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Abstrakt 

Tato praktická bakalářská práce zkoumá skrze dokumentární fotografii tzv. vágní terény, 

zaměřuje se na zachycení jejich proměnlivosti a zabývá se jejich význam pro město a jeho 

obyvatele. Součástí práce je fotokniha Praha vágní. 

 Teoretická část práce se soustřeďuje především na objasnění termínů, jako je vágní 

terén, ne-místo nebo brownfield, a dalších pojmů spojených s tímto tématem. Dále je dává 

do kontextu s médiem fotografie a mapuje proměnu dokumentárního přístupu k periferním 

krajinám i změnu vizuálního narativu, která se v druhé polovině 20. století odehrála ve 

vztahu k tomuto motivu. 

 Praktickou část práce tvoří šedesátistránková fotokniha, která skrze dokumentární 

snímky mapuje podobu a vývoj vágních terénů v Praze. Fotografie v souboru kombinují 

klasické dokumentární postupy s konceptuálními přístupy k vizuální práci. Soubor jako 

celek ukazuje možný způsob, jakým se lze na vágní prostory dívat, jak je chápat a docenit 

jejich význam pro město. 

 

Abstract 

This practical bachelor thesis examines the phenomenon of vague terrain through the 

medium of documentary photography. The work is focused mainly on capturing the 

variability of those places and exploring their meaning for the city and its citizens. The 

photobook Vague Prague is part of the bachelor thesis. 
         The first part of the thesis is concerned with clarifying the terms such as vague 

terrain, non-place, brownfield, and other terms which are necessary for understanding this 

topic. Furthermore, the thesis connects those concepts with the medium of photography and 

describes the change of approach in documenting peripheries and the transformation of 

visual narrative, which happened in this field in the second half of 20th century. 

         The second part is a sixty-page long photobook, which uses the medium of 

documentary photography to capture the appearance of vague spaces in Prague. Photographs 

in this cycle combine classic documentary techniques with a more conceptual approach to 

the visual work. The cycle shows one of possible ways to see and understand vague spaces 

and potentially even fully appreciate their significance for the city.  
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Úvod 

„Jsou hubené a mrštné/jsou srnky autobazarů/a železničních náspů. Tamhle jeden 

vykukuje/zpoza rohu/tam/u organizovaného odpadu. Břízy se blíží/krokem indiánů. Mezi 

pražci/natahují tětivy.“ Citát ze sbírky Nová divočina českého básníka a publicisty Jonáše 

Zbořila poeticky zachycuje prostředí, kterému jsem se ve své bakalářské práci rozhodla 

věnovat z pohledu dokumentární fotografie. Vágní terény, městská periferie a další 

nespecifická místa, kterých jsou města plná, představují pozoruhodnou a zároveň 

pozapomenutou část prostředí, které nás obklopuje. 

Praha má v roce 2022 hned několik velkých vágních prostorů v širším centru města 

– jsou to brownfieldy na Rohanském ostrově, v okolí Nákladového nádraží Žižkov, 

Smíchovského nádraží a oblast Bohdalce a Slatin. Na nevyužitá místa plná křoví, plevele a 

trávy ovšem narazíme skoro na každém kroku – proluky po zbořených domech, strmé pláně 

nebo izolační zeleň u silnic tvoří nedílnou, i když pro většinu z nás neviditelnou součást 

městského života. Ve své bakalářské práci se zabývám fenoménem těchto míst mimo jiné 

také proto, že mu je v posledních letech věnována větší společenská i mediální pozornost. 

Tu si dlouho opomíjená a zdánlivě nepotřebná místa zasloužila často z toho důvodu, že 

z některých pražských čtvrtí postupně zcela mizí. 

V posledních letech, a především měsících, se začíná část rozsáhlých vágních ploch 

nenávratně měnit – v okolí zastávky Na Knížecí, na břehu Vltavy v Karlíně i v sousedství 

rozhlehlého nádražního areálu na Žižkově začala výstavba nových čtvrtí, která formuje 

charakter těchto míst a možnosti jejich využití. Nové byty, kanceláře nebo obchody dávají 

prostoru jasný tvar a přesně definují jeho funkci. Plochy plné křoví i travnatých planin, které 

mohou sloužit jako místo procházek, uměleckého tvoření nebo třeba dočasného přístřeší, 

v sobě nesou vzpomínky na minulost města. Do divoké městské krajiny se ale pozvolna 

vkrádá pečlivě naplánovaná budoucnost. 

