě neustále klesal.  

S rozvojem dopravních prostředků přišlo i dostupnější cestování. V druhé polovině 19. století 

se začal rozšiřovat turismus. Stavěly se hotely a ubytovny, vznikly první cestovní kanceláře. 



V roce 1862 Thomas Cook organizoval první turistický zájezd v dnešním smyslu slova, kdy si 

účastník prostřednictvím jediné platby předplatil dopravu, ubytování a stravu. Svět se převrátil 

vzhůru nohama.  

V dnešní době může cestovat doslova každý. Žijeme v časech, kdy množství aut na silnicích 

roste exponenciálním způsobem. S rozvojem nových technologií a způsobů cestování se snižují 

jak cestovní náklady, tak časová náročnost přesunů mezi jednotlivým místy. Rostoucí poptávka 

vedla k rozšíření ubytovacích kapacit a zkvalitnění cestovatelských standardů. Dostupný 

internet, který díky chytrým telefonům může každý nosit v kapse, přispěl masovému nárůstu 

levného ubytování a nejrůznějších placených zážitků. Každý, kdo má doma alespoň jeden 

prázdný pokoj se díky internetovým platformám může stát hostitelem zahraničních 

návštěvníků. Centra měst postupně přicházejí o svá kouzla a starousedlíci postupně místa, kde 

strávili celý svůj život, přenechávají zástupům turistů se vztyčenými “selfie” tyčemi. Hlavní 

důvody cest však zůstávají platné i dnes. Ale způsob vnímání cesty a celkově vztah k cestování 

se nepochybně silně změnil. Kdo se dnes vydává na cestu a proč? Jak ji vnímají a co od ní 

očekávají?  

 

 

 

 

            1.2.1.   Cestovatel 

             
Hlavní motivací každého cestovatele je samozřejmě svoboda pohybu. Cesta může být klidně 

dlouhá a složitá, důležité je pro cestovatele vědět, že závisí pouze na něm. Cestovatel nemusí 

být pořád na cestách, může jezdit někam pouze jednou za rok a jistě se z něj díky tomu nestane 

turista. Rozdíl mezi cestovatelem a turistou je totiž především ve způsobu vnímání času a jeho 

organizaci. Cestovatel nikam nespěchá. Nemá v plánu projít všechny památky v co možná 

nejkratším čase. Cestovatel památky docela často nevidí vůbec, protože se většinou vyskytuje 

v přírodě nebo v menších městečkách a vesnicích. Spí ve spacáku na pláži nebo v houpací síti 

mezi stromy. Teplou sprchu nepotřebuje, má k dispozici šumící vodopády, divoké řeky a 

přírodní termální bazény. Kam na jídlo také neřeší, bude-li mít štěstí nají se u místních nebo si 

sám uloví rybu k večeři. Pokud ne, jistotou je pro něj konzerva připravená v batohu.  

Cílem jeho cesty je zkoumat nové místo nikoli pouze povrchně, ale naopak se do jeho duše 

ponořit, jak jen to jde. Nechat se pohltit lokálními tradicemi a kulturou přímo, nikoli pouze 



okrajově. Proto se rád seznámí a promluví si s místními lidmi. Někteří ho pozvou na společný 

oběd, další dokonce nabídnou střechu nad hlavou. Takový kontakt vyhledává a velice si váží, 

když ho najde. V jeho očích ve vesnických domácnostech najde tu opravdovou duši země, jež 

právě objevuje, skrytou před turisty a nejrůznějšími cestovními průvodci. Jeho nohy nevedou 

hodiny rešerší dané země na internetu, nýbrž je to především instinkt a rady místních lidí, které 

po cestě potká. Pokud chce jít “o dům dál” i v takové situaci se řídí plnou svobodou pohybu a 

nachází tisíce způsobů přemístění. Pěšky, autostopem, místní dopravou, půjčeným autem, 

dodávkou, vlakem, na kole, lodí, na korbě náklaďáku, na koňském spřežení…  

Postupem času výrazně roste počet mladých lidí, kteří po vysoké škole hledají práci nebo 

nejrůznější dobrovolnické projekty v zahraničí. Nejvíc je zajímá Asie, Afrika a Austrálie, 

jelikož tamní prostředí a život se velmi liší od toho, na které jsou zvyklí. Velká změna vždy 

láká nejvíce. Hlavní motivací je pro ně samozřejmě možnost vidět a poznat svět. Cestování je 

především životným stylem. Proto většina cestovatelů touží o životě na cestách a dělá vše 

možné, aby takového způsobu života dosáhli. V dnešní době je velmi levné a snadné se dostat 

v podstatě kamkoliv. Není již tak důležité, jak dobře placenou práci člověk má. Lidé cestují 

kolem světa autostopem, na kole, pěšky. Mnoho cestovatelů si zvolí na cestu osobní auto nebo 

dodávku, kdy se dopravní prostředek stává i jejich domovem. Vydělávat peníze cestovatelé 

dokážou i na cestách. Freelance, sezonní práce a často i osobní blog na sociálních sítích je 

zachrání při finančních potížích.  

1.2.2.  Turista 

 
Ať se jedná o zábavu nebo kulturu, relax či léčbu v lázních, turistova cesta má vždy konkrétní 

účel. Existuje turista aktivní a turista pasivní. Turista pasivní svou cestu vůbec neřeší a často 

ani neví kam přesně chce. Jde do cestovní kanceláře a ptá se, jaká lokalita je právě v kurzu nebo 

řekne jaký typ dovolené by si přál. Zaplatí určitou částku za zájezd a tím je dovolená 

naplánována. Nemusí hledat ubytování, letenky ani exkurze. Má postaráno i o stravování. 

Minimem je pro něj polopenze, movitější klienti raději zvolí "all inclusive". Dovolenu stráví u 

baru poblíž hotelového bazénu a focením se na pláži. 

Turista aktivní si dovolenu dobře naplánuje sám. Na rozdíl od cestovatele, pro kterého i cesta 

samotná je velmi důležitá, turistu cesta nezajímá. Vnímá ji dokonce jako něco nepříjemného, 

proto má snahu se do cílového místa dostat co nejrychlejším možným způsobem, zvolí si nejspíš 

letadlo nebo vlak. Takový turista se většinou vyskytuje ve městech. V divoké přírodě jej, na 

rozdíl od cestovatele, nepotkáte. Nenajde tam ani teplou sprchu, ani signál. Žádné pohodlí, na 



které je zvyklý. A bez pohodlí si dovolenou nedokáže představit. Proto spí v hotelu, hostelu 

nebo v apartmánu, který si zarezervuje předem na Airbnb1, aby se mohl cítit jako doma. Turista 

aktivní vždy přesně ví co bude v novém místě dělat. Jeho čas je většinou omezený, proto se 

snaží stihnout co nejvíc během co nejkratší možné doby. Možná se dozví víc, než cestovatel o 

architektuře a místní kuchyni, protože podle plánu určitě navštíví hlavní památky, zúčastní se 

alespoň jedné exkurze a vybere si na základě hodnocení na TripAdvisoru2 restauraci nabízející 

nejlepší tradiční kuchyni. Ale tím se kultury a tradicí dotkne pouze povrchně. Nedozví se 

takovým způsobem jak žijí místní obyvatelé, co je jejich zdrojem obživy, nepozná jejich 

mentalitu a zvyky. Zbyde-li mu čas na nějakou další aktivitu, dostane se do cíle turistickým 

autobusem a užije si exkurze od česky mluvícího průvodce.  

 

1.2.3.   Poutník, migrant 
 

Poutník se liší od cestovatele a turisty především tím, že i když jeho cesta má konkrétní konečný 

cíl (ve většině případů posvátné místo), hlavní roli v jeho pouti hraje cesta samotná. Poutní 

trasy měří stovky až tisíce kilometrů, projít takovou dálku pěšky je fyzicky a emočně velmi 

náročné. Poutníka celý proces zajímá právě svou obtížností, jelikož pouze překonav překážky 

na své cestě může dosáhnout hlavního záměru takové pouti – sebepoznání. Putování je vždy 

v první řadě cestou k pochopení sebe sama, k přehodnocení vlastního života. Stovky kilometrů 

pěší chůze člověka naučí lépe rozumět svým potřebám, myšlenkám a slabostem, o kterých dříve 

nemusel mít ani tušení. Naučí se naslouchat svému tělu a srdci, vnímat sebe a okolí, kterému 

téměř nevěnoval pozornost. Lidé, kteří se vydávají na cestu z religiózních důvodů, ji absolvují 

především s cílem očistit se od svých hříchů a tím se přiblížiti k Bohu. Vykonání křesťanské 

pouti bylo vždy spojené s pokáním a požehnáním. Jenže v současné době, bohužel, se smysl 

putování vytrácí a prochází transformací v turistické atrakce, kde člověk často ani nemá kvůli 

velkému počtu poutníků možnost zůstat osamocen. I obtížnost cest se mění, jelikož kromě 

chůze samotné člověk nic dalšího neřeší. Po cestě se poutníci můžou najíst v restauraci, 

nakoupit něco v obchodě a přespat v hotelu… Citace z rozhovoru se Silvií Outratovou, která 

absolvovala cestu do Santiago de Compostela to jen potvrzuje: „Když jsem pouť v Saint-Jean-

Pied-de-Port ve Francii začínala, dostala jsem přehledné info, kolik ujdu kilometrů, kde se spí, 

                                                
1 Webová služba zprostředkující ubytování. 
2 Internetová stránka obsahující recenze hotelů, restaurací, památek atd. 



seznam všech ubytoven s telefonními čísly a cenovou relací, informace jestli je tam kuchyň, 

nebo jestli se dá ve vesnici najíst. A byla tam i mapka, kde si můžeš natočit vodu“.3 

Migrant je také svým způsobem poutník. Za cestu se ale u něj nepovažuje stěhování z jedné 

země do druhé, nýbrž dlouhý proces adaptování a hledání sebe sama v novém prostředí. Takový 

poutník opouští svou rodnou zemi z určitých důvodů, které jsou pro každý případ samozřejmě 

individuální. Ale cíl každého migranta je vždy ten samý – najít svůj nový domov a duševní 

klid. Přitom migrantova cesta je velice složitá a docela často končí nezdarem. Integrace do 

nového prostředí s jinou mentalitou, kulturou a jazykem je velmi dlouhý a obtížný proces, který 

svou náročností často dokáže člověka emocionálně vyčerpat a psychicky zničit. Jestliže migruje 

do země diametrálně odlišné, co se zvyků a kultury týče, může se pro něj integrace stát 

nepřekonatelnou překážkou. Ocitá se na okraji společnosti, nedaří se mi zapadnou mezi domácí 

obyvatelstvo, isoluje se od místních a čas raději tráví mezi lidmi s jemu podobným osudem. 

