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Posudek diplomové práce 

ELIŠKA HEJDUKOVA 
FENOMEN KRAJINA 

Již při prvním setkání s diplomovou prací Elišky Hejdukové je na první pohled 
patrné,že máme co do činění s velmi kvalitní prací a to zejména v její praktické 
části.Cyklus obrazů s tématem osobně hluboce prožívané krajinné scenérie 
v okolí toku rodného Botiče je pojednán na vysoké výtvarné úrovni a vyznačuje 
se již poměrně vyzrálým malířským stylem, který zaujme svojí malířskou 
brilancí a schopností plně vyjádřit autorčin hluboký vnitřní svět odrážející se 
v jakémsi nostalgickém zadumání na březích milovaného potoka. 
Diplomantka ve svých obrazech pojednává jednotlivá zákoutí a části krajiny 
v barevných etudách vyznačující se vyzrálou traktací a malířskými gesty která 
jsou pro diváka opravdovým zážitkem a radostí.Přestože diplomantka evidentně 
neinklinuje ke geometrickým konstrukcím a kompozicím je její setrvání na 
hraně mezi zobrazením reality a osobní stylizací vkusné a má svoji estetickou 
kvalitu která přesahuje rámec daných možností celé diplomové práce. 

Osobní ponor a náhled na fenomén krajiny se u Elišky Hejdukové mění 
zejména v teoretické práci v analýzu prožívaného se snahou pojmenovávat a 
definovat skutečnost badatelským způsobem.Teoretická část se tak stává rovněž 
velmi inspirativním tvarem hodným pozornosti.Propojení osobní meditace 
s inklinací k analogiím a kontextům širšího významu jsou velmi působivé a 
literárně ,domnívám se, zdařilé.Její skutečná cesta k pramenům faktického 
Botiče si tak v sobě nese povědomí básnického pocitu Františka Hrubína -
hluboko pod prameny studní. Navíc je i adekvátně vyjádřen v jejích obrazech. 

Je pro mne obtížné k této práci zaujmout oponentský postoj .Práce je velmi 
vyrovnaná a výtvarně přesvědčivá.Určitý chaotizující projev jejího pracovního 
postupuje dán především zvýšeným úsilím po dokonalosti a snahou někdy 
postihnout věci nepostihnutelné. 

Diplomantce bych doporučil rozvíjet dále své malířské kvality případným 
technologickým experimentem a rovněž změnou formátu.Rovněž by stálo za 
pozornost věnovat se malbě v rovině restaurování nebo si vytvořit několik kopií 
mistrů minulých století. 

Navrhovaná známka: výborně ^ 
V Praze 27.12.2005 - o l - v - ' r l - ^ C . 
Jiří Kornatovský \ 
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FENOMÉN KRAJINA 
aneb kudy teče Botič 

Zvolené téma „Fenomén krajina" je demonstrován na „příběhu" Botiče. 
Jsou zde dobře vypozorované vzájemné vztahy mezi řekou, terénem, 
rostlinstvem, živočichy, člověkem a civilizací. Autorka téma zkoumá, obrací a 
nahlíží z různých úhlů pohledu, z různých míst a časů. Se stejným zaujetím 
sleduje velké krajinotvorné prvky stejně jako drobný filigránský detail. 
Nehodnotí co je harmonické a co konfrontační, nehodnotí postavení a roli 
člověka v tomto „představení", jen se dobře dívá. Není to pohled odtažitý, 
nejsou to pouhé citace a transplantáty cizích myšlenek. Je to pohled 
výtvarníka, který dobře vnímá strukturu, do které jsou jednotlivé znaky 
zkoumaného fenoménu zasazeny. Na celé práci je vidět, že autorka má ráda 
malbu a umí malovat. Eliška Hejdukové má také ráda přírodu a umí se dívat. 
To je základ, na kterém rozvíjí a staví své vidění světa, svoji výtvarnou tvorbu. 
A skrze tento základ je schopna přírodu, člověka, civilizaci nahlédnout, 
pochopit a toto pochopení formulovat; hlavně umí toto své poznání - uchopení 
světa, zprostředkovat. 

Soubor maleb, které autorka předkládá, je dobře zvládnutý. Obrazy jsou 
malované uvolněným rukopisem, vizuální vjem je výrazně koloristicky 
manipulovaný. Fotografická část prezentace je rozsáhlá a pohybuje se od 
dokumentárních prací až po díla s výrazným výtvarným sdělením. 

Jak je patrno z přiložených výtvarných prací dětí, dokázala autorka svými 
didaktickými projekty žáky zaujmout a zprostředkovat jim kontakt a vhled do 
zvoleného námětu. Je vidět, že když učitel je schopen sám vytvořit obraz, 
podobenství skutečnosti, je také schopen tuto svoji zkušenost z neokleštěné 
interpretace reality zprostředkovat žákům. 

Téma, které si Eliška Hejdukové zvolila je velmi aktuální a přínosné. Není 
to téma lehké a Eliška Hejdukové ho zpracovala osobně a osobitě. Myslím, že 
tato práce je ve všech třech složkách dobře zvládnutá a vyrovnaná. 

Navrhuji klasifikaci výborně 

27. 12. 2005 

Doc. Zdenek Hůla ak. mal. 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně 
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Anotace: 

Diplomová práce pojednává 

kraj •ne. Zahrnuje téma jak volné, 

těchto témat ve výtvarném 

3 problematice vodního toku Botiče v 

tak městské krajiny. Všímá si odrazu 

umění, zvláště v krajinomalbě. 
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Úvod 

Proč krajina 

Krajinomalbou se zabývám od svého prvního plenérového kurzu v 

osmnácti letech. Objevila jsem pro sebe něco, co mě naplňuje. Pamatuji se, že 

jsem seděla celý den na dně údolí u lesního potoka a pokoušela se převést na 

papír podobu stromu se starým chorošem. Ve zvucích vody pleskající o 

kameny a v hučení potoka jsem občas slyšela skřeky, ječení a jiné podivné 

tóny. Malování mě tak pohltilo, že jsem zapomněla jak na sebe, tak na celý 

svět. 

Potom jsem chodívala malovat stromy a louky u mé babičky v jižních 

Čechách, někdy také na chatě v Řevnicích nebo v Milíčovském lese na okraji 

Jižního Města. 
Celé dětství jsem prožila v panelovém domě, z okna pokoje jsem se 

dívala na stěnu dalšího panelového domu. Volná krajina mi chyběla a byla 

jsem šťastná, kdykoliv jsem se dostala do přírody. 