Fotoknihou Praha vágní bych chtěla přiblížit specifickou vizualitu vágních míst, 

ukázat jejich mnohoznačnost i proměnlivost, která postupně mizí v důsledku zásahů bagrů, 

jeřábů i lidských rozhodnutí... Skrze dokumentární fotografii se snažím zkoumat současnou 

podobu těchto prostor a jejich charakter dříve, něž se transformují do trvalé městské 

struktury.  
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Teoretická část bakalářské práce se zabývá především objasněním pojmů 

popisujících tento fenomén a historickým vývojem jeho chápání. Pro úplnost je zde nastíněn 

i vztah mezi problematikou zachycování městské periferii a ne-míst ve fotografii, jakým 

způsobem se formoval vizuální vztah k tomuto tématu a proč je fotografický zájem o něj 

stále relevantní. 
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1. Vágní terén, brownfieldy a ne-místa 

V úvodu své bakalářské práce bych chtěla objasnit nejdůležitější termíny, se kterými budu 

pracovat v tomto textu a které byly určující i pro mou fotografickou práci. V první řadě je 

tímto pojmem sousloví vágní terén, které v akademické diskuzi významně rozvinul 

především španělský architekt Ignasi de Solà-Morales Rubió v devadesátých letech 20. 

století. V eseji věnované zkoumání tohoto fenoménu navíc rovnou uvažuje o vágním terénu 

jako o něčem spojeném s fotografickým médiem a zaujetím vizualitou. „Zdá se, že prázdné, 

opuštěné prostory, ve kterých se odehrála řada událostí, si podmaňují pohled městského 

fotografa. Takové městské prostory, které zahrnu pod francouzský pojem ‚terrain vague‘, si 

zabírají status fascinace, což je nejužitečnější znak toho, co jsou města a jaká je naše 

zkušenost s nimi. Stejně jako každý jiný estetický produkt komunikuje fotografie nejen způsob 

vnímání, kterým se k těmto místům vztahujeme, ale také city a zkušenosti, které přecházejí 

od fyzického k psychickému, a mění prostředek fotografického obrazu v médium, skrze které 

si vytváříme hodnoty, na jejichž základě soudíme tato spatřená nebo představovaná místa.“1 

Při uvažování o vágním terénu a prostředí, které ve městě představuje absenci řádu a ocitá 

se na periferii jeho zájmu, není možné opomenout ani termín ne-místo, který rovněž 

v devadesátých letech minulého století zpopularizoval antropolog Marc Augé. Jeho úvahy 

se tehdy vztahovaly především k tranzitním prostorům (jako jsou letiště, vlakové nádražní 

haly nebo řetězce hotelů)2, které spojuje především to, že vznikly v důsledku 

globalizovaného a propojeného světa a jejich obyvatelé, nebo lépe řečeno uživatelé, si k nim 

nebudují žádný bližší vztah. „Pokud můžeme definovat místo jako něco, co se vztahuje 

k okolí, má svou historii a identitu, potom prostor, který nemůže být definován skrze své 

vztahy, historii nebo identitu, bude ne-místo.“3 Význam a vnímání tohoto termínu zároveň 

doznalo za desetiletí přítomnosti v akademické i veřejné diskusi značných změn. Jedno 

z možných rozšíření pojmu ne-místo formuluje profesor na univerzitě v Leeds a fotograf Jim 

Brogden: „Moje pojetí termínu ne-místo si klade za cíl rozšířit původní Augého definici tak, 

aby nezahrnovala jen tranzitní místa, jako jsou letištní haly, ale také zákoutí opuštěných 

                                                 

1 SOLÁ-MORALES, Ignasi, Terrain Vague. In: Anyplace. Cambridge MA: MIT Press, 1995, str. 119, vlastní 
překlad. 
2 AUGÉ, Marc a HOWE, John. Non-places: introduction to an anthropology of supermodernity. London: 
Verso, 1995, str. 79. 
3 AUGÉ, Marc a HOWE, John. Non-places: introduction to an anthropology of supermodernity. London: 
Verso, 1995, str. 77–78, vlastní překlad. 
 