Jazyk, od základu založený na jiných principech, se mu nedaří ovládnout a díky tomu je pro něj 

téměř nemožné najít si v novém prostředí práci, usadit se a žít kvalitním životem, který tak 

nutně hledá, začíná před komplikacemi ztrácet sílu vůle, jeho cesta pak velice často končí 

návratem domu.   

 

     1.3. Záznamy z cest, deníky a travel blogy  

 
Cestopis je prozaický literární žánr, který může být jak 

publicistického, tak i uměleckého charakteru. V cestopisu autor 

popisuje své zážitky a dojmy z cest, kulturní a geografické 

zvláštnosti objevených zemí. Jakési poznámky a spisy z cest 

vznikaly už ve starověku, ve středověku ale už měli podobu 

současných cestopisů. Velice populární byl cestopis Milion, 

který popisoval cesty Marca Pola po Asii. Ten diktoval ve 

vězení své vzpomínky Rustichellovi z Pisy, který napsal text 

knihy. I v současné době cestopis zůstává populárním žánrem, 

lidé nepřestávají zajímat popisy jiných, pro ně neznámých 

zemí, odlišných tradic a kultur, zvláštností jejich přírody, flory 

a fauny. V českých dějinách se najde velké množství 

                                                
3 OUTRATOVÁ, Silvie. "Camino není cesta, po které by se mělo šlapat, je to bytost, která tě provází.". In: 
Travelbible [online]. Dostupné z: https://travelbible.cz/silvie-camino/ 

Obrázek 1: Marco Polo, Il 
Milione. Zdroj: [12] 



pozoruhodných cestopisů a jejich autorů. Na 

přelomu 16. a 17. století Kryštof Harant z Polžic 

a Bezdružic a jeho Cesta z Království Českého 

do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské 

a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a  

Sv. Kateřiny v Pusté Arábii. V 19. století Jan 

Neruda a jeho cestopisy z Německa, Francie, 

Maďarska, Itálie, Řecka a Egypta. Ve 20. století 

Karel Čapek a jeho Italské a Anglické listy, Výlet 

do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever... Jedním z nejzajímavějších je však 

nepochybně dílo Miroslava Zikmunda a jeho přítele Jiřího Hanzelky.  

Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka se seznámili ve škole. Oba dlouhodobě toužili po cestování 

a díky společnému zájmu se brzo spřátelili. Spolu vymysleli plán společné cesty, dlouhé přes 

sto tisíce kilometrů po pěti kontinentech osobním 

autem. Druhá světová válka jejich plány odložila. Pár 

let po ní se ale nakonec vydali na cestu a za tři roky 

projeli Tatrou 87 Afriku, Jižní a Střední Ameriku. 

Cestovatelé se dostali i do takových koutů světa, kde 

místní obyvatele ještě neviděli cizince. Jejich cesta 

byla plná nebezpečí a dobrodružství, v Egyptě 

přespali na vrcholu Chufuové pyramidy, v Ekvádoru 

potkali lovce lebek z kmenu Chívarových a přemýšleli 

o emigraci, dostali se lodí z Kapského Města do 

Buenos Aires, vystoupili na nejvyšší vrchol Afriky – 

Kilimandžáro a setkali se s pygmeji v lesích Konga. 

Své dobrodružství natáčeli, fotili a zapisovali. Jejich 

cestopisy a reportáže měly velký úspěch nejen v Československu, ale i v zahraničí. Po návratu 

domu si každý pořídil rodinu, ale tím jejich dobrodružství neskončila. Roku 1959 se znova 

vydali na cestu, tentokrát Tatrou 805 projeli Blízký východ, Asii a Sovětský svaz. Jejich druhá 

cesta trvala celých pět let, za tu dobu viděli Turecko, Sýrii, Pákistán, Indii, Ceylon, Myanmu, 

Kambodžu, Indonésii, Japonsko… Nejenže objevovali svět zcela netradičním způsobem, ale 

po cestě ještě psali knihy a reportáže, nafotili obrovské množství fotografií a natočili několik 

dokumentárních filmů. Mezi jejich nejznámější cestopisy patří Afrika snů a skutečností, Za 

lovci lebek a Zvláštní zpráva č. 4. Poslední je cestopis ze Sovětského svazu, kde autoři 

Obrázek 2: Zikmund a Hanzelka. Zdroj: 25 

 
 

Obrázek 3: Zikmund a Hanzelka, Afrika snů a 
skutečností. Zdroj: [24] 



představili svou analýzu politického, ekonomického, sociálního a mravního charakteru SSSR. 

Tato kniha se stala jedním z důvodu vyloučeni Zikmunda a Hanzelky ze Svazu 

československých spisovatelů. 

V únoru letošního roku, v den 100. narozenin Miroslava Zikmunda se poprvé udílela cena 

Hanzelky a Zikmunda, která patří autorům nejlepších cestopisů, reportáží a fotografií z cest.

Deníky jsou jedním z nejstarších literárních 

žánrů. Osobní deníky se psaly od nepaměti, 

jde o záznamy (většinou datované) 

vytvořené v kratších intervalech bez 

časového odstupu, popisují většinou 

autorův osobní život, jeho nápady, pocity a 

myšlenky (Mocná, Peterka, 2004). Taková 

forma zápisků slouží jako prostředek 

k sebepoznání a dialogu se sebou samým. 

Charakter deníků může být velmi 

různorodý. Často se lidé k deníkové tvorbě 

obracejí ve složitých situacích. Proto známe 

velké množství deníků válečných a 

vězeňských. Kromě těch osobních existuji 

ale i fiktivní, nebo deníky vytvořené nejen 

pro sebe, ale i k publikování. Často se 

takovým stává právě cestovní deník.  

Jeden z českých výtvarných umělců, který 

se věnuje tvorbě deníků z cest je Michal 

Cihlář. Zabývá se tím už přes třicet let. Jeho 

deníky jsou chaotickou směsí textového 

záznamu, koláží a kreseb. Textový záznam 

se větší měrou věnuje faktům, oproti 

dojmům. V oblibě má suchý popis událostí, 

duši pak vkládají koláže. Umělec do svých 

zápisníků rád přilepuje jízdenky, výstřižky 

z časopisů, nálepky, květiny, barevné listy, 

brouky a mrtvé motýly. Sám autor říká, že 

k takovému přístupu ke svým deníkům ho 

Obrázek 5: Peter Beard, Diary Pages, March 5 + 6. 
Zdroj: 14 

 
 
 
 

Obrázek 6: Michal Cihlář. Ostrov – Dva kubánské 
deníčky. Zdroj: 13 

 
 
 
 

Obrázek 4: Peter Beard, Diary Pages, photo of PB, 
Kamiti Prison, Nairobi. Zdroj: 14 

 
 
 
 
 



inspiroval především Peter Beard a jeho 

koláže a zápisky z cest do Afriky. 4 

V Čechách Cihlář své deníky často 

vystavuje a občas i vydává. Jako třeba 

Ostrov - Dva kubánské deníčky. Svou 

autorskou knížku z Kuby vydal roku 2016 k 

výstavě svých jednaosmdesáti cestovních 

deníků v galerii Letohrádek Ostrov. Cihlář 

projel desítky zemí a na každou má krásné 

vzpomínky, které navždy uchoval ve svých 

denících. Jeho tvorba cestovních zápisníků 

kdysi inspirovala Františka Skálu, který si 

od té doby nemůže představit své cesty bez 

kapesních deníků.  

 

Cestovní skicáky nebo travel sketchbooks se v dnešní době staly fenoménem. Skicák zná 

každý umělec. Takový papírový blok slouží pro kreslení rychlých předběžných kreseb a studií. 

Skici se používají jako základ budoucího uměleckého díla, skicou umělec vyjadřuje hlavní 

nápad, záměr. Skica ale může být i sama o sobě hotovým uměleckým dílem. Obzvlášť když se 

jedná o celý pokreslený skicák. Mnoho umělců ho používá běžně na cestách. Takový 

sketchbook může být velmi zajímavým obrazovým deníkem. Na různých webových portálech 

narazíme na velké množství cestovních skicáků. Známou mezi umělci je online platforma 

Behance, která je určena pro sdílení a zkoumání tvůrčí práce. Většina současných umělců, kteří 

se tvorbou sketchbooků zabývá, své cestovní deníky sdílí právě na Behance. 