Když jsem stála u stojanu někde v lese nebo na louce, nasávala jsem (v 

procesu dívání skoro až fyzicky) okolní svět. Byl ŽIVY. 

Proměna námětu 

V názvu práce je slovo fenomén. Musím tedy zkoumat krajinu o sobě, 

tak, jak se jeví, jak se sama nabízí. Při přemítání, co všechno krajina je, se mi 

vynořovaly nové a nové významy, na které mě napadala nová výtvarná 

řešení. Téma se mi rozšířilo tak, že jsem se v něm ztratila. Všechny kroky 

zůstávaly jen v poznámkách. Čas plynul a já se musela rozhodnout. Ve snaze 

krajinu systematicky definovat, jsem zvolila cestu jejího rozdělení na určité 

typy. Způsob dělení krajiny na přírodní, harmonickou a zcela přeměněnou 

člověkem jsem poté nalezla i v literatuře.1 Ke každému typu jsem chtěla zvolit 

konkrétní místo v České republice, které jsem pak chtěla malovat. 

Pro příklad krajiny zcela přeměněné člověkem se mi zdály nejvhodnější 

povrchové doly na Mostecku. Již dlouho před tím jsem je chtěla vidět, a tak 

jsme s přítelem podnikli několikrát výlety do tohoto zvláštního kraje. Po 

1 Mezi Botičem a Rokytkou, kol. autorů, ČSOP, Praha 1995, s. 10 
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dlouhém pátrání po místě, odkud by něco zajímavého bylo vidět, jsme našli 

zámek Jiřetín na úpatí Krušných hor. Mohla jsem odtamtud přehlédnout velký 

důl Československé Armády. Na základě fotografií jsem začala malovat obraz. 

Harmonických krajin, kde je složka kulturní a přírodní v souladu, je v Čechách 

více. Našla jsem si pohled z Dvořaček na údolí Jizery s městem Rokytnicí. 

Kamenem úrazu byla krajina přírodní, protože v Čechách prostě neexistuje. 

Jako náhradní příklad, když bych ke slovu přírodní doplnila "relativně", jsem 

chtěla použít šumavský vojenský újezd Boletice. Je to místo, kde byla od 

padesátých let pouze armáda. Lidé byli vystěhováni do jiných vesnic, padesát 

let tam nikdo ani nekácel, ani nestavěl. Navázala jsem kontakt s náčelníkem 

újezdu, ale vyjevilo se, že bych se nemohla bez jeho doprovodu uvnitř újezdu 

volně pohybovat a s focením by bylo problematické. Typ přírodní krajiny jsem 

vypustila, nahradila jsem ho krajinou urbanizovanou. Jako příklad jsem chtěla 

namalovat michelské údolí, místo, kde bydlím. To už ale ve mě začala hlodat 

pochybnost. Zdálo se mi, že moje schéma krajiny harmonické, urbanizované a 

zdevastované není úplně v pořádku. 

Přestože jsem měla rozmalovaná tři velká plátna, upustila jsem od 

rozdělení krajin a začala se věnovat jinému, méně vykonstruovanému námětu. 

Tím se stal potok Botič a zkoumání jeho řečiště. Myšlenka projít jeho tok 

mě napadla již dříve, ale zapomněla jsem na ni. Nyní se mi jevila jako 

správná. Botič pramení mimo město, ve volné krajině, ve městě se velmi 

promění. Mohu na něm ukázat různé aspekty chování člověka ke krajině, navíc 

protéká okolo místa, kde bydlím. Poznám-li Botič, možná poznám i část krajiny 

jako domova. 

Název by se tedy mohl změnit z Fenoménu krajina, na Fenomén v 
krajině. 
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1. Fenomén krajina 

1.1. Co je krajina 

Podstatu jevu (krajiny) musíme zkoumat bezprostředně, tak jak se nám 

"dává".Může nám něco říci její jméno? Možná, že ano. Tak, jak se člověku 

jevila, tak ji i nazval. Etymologicky slovo krajina znamená "okraj, vzdálenou 

končinu, krajinu jako pomezí, hranici a tedy i možnost násilných střetů".2 

Domnívám se, že slovo lze vnímat i jinak. Krajina je vše, co je mezi okraji, je 

okrajem ohraničena. Krajina je kruh viditelného světa, jehož středem je 

pozorovatel. Kraj krajiny je obzor, nejzazší viditelný okraj. 

Krajina je prostředí, pozadí našeho života, životní prostor. Jsme uvnitř. 

Krajinu lze popsat různě. Encyklopedicky jako "část zemského povrchu 

s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou 

scenérií", systém přírodních společenství, knihu, v níž lze číst, nebo lapidárně 

slovy jako "to, kvůli čemu lezeme na rozhlednu."3 Obsahuje mnoho dalších 

fenoménů, ale nelze říci, že je jen jejich součtem. 

1.2. Její proměny 

Krajina stejně jako vše, co existuje, podléhá změnám v čase. Její dlouhý 

vývoj souvisí s vývojem života vůbec. 

Dokud nebyl na planetě život, podobal se pravděpodobně její povrch 

"měsíční krajině". V atmosféře nebyl kyslík, hroty skal nezvětrávaly. Byl tehdy 

vidět i ve dne tmavý vesmír? Byla vzdušná perspektiva? 

První živé organismy vše změnily. Připravily podmínky pro život dalších 

organismů, zapříčinily koloběh vody a zvětrávání hornin. 

Člověk se vyvinul až po třech miliardách let, co se vyvíjela krajina4 a 

zpočátku nezanechával v okolní krajině příliš stop. Přírodu si začal 

přizpůsobovat až v pozdním mezolitu a neolitu, když se usadil na jednom 

místě. Zakládal osady, mýtil lesy, na polích a pastvinách pěstoval obilí a 
choval zvířata. 

Krajina se postupně odlesňovala, pomalu přibývalo lidí i lidských sídlišť. 

Národ ni n ^ °SU<j k ra l |nV' krajina osudu. In: Proměny krajiny v českém malířství 20.století ze sbírek 
3 Storch D |frV aZe" P r a h a ' N á r o d n í 9 a l e r i e 1997, s. 11 
4 Hadač i - l na n e n L I n : Háiek, P.:Krajina zevnitř. Praha, Malá skála 2002, s. 9 

' * r a j m a a ljdé. Praha, Academia 1982, s.10 
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Velký zlom nastal až v osmnáctém a hlavně devatenáctém století. 