 

 

5 

území, která jsou navštěvována jen zřídkakdy, vstup do nich je často zakázaný a která jsou 

marginalizována kvůli důsledkům post-industriálního úpadku probíhajícího od 70. let 

(především v Anglii).“4 Nová definice ne-místa tak zachovává z té původní prvek nestálosti 

a odosobnělosti. Zároveň zůstává obdobný i vznik ne-míst, která jsou spojena s městským 

růstem a často i technickou nebo industriální infrastrukturou, i jejím následným úpadkem 

v globální éře. Pod ne-místem je ovšem v širším pojetí možné chápat i celé spektrum 

zdánlivě opuštěných městských prostorů, které v sobě nesou stopy lidské činnosti.  

V kontextu městského plánování je možné operovat také s termínem brownfield, 

který je podle národní strategie5 jejich regenerace definován následovně: „Nemovitost 

(území, areál, pozemek, objekt), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i 

kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné 

aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho 

regenerace.6 I toto čistě technické určení bere v potaz historii brownfieldů a vychází z jejich 

předchozího využití. Zároveň na ně ovšem nahlíží optikou vztahu k budoucnosti a jejich 

nutné revitalizace. Současný přechodný stav nepovažuje za žádoucí. Ostatně už samotný 

termín brownfield je původně pejorativní označení, které poukazuje k „hnědému poli“ 

ležícímu ladem. „Moderní urbanismus neuznává svébytnost spontaneity, a proto ji označuje 

jako ‚bezcharakterní‘ chaos. Jediný způsob, jakým ji dovede nějak uchopit, jak jsme ukázali, 

je udělat z ní svého protivníka – druhou stranu výlučného protikladu.“7 Komentář teoretika 

umění Cyrila Říhy přibližuje, proč jsou brownfieldy často vnímány negativně – městské 

plánování je chápe jako nedostatek v pevné struktuře a v jistém smyslu je neuznává jako 

platné území. 

Ne všechna vágní místa a ne-místa jsou zároveň brownfieldy, právě na 

brownfieldech ale můžeme díky jejich rozlehlosti dobře pozorovat typické rysy vágního 

                                                 

4 BROGDEN, Jim. Photography and the Non-Place: The Cultural Erasure of the City. Cham: Palgave 
Macmillan, 2019, str. 1–2, vlastní překlad. 
5 Dokument z dílny čtyř ministerstev – průmyslu a obchodu, zemědělství, životního prostředí, ministerstva pro 
místní rozvoj a Agentury CzechInvest definoval v roce 2019 na základě analýz a platných právních předpisů 
způsob, jakým by se měly plochy brownfieldů obnovovat v následujících pěti letech. 
6 Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura CzechInvest, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
zemědělství, Ministerstvo životního prostředí. [online dokument]. Národní strategie regenerací brownfieldů 
2019-2024. 2019. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-
podnikani/podpora-brownfieldu/2019/8/NSRB-2019-2024.pdf. 
7 ŘÍHA, Cyril. In: Město naruby: vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Praha: Academia, 2020, str. 
131.  
 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/2019/8/NSRB-2019-2024.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/2019/8/NSRB-2019-2024.pdf
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prostředí ve velkém měřítku – nedefinovanost těchto prostor, jejich tvárnost i nestálost. 

Vzhledem k tomu, že jsou tyto velké vágní plochy většinou explicitně (nebo případně 

implicitně) předem určeny k transformaci a budoucímu rozvoji, vytváří nestálý a dočasný 

mikrosvět. Tato přechodovost se dá označit také termínem liminalita, se kterým bývají vágní 

prostory často spojovány. Když potom přijde čas určit prostoru jasný účel a vystavět na něm 

nové domy, dá se na brownfieldech názorně pozorovat proces postupné proměny, 

konstruování města a pozvolné definování nového řádu. 

 Ve své práci nejčastěji používám termín vágní terén, protože nejlépe 

vystihuje podstatu toho, co mě na těchto prostorech zajímá. Vágnost, tedy nejasnost, 

nejednoznačnost nebo neurčitost je klíčovou vlastností, ze které vyplývá většina sporů 

o budoucnost pojednávaných míst i neuznání jejich hodnoty. Oproti tomu brownfield 

jakožto více technický pojem umožňuje zařadit mou práci do urbanistického kontextu 

městského plánování, které je stěžejní pro budoucnost těchto ploch. Výraz ne-místo pak 

zdůrazňuje vztah těchto prostor k minulosti a poukazuje na jejich problematické zařazení do 

tradičních struktur.  
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2. Vágní terén pohledem fotografie 