 

Ekatrina Guschina je mladá ilustrátorka z Ruska. Studuje výtvarné umění v Moskvě. Tvorbě 

sketchbooků se věnuje poměrně dlouho. Roku 2016 se zúčastnila expedice do Iránu. Z dvou 

                                                
4 PATKOVÁ, Jana a Michal CIHLÁŘ. Proč kočka 
sežrala stránku se Štědrým dnem?. In: Web 
cestovatelů [online]. 19. 5. 2016 Dostupné z: 

http://www.webcestovatelu.cz/93774-proc-kocka-
sezrala-stranku-se-stedrym-dnem 

Obrazek 7, Zdroj : [26] 



týdnů strávených na cestách, vzniky dva cestovní skicáky, plné zajímavých kreseb a krátkých 

převážně zábavných textů autorky.  

 

Další autorkou travel sketchbooků je TONG_W. Její cestovní skicáky z Kalifornie a Thajska 

jsou krásnou ukázkou dobře propracovaných scketchbooků. 

 

Obrázek 9:TONG_W. California. Zdroj: [20] Obrázek 8:TONG_W. Thailand travel diary 2017. 
Zdroj: [21] 

 



 

Fotoreportáže jsou další možností záznamu cesty. Fotoaparát má s sebou na cestách v dnešní 

době opravdu každý. Fotografie se dávno stala oblíbeným prostředkem pro zaznamenání reality 

kolem nás. Nic nedokáže líp realistický záznam okolního prostředí ukázat, jak to kde vypadá. 

Každý cestovatel a turista používá svůj fotoaparát na cestách velmi často. Turista většinou fotí 

sebe nebo své kamarády u památek, cestovatel – zajímavá místa, přírodu a místní lidi. Tyto 

snímky si ale nejčastěji nechávají pro sebe nebo je sdílejí na sociálních sítích jako krásnou 

vzpomínku o své cestě. Když se do takové práce pustí profesionál, z fotografií z cest může 

vzniknout velmi silný psychologický portrét navštěvované země.  

Mnozí z nás znají National Geographic Magazine5 a jejich úchvatné fotografie z různých koutů 

světa. National Geographic pořádá i výstavy nejlepších fotografií z celého světa.  

Zájem o reportážní a dokumentární fotografie neustále roste. Vznikají nové soutěže a výstavy 

reportážních snímků, zároveň se zvyšuje i popularita těch starších. V roce 2017 se do soutěže 

Czech Press Photo přihlásilo 482 fotografů s celkovým počtem 7 277 snímků. Jde o rekordní 

počet přihlášených prací.6  

Jedním z pozoruhodných současných fotografů, zabývajícími se reportážní a dokumentární 

fotografií z cest je například Martin Bandžák. Slovenský fotograf roku 2002 spoluzaložil 

zdravotnickou humanitní organizaci MAGNA, která poskytuje po celém světě humanitní 

pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi. Díky této organizaci se může jako fotograf zaměřit na 

zásadní sociální témata, která ho vždy zajímala nejvíce. S rodinou střídá země, většinou tráví 

čas v Kambodže, Sýrii, Iráku, 

Libanonu nebo Nikaragui. Své 

fotoreportáže dodává do slovenských 

a českých médií. Dva jeho snímky se 

staly fotografií roku v soutěži Czech 

Press Photo, roku 2010 a 2017. 

V Demokratické republice Kongo fotil 

těhotné 12 let staré dívky, oběti 

sexuálního násilí v Kassai. V Jižním 

Súdánu obyvatele, kteří jsou kvůli 

etnického konfliktu nucení bydlet 

                                                
5 Populárně-naučný měsíčník, který vydává americká Národní zeměpisná společnost. 
6 Fotografií roku 2017 je snímek Martina Bandžáka. In: Czech Photo [online]. 21.11.2017. Dostupné z: 
https://www.czechphoto.org/detail-novinky/609-47/fotografii-roku-2017-je-snimek-martina-bandzaka/ 

Obrázek 10 : Martin Bandžák. Sylvie, 14 letá dívka oběť 
sexuálního násilí v Kassai. Zdroj: [1] 



v opuštěných kontejnerech. Jednu svou fotoreportáž vydal i knižně – Ztracené životy. Jedná se 

o šestiletý projekt v Kambodži. Martin Bandžák tam sledoval život lidí, kteří se stali obětí 

epidemie HIV a dalších poválečných tragédií. Fotografie z jeho knihy jsou k dispozici na jeho 

webové stránce: https://martin-bandzak.squarespace.com/lost-lives. 

 

 

 

Travel blogy v dnešní době nahrazují klasický papírový cestovní deník, někdy dokonce i knižní 

cestopisy. Princip obou se shoduje: podělit se o dojmy z cest, zdokumentovat své osobní 

postřehy, popsat objevená místa. Někdo si zakládá blog ve formě osobního deníku jen pro sebe 

a případně své kamarády na portálech, kde se dá nastavit přístup pro určitou skupinu lidí, třeba 

Telegram kanály7. Častěji blog vzniká tažený chutí podělit se o své zkušeností s celým světem 

a pokud se jedná o blog s velkým dosahem, může jeho majiteli minimálně ulehčit od finanční 

náročnosti jeho životního stylu, nebo se dokonce stát jeho plnohodnotným zdrojem obživy. 

Proto se blogeři většinou snaží zvýšit počet sledujících v co možná největším rozsahu. 

Populární blog dokáže vydělávat svému autorovi velké peníze (reklama nebo různé PR 

projekty). V dnešní době se dá najít stovky tisíc blogů zabývajících se nejrůznějšími tématy. 

Od blogů pro mladé maminky po blogy pro vegetariány a milovníky kávy. Cestovní blogy patří 

k těm nejpopulárnějším. Na nejrůznějších webových platformách se jich nachází nesčetné 

množství. Foto-deníky z cest se nejčastěji vyskytují na Instagramu,8 video-deníky nebo vlogy 

na YouTube9. Oproti tomu většina psaných blogů má svou webovou stránku. Jedním takovým 

blogem je blog Adély Zelendy Kupcové. Absolventka magisterského studia na Pedagogické a 

doktorského studia na Filosofské fakultě Karlovy Univerzity se jednoho dne rozhodla, že chce 

experimentovat a sloučit své dva velké zájmy: cestování a vzdělávání. Blogerka projela 43 

zemí, v každé se snaží navázat kontakt s místními obyvateli a sledovat jejich přístup k výchově 

dětí a jejich učení. Věnuje se, jak sama říká, především učení na divoko. Cestuje za tradičními 

kmenovými společnostmi a pozoruje, jak se jejich děti rozvijí a učí, obzvlášť mimo školní 

prostředí.10 Ve svém blogu nejen vypráví o dojmech z cest a dětech z různých koutů Země, ale 

píše i cenné texty o inovativních školách rozesetých po celém světě a dělí se o náměty pro hry 

                                                
7 Kanály jsou jednou z možností sdílení informaci přes messenger Telegram. Na rozdíl od skupin, kde zprávy 
můžou posílat všechny účastnici, v kanálech publikuje pouze tvůrce kanálu. Výhodou pro blogery na Telegramu 
je to, že si mohou nastavit kdo je může sledovat a kdo ne. 
8 Sociální síť, umožňující sdílení fotografií a videí.  
9 Největší webový portál pro sdílení videí. 
10 Dostupné z: http://www.edunomad.cz/o-projektu-2/ 



a aktivity s nimi. Její netradiční pohled na vzdělávání je velice zajímavý a určitě je přínosem 

pro další lidi sdílející podobné zaměření.  

http://edunomad.cz/ 
 

 

Světové travel blogy: 

https://worldtravelfamily.com/ 
https://abrokenbackpack.com/ 
https://mylifesamovie.com/ 
https://theblondeabroad.com/ 
https://inkhanna.com/ 
 

České travel blogy: 

https://pajuskanacestach.cz/ 
http://katkacestuje.cz/ 
http://cestovanisfotografem.cz/ 
http://www.luckycesta.cz/ 
http://pavelapavla.cz/ 
 
Travel vlogy na Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCSzoScAUlqpDQMGVRXjBCDg 
https://www.youtube.com/channel/UCWzHqTAp15MOdXigK_Na7Dw 
https://www.youtube.com/channel/UCt_NLJ4McJlCyYM-dSPRo7Q 
https://www.youtube.com/channel/UCuS5fmeEDpnW5JPMdRhGm7A 
https://www.youtube.com/channel/UCsixP2MXZpGcv2IgEfRwU_g 
 

Foto travel blogy na Instagramu: 

https://www.instagram.com/danielkordan/ 
https://www.instagram.com/ytravelblog/ 
https://www.instagram.com/everchanginghorizon/ 
https://www.instagram.com/kirstenalana/ 
https://www.instagram.com/momimfine/ 
https://www.instagram.com/jan_thejourneyman/ 
https://www.instagram.com/thisbatteredsuitcase/ 
https://www.instagram.com/youngadventuress/ 



     1.4. Umělec na cestě 

 
Každý člověk vnímá cestu svým způsobem. Umělecký pohled na cestu je ale obzvlášť 

zajímavý, jelikož se na ni dívá prizmatem svých tvůrčích zkušeností a vlastních uměleckých 

postojů. Je to právě umělcova schopnost vnímat, pro ostatní lidi přehlédnutelné, detaily a 

maličkosti, které v sobě skrývají nezměrný potenciál. Umělcovo srdce dokáže z drobností, které 

na místě někdo odhodil jako nežádoucí odpad, vytvářet umělecká díla a dávat tak předmětům 

úplně nový význam, tím oživují duši dávno zapomenutých předmětů. Další výhodou umělce je 

schopnost cestu zaznamenat slovy, kresbou, nebo fotografií způsoby, kterých má běžný 

smrtelník jen malou šanci dosáhnout. Umělec je mistr svého oboru, zná techniky a způsoby, 

jakých dosáhnout kvalitního výstupu. Pakliže se spojí um s nadáním, může umělec zaujmout 

svými výtvory široké vrstvy společnosti. Tři cesty, tři umělci, tři situace, tři odlišné způsoby 

vnímání světa. V této části jsou představeny příběhy sovětského malíře Kuzmy Petrova-

Vodkina, českého umělce Františka Skály a moskevského konceptualisty Viktora Pivovarova. 