Zrušení nevolnictví, vznik a rozvoj průmyslu, stavba železnic a silnic, růst 

měst, těžba surovin a další faktory zapříčinily postupné mizení "přirozené" 

krajiny. Ve dvacátém století se tento proces zrychlil a jestli na konci 19.století 

žila většina obyvatel na vesnici, ke konci 20.století je tomu naopak. 

2. Fenomén v krajině 

2.1. Vodní tok 

Vodní toky jsou jako krajinné žíly. Sbírají dešťovou a pramenitou vodu a 

napájejí krajinu. Výrazně formovaly a formují zemský povrch. Zakously se do 

koláče geologických vrstev, vyhloubily údolí a v rovinách naplavily zvětralé 

horniny. Tvoří síť ne nepodobnou jemným vlásečnicím v těle člověka nebo 

žilnatině listu. 

Každá přirozená řeka nebo potok má dvě dna. Jedno nadzemní, druhé ^ 

pode dnem. Spodním proudem se voda mechanicky a biologicky čistí, čemuž 

pomáhá řada živočichů. Voda se částečně vsakuje a naplňuje rezervoáry 

spodních vod. Díky tomu se v krajině voda udrží. 

První velké civilizace- v Egyptě, Mezopotámii, Indii a Číně- vznikly díky 

úrodným naplaveninám velkých řek. Záplavy umožnily polím rodit několikrát v 

roce, a zvyšovaly tak bohatství a koncentraci lidí v zemi. 

Řeky a potoky, neurčovaly jen tvar krajiny, ale také pohyb zvířat a lidí. 

Podél řek vznikaly první cesty, a to jak kvůli snadné orientaci, tak kvůli 

nemožnosti tok přejít. Tam, kde byly brody se cesty často křížily. 

K vodním tokům se nejčastěji přimykala i lidská sídla. Kromě vody jim 

řeka přinášela i ryby, dalo se po ní plavit dříví. 

Voda se vyskytuje v lidové slovesnosti i v mytologiích a kosmogoniích. Je 

to dynamický prvek, je to živel, který přináší změnu. V pohádce po řece 

připluje dítě, plave v ní zlatá ryba. Má v sobě i něco temného a neurčitého. 

Ukrývá vodníky a může utopit člověka ve víru. Není radno se do její hladiny 

dlouho dívat (holka modrooká, nesedávej u potoka..). 
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V mnoha světových kosmogoniích je voda tím, co bylo ještě před 

stvořením; prvotním chaosem, z kterého povstává svět. 5 Zároveň je 

očisťujícím, někdy až ničícím elementem, jako například v mýtu o potopě. 

Vodní tok připomíná životní cestu. Od pramene k ústí do oceánu, kde se 

řeka rozplyne. Trochu jinou roli má voda v řeckém podsvětí. Je předělem, 

hranicí. Na věky odděluje břehy životy a smrti a jenom Cháron ji překonává ve 

svém člunu.6 Známe rčení "být za vodou", "přejít na druhý břeh". 

Ve filosofickém myšlení nacházíme uvažování o vodě u přírodního 

iónského filosofa Tháleta, který jí chápe jako prvotní hmotu, látku. Pozdnější 

Herakleitova úvaha přemítá, sledujíc řeku, o čase a proměně. "Nelze dvakrát 

vstoupit do téže řeky...ta se prudkostí a rychlostí své změny rozptyluje a zase 

spojuje...přichází a zase odchází" "Na ty, kdo vstupují do jedněch a těchže 

řek, valí se stále nové a nové vody."7 

Vodní živel, jako symbol nestálosti, překonává Christoforos, který přenáší 

malého Ježíška na svých ramenou. V kostelech býval umisťován hned proti 

dveřím, aby ho každý hned viděl a mohl být ochráněn před náhlou smrtí. 

Zobrazení vodních toků ve výtvarném umění má podobnou historii jako 

zobrazení krajiny jako celku. 

V egyptských hrobkách se vyskytuje jako symbol zásvětí (faraón loví 

husy), v křesťanství voda smívá všechny hříchy. Obraz křtu najdeme např. u 

raně renesančních malířů ( např. Piero della Francesca, Fra Filippo Lippi). Ideál 

evropské krajiny v sobě vodní tok zahrnuje, řeka protéká jak renesančními, 

tak klasicistními krajinami (např. Claude Lorrain). Narozdíl od klidného proudu 

klasicistní řeky, v romantismu je voda divoká, padá ze skal a tříští se o 

kameny. 

Realismus vodu sleduje v lesích a mokřadech, impresionismus za svitu 

slunce (Claude Monet, Edouard Manet). 

Symbolismus ji vrací ke smrti (Arnold Böcklin, Edvard Münch). 

Zjednodušením její hladiny vznikají abstraktní obrazy (František Kupka). Jako 

odkaz na nevědomí se objevuje v surrealismu, jako předmět umění v land 
artu. 

J V řecké kosmogonii z ní povstává bohyně Země- Gaia, v Střední Americe ^ J ^ f ^ ) ^ 
bohové Quetzalcouatl a Tezcatlipoca, nad vodu, která tu "byla uz předtí^ ^ d o ' ^ 
sřvor//. (Trencsényi-Waldapfel I :Mytologie. Praha, Odeon 1967, s. 29) V <Genesis je n*xr™ 
obloha a země, o tom kde se vzaia se ne9mluví. "Řekl také Bůh: Bud-obloha ^ost^od a dě vody ̂  
vod! I Učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou na a o 
stalo se tak." (Biblí svatá. Londýn, The British And Foreign Bible Society, s. b) bědování 
6 Kromě Styx, která zárověň podsvětí ohraničuje, protéká Hádem reka zapomnění Lethe Kokytos. 
7 Tretera, I.: Nástin dějin evropského myšlení. Praha- Litomyšl, Paseka 1999, s. 39 
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2.2. Potok Botič 

Slovo Botič jsem slyšela, když jsem byla malá, znamenalo něco jako 

"stoka". Když jsem se přestěhovala do Michle, vídala jsem ho z mostku v 

Michelskě ulici, v Nuslích zase z tramvaje. Měl opravdu podobu stoky a to 

hlavně díky betonové regulaci a odpadkům. Časem mě napadaly otázky: 

Odkud asi teče? Vypadá všude takto? 