Nezanedbatelnou roli ve vnímání vágních terénů i v uvažování o jejich současném významu 

a budoucnosti hraje mimo jiné fotografické médium. Jeho důležitost ve vztahu k fotografiím 

krajiny (mezi které by se dala řada snímků brownfieldů a neurčitých městských ploch 

zařadit), popisuje fotograf Robert Adams následovně: „Myslím si, že se spoléháme na 

krajinářskou fotografii, aby pro nás učinila srozumitelné to, co už známe. Jde o způsobilost 

krajiny ke zkušenostem jednotlivce a jeho životním podmínkám a možnostem, která nakonec 

udělá scénu důležitou, nebo nedůležitou.“8 Fotografie tak má sílu ukázat, nebo alespoň 

poodhalit skutečnosti a významy, které bychom sami na první pohled opomenuli. V případě 

vágních míst, která zůstávají často pro mnohé neviditelná, může fotografická reprodukce 

obecně poukázat na jejich přítomnost v městském prostředí.  „To, co je zde předestřeno, je 

myšlenka, že fotografická reprezentace odhalí místo, kterému by se divák mohl úmyslně 

vyhnout. Navíc je možné připsat tento přenos vědomostí od fotografa k divákovi skrze 

přenesení významu ne-místa.“9 Stejně jako může zaměření fotografického hledáčku 

dopomoci upozornit na libovolný fenomén nebo událost, je možné díky fotografiím 

pozapomenutých městských koutů i rozlehlých ploch brownfieldů nejen upozornit na jejich 

existenci, ale také přispět k jejich vnímání jakožto plnohodnotné části města, které se vyplatí 

věnovat pozornost.  

Jim Brogden připomíná (v kontextu Anglie) také to, že naše vnímání krajiny je 

z velké části tvořené právě fotografiemi nebo literaturou, respektive zobrazením krajiny 

v těchto médiích.10 „Jedná se o archetypální způsob ‚konstruování‘ (v kulturním slova 

smyslu) krajiny, doplněný o nezbytné návštěvnické centrum, a dále formovaný interaktivními 

tabulemi s turistickými informacemi. Jsme zde svědky toho, jak se z návštěvníka stává 

‚poutník‘ na váženém místě, což předpokládá určité spolupodílení se na sdílené hodnotě 

přírody a krajiny.“11 Symbolické zobrazení přírodních (i jiných) monumentů pak 

spoluvytváří identitu daného místa. Ne-místa, kterým většinou není věnována žádná větší 

                                                 

8 ADAMS, Robert. Beauty in Photography: Essays in Defense of Traditional Value. New York: Aperture, 
2005, str. 16, vlastní překlad. 
9 BROGDEN, Jim. Photography and the Non-Place: The Cultural Erasure of the City. Cham: Palgave 
Macmillan, 2019, str. 112–113, vlastní překlad. 
10 Tamtéž, str. 109–110. 
11BROGDEN, Jim. Photography and the Non-Place: The Cultural Erasure of the City. Cham: Palgave 
Macmillan, 2019, str. 100–101, vlastní překlad. 
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společenská ani fotografická pozornost, jsou tak v tomto kontextu opomíjená.12 

Konstituující moc fotografie je směřována na architektonické a přírodní dominanty a 

s přibývajícím množstvím snímků dále upevňuje jejich význam. Proměnlivé a zarostlé 

krajiny jsou ale z tohoto obrazu města vynechány. 

 

2.1 Obrácení hledáčku na periferii – Nová topografie a Düsseldorfská 

škola 

Významný podíl při formování fotografického a dokumentaristického pohledu na 

zapomenutá, při prvním pohledu banální místa, která vznikla jako vedlejší produkt lidské 

činnosti, měla výstava New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape, která 

byla realizována v roce 1975 v New Yorku. Zúčastnili se jí fotografové a fotografky od 

Roberta Adamse, Lewise Baltze, Stephena Shora až po manžele Bernda and Hillu Becherovi. 

Jejich topografický přístup, který usiloval o neutrální a popisné zachycení motivů, zároveň 

v zamýšleném rozsahu a při vědomé práci se sériovostí posloužil jako společenský komentář 

k místům, která se autorky a autoři rozhodli zachycovat. 13  

 
Obrázek 1 – Fotografie ze souboru „Uncommnon places“. Foto: Stephen Shore, 1974. 