Každý z nich absolvoval cesty, které měly velký vliv na jejich tvorbu a přístup k umění.  

 

 

1.4.1.   Petrov-Vodkin pod nebem Samarkandu 
 

Sovětský malíř Kuzma Sergejevič Petrov-Vodkin je velice zajímavou osobností v dějinách 

sovětského umění. Jeho tvorba byla ovlivněná kritickým realismem a láskou k staroruské 

tradici ikonopisu.  

Roku 1921 Akademie dějin hmotné kultury pořádala expedici do Turkestánu pro zjištění stavu 

architektonických a historických památek v Samarkandu a okolí. V té době malíř procházel 

krizí ve vztahu se svou milovanou ženou. Byli spolu už 16 let a celou dobu se snažili počít dítě. 

Bezúspěšně. Rozhodli se, že cesta do střední Asie by jejich vztahu prospěla, potřebovali si od 

sebe nějakou dobu odpočinout. Proto se Petrov-Vodkin expedice zúčastnil.  

Neuvěřitelný kolorit starého východního města si získal srdce malíře. Každý den strávený 

v Turkestánu si psal do deníku dojmy z atmosféry střední Asie. Z jeho zápisků a kreseb nakonec 

vznikla nádherná knížka.  

Do Turkestánu umělec jel na začátku léta, když slunce pálí neskutečnou silou a vysouší zem. 

Místní lidé sklízejí hroznové víno, melouny a broskve, všude pobíhají myši a létají moskyti. 

V tomto žhavém místě malíř objevuje nevídanou barvu - tyrkysovou.  



«Oblohu jsem viděl ve všech denních a nočních hodinách. 

Přes den hýřila neuvěřitelnými barvami počínaje jemným 

horizontem a konče dírou, zářící a hvězdy na zenitu. Protože 

je obklopena sluncem, hýří ještě dalšími barvami až k naproti 

zářící sluneční tečce. Toto spletení ultramarínu, safíru, 

kobaltu vzněcuje půdu, skály, čímž ničí zeleň rostlin, aby jí 

nakonec ostříbřilo – tak vzniká geografický kolorit státu v 

těchto dvou odpůrcích nebe a země. Právě to propůjčuje 

Samarkandu pocit  parna, horka, ohně pod pohárem nebe.   

Člověk se cítí stísněně mezi těmito barevnými poli a východní 

umění povolilo akord, čímž zde vytvořilo existující kolorit 

tyrkysu. Je to doplněk s přesností k ohni půdy, a také on 

odvádí základní modrou, čímž jí umožňuje smíchat se 

zelenou. Aralské moře poradilo malířům tento tyrkys.“ 

Někdy silnější a hlubší, někdy tenčí a sotva zachytitelná, ale vždy čistá a dynamická čára vytváří 

v každé kresbě Samarkandii neklidný výraz. Napětí je cítit i ve statice, i v dynamice žánrových 

scén: večerní čajový obřad, kouření vodní dýmky, jízda na velbloudech, jízda na oslech, a také 

v pouštních krajinách s obrysy hor v dálce, v architektuře mešit, mauzoleí a paláců, 

v překřižujících se linkách stěn, oken a městských střech, zachycených umělcem z odvážných 

uhlů.  

 
  Obrázek 13. Zdroj: [11] 

 

              Obrázek 11 Zdroj: 3] 
 



Z Turkestánu posílal domu dopisy. Vyprávěl v nich manželce o krásné architektuře mešit, 

dobrosrdečných lidech, které potkával, a hlavně o neskutečných barvách, ze kterých byl unešen. 

Psaním dopisů a deníku se Petrov-Vodkin znova zamiloval do prózy.  

I když ho známe především jako malíře, umělec se dlouhodobě věnoval i literatuře. Ještě v 

městském učilišti začal psát básně. Prvním publikovaném dílem se stal «Zlatý den» (Teatralnaja 

Rossija. Teatralnaja gazeta 1905) – melodramatická sentimentální povídka o měšťanském 

životě. Celé své mládí pokračoval ve psaní básní a menších povídek. Většinou se ale 

publikovaly s jiným podpisem, své jméno často nechával tajným. (PAVLOVSKIJ, A.I., 53-55)   

Před expedicí do střední Asie Petrov-Vodkin už jednou navštívil exotická místa. V dubnu 1907 

se vydal do severní Afriky. Dva měsíce strávil v Alžírsku a Tunisku, kde vytvořil velké 

množství kreseb, skic, akvarelových a olejových studií. Hlavním cílem bylo co nejpřesněji 

zobrazit obličeje, vzhled a charakter místních obyvatelů. A 

také zvláštnost alžírských osad a interiérů domů. Na základě 

jeho zápisků a skic z cesty vznikla kniha Cesta do Afriky // 

Za svítání (Поездка в Африку // «На рассвете», вып. 1, 

Казань, 1910). V Cestě do Afriky, na rozdíl od Samarkandii 

se vyskytlo i pár neuvěřitelných zajímavých příběhů, které 

vypadají spíše jako povídky z fiktivního deníku. Dodnes 

zůstává otevřenou otázkou jestli jsou to trochu přikrášlené 

skutečné zážitky nebo zcela vymyšlené příběhy. V roce 

1915 zkusil štěstí jako autor dětských knih, a to už plně 

odpovídalo jeho vnitřnímu vnímání světa a uměleckému 

rukopisu.  

Samarkandia vyšla v roce 1923, dva roky po návratu z Turkestánu.  V ní umělec uskutečnil pro 

něj typickou snahu zobrazit svět v plné jeho zářivosti a nasycenosti barev. Střední Asie ho svým 

způsobem vrátila k experimentům africké prózy a hlavně potvrdila platnost jeho sférické 

perspektivy. Při budování prostoru ve svých malbách Petrov-Vodkin totiž vždy předpokládal 

jakým způsobem se na jeho obraz bude koukat divák. Organizace prostoru je tak vždycky 

zaměřena na dynamiku vnímajícího, přičemž jde nejen o dynamiku obzoru i o pohyb diváka.  

«Avšak teď, zde na kopci, když jsem spadl na zem, mi před očima proběhl naprosto nový zážitek 

z pohledu na krajinu, jaký jsem snad nikdy předtím nezažil. Rozhodl jsem se, že zážitek je 

skutečně velmi náhodný, a tak jsem zkusil tento pohyb pádu k zemi zopakovat. Zážitek zůstával 

skutečný: viděl jsem zemi, jako planetu. Rozradostněný novým kosmickým objevem jsem začal 

tuto zkušenost opakovat bočními pohyby hlavy a pohyby střídat.  Zhlédnutím očima celý 

           Obrázek 14. Zdroj: [16] 



horizont tak, že jsem ho vnímal jako celek, jsem se ocitl na odstřižku  zeměkoule, přičemž ta 

koule byla plochá se zpátečním vnitřním záhybem – ocitl jsem se jakoby v poháru, který byl 

pokryt ze tří čtvrtí koulí zemské klenby. Nečekaná, naprosto nová sféričnost mě objala na tomto 

zatonovském kopci. Nejzávratnější po ovládnutí bylo to, že země se ukázala nebýt horizontální 

a Volha se držela aniž by se vylévala ze svislých oblouků jejího masivu, a já sám jsem neležel, 

ale jakoby visel na zemské stěně.» 

Svou sférickou perspektivou se malíř zabýval dlouhodobě.  Zkoumal ji nejen ve svých velkých 

obrazech, ale i ve skicách a kresbách z cest. Mezi létem 1924 a 1925 bydlel v Paříží, kde se 

seznámil s místními umělci a spisovateli. Jeho vystoupení o sféričnosti Země a vesmírnosti 

existence, její planetárnosti, pravděpodobně napomohli tomu, že ho roku 1927 zvolili členem 

Francouzského astronomického spolku (Société astronomique de France). Setkání se západem 

obohatilo jeho znalosti teoretických základů umění. Chuť psát a dělit se o své zkušenosti a 

znalosti stále rostla.  

Poslední roky svého života malíř bojoval s tuberkulózou. Kvůli nemoci se už nemohl věnovat 

malbě s plnou silou a musel odstoupit i od své pedagogické činnosti. Měl ale díky tomu více 

času na vytvoření těsnějšího vztahu se spisovateli a umělci Petrohradu. Bydlel v budově 

Puškinského lycea (Императорский Царскосельский лицей), ve společnosti zajímavých 

sousedů: Šiškova, Tolstého, Forše, Fedina, Prišvina, Sokolov-Mikitova. Petrov-Vodkin na 

jejich rady začal psát autobiografickou prózu. Tím malíř začal svou nedokončenou trilogii: 

první část Chvalynsk v roce 1930, druhou část Euklidův prostor v roce 1932. Ze třetí části se 

zachovaly pouze úryvky, ve kterých psal o Světě umění a uměleckém kruhu Petrohradu v 

letech 1908-1910. V Euklidovém prostoru detailně popisuje čas strávený na cestách 

v zahraničí. Kromě zmíněné Afriky a Turkestánu vypráví i o svých dojmech z cesty do Itálie a 

Francie. Ve svých knihách, stejně jako v malbě, se snažil co nejlíp popsat každou drobnost. 

Obě dvě poslední vydané knihy měly velký úspěch a byly uznány i zasloužilými literáty 

(Pavlovskij,, 53-55). 