Potok jsem poznávala postupně, na přeskáčku po jednotlivých úsecích. 

Někdy jsem procházela po proudu, ale většinu proti, podle situace. Ze třiceti 

tří kilometrů jeho toku jsem prošla asi tři čtvrtiny. V ideálním případě bych 

potok prošla směrem od ústí k prameni, a to v kuse. 

Z původního záměru mapovat tok pomocí malířských skic jsem kvůli 

časové náročnosti brzy slevila a používala k dokumentaci fotoaparát. 

Napřed jsem procházela místa blízká mému bydlišti, teprve po čase jsem 

se vydala k prameni. Prozkoumávání botičského toku a hlavně focení zabralo 

mnoho času. Kilometrový úsek trval i tři hodiny. Snažila jsem se 

zdokumentovat potok z různých pohledů, fotila jsem jeho tok, břehy, detaily 

vody i okolí. Někdy byl terén dost náročný, prodírala jsem se křovím a 

všudypřítomnými kopřivami, nebo zapadala do bahna. Kde to bylo možné, šla 

jsem přímo potokem. Zaprvé to bylo snazší a zadruhé jsem tak byla s 

potokem v těsném kontaktu. 

Popisy cesty budu řadit od pramene k ústí. 

2.2.1. Pramen 

Na mapě má Botič dva prameny. Pátráním na internetu jsem se dobrala k 

tomu správnému. Nachází se nad vesnicí Čenětice, která leží asi šest kilometrů 

jižně od Průhonic. 

Z vesnice vedla cesta označená žlutou turistickou značkou. Sledovala 

směr potoka. Úzká strouha Botiče opustila vesnici a skryla se v louce. Cesta se 

odklonila, aby se s potůčkem setkala a přeťala ho. Pro samé kopřivy ani nebyl 

vidět. Pokračoval dál vzhůru mezi loukou a polem, obklopen vrbami, kopřivami 

a rákosím. Moje cesta měla po levoboku zarostlý potok, po pravoboku mez, za 

kterou se zdvihala širá louka. Na návrší žlutě svítil plastový pás napnutý mezi 

sloupy prázdné ohrady. Botič zmizel ve skupině stromů. Chtěla jsem jít skrz, 

ale nemohla jsem se vůbec prodrat, místo bylo beznadějně zarostlé. Vrátila 
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jsem se na cestu a všimla si maringotky. Stála na kraji oploceného pozemku, v 

kterém pobíhala smečka divoce vypadajících psů. Rozkládal se na mírném 
r v / 

navrší, odkud byl vidět jižní kraj Prahy s hradbami panelových domů. 

Pohled na město 

Jako první příklad topograficky věrného 

pohledu město se často uvádí Přebohaté 

hodinky vévody z Berry od z počátku 

15.stol.. Hodinky jsou souborem modliteb 

pro celý rok, v němž jsou ilustrovány 

jednotlivé měsíce. V pozadí je vždy město 

nebo hrad, popředí tvoří výjev z prací na 

poli nebo lovu. 

Každé bohaté město chtělo být 

vyobrazeno, už od středověku vznikají 

veduty, celkové pohledy na město. Často 

se jednalo o rytiny, které byly popisné a 

topograficky věrné. 

Giorgio Vasari Obléhání Florencie 

(kol.1560) 

Motiv vzdálené Prahy připomínal také romantické spodobnění města. 

Jeho silueta - kostelní věž, je vidět zdálky z místa v přírodě, kam se uchýlil 

pozorovatel. Ten se snaží co nejvíce vzdálit, místu zkaženosti a hříchu. 
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Gaspar D.Fridrich Kostel v zimní krajině (1811) 

Příběh romantického hrdiny se podobá příběhu mladíka z maringotky, 

který se také odebral z města do přírody. 

"Často se vytrhnu z města a prchnu v osamělá místa, tu zachvacuje krása 
přírody mysl mou, všem hnusnostem a protivnostem, kteréž mne z města 

Pronásledovaly byly; celý u vytržení, celý v čitelnostech nad krásou její jsem blažen, 
jako pastýř v zlatém světa věku a bohatější nad krále." 

J J.Rousseau (Dumy samotářského chodce)8 

Odchod z města je známý ze staré Číny. Jakýkoliv úředník se mohl zříci 

služby císaři a uchýlit se do samoty hor. Proto se v čínské poezii tak často 

mluví o loučení s přítelem. 

Rozloučení s přítelem 

V městě Wej lehký prach pokropil jarní déšť. 

V zeleni svěžích vrb zelený hostinec. 

Jeětě se napijme na naše rozloučení, 

vždyť za soutěskou Jang už přítelíčka není. 

Wang Wej9 

^ Abych se dostala zpátky k potoku, musela jsem obejít neprůchozí místo, 

e žluté jsem zabočila doleva k malému rybníku. Byl napůl porostlý žabincem. 

Když jsem přišla blíž, zaujala mne výpusť. Byl to čtverhranný betonový 

9 Hrbub^VH':NefrÍlí^?jině- Brno' Blok 1988' s- 62 
Nefritova flétna. Praha, Mladá Fronta 1978, s.71 
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"bazének", do kterého voda přepadávala přes dřevěné prkno. Mělká teplá voda 

byla plná malinkých zelených kousků řasy. Proti přepadu zely dva otvory 

kterými potok vytékal pod cestu. Na dně "bazénku" se usazovaly přeteklé 

kousíčky žabince. Prasklina v bazénku byla utěsněna žlutou pěnovou izolací, 

plechovka od ní stála v rohu. 

Obcházela jsem zleva rybníček a pozorovala strakatý vzor žabince. Chtěla 

jsem najít jeho přítok. Doprava odbočovaly stopy kol. Po pár metrech stopy 

mizely a místo nich jsem narazila na hradbu kopřiv. Neměla jsem dlouhé 

kalhoty, a tak jsem byla nucena hledat si cestu mimo kopřivové pole. Pole bylo 

všude. V olšovém hájku jich bylo méně. Nad hájkem jsem se musela držet 

vlevo. Terén trochu stoupal, ocitla jsem se na něčem, co nebylo ani loukou, 

ani lesem. Byla to suchá planina řídce porostlá keři a malými stromy. Vyšla 

jsem na cestu u jakýchsi chat. Na první odbočce jsem se vydala doprava. 