                                                 

12Tamtéž, str. 102. 
13MILLER, Sally. Contemporary photography and theory: concepts and debates. Abingdon, Oxon: Routledge, 
Taylor & Francis Group, str. 58. 
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Svou pozornost totiž tehdy upřeli na prostory, které do té doby většinou nesloužily 

jako náměty pro fotografie – jednalo se například o parkoviště, obchodní domy, čerpací 

stanice, podchody, industriální stavby a další užitkové plochy a budovy.14 Jak je vidět i na 

na fotografii Stephena Shorea ze série Uncommon places, ze snímku mohou úplně zmizet 

lidé, a přece v něm zůstat díky zachyceným předmětům, které užívají, a tušení, že se k nim 

mohou kdykoliv vrátit.  

Zdokumentování dopadů lidské činnosti a komerce na příměstskou krajinu otevřelo 

novou perspektivu přemýšlení o těchto plochách, ale také o způsobu jejich zaznamenávání. 

Z opomíjených koutů se najednou stal předmět zkoumání a zájmu, který má svou hodnotu. 

 

Obrázek 2 – Fotografie ze souboru „Gasbehälter (Teleskop), Deutschland, Belgien, Vereinigte 
Staaten, Großbritannien“. Foto: Bernd a Hilla Becherovi, 1965-1992. 

 

                                                 

14 Tamtéž, str. 58–59. 
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Manželé Becherovi, kteří ve svých topografických sériích zachycovali dosluhující a 

pozvolna mizející průmyslovou infrastrukturu ve snaze zachovat její kulturní hodnotu15, stáli 

také u zrodu Düsseldorfské školy fotografie, která navazovala na jejich deskriptivní a věcné 

snímky a ke které se řadí fotografové jako Andreas Gursky, Thomas Struth nebo Michal 

Schmidt. Poslední jmenovaný se proslavil mimo jiné svými snímky Berlína, kde 

v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století dokumentoval poválečnou proměnu 

bombardováním zničeného města. Jim Brogden v kontextu jeho tvorby vyzdvihuje další 

významný prvek spojený s vizuální reprezentací zdánlivě prázdných prostor a ne-míst, a to 

přítomnost historie ve snímcích: „Schmid směřuje pozornost diváka do popředí, do prostoru, 

který vypadá, jako by byl někdy odstupňovaný. Další prázdno, které mohlo být připraveno 

pro přestavbu a které tvoří částečný důkaz toho, že se tu odehrává ‚zdivočování‘ místa. Tento 

poněkud zasmušilý povrch v popředí lze jen těžko chápat neutrálně – především proto, že 

Schmidt byl dříve policista. Navíc, v historickém kontextu Berlína po roce 1945 je znát, že 

Schmidt sám možná hledá odpovědi, jakési forenzní pátrání skrze fotografii.“16 

 

Obrázek 3 – Fotografie ze souboru „Berlin Nach 45“. Foto: Michael Schmidt, 1980. 

 

                                                 

15 DOTŘEL, Jan. Transformace kultovní a konceptuální hodnoty v dějinách fotografie. Diplomová práce 
(Mgr.), Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2016, str. 80–81. 
16 BROGDEN, Jim. Photography and the Non-Place: The Cultural Erasure of the City. Cham: Palgave 
Macmillan, 2019, str. 87–88, vlastní překlad. 
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Citát je možné ilustrovat na Schmidtově fotografii ze souboru Berlin Nach, ve kterém 

fotograf zachytil desítky let staré stopy druhé světové války, které se nesmazatelně zapsaly 

do paměti hlavního města Německa. Vágní místo tu není jen volným prostorem, ale také 

tichou upomínkou na to, co tu kdysi bylo před ním. 

Důležitost vágního terénu jako prostoru městské a společenské paměti zdůrazňuje i 

teoretička umění Radoslava Schmelzová: „Objevení se těchto fantazmatických vágních 

prostorů signalizuje jako symptom rozsáhlé, často prudké společenské změny a často pak i 

určité společenské trauma, které je následuje. Někdy je onou změnou ekonomický propad 

v důsledku odumírání celých odvětví, v horších případech se jedná o (v současné 

geopolitické situaci tak nečekaně aktuální) celospolečenské krize, otřesy či dokonce válečné 

konflikty.“17 Příběhy velkých pražských brownfieldů jsou v tomto ohledu typickým 

příkladem prvního z důvodů – Nákladové nádraží Žižkov, Rohanský ostrov i okolí 

Smíchovského nádraží byly v minulosti průmyslově založené a tranzitní zóny, které 

s úpadkem výroby a přesunem logistických center na hranice Prahy ztratily svůj význam a 

„zvágněly“. Pozůstatky této historie je na nich ovšem v různé míře možné najít dodnes. 