 

 

 

1.4.2.   Pivovarov a rajský plyn v Paříži 
 

U Viktora Pivovarova by se dalo spekulovat, zda-li se hodí k danému tématu. Nikdy nevydal 

svůj cestovní deník, nikdy nevystavoval artefakty, vyrobené s batohem na zádech. Nezúčastnil 

se ani jedné expedice do Afriky a nikdy nešel 850 kilometrů pěšky na bienále. A cestuje vcelku 



nerad, jelikož pokaždé, když se někam vydá, stane se mu nějaká nehoda. V jednom rozhovoru 

pro umělecký časopis MMOMA (Moskevský muzeum současného umění) se o svou nelásku 

k cestám podělil. V Nizozemsku si zlomil kostrč, když spadl ze schodů, v Německu před 

vernisáží své výstavy si přiskřípl ruku do dveří auta, v Římě si myslel, že má infarkt, v Moskvě 

se poslední den otrávil... 

„V Paříží při přecházení silnice jsem se nekoukl na semafor. Byl jsem radostně vzrušen a 

málem jsem skončil pod motorkou. Spadl jsem a vykloubil jsem si rameno. Odvezli mě do 

francouzské nemocnice a dali mi jako anestezii rajský plyn. A fakt jsem si připadal jako v ráji. 

Hladil jsem a líbal všechny: lékaře a sestřičky. Byl jsem opravdu v rauši. Rameno mi napravili 

a chodil jsem po Paříži s obvázanou rukou.“11  

Přesto Pivovarov do této práce patří a hraje tu důležitou roli. Cesty rád má, ale takové, které se 

trochu liší od těch Skálových nebo Petrova-Vodkina. U něj jde především o cesty mentální. 

Cestuje v sobě a k sobě celý život. Vrací se tak ke svému dětství, ke svým starým vzpomínkám, 

ke svým starým obrazům, k milované Moskvě…  

Viktor Pivovarov je nepochybně jednou z nejzajímavějších osobností v ruském současném 

umění. Kdysi spolu s Ilijou Kabakovym a dalšími kamarády založil takzvaný moskevský 

konceptualismus – důležitý směr neoficiálního sovětského a později i ruského umění. 

Představitelem moskevského konceptualismu se stal i syn Pivovarova Pavel Pepperštejn, který 

dlouhá léta jde po stopách otce – maluje, vystavuje a věnuje se próze. O otcovi Pepperštejn 

píše:  

“V hledání samoty Viktor Pivovarov 

uskutečnil svůj útěk z Moskvy (řekl si: 

“Nejsem vyhnanec, jsem utečenec”, a to 

je významné přiznání). Jde o 

symbolickou samotu, kterou našel 

v Praze. Dá se říct, že je to “samota na 

prahu”, jelikož slovo Praha, jak říkají, 

pochází od slova práh. At’ už jde o říční 

práh Vltavy či práh mezi východem a 

západem...“12                             

                                                
11 Dialog Iskusstv [online]. 2017, (№3). Dostupné z: https://syg.ma/@mmoma/nienavizhu-otdykhat-viktor-
pivovarov 
12 PEPPRŠTEJN, Pavel. Filosofskije sady ljubvi. PIVOVAROV, Viktor. Viktor Pivovarov. Artguide Editions, 
2014. ISBN 978-5-905110-43-6. dostupné z : http://artguide.com/posts/757 

Obrázek  15. Moskva- Čeljuskinskaja-Praha. Zdroj: 23 



Stěhování do Prahy se nepochybně stalo nejdůležitější cestou v životě Pivovarova. Důvodem 

ke stěhování bylo setkání s jeho milovanou ženou Milenou Slavickou, se kterou se malíř 

seznámil v Moskvě. Šestnáct let před tím ale Československo navštívil i jako turista.  

V Praze byl poprvé těsně před invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Městem 

byl okouzlen. Byla to láska na první pohled, stejně jako s Milenou. Ale kromě zamilovanosti 

pocítil i něco jiného. Měsíc před okupací poslal Albínu Brunovskému dopis, ve kterém se s ním 

podělil o své obavy: očekává zvrat událostí. Dva měsíce po okupaci dostává pohlednici 

z Paříže: „Všechno, o čem jsi psal, bohužel, se stalo pravdou“. (Pivovarov, 2011, 49-50) 

Hned po okupaci se v jeho ateliéru sešli kamarádi. Diskutovali o demonstraci na Rudém 

náměstí: „Je to akt občanské statečnosti, ale stejná odvaha, a přitom každodenní, je malovat 

naše obrazy.“13 

S režimem doma nesouhlasil, k oficiálnímu umění jednoznačně nepatřil. Měl ateliér ve sklepě 

starého baráku, jako většina jeho kamarádů. Tvořili a scházeli se pravidelně. Malíři a grafici, 

spisovatelé a básníci. Mluvili o umění, psali a pokračovali v tvorbě. Takovým způsobem 

bojovali za svobodu umění v rodné zemi.  

Při tom Moskvu bezměrně miloval a dodnes miluje. 

Touha po „ztraceném“ domově ho doprovází od té 

doby, co z Moskvy utekl. Vzpomínky na domov, 

jeho první ateliér, jeho dětství, na školu a kamarády, 

atmosféru a dynamiku rodného města jsou 

základním tématem jeho tvorby. Každý obraz je 

doslova prosáklý zvláštní nostalgií. Vypadá to, že 

taková nostalgie je pro něj komfortní zónou.                                    

Roku 1983 se poprvé z Prahy vydal na západ. 

S Milenou se rozhodli navštívit staré přátele 

v Německu, Francii a Nizozemsku. Jelikož, jak sám 

říká, není přizpůsoben ničemu, kromě muzeí14, většinu svého času na západě strávili 

v uměleckých galeriích. Když je cestování spojené s uměleckým zážitkem, jeho neláska 

k cestám přestává platit. V Mnichově navštívili Pinakotéku a Lenbachhaus, kde měli možnost 

dotknout se umění Kandinského. Kandinský mu tak moc padl do oka, že hned po návratu 

                                                
13 PIVOVAROV, Viktor a Jan MACHONIN. Zamilovaný agent. Torst, 2018. ISBN 978-80-7215-572-9. 
14 https://www.mk.ru/culture/2017/06/23/khudozhnik-viktor-pivovarov-krome-muzeev-ya-ni-k-chemu-ne-
prisposoblen.html 
 

Obrázek 15.  Zdroj: Zamilovany agent. 
Pivovarov 



z cesty namaloval velice dojemný obraz Moje setkání s Kandinským v Mnichově. V té době 

vznikl i obraz Sentimentální cestovatel. Po přestěhování do Prahy se Pivovarov cítil bezmocně. 

Musel se znova naučit mluvit. A šlo hlavně o jazyk umělecký. Věděl, že moskevskou řeč umí 

dokonale. A ta určitě Moskvě patří. Ale také patří jenom Moskvě. Musel se naučit mluvit jiným 

způsobem. Mluvit západně (Pivovarov, 2011, 139). Zoufalý ze své tvůrčí krize se po 

přestěhování obrátil ke svému „divadlu obrazů“. Ze začátku používal v malbě své moskevské 

obrazy, které byly pochopitelné i v Praze, poté k nim začal postupně přidávat i nové.  

Ve svém Zamilovaném agentu popisuje každého herce svého obrazového divadla. Já přiložím 

pouze ty, které se objevují v Sentimentálním cestovateli. 

„Dům 

Je to přední herec divadla s velmi širokým záběrem rolí, od tragických po sentimentální a 

groteskní. Bez jeho účasti se neobejde prakticky žádné vystoupení. Jeho ústřední dominantní 

role často určuje hru jiných herců i charakter a význam celého přestavení. 

Okno 

Hraje hraniční role mezi vnitřním a vnějším, imanentním a transcendentním. Jeho přítomnost 

na scéně dodává probíhajícímu dění jinou 

dimenzi, vytváří jiný, jakoby strnulý čas. 

Šíp 

Tento herec je obsazován zřídkakdy. Zpravidla 

v rolích zraňujících nebo milostných. 

Samostatná hlava 

Samostatná hlava patří stejně jako Dům 

k předním hercům divadla. Hraje existenciálně 

rozervané, ztracené a osamělé hrdiny, kteří 

ztratili půdu pod nohama.“15                                                                                

 

Přesně takovým sentimentálním cestovatelem se Pivovarov cítil první dobu v cizině. Trochu 

zraněný, ztracený, osamělý a bez půdy pod nohama. Přesto se ale dokázal prosadit v novém 

uměleckém kruhu a získat uznání a důvěru místních umělců.  

Roku 2001 vydal v Rusku autobiografickou knihu Zamilovaný agent. Deset let poté byla 

publikovaná i v České Republice. Kromě toho, že je to cenný klíč k pochopení moskevského 

konceptualismu, napsaný velice živým a při tom srozumitelným jazykem, je to také otevřená 

                                                
15 PIVOVAROV, Viktor a Jan MACHONIN. Zamilovaný agent. Torst, 2018. ISBN 978-80-7215-572-9. 

Obrázek 16: Sentimentální cestovatel.  Zdroj: 18 



citlivá kniha o složité cestě, kterou prochází migrant. Pivovarov svou autobiografii dělí na dvě 

části: Život první a Život druhý. V první části sentimentálně vypráví o svém dětství, 

kamarádech, hledání sebe sama, Moskvě a jejím neoficiálním umění. V druhé části se dělí o 

své dojmy a emoce z velké změny. Vypráví o své adaptaci a analyzuje ji skrz proměny ve 

vlastní tvorbě. Po přečtení této jedinečné autobiografie se čtenář přiblíží nejen k tvorbě 

Pivovarova, ale i k jeho způsobu vnímání vlastní migrace. Srdcem v Praze, duší v Moskvě…   

 

 

 

1.4.3.   Skála přes skály na druhý konec světa 
 

„Mám v Praze takového geniálního a absolutně svobodného přítele. Je to malíř, básník, herec, 

tanečník, architekt, ilustrátor – umí všechno! Jmenuje se František Skála. Když je člověk 

otevřen dokořán umění, zdá se mi svobodným. I v životě, i v tvorbě.“  
                                                                                     Viktor Pivovarov, z rozhovoru pro mk.ru 

 

Tvorba Františka Skály je neuvěřitelně světlé, inspirativní a jedinečné umění. Jeho malby, 

kresby, sochy, světelné instalace, asambláže – všechno je naplněno zvláštní poetikou. 