Cestou jsem potkala rozpadlý srub, bez dveří a oken. Mezi dvěma prkny u 

vstupu byla prostrčená rozložená lepenková krabice, s natištěným nápisem 

"FRAGILE".. 

Za chvíli se cesta stáčela vpravo dolů a spojila se se žlutou turistickou. 

Vrátila jsem se po ní, kolem lesa, až jsem došla skoro k maringotce na návrší. 

Před ní stála vedle cesty dřevěná ohrada a za ní plácek s dalšími 

maringotkami. Abych se na místo mohla podívat blíž, musela jsem projít mezi 

dvěma uvázanými psy. Jeden začal okamžitě štěkat a přidali se další dva nebo 

tři, zavření v ohrádkách přiléhajících k maringotce. Oba jsem obešla a prošla 

jsem se po plácku. Hlavní maringotka se psy měla před sebou vyloženou 

improvizovanou kuchyni: sporák, kamna, soustavu polic. Před ní ležely na 

zemi dřevěné necky a na nich napsáno:"TruhlářstvíVáclav Žížala, Dobříčkov". 

Krom této maringotky stály naproti ještě dvě, o něž se opíralo množství lati a 

starých okenních rámů. Na konci prostranství byly nadosmrti zaparkovány 

vraky několika aut. Proti mně vyšla bílá koza. Když jsem šiji fotila, z vraku 

auta vylezla druhá. V tom někdo okřikl psy a já věděla, že se vrátil pan 

domácí. Byl to zarostlý muž přes třicet. Hned jsem k němu šla a vysvětlila 

mu, co tam dělám a zeptala jsem se ho na pramen. Řekl mi, že je to nejlepší 

po cestě, a pak před lesem doleva. Pak mi ještě potvrdil, že je truhlář. 

Cestou zpátky jsem se ještě zastavila u maringotky s divokými psy. Pod 

stříškou seděl mladý muž a starší žena. Ve stínu tam s nimi postávali dva 

koně. Jak jsem se přiblížila k plotu, psi začali štěkat. Muž byl o trochu mladší 

než truhlář. Měl rozcuchané vlasy a byl zarostlý. Vysvětlila jsem mu, že 
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hledám pramen Botiče. Tvrdil mi, že jich je sedm. Když jsem se ho zeptala, 

jestli je ochotný mě k nim zavést, kývl. Řekla jsem mu, že přijdu příští pátek. 

Ještě jsme mluvili o jeho psech. Dozvěděla jsem se, že se jedná často o psy 

křížené s vlky, které jejich majitelé chtěli utratit jako nezvladatelné. On to prý 

se psy umí, kdokoliv tu může přijet pro radu. Na mojí poznámku, že se tím ̂  

může docela dobře živit, mi s pohrdáním odvětil, že to dělá zadarmo. Je radši 

tady, než tam v paneláku, řekl a ukázal na vzdálené předměstí Prahy. 

Rozloučila jsem se a vracela se zpět. 

Cestou jsem sešla z cesty doprostřed louky před vesnicí. Potok tudy 

protékal v mírném zářezu. V hnědé hlíně tekla průzračně čistá voda, omývala 

kořínky a stébla travin. Zpoza vrbového stromku vyrazila srna. Kousek před 

prvním plotem byla z kamenů postavená miniaturní hráz, voda vytékala 

kovovým otvorem se záklopkou. Za pár metrů se už Botič dotýkal podezdívky 

plotu. Byl zde opět zahražen kameny, zadržená voda se rozlila do stojaté 

kaluže s matnou hladinou. Vytékala spárou mezi kameny a betonovým 

žlabem. Několik metrů tekla žlabem, který skončil zároveň se zídkou. Potok na 

chvíli zase získal přirozené koryto, dokud nevtekl na náves do požární nadrze. 

Z ní vytékal plastovými rourami do kamenného koryta s metr vysokými 

stěnami. Mezi ploty zahrad ho opustil Botič. Dál jsem se nedostala. 

Znovu a lépe 

Za týden jsem se znovu vypravila hledat pramen. Koně byli tentokrát v 

ohradě se žlutým páskem. Nějaká paní se psem právě nasedala do auta. Ptala 

jsem se jí, jestli tam je ten člověk, co rozumí psům. Řekla mi ať na něj 

zazvoním. Po chvíli přišel. Vypadal jinak než minule, byl čistý a upravený. 

Třeba tady ani nebydlí, napadlo mě. Na ukazování pramenů neměl čas, zdálo 

se, že na to zapomněl. Mám jít podél rybníka a prý to najdu. 

Tentokrát jsem rybník obcházela zadem kolem truhlářovy maringotky. 

Podél rybníka vedla vyšlapaná cestička, chvílemi se ztrácela v kopřivách. 

Poměrně hladce jsem došla na opačný konec rybníka. Na hladině plulo několik 

lysek. 

Popošla jsem kolem velkého stromu a všimla jsem si, že dřevěná 

konstrukce s vlnitým plechem, která vystupovala u břehu z vody, schovává 

hnízdo. Pod stříškou plavalo malinkaté lysčátko a při pozornějším pohledu 

jsem odhalila ještě asi tři v hnízdě. Když mě spatřila jejich matka, vyrazila 

směrem od něj a varovně volala. Chvíli jsem zůstala nehnuté. Lyska pomalu 
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připlula zpátky a počítala mláďata. Nechtěla jsem je dál rušit. Vrátila jsem se 

pár metrů zpátky, k "rohu" rybníka a došlo mi, že stojím u ústí přítoku. 

Byl velmi nenápadný, vlastně ani přítokem nebyl, protože nepřitékal. 

Jeho "tok" jsem poznala jen podle mokré hlíny. V místě, kde se vsakoval, 

vybíhal z rybníka cíp stojaté vody, hustě pokryté žabincem. 

Vydala jsem se ve směru vlhké hlíny. Občas zmizela a na jejím místě 

rostla šťavnatá tráva. Kolem dokola vyrůstaly kopřivy. Bezinkové keře 

vytvářely bludiště, v kterém jsem se cítila velmi dobře, jako uvnitř nějaké 

chýše. Zem byla holá, pokrytá jen větvičkami a semínky. Za chvíli jsem se 

ocitla ve společnosti velikých vrb, přelézala jsem jejich tlusté kmeny. Z 

vlhkého pruhu vyrážela měkká zelená tráva. Obklopovaly ji kopřivy, až ji skoro 

pohltily. Po kopřivovém úseku se otevřel malý plácek, kde ve vyšlapané travé 

ležela hromádka pilin a jedna šedivá ponožka. Nic pokáceného tu ale nebylo. 