 

2.2 Prostor kolektivní paměti 

Příklad Schmidtovy práce upozorňuje na další z vlastností městských ne-míst, a to že mohou 

sloužit jako jakýsi fyzický prostor kolektivní paměti.18 Zůstávají v nich zachované zbytky 

minulosti, ať už ve formě nevyužívaných industriálních nebo jiných staveb, které podléhají 

pozvolné zkáze, odložených předmětů nebo „pouze“ přítomností prázdného místa 

samotného. I to má totiž svou historii, i když dnes tyto dějiny může připomínat jen absence 

městské zástavby a struktury. Ne-místa tak navzdory své současné neuspořádanosti a 

nedefinovanosti mohou nést znaky historie, která se skrytá pod jejich povrchem a nepoutá 

pozornost na první pohled. 

Fotografické rámování a připomínání této historie může v důsledku formovat také 

to, co se jakožto společnost rozhodneme z minulosti zachovat a učinit z toho součást naší 

současné identity, a od čeho se naopak posunout dál. Fotografické médium ostatně ovlivňuje 

                                                 

17 SCHMELZOVÁ, Radoslava. In: Město naruby: vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Praha: 
Academia, 2020, str. 177. 
18BROGDEN, Jim. Photography and the Non-Place: The Cultural Erasure of the City. Cham: Palgave 
Macmillan, 2019, str. 188–191. 
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náš vztah nejen k ne-místům, ale také architektuře, která existuje jako jejich protiklad, a 

zároveň je pro ně určující.  

„Technologický a estetický vývoj fotografie se promítl do evoluce různé citlivosti ve 

vztahu k reprezentaci architektury, a to až do toho bodu, kdy začalo být v posledních letech 

nemožné oddělit od sebe porozumění moderní architektuře od zprostředkující role, kterou si 

fotografie zabrala v jejím výkladu. […] Náš pohled byl zkonstruován fotografiemi, naše 

představivost jimi byla formována,“19 píše v eseji definující pojem vágního terénu architekt 

Solá-Morales. Stejně jako snímky ovlivňují naše vnímání architektury, která je 

bezprostředně užitková, dokáže fotografie vytvářet vztah i k vágnímu terénu, který jasně 

vymezenou funkci nemá. 

 

 

 

  

                                                 

19 SOLÁ-MORALES, Ignasi, Terrain Vague. In: Anyplace. Cambridge MA: MIT Press, 1995, str. 115, vlastní 
překlad. 
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3. Fotokniha Praha vágní 

Mnou vytvořená fotografická kniha Praha vágní skrze fotografické médium přibližuje vágní 

místa, brownfieldy a zpustlé městské kouty. Hlavním cílem fotografického cyklu Praha 

vágní bylo ukázat tyto prostory v jejich proměnlivosti a variabilitě. Ta je vizuálně spjata 

především se střídáním počasí a ročních období. Nestálost výrazně radikálnějšího charakteru 

je pak opticky reprezentována přítomností jeřábů, které se tyčí nad krajinami tvořenými 

hromadami písku a hlíny. Stroje zasahující do vágního terénu předznamenávají změny, které 

tyto prostory čekají do budoucna. Při svém fotografickém pozorování jsem se proto na 

mnoho míst vracela opakovaně a zachycovala z různých pozic nebo v odlišných ročních 

obdobích jejich vývoj, který se na nich od podzimu roku 2021, kdy jsem s prací začala, 

odehrál. 

V mých fotografiích se tak vedle přírodních motivů keřů, trávy nebo stromů, které 

zastupují pomyslnou divokou složku a strukturu vágních míst, objevují i stroje a další 

stavební prostředky, ploty nebo karlínská betonárka. Na pozadí stavenišť i poklidných 

městských krajin se vynořuje také zástavba domů, která tvoří všudypřítomnou kontrastní 

kulisu k neuspořádanému prostoru brownfieldů a periferií. 