S výchozím materiálem umělec pracuje velmi citlivě, něžně. Inspiraci totiž čerpá z materiálu 

samotného. Většinou používá nalezené předměty, staré oblečení či různé přírodniny – klacky, 

mušle, mořské řasy. Sám to vysvětluje 

takto: „Za prvé: nerad plýtvám, protože ve 

skutečnosti toho člověk potřebuje velmi 

málo. Za druhé: pokud neinvestuju, 

svobodněji se rozhoduju. Za třetí: preferuju 

starý materiál obohacený o čas v něm 

obsažený. Za čtvrté: hlavně mě ty věci 

oslovují a najdou si mě. Často se tomu 

musím bránit.“ 16    

                                                
16 VOLF, Petr. František Skála: Sklizeň 1980-2004. Praha: BB art, 2005. ISBN 80-7341-569-0. (11)  

Obrázek 17 Křehké vztahy. Zdroj:10. 



Jeho tvorba už dlouhá léta okouzluje lidi nejen 

v České republice, ale i po celém světě. Určitě tomu 

napomohla i jeho účast na nejstarší přehlídce 

současného výtvarného umění na světě – Benátské 

bienále. V roce 1993 měl v Itálii prezentovat Českou 

republiku. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

nejprestižnější uměleckou přehlídku, účastníci 

většinou prezentují v pavilónech připravenou kolekci 

svých nejlepších děl. František Skála situaci vyřešil po 

svém. Vydal se z Prahy do Benátek pěšky. Cestu 

dlouhou 850 kilometrů překonal za necelý měsíc. Měl 

s sebou deník, který si vyrobil v první dny své pouti a 

ten se stal do konce jeho cesty nejlepším a jediným 

přítelem. 22 dní do svého deníku psal a kreslil.  

Do Benátek dorazil v červnu. V českém pavilónu vystavil 22 kreseb, svůj deník a menší 

artefakty, které vyrobil z po cestě nalezených přírodnin.  

Deník z cesty do Benátek měl velký úspěch, proto ho roku 2005 vydalo nakladatelství Arbor 

Vitae.       

K tvorbě cestovních deníků ho přivedl kamarád – umělec Michal Cihlář, který se deníkům z 

cest věnuje už třicet let. Skála se do psaní deníku zamiloval, od té doby vyrábí jeden za druhým. 

Z těch cestovních, kromě Praha-Venezia, vydal letos ještě jeden – Peru 2000.  

 

 
Obrázky 19,20,21: Frantisek Skala, deníky. Zdroj:[4] 

 

Obrázek 18: Praha-Venezia. Zdroj: Frantisek Skala 



V roce 1991 František Skála získal cenu Jindřicha Chalupeckého, což mu umožnilo začátkem 

září roku 1992 odjet na studijní pobyt do umělecké kolonie Headlands Centre of Art. Umělecké 

centrum se nachází na pobřeží Tichého oceánu v Kalifornii. Skála tam strávil čtyři měsíce 

s manželkou Evou a dětmi. Tahle cesta se pro něj a jeho tvorbu stala osudovou. Na pláži našel 

něco z jiného světa. Kelpy. “Smotaná klubka gumových černých hadů, vyvržená vlnami na 

písek, působí děsivě svou dokonalostí. Vypadají jako podmořské kabely s mikrofony na koncích, 

jejichž funkce je úplně jiná, než si myslí přírodovědci. Černozelené pružné falusy anebo 

gigantické spermie... Málokdo ví, o co se vůbec jedná. Obzvláště suchozemci, Evropané... To 

že jsou mořské řasy? Všechno jsme zvyklí posuzovat měřítkem člověka. Když to však posoudíš 

měřítkem oceánu…?” 17  

         
Obrázek 22 :.minustide, bull kelp. Zdroj: [2]   
 
Tito mimozemští tvorové, kteří můžou být dlouzí až 80 metrů, mají nahoře plovák připomínající 

hlavu, ze kterého rostou dlouhé listy řas, připomínající vlasy (Skála, 2012, 24).  

Umělec se okamžitě pustil do práce. Naloživ je do láku, řezal do plováků obličeje. Hlavy 

vyžadovaly neustálou péči. A Skála jim jí samozřejmě poskytl. Pečlivě je tvaroval, vycpával je 

pískem, sušil na topení… Po třech a půl měsících nepřetržité práce je konečně mohl vystavit 

v Galerii Southern Exposure.  

 „Můj pobyt se chýlí ke konci. Studia i domy zejí prázdnotou. ...Odvážím krabici s hlavami 

duchů, ale cítím, že jsem na začátku. Musím se vrátit.“18 

                                                
17 SKÁLA, František. Headlands. Řevnice: Arbor vitae, 2012. ISBN 978-80-87164-90-7. (23) 
18 SKÁLA, František. Headlands. Řevnice: Arbor vitae, 2012. ISBN 978-80-87164-90-7. (27) 



A své slovo dodržel. Roku 1996 se vrátil, aby mohl zakopat svůj cestovní deník z New Yorku, 

Ohaia a Mexika. Skála byl tak okouzlen tamní přírodou, vzduchem a atmosférou, že se po 

dalších sedmi letech, roku 2011, vrátil do Kalifornie ještě jednou. Tentokrát vykopat deník a 

zdokonalit své „nové“ řemeslo. (Skála, 2012, 28) 

Po návratu z poslední návštěvy umělecké kolonie roku 2012 vydal nádhernou knížku, ve které 

se podělil o své dojmy z cest a odhalil složitý proces výroby svých duchů – Headlands/Země 

hlav. „A protože ne každý dokáže sdílet moje bezmezné nadšení pro tohle místo, dospěl jsem 

k závěru, že bylo připraveno pro mě.“19 

 

 
       Obrázek 23: Společnost. Zdroj: [6].   Obrázek 24 : Hlavy duchů. Zdroj: [Frantisek Skala Headlands] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 SKÁLA, František. Headlands. Řevnice: Arbor vitae, 2012. ISBN 978-80-87164-90-7. (9) 



2. DIDAKTICKÁ ČÁST 

 
Cesty jsou nezbytnou součástí života každého z nás. Člověk 

jako velice zvláštní bytost není zvyklí si všímat věci kolem 

sebe, obzvlášť když se jedná o život všední. Většina z nás 

absolvuje jednu a tu samou cestu každý den. Buď to cesta do 

školy, do práce, do nejbližšího obchodu nebo z autobusové 

zastávky domu. Myslíme si při tom, že své cesty známe tak 

dobře, že bychom je mohli klidně projít se zavřenýma očima. 

Se zavřenýma možná ano, ale co s otevřenýma? Kdybychom 

své každodenní cesty měli podrobně popsat či nakreslit, 

unikne nám mnoho detailů. Kolik lidí správně odpoví, když 

se zeptáme jakou barvu má dům naproti toho jejich?  

Ve svém prvním námětu pro práci se studenty – Nálezy – 

jsem se zaměřila na každodenní cesty a na předměty a 

drobnosti, které nám po cestě unikají. Většinou si nevšímáme 

podzimního listí, různých klacků a krásných skořápek, které 

se z nějakých důvodů s naší každodenní cestou rozplývají. 

Zároveň si ale všímáme každé mušličky na pláží, každého 

krásného kamínku v písku, když jsme na dovolené u moře. 

Naučit se vnímat svou každodenní cestu a její součásti a 

prožívat ji stejně intenzivně jako cesty nevšední je hlavním 

cílem prvního námětu pro výtvarnou práci se studenty. 

V souvislosti s tím je důležité zamyslet se nad tím, odkud 

věci, které nás obklopují a doprovázejí každou cestou 

pochází a jak by mohl vypadat jejich druhý život. 

Druhý námět – Expedice do školy – je zaměřen na školní 

prostředí, které každý student vnímá všedně. Cílem je 

podívat se na místo, na které jsou zvyklí, jinýma očima. I 

takové všední prostředí skrývá mnoho zajímavých vlastností. 

Úkolem studenta je tyto vlastnosti a detaily najít a zobrazit. 

Uvědomit si, že na ně škola působí určitým způsobem i díky 

lidem, které se v ní s nimi nacházejí. 

Osobní postřehy 
Pamatuji si své první měsíce 

v Praze. Pamatuju si své nadšení, 

když jsem se poprvé ocitla na 

Vyšehradě. Výhledem na střechy 

a atmosférou místa jsem byla tak 

okouzlena, že jsem vůbec 

nechápala jak se můžou lidé 

kolem mě pochybovat tak rychle 

a nevšímat se krásy okolo. 