Dál byla nedotčená skupina starých vrb, občas spadlá větev. Z rozpraskané 

kůry vyrůstaly choroše a mech. Pruh vlhké hlíny se rozšířil a uprostřed 

mokrých zetlelých listů se objevil rezatý tón. Jaká byla moje radost, když se 

pak zaleskla voda! Byla to malá loužička a zase hned zmizela. Kousek výš se 

objevila znovu a utvořila souvislý "tok". Omývala černé shnilé listí s rezatou 

příměsí, . hladinu pokrýval tenký povlak. Zatekla pod skrumáž větví, kterou 

jsem obešla. Ocitla jsem se na palouku. 

Na kraji, zpola ukryt v keři, stál na železném podstavci velký dřevěný sud 

se stříškou. Na dně bylo trochu zrní, prkno opřené o okraj sudu pod stříškou 

bylo poseto ptačími výkaly. Člověk z maringotky mi později vysvětlil, že tam 

myslivci sypou ptákům krmení. Křoví u potůčku bylo ořezané a větve byly 

naházené na zbylé pahýly. Pod hromadou větví protékala tmavá, rezatá voda, 

která se opět vnořila do bezového loubí. Chvíli vedla rovně, pak se stáčela 

podél starých vrb. 

Za nimi byl terénní zlom. Botič zmizel v kopřivách. Vylezla jsem na 

polorozbitý posed upevněný na velkém stromě a spatřila nad hrází tmavé 

jezírko. Leželo v terénní proláklině. Bylo mělké, zčásti porostlé travinami. V 

půlce z něj vyčuhovala rozeklaná větev, která svými holými, vybělenými 

rameny připomínala paroží. Jezírko bylo z části obklopeno křovím, z části 

mohutnými vrbami, které však někdo nedávno pokácel. Všude okolo se válely 

uřezané větve a v bahně zůstaly stopy velkých kol. Jak jsem obcházela 

jezírko, vyplašila jsem kolouška, který zmizel v nedalekém hájku. V blátě na 
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břehu jezírka ležela mrtvá lasička. Její tělo pokrývaly zeleně pableskující 

zadečky much. 

Kolem velkého pařezu vedl potůček dál. Vrby byly i dál pokácené, ale 

kmeny nikdo neodnesl. Voda zmizela pod kupou větví a v bezinkové džungli. 

Zleva jsem ji obešla a narazila na další houštinu bezů a vrbiček. Té jsem se 

také vyhnula a s překvapením jsem uviděla, že jsem u konce hledání. Z druhé 

strany křoví vedl tenký proužek vody k oválné prohlubni, na jejímž dne se 

leskla voda. Vedle ní v hlíně ležela bílá plastiková cedulka se skoro smazaným 

nápisem: "Pramen Botiče". ... -v, ;-

Pramen je jeden ze symbolů 

čistoty, života a mládí. Pramení ve 

středu ráje, vede z něj řeka života. 

Hieronymus Bosch 

Pozemský ráj 

(Triptych 

Zahrada pozemských rozkoší) 

(1503-1504) 

Když jsem vyšla od pramene ven na palouk, vedla kolem cesta, o ktere 

mi říkal truhlář. 
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Dvojí cesta 

K prameni jsem mohla dojít dvěma cestami: složitou a snadnou. Ze dvou 

cest si vybírají hrdinové v pohádkách. Obvykle si místo rovné a široké silnice 

zvolí úzkou, křivolakou pěšinku. 

Když se člověk někam dostane snadno a bez námahy, má to pro něj jiný 

význam, než když se na stejné místo musí probojovat. Nejen že si dosaženého 

cíle více váží, ale má za sebou prožitek cesty. K cíli přichází proměněn. 

Dvojí způsob získání něčeho (poznání) se dá vztahovat k mnoha situacím. 

Václav Bělohradský má o dvojí cestě smutný příběh. Vypráví o kmeni, v 

kterém chlapci při přechodu do dospělosti prováděli rituální pouť do hor. Cesta 

trvala asi tři dny a chlapec si nesměl s sebou nic vzít. V horách měl najít 

kámen a z něj vytesat kamennou sekyru. Když se vrátil, stal se mužem. 

Jednou přijeli do osady kmenu Evropané a dali všem sekyry s ocelovým 

břitem. Najednou kterákoliv stařena nebo dítě mohlo mít sekyru ostřejší 

kamenné. Kmen se prý zanedlouho rozpadl a zmizel. Bělohradský dodává: 

žijeme v době, kdy jsou všude ocelové sekyry, a na cestu do hor se už 

setmělo.10 

Cestou zpátky jsem ještě prozkoumala potok pod rybníkem. Šla jsem z 

druhé strany, na kraji pole. V místě, kde křoví ustoupilo rákosí, jsem se sesla 

ke stružce. Mezi stébly uschlého rákosí tekla průzračná voda. Rákosí se 

střídalo s vrbami, bezovými keři a kopřivami. 

Když jsem sešla na cestu, ležel na ní mrtvý rejsek. 

Bloudění 

Při hledání pramene jsem se pohybovala na neznámém místě, okolí jsem 

vnímala velmi intenzivně. Nevěděla jsem, kam dojdu. (Modrá čára na mape mi 

o tom nic neřekla.) Hledala jsem pramen, jako pohádkový hrdina hledá 

zakletý zámek. Také musí nejprve bloudit hlubokým lesem a neví, co ho čeká. 

Bloudění přináší "aspekt nezáměrnosti, ...ale také kvalitu existenciálního 

ohrožení aktéra"11 V Čechách se tématu dotkl v šedesátých letech Miloš Šejn, 

10 "ír • ' 
11 Va?ochejBělLa

hnHdS!lý v-:Myslet zeleň světa. Praha, Mladá Fronta 1991, s. 26 
Praha Snmč^J a konceptuální umění in: Krajina.(katalog k výstavě Krajina v současném umění 

' b o r o s o v o centrum současného umění 1993, s. 31) 



když se potuloval krajinou. Snažil se splývat s jednotlivými elementy jako je 

strom nebo skála. 