Z největších transformačních ploch jsem fotila především na Nákladovém nádraží 

Žižkov, na Rohanském ostrově a také v okolí Smíchovského nádraží. Na území těchto 

rozlehlých brownfieldů je možné ve velkém měřítku pozorovat všechny zmíněné jevy, a 

proto jsem se tolikrát vracela právě tam. Zároveň v návaznosti na koncept vágních míst 

jakožto součásti kolektivní společenské paměti považuji za důležité nezapomínat na 

minulost těchto prostor, která tu probleskuje například ve formě zarůstajících kolejí. 

Na snímcích se ovšem objevují i další místa, která se nachází spíše na periferii města, 

například okolí zastávky Spojovací, okrajové části Bohnic a Čimic nebo oblast Depa 

Hostivař a teplárny Malešice. Podstata vágního terénu a jeho funkce tu ale zůstává stejná, 

přestože se někde napojuje na volnou krajinu a oddaluje se městské zástavbě.  

Při vizuální práci s tématem ne-míst jsem se zaměřila na využití možností 

přirozeného i umělého světla. Protože vágní místa, křoviska a rozsáhlé travnaté plochy 

mohou působit vizuálně poněkud banálně, snažila jsem se fotografovat tyto prostory za 

různých světelných podmínek (při západu a východu slunce, za jasných dní i ve chvílích, 

kdy napadl sníh). Zároveň jsem se rozhodla používat blesk a s jeho pomocí vykreslovat 
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kontury nebo předměty, které by bez umělého nasvícení na výsledné fotografii zanikly. 

Pro co nejúplnější prokreslení vágních terénů a ne-míst jsem do fotoknihy zařadila 

jak panoramatické snímky, které ukazují krajinu v plnějších souvislostech, tak detailnější 

záběry struktur a textur prostředí, ve kterém jsem se pohybovala. Na fotografiích přitom 

úplně chybí lidé. Zůstávají po nich jen viditelné stopy jejich dávné činnosti i nedávných 

návštěv. Absence bezprostřední lidské přítomnosti zároveň odráží fakt, že běžní obyvatelé 

města se v těchto částech příliš nevyskytují. 
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4. Závěr 

Fotografickou dokumentací vágních prostorů, ne-míst a brownfieldů jsem se v knize 

Praha vágní snažila zachytit jedinečných charakter těchto krajin a poukázat na hodnotu, 

kterou mohou pro Pražany mít. I když jsou vágní místa ze své podstaty přechodná, mají ve 

městě svou funkci. Slouží jako nouzové útočiště, prostor pro svobodné objevování i relaxaci, 

jsou domovem ohrožených druhů rostlin i živočichů. Fakt, že to tak nemůže být navždy, 

neznamená, že bychom měli tyto prostory opomíjet. Ba naopak – zajímat se o jejich 

transformaci a o to, jak jinak budou využívány, je svým způsobem důležité pro každého 

obyvatele hlavního města, protože to může ovlivnit jeho každodenní život.  

Z formálního hlediska jsem se ve fotoknize držela svého plánu soustředit se na 

vizuální práci s přirozeným i umělým osvětlením a pozorovat způsob, jakým dotčené 

prostory mění. Použití zábleskového světla mi umožnilo zdůrazňovat vybrané aspekty 

dokumentovaných scenérií. Opětovné vracení se na některá místa a sledování jejich vývoje 

v závislosti na ročních obdobích, případně i postupující výstavbě, pro změnu dovolilo 

zaznamenat transformaci vágních prostor v čase. 

Naopak jsem oproti tezi bakalářské práce upustila od plánu doplnit fotografickou 

knihu o portréty osobností, které se o ne-místa zajímají, a mluvit s nimi o jejich chápání 

vágních terénů. Pomocí rozhovorů jsem původně chtěla demonstrovat variabilitu přístupů 

k těmto prostorům a vyzdvihnout aspekt volnosti a pozitivních stránek nejasného vymezení 

významů vágních míst pro město. V průběhu sbírání fotografického materiálu, postupného 

formování vizuálního přístupu a následného skládání snímků jsem ale tento prvek začala 

považovat za nadbytečný a potenciálně až rušivý pro celkový soubor fotografií. 