Nechápala, jak může někdo mít 

takové štěstí – bydlet v takovém 

úžasném místě a při tom po cestě 

domu nezastavovat u výhledu… 

Už to jsou dva roky, co bydlím pár 

kroků od mého oblíbeného 

výhledu na Nusle. Každý den přes 

něj procházím a nedávno jsem si 

uvědomila, že zastavuju velmi 

zřídka. Většinou jenom kvůli 

krásnému světlu při západu 

slunce, který dělá z nuselských 

střech něco neuvěřitelného. Ale 

jinak… ráno nevidím nic jiného 

než cestu do metra, večer nic 

jiného než cestu domu. Občas po 

cestě narazím na nějaké turisty, 

které nadšeně prohlížejí každý 

dům a určitě nechápou jak někdo 

může chvátat a myslet na metro, 

když je tady tak kouzelně…   

 



Třetí námět – Divadlo obrazů – se trochu liší svou koncepcí 

od prvních dvou. V tomto zadání jsem se zaměřila více na 

práci s dojmy a pocity studentů ze změny prostředí, které 

nepochybně každý alespoň jednou v životě prožíval. Jde 

především o hru s asociací a o vytváření umělecké 

kompozice. Cílem je také naučit se vyjadřovat své prožitky, 

nálady a pocity nejen slovně, ale i za pomoci konkrétních 

předmětů/obrazů, které můžou v tomto případě vystupovat 

v roli symbolů.  

Náměty byly vytvořeny pro práci se žáky staršího školního 

věku. Předpokládaná věková skupina: 15-18 let.



 2.1.  Nálezy 
Námět: 

Nálezy. 

 

Výtvarná kultura: 

František Skála, Město, stolní instalace 

z nalezených předmětů, 1995 

František Skála, Kulér, instalace 

z nalezených přírodnin  

Většina objektů Františka Skály je 

vytvořena z různých nalezených předmětů a 

přírodnin, které umělec dlouhodobě sbírá. 

Některé artefakty vznikají hned po tom, co 

najde něco zajímavého po cestě, některé 

vznikají po létech čekání. Instalace Kulér je 

jedna z nich. Dvacet let Skála sbíral v Itálii 

na pláží příbojové baly, vzniklé z 

vymacerovaných cévních svazků posidonie 

mořské. Nakonec z nich vznikla instalace-

interiér, ve které bydlí kulér – ležící potvora 

z desítek koulí, o jejichž původu se divák 

může jen dohadovat. 

 

Výtvarný problém:  

Vytváření těsného vztahu mezi textem a 

kresbou. Společná kompozice z nalezených 

přírodnin. 

 

Výtvarné techniky: 

Kresba, slovo, instalace.  

 

Postup práce a motivace:  

Sbírej po cestě do školy ztracené předměty, 

drobné přírodniny, které tě po cestě 

zaujmou. Zaměř se nad vlastnostmi 

nalezeného materiálu. Zamysli se, jak se 

tam mohly ocitnout a jak dlouho čekaly na 

nalezení. Své představy si zapisuj do 

zápisníku a v doprovodných skicách zkus 

zobrazit jejich příběh.  

Ve škole své nálezy prezentuj spolužákům 

a prohlídni si ty jejich. Porovnejte si své 

příběhy. Co všechno by z nich šlo vytvořit? 

Zkuste se nad tím každý zamyslet. 

Domluvte se na určitém postupu práce a 

společně vytvořte jeden objekt nebo několik 

menších artefaktů z vašich nálezů.  

Obrázek 25 : František Skála, Kulér. Zdroj: 
[9] 

Obrázek 26 : František Skála, Město. Zdroj: [8] 



     2.2.   Expedice do školy 
Námět: 

Expedice do školy. 

 

Výtvarná kultura: 

Kuzma Petrov-Vodkin, kresby. 

V tvorbě Kuzmy Petrova-Vodkina je 

podstatné především zachytit prostředí 

takové, jaké je. Totéž platí i u jeho portrétů. 

Nejde tedy o žádný koncept, ale o kresbu 

klasickou.  

 

Výtvarný problém:  

Odstoupit od běžného vnímání školy a 

podívat se na ni očima cizince. Pomocí 

kresby co nejlíp popsat nové prostředí. 

Zachytit kresbou zajímavé detaily a 

obličeje.  

 

Výtvarná technika: 

Kresba. 

 

Postup práce a motivace: 

Představte si, že jste účastnici expedice. 

Vydáváte se poprvé do své školy. Přiletěli 

jste sem z dálky a všechno, co teď vidíte 

kolem sebe je pro vás opravdovou exotikou. 

Nové prostředí se hodně liší od vašeho a vy 

ho chcete zaznamenat co nejlíp, abyste si 

mohli přivézt množství materiálů domu. 

Procházíte se po škole a kreslíte fixou nebo 

tužkou všechno, co myslíte, že nejlíp 

prezentuje nové prostředí. Zachyťte jak 

drobné detaily, tak i celé místnosti a 

obličeje/postavy, které potkáváte po cestě. 

Můžete ke svým kresbám přiložit komentář 

nebo slovní popis, případně vaše dojmy 

z nového exotického prostředí. Prezentujte 

ve třídě své výsledky. Jaký přínos přinesla 

vaše expedice? Co vám přijde zajímavé na 

prostředí, na které jste zvyklí? A jak si 

myslíte, že by ho mohl vnímat člověk, který 

na něj zvyklí není? Co by ho zaujalo nejvíc 

a proč?  

 

Obrázek 27 Kuzma Petrov-Vodkin, Ulice 
Samarkandu. Zdroj: [22] 

Obrázek 28: Kuzma Petrov-Vodkin, 
Číšník v pařížské kavárně. Zdroj: [15] 



     2.3.    Divadlo obrazů 

 
Námět: 

Divadlo obrazů. 

 

Výtvarná kultura: 

Viktor Pivovarov, Melancholie, 1986 

Viktor Pivovarov, Mrazivé okno, 1985 

 

V tvorbě Viktora Pivovarova často 

narážíme na obrazy, které se opakovaně 

objevují v různých jeho dílech. Lebka, 

hrneček, dům, noha, stůl, hruška… 

Pivovarov je používá jako symboly. 

Umělec sám říká, že jsou to herci jeho 

divadla. Každý z nich má svoji roli a svůj 

význam.  

Právě na své divadlo se obrátil, když po 

přestěhování do Prahy prožíval tvůrčí krizi.  

 

Výtvarný problém: 

Hra se symboly a možnými významy 

různých předmětů. Hra s asociací. Autorská 

kompozice. 

 

Výtvarná technika: 

Text. Malba/ kresba/ koláž.  

 

Postup práce a motivace: 

Vzpomeňte si na takovou svoji životní 

situaci, kdy jste prožívali nějakou změnu 

prostředí. Může to být stěhování do jiného 

města, bytu, přestup do jiné školy, výlet 

s rodinou, pobyt v přírodě, týden strávený 

v nemocnici… Pamatujete si, jak jste se 

cítili v novém prostředí první dobu? Jak na 

vás působilo? Jak rychle jste si na něj 

zvykli?  

Zamyslete se, jaké předměty či symboly by 

vám pomohli vaše pocity zobrazit.  

Vytvoření obrazu často funguje jako 

divadlo. Musíte si nejdříve dobře rozmyslet 

Obrázek 29: Viktor Pivovarov, Melancholie. 
Zdroj:[Pivovarov, Zamilovany agent] 

Obrázek 30: Viktor Pivovarov, Mrazené okno. 
Zdroj:[Pivovarov, Zamilovany agent] 



koho chcete na své „scéně“ mít. Proto si 

musíte do svého divadla vybrat herce. 

Vytvořte si menší seznam herců – 

předmětů, které byste použili při zobrazení 

vašich pocitů při změně prostředí.  

Popište, jakou roli hraje každý vybraný 

herec (smutek, radost, melancholie, 

nostalgie, zájem, přítel, rodič…). Vytvořte 

z vybraných obrazů uměleckou kompozici. 

Technika je na vás, můžete kreslit, malovat 

či vystřihat z časopisu zvolené předměty a 

z výstřižků udělat koláž.  



3. VÝTVARNÁ AUTORSKÁ ČÁST 

 

     3.1. Láska k cestám a asociativnímu způsobu cestování v čase 
Moji lásku k cestování a poznání jiných kultur a jazyků lze vysvětlit mým kočovným životem. 

Za dvaadvacet let jsem se pětkrát stěhovala z jedné země do druhé. Rusko, Albánie, Řecko, 

Itálie a teď Česká republika. Od malička mi připadalo neuvěřitelné, jak moc se mění počasí, 

vůně, vzhled měst a intonace lidí v souvislostí s tím, kde se zrovna nacházím. Místo pobytu 

jsem vždy měnila společně s rodinou. Stěhování do České republiky bylo mojí první zkušeností 

stěhování se na vlastní pěst. Praha byla pro mě jasnou volbou. Srdce Evropy nabízí výborný 

výchozí bod v cestách do celé Evropy. Přesně tím jsem se řídila, když jsem si vybírala další 

zastávku na mé životní cestě světem. Vidět, a především porozumět planetě Zemi pro mě vždy 

bylo hlavním cílem a motivací.   

S přítelem, jako největší milovníci života na cestách, se snažíme trávit co nejvíce času 

zkoumáním cizích zemí. Když to zrovna kvůli škole nejde, jezdíme o víkendech spát pod širé 

nebe. Kontakt s přírodou je pro mě velkou potřebou, stejně jako dýchat.  

Ve svých cestách se snažíme vyhýbat se velkých měst a turisticky atraktivních míst. Většinu 

času trávíme v přírodě nebo v malých zapomenutých vesnicích, kde se dá prožít místní 

atmosféra, kultura a tradice co turisticky nezkaženým způsobem.  

“Road trip” je pro cestovatele naší nátury nejlepší volbou. V případě, že se něco pokazí, auto je 

nám i přístřeškem. Auto v zemích, kde není příliš rozvinuta hromadná doprava cestovateli 

umožní prozkoumat taková místa, na která by se jinak nejspíš ani nedostal. Jedná se především 

o nespoutané přírodní krásy na kilometry daleko od nejbližších civilizací. V Albánii jsme si 

proto auto půjčili. V rumunském osobním autě jsme projeli ty “nejkvalitnější” silnice Evropy. 