Miloš Šejn Tři dny bloudění bažinami Dyje (léto 1969) 

2.2.2. Jirčany a Kocanda 

Abych alespoň částečně zredukovala neprochozenou část potoka mezi ^ 
Čeněticemi a průhonickým parkem, byla jsem se jednorázově podívat na dve 
místa blízko cesty. 

První místo bylo u Horních Jirčan, pod chatovou kolonií. U mostku přes^ 
potok se stýkají dvě turistické cesty. Prozkoumala jsem jen asi dvacet metru 
kolem cesty. Potok tekl lesem, byl čistý a jeho koryto nevykazovalo žádný 
lidský zásah. 

Druhé místo bylo na návsi vesnice Kocanda, asi tři kilometry od Jirčan. 

Botič protékal kolem štěrkové cesty a vesnických domů, v asi půl metru 

hluboké strouze. Břehy byly porostlé posekanou travou, vlevo byly zasazeny 

stromy, vpravo keře a zelenina a květinový záhon. Bylo těsně před západem 

slunce a zeleň stromů a trávy začala chytat modrý tón. 

gMBJLl 
Různé fáze denního světla zobrazují 

impressionisté. Camille Pissaro Jinovatka, 

stará cesta z Ennery (1873). Z českých 

autorů barevné stupnice soumraku mistrně 

ovládá A.Hudeček. 
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2.2.3. Průhonický park 

V Průhonickém parku je Botič přeměněn v soustavu jezírek, kaskád a 

vodopádů. Procházela jsem ho od místa, kde z parku vytékal, proti proudu. 

Pod zámkem byla hospodářská část parku, potok měl vysekané břehy. O kus 

dál, pod jehličnatými stromyf byla první kamenná hráz a tůňka s lekníny. 

Následovalo několik cizokrajných keřů, dřevěný mostek a cestičky vysypané 

jemným štěrkem. O trochu výš bylo vyhloubeno jezírko se "zlatými" rybami. 

Bylo napájeno vodou z velkého Podzámeckého rybníka a odtékalo zpátky do 

potoka. 

Hlavní tok pokračoval od dřevěného mostku, pod kterým jsem spatřila ̂  

ryby, přes tři kamenné splavy, dál pak podél Podzámeckého rybníku. U břehů 

rostly lekníny. Pod větvemi u břehu jsem spatřila se schovávat velké kapry, 

menší rybky plavaly středem. Nad vyšší přehradou z kamenů se rozlil potok do 

okrouhlého jezírka se dvěma přítoky. Jeden přitékal zprava z menšího jezírka, 

druhý zleva kamennou strouhou. Pravé rameno se oddělilo od levého v horní^ 

části parku. Bylo vedeno podél cestičky, pak po skále steklo vodopádem dolů. 

Levé rameno potoka bylo spoutáno kamenným korytem, které opisovalo 

skalnatý hřeben. Nad kamenným jezem se rozlilo do podlouhlého jezírka. 

Odbočila jsem k němu. Hladinu pokrýval žabinec, jednolitou zeleň přetála 

prchající užovka. Podívala jsem se na skálu naproti. Nahoře, mezi skalničkami 

a okrasnými keři stál malý dřevěný domek, asi kůlna. Jakmile jsem ho 

spatřila, vybavila se mi vzpomínka z dětství, když jsem byla v Průhonicích s 

babičkou. Musela mi tehdy tvrdit, že v domečku žije zlá čarodějnice, protože 

mě jal intenzivní pocit, že tam v té chvíli je. Skála a domeček vypadaly 

zlověstně. 

Dál podél jedné z hlavních cest, pod hřebenem, obklopeno nejrůznějšími 

okrasnými keři a rostlinami pokračovalo levé rameno potoka. V zatáčce, kde 

ústil menší přítok, se voda vylévala do slepého ramene. Záhy se Botič setkal 

se svou druhou polovinou. Byl širší, kamenný obklad koryta zmizel, leč břehy 

byly pečlivě posekané. Údolí se pomalu stočilo, potok se klikatil uprostřed 

rovné louky, na břehu rostl sem tam osamocený strom. 

Z vedlejšího údolí přitékal Dobřejovický potok. V soutoku plavalo hejno 

pstruhů, voda byla průzračná. Šla jsem proti přitékajícímu Botiči. Tekl 

pomaleji, u břehů se hromadil zelený žabinec, ze dna vyrůstaly mohutné řasy. 

20 



Chtěla jsem jít vodou, ale měla jsem co dělat, abych z měkkých řas a bláta 

vyskočila na břeh. Voda byla hluboká nad kolena. 

O kousek dál bylo malé jezírko, porostlé žabincem a obklopené několika 

stromy. Za ním potok protékal lesem. Úzké paprsky slunce dopadaly na 

hladinu a šikmo dopadaly na dno. 

Paprsky svítící šikmo na hladinu mělkého toku vytvářejí efekt, který mě 

nepřestává přitahovat, přestože jsem ho vícekrát malovala. 

Je způsoben rozložením světla na tři roviny. První je světlo zachycené 

hladinou, druhou je šikmý kužel osvícené vody, v níž se mohou lesknout male 

částečky, a třetí je světlo odražené ode dna. To má zpravidla jinou barvu, než 

světlo na hladině. Tady mělo dno rezatou barvu a bylo docela dobře vidět. 

Slavíček zde je blízko 

innressionismu. Jeho zem je 

podobně osvětlená jako potok. 

Zahradní zeď (1900) 

V lese jsem prošla mezi kapradlnami a vyšla na silnici, která rozděluje 

park. Za ní se dá vejít vrátky do druhé části. Nedaleko od vstupu byl potok ^ 

zahrazen vysokou půlkulatou hrází, zadržená voda vytvořila veliký podlouhlý 

rybník. Zprava vedla cesta, já jsem se držela těsně podél břehu, kde byla 

vyšlapaná cestička. Z vody trčel uhynulý kmen stromu, na jeho větvích sedely 

kachny. Přede mnou šla paní s labradorem, zastavovala se a házela mu do 

vody klacíky. 