Proměnlivost a nejasnost se v práci nakonec ukazuje jinými (vizuálními) způsoby a 

kombinování portrétních fotografií se snímky vyprázdněných krajin bez lidí, struktur 

prostředí i solitérních předmětů přestalo dávat koncepčně smysl. 

Fotokniha Praha vágní zároveň navazuje na práci, a především nadšení a zaujetí 

autorek a autorů, kteří se tomuto tématu věnovali už dříve. V českém prostředí je významný 

především sborník Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, který 

vyšel v roce 2020. Jeho přispěvatelé z řad spisovatelů, umělkyň nebo antropologů v něm 

mapují vágní terén z různých úhlů pohledu. Bezmála čtyřsetstránková publikace je zatím asi 

nejvýraznějším příspěvkem k tomu tématu na pomezí akademické a popularizační literatury, 

včetně propracované fotografické části.  
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Rostoucí zájem o městská ne-místa potvrzuje relevantnost tématu pro společenskou 

diskuzi. I fotokniha Praha vágní, která je součástí této bakalářské práce, je výrazem trendu 

obracení pozornosti k opomíjeným částem města a vnímání jejich skrytých hodnot. Do již 

započaté transformace některých brownfieldů a vágních terénů, které v příštích letech zmizí, 

již není možné příliš zasahovat. Tento proces se dá ovšem dokumentovat a konzervovat 

v čase díky fotografickému médiu, kterému je tato schopnost vlastní. Teprve rozsáhlá debata 

o kvalitách vágních míst (navázaná mimo jiné na publikační činnost spojenou s tímto 

fenoménem), může tyto prostory identifikovat jako plnohodnotné součásti města, které je 

třeba chránit a měnit s citem. 
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Summary 

Through the photographic documentation of vague terrain, non-places and brownfields, I 

tried to capture the unique characteristics of those landscapes and emphasize their 

importance to the city and its citizens. Even though vague places are in essence always 

temporary, they have many crucial functions. They can serve as an emergency refuge – a 

place for relaxation and new discoveries – as well as a shelter for endangered species of 

plants and animals. The fact that vague terrain cannot last forever does not mean that we 

should not care about it – on the contrary, we ought to be concerned with the way it is being 

transformed and how it will be used in the future. It is, in some way, important for every 

Prague citizen, as it can influence their everyday lives. 

         Firstly, in the photobook I followed my plan to focus on the visual work with light. 

I aimed to examine the way it changes vague spaces. I also used artificial lighting to highlight 

certain aspects of the photographed landscape. Over the period of time, I regularly revisited 

some places, in effort to capture them during different seasons or to observe undergoing 

development. 

         Secondly, contrary to my bachelor proposition, I decided to not include photographs 

of the significant figures involved with non-places in my photobook. I planned to conduct 

short interviews with them to emphasize the different attitudes one can develop towards 

vague terrain. However, as I collected the photographic material and gradually formed my 

visual approach, I concluded that adding portraits and interviews to the photobook would be 

redundant and that it might prove even disruptive. The changeability and vagueness are 

shown in my work differently. Those attributes are presented visually – depicted by pictures 

of empty landscapes without people, structures of the environment or photographs of solitary 

objects, without the need for further explanation.   

In addition, the photobook The Vague Prague follows up on the work of its 

predecessors, who explored the topic of vague terrain and its relevance for life in the city. In 

relation to the Czech context,the anthology The City Inside Out: Terrain vague, Inner 

Periphery and Places In-between, which was published in 2020, should be mentioned. The 

contributors with various backgrounds – writers, artists, or anthropologists – describe vague 

terrain from numerous perspectives. This anthology is, for now, in all probability, the most 

significant contribution to the discussion about vague terrain, as it stands on the borderland 

between academic and popularizing literature. The book is also accompanied by an elaborate 
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and extensive cycle of photographs. The City Inside Out, as well as the photobook Prague 

Vague, are both, to a certain extent, part of the same tendency of examining the forgotten 

parts of the city and showing their hidden beauty. 

To summarize, only a broader and inclusive debate about the role and importance of 

vague terrain can establish those spaces as a fully-fledged part of the city. The undergoing 

transformation of brownfields and vague terrain cannot be stopped. However, it can be 

observed, documented, and preserved in time through photographs, as photography is a 

medium that can stop time. Literary and photographic works can contribute to the debate 

about future of vague places, and by doing so, they can help with the protection of these 

spaces and their considerate transformation.  
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