I když by cesta občas zabrala mnohem míň času, kdybychom jí absolvovali pěšky, musím říct, 

že život v autě je nám opravdu blízký. Po tom, co jsme strávili stejným způsobem dva týdny 

v Toskánsku, týden na Mallorce a další týden v Palestině, jsme si na spaní v autě i vcelku 

přivykli. Kdykoliv je to však možné preferujeme spaní v přírodě, kde mezi světluškami 

pozorujeme pohyb mléčné dráhy noční oblohou.   

Albánii nám poskytla všechny prvky cestování, které máme tak rádi. Skvělý lidé, výborná 

balkánská kuchyně, hory táhnoucí se nad “mlékem” zatopená údolí, nespoutané pláže lemující 

tyrkysem zářící moře, z průrev skal tryskající vodopády, přírodní lázně termálních pramenů, a 

především nesčetné množství pouličních kamarádů a kamarádek-koček a psů!   



Je mým dojmem, že cesty mění každého člověka, a hlavně jsou umným pomocníkem v cestě k 

sebepoznání. U sebe nějaké proměny vidím po každé cestě. Vidím, jak překonávám své 

nejhorší noční můry čím dál tím líp. Ať už se jedná o náraz o vodní hladinu z velké výšky, 

prodírání se v noci horským lesem obklopena divokou zvěří nebo spaní po tenkou plachtou za 

okolního burácení ohlušujících hromů. Vidím, že jsem se svým strachům naučila rozumět. Na 

cestách jsem pochopila, jak důležité je znát svou historii, historii svých předků. Rozumět 

tradicím a postojům své rodiny, které jsem dříve často nechápala.   

V Palestině jsem zjistila, že se dokážu velmi empaticky vcítit do cizích situací a prožívat je 

velice emotivně a v osobní rovině.  Po týdnu v Albánii jsem pochopila odkud pochází velká 

část mých obav a hrůz, se kterými dlouhodobě bojuji. Dva týdny na cestách v Toskánsku mi 

potvrdily, že přesně tam, někde mezi Florencií a Sienou, se nachází mé srdce.  

Cesty mě učí milovat svět, svou rodinu a hlavně sebe. Učí mě chovat se šetrně k naši planetě a 

cenit si každé živé bytosti.  

 

 

     3.2. Reflexe  

 
Klíčovým prvkem výtvarné autorské části této bakalářské práce je můj deník z cesty do 

Albánie. Potřebu dělat si zápisky nebo skici přímo na cestách jsem nikdy neměla. A to přesto, 

že deník osobní mám už dlouhá léta a velice ráda mu denně svěřuji každý svůj nápad a postřeh. 

Na cestách se většinou snažím co nejvíce ponořit do přírody a místní atmosféry, vnímat okolí 

všemi svými smysly a užívat si každou vteřinu nového dobrodružství. Občas jsou zážitky tak 

intenzivní, že se o své dojmy a emoce v daný moment nedokážu podělit ani slovně. Většinou 

jsem schopná to udělat až po nějaké době, s odstupem času. Nestandartní situace prožívám 

velmi silně nejen psychicky, ale i fyzicky. Většinou cítím, jak se mi zvyšuje srdeční frekvence 

a zostřují se všechny smysly. Slyším každý zvuk, vnímám každou vůni, cítím potřebu si sáhnout 

na věci či lidi, konečky prstů procítit strukturu věcí a teplo těla, která jsou součástí tohoto 

zážitku. Z tohoto důvodu si z cest většinou přivezu místo deníku hromadu různých ztracených 

předmětů a přírodnin. Z Vysočiny srnčí parůžek, z Palestiny nádherné kostičky soli vylovené z 

mrtvého moře, z Izraele malé bílé korály nalezené na pobřeží Rudého moře, z Albánie celý kufr 

neuvěřitelných zkamenělin, z Itálie za předním sklem na slunci vysušenou mořskou hvězdici, 

z Mallorky v lese nalezený v lese nabobtnalý korek v hrdle rozbité láhve, který se postupem 



času a pod vlivem dešťů deformoval a připomíná malou šišku, která kdysi uvízla ve lahvi 

vína…  

Na své cesty preferuji vzpomínat prostřednictvím asociací. Takové hmotné věci jako třeba 

skořápka nalezená v jeskyni, podle mě, jsou schopné nastartovat asociativní řetězec, který nás 

vrátí k prožitému zážitku zcela novým způsobem. Takové cesty časem alespoň jednou prožil 

každý z nás. Když na trhu projdeme kolem stánku jahod a cítíme jejich vůní, tak se najednou 

ocitáme na oslavě svých 11. narozenin před jahodovým dortem od babičky.   

Deníky si lidi na cestách píší hlavně proto, aby si je mohli po návratu domu prolistovat a 

vzpomínat na své zážitky i po letech. Číst, kde jsem byla a co jsem tehdy dělala bude 

samozřejmě po letech velmi zajímavým, ale čtení faktů u mě určitě nevyvolá tolik emocí, kolik 

jich vyvolá možnost se vrátit v čase dotekem nebo vůní. Navštívená místa si budu dlouhá léta 

pamatovat i bez záznamu, pokud jsem v nich prožila silný zážitek.   

Jak jsem již zmínila, místo deníku, vytvořeného přímo na cestách je pro mě bližší reflexe cesty 

s alespoň malým odstupem času. Vzpomínat na své dobrodružství doma a dívat se na ně 

prizmatem nabytých zkušeností je vždy mnohem přínosnější.  

Můj deník z Albánie byl proto vytvořen až po návratu domu. Kromě fotografií jsem neměla 

k dispozici žádný jiný obrazový či poznámkový materiál. Pouze vzpomínky. A to už jsem si 

nepamatovala v kolik hodin jsme snídali u vodopádu a kolik stál náš oběd v Gjirokastër. A jsem 

za to strašně ráda. Přesně taková fakta mi většinou překážejí se vrátit k tomu podstatnému – 

k svým dojmům a pocitům. Kvůli tomu, že deník vznikl až po návratu domu, kromě 

zachycených momentů z cesty samotné jsou tam i vzpomínky z mého dětství a souvislosti, které 

mě k této cestě přivedly. Dá se říct, že jde spíše o výtvarnou reflexi mé cesty, než o klasický 

cestovní deník.  Kromě této výtvarné reflexe jsem vytvořila i dvě menší alba z fotografií, 

pořízených po cestě.  

O cestě do Albánie jsem uvažovala už delší dobu. Vedla mě k tomu především touha znovu 

navázat kontakt se ztrácenými kořeny. Různé souvislosti a důvody, proč se tato cesta 

neuskutečnila dříve a proč, když už se nakonec uskutečnila, tak trvala jenom týden, najdete 

v deníku samotném.  

 

 

 

 

 



4.     Závěr 

 
Úvodem vytyčený cíl práce, a to zkoumání nejrůznějších přístupů k cestování, způsobů vnímání 

cest a na ně navázané cestovatelské záznamy, byl, dle mého názoru, naplněn. V první fázi došlo 

k seznámení s dějinami lidstva spojených s prvními cestami. Byly rozebrány motivy a způsoby 

cestování a jejich vývoj napříč historií. Následně byl čtenář seznámen s několika hlavními 

charaktery cestujících lidí; turista, poutník, migrant a cestovatel.   

Následoval rozbor nejrůznějších způsobů, jak cesty zaznamenat a následně sdílet s okolním 

světem. Pozornost se zaměřila především na cestopis, cestovní deník, skicáky a 

“travel sketchbooks” zakončené “travel blogem”.  

V další části došlo k zaměření na konkrétní cestující umělce, jejich tvorbu a životní osudy. 

Čtenář byl seznámen s prací Kuzmy Sergejeviče Petrov-Vodkina a jeho cestami v počátcích 

20. století do severní Afriky a tehdejšího Turkestánu a dílem, které na základě cestovní 

zkušeností stvořil. Viktor Pivovarov ukázal, jakým způsobem lze cestovat mentálně. Představil, 

jakým způsobem se člověk vyrovnává se změnou prostředí a pomůckami, které mohou člověku 

v takových změnách býti nápomocny. František Skála naopak v srdcích čtenářů probudil lásku 

k cestám a cestovatelské zapálení. Obeznámil s kreativními způsoby, jak využít po cestě 

nalezené, pro většinu společnosti nezajímavé, předměty a svým tvůrčím uměním jim znovu dát 

zcela nový smyls; umělecký.   

Na základě tří zmíněných umělců byly v didaktické části vytvořeny tři rozdílné koncepty pro 

práci se studenty staršího školního věku. Prvním tématem založeným na cestovatelských 

zkušenostech českého umělce Františka Skály byly “Nálezy”, kdy se práce v duších studentů, 

v duchu Františka Skály, snaží probudit nadšení pro všední předměty nalezené na zemi a 

vdechnout jim nový život. Podle zkušeností Petrov-Vodkina dochází k povzbuzení studentů 

vnímat jejich všední okolí, pokud možno nevšedními pohledy v konceptu “Expedice do školy”. 

Nabádá žáky vcítit se do role zahraničního návštěvníka, který se v podobném prostředí nikdy 

nenacházel a je tak pro něj jakousi “exotikou”. Poslední část “Divadlo obrazů” studenty učí, 

jak se vyrovnat se změnou prostředí a představuje konkrétní pomůcky, kterými toho lze 

dosáhnout.   

Výtvarná autorská část představila deník z cesty do Albánie a autorskou reflexi.   
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