Kolem rybníka byl vysázen smíšený les, v horní části rybníka to byl les 

skoro lužní. Majitelé parku tam prozíravě nechali bažinu, porostlá rákosem 

poskytovala útočiště mnoha tvorům. Mokřady jsem obešla po cestě. Když jsem 

se vynořila z rákosí, na cestě stál pán a podezíravě se na mě díval. Cekala 

jsem pokutu za opuštění cesty, ale nic se nedělo. Ještě jsem se s ním 

několikrát minula. 
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Do bažiny vtékal přes posečenou louku potok. Tekl opět hodně pomalu, 

voda jen líně napájela rybník. Byla kalná, hnědozelená, se zelenými vodními 

rostlinami. Pak se tok přidružil k lesu a postupně se jeho proud zrychloval a 

pročišťoval. Za mostkem s parkovou cestou se stáčel doprava a zúžil se na 

stružku porostlou žabincem. Rozšířil se. Nad kamenným jezem obtékal malý 

ostrov, na němž vyrůstaly vysoké zeravy, nebo cypřiše, které znám ze 

hřbitovů. Pohled mi připomněl Ostrov mrtvých od Bócklina. 

O kousek dál Botič stékal po skále, která se nalevo zvedala. Vystoupala 

jsem po schůdkách a dostala se na úroveň rybníka Bořina. Byla dlouhá, se 

zalesněnými břehy. Ve vodě "stála" hejna velkých kaprů, občas se nějaký 

Přiblížil hladině a spolkl hmyz. Cesta mě vedla podél rybníka, postupně se 

zužoval až se zúžil docela. Přitékající Botič byl kalný, voda z rybníku mu 

zdvihala hladinu. Podél divoce bujelo různé křoví a stromy. Průhled na rybník 

připomínal exotické obrázky z Amazonie. 

Arnold Bócklin Ostrov zemřelých (1886) 

Celník Rousseau 

Kůň napadený jaguárem 

(1910) 
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Potok naposledy přeťala dřevěná lávka. Za ní měl Botič podobu 

obyčejného potoka, který protéká lesem. Bahnité břehy, naplavené kamínky, 

spadlá větev. Po pár metrech jsem narazila na částečně zbořené oplocení 

parku. Otočila jsem se a šla zpátky po proudu. 

Park 

Parky vznikaly v renesanci, inspirovány středověkými zahradami. Ve 

velkém byly zakládány ve druhé polovině 17.století, když se začala stavět 

šlechtická sídla v otevřené krajině. 

Nejznámější je model francouzského klasicistního parku, který je 

budován na osu zámku, s geometricky řešenou sítí cest. Rostliny jsou pečlivě 
sestříhávány do přesných forem. 

Protiváhu tvoří pozdější anglický park, který podporuje přirozený růst 

stromu a rostlin. Tvar cest a vodních hladin je zakřivován tak, aby působil 
v . 

Přirozeně. Z trávníku vyrůstají solitérní stromy nebo skupiny, které jsou 

barevně sladěny. Z orientálních zahrad přejímá pagodovité pavilonky. Autorem 

koncepce parku je William Kent, který tak přebudoval své panství. 

^

Galantní scény z prostředí šlechtických 

parků jsou oblíbeným námětem rokoka. Na 

Boucherovy malby pastýřů s pastýřkami 

Parky, tentokrát městské, se 

objevují na obrazech impresionistů, kteri 

si mohli kromě rozkladu zelení pohrávat s 

barvami dámských toalet. Námětu se 

věnoval především Renoir. Přejali ho 

například členové skupiny Nabis. 

Félix Vallonton Červený míč aneb 
hrající si s míčem (1899) 
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2.2.4. Od průhonického parku k dálnici 

Za branami parku se stal z Botiče obyčejný, nikým neopečovávaný potok. 

Protekl pod silničním mostem, rozlil se do šířky. Pak se stočil podél vesnických 

stavení. Břeh byl z nově nasypané hlíny, ještě neobrostlý. I na pozemcích 

naproti byly hromady hlíny. Zprava Botič doprovázela cesta, podél které stala 

řada rodinných domků. 

Potok zaplul do stínu stromů a já odbočila z cesty. Chvíli jsem šla 

potokem, ale když se objevily hlubší tůně, prodírala jsem se kopřivami na 

břehu. Zem byla rozměklá, blátivá. Po několika zatáčkách se na levém břehu 

objevila malá, žlutě natřená dřevěná budka, připomínající suchý záchod. S 

potokem ji spojovaly schůdky. 

V úrovni o metr a půl výše byl vymlet břeh s obnaženými kořeny, možná 

od povodní před třemi léty. Vlečená velkou vodou byla asi i bunda, která ted 

visela na stromě. Na dně potoka, kromě kamenů a bahna ležely střepy dlaždic 

a tašek. Z hladiny občas trčel větší předmět, kus nějaké roury, kostra vozíku s 

kolečky nebo malá kamna. 

O kus dál po proudu byl břeh Botiče udupaný na hlínu. V mírné 

stoupajícím terénu byly místo schodů vyhloubené pravidelné díry. Uprostred 

Plácku byla zčernalá zem - ohniště. Na zemi se válely igelitové plachty, jedna 

ležela uvnitř vyhloubené díry, jiná byla natažená na dřevěné konstrukci jako 

střecha. Břeh byl vyztužený kůly a prkny, byly v něm zapíchnuté patníky. Přes 

vodu vedl dřevěný mostek. 

Bylo to zvláštní místo. Dětská skrýš to asi nebyla, byla by moc veliká a 

Příliš pracně vytvořená. Jací lidé to místo obývali? Přijde mi to jak v pohádce o 

Sněhurce: Komu patří tyto malé talířky a kdo spí v těchto malých postýlkách? 

Dále po proudu potok vedl podél luk, prosvítaly skrz listoví. Vymlel 

bahnité břehy, jinde zase usazoval kaly. Přinášel i různé odhozené předměty, 

od plastových lahví po pneumatiky. Potok se přimkl ke svahu a tekl podél. Na 

druhé straně se louka zvedala, na horizontu se objevily nově postavene 

rezidence ve stylu podnikatelského baroka. S jejich úpravnými zahradami 

ohraničenými zídkami kontrastovalo nikým neudržované a asi ani 

nenavštěvované okolí potoka. 

Po pár meandrech potok přeťala cestička s betonovým mostkem. Omývaly 

strmý skalnatý svah, porostlý listnatými stromy. Tok se zrychlil mohla jsem jít 

středem. Zleva pokračovaly louky. Potok si delší úsek zachovával svoji 
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přirozenou lesní podobu, kterou kazily jen pneumatiky uvízié v řečišti. Nikde 

ani známka toho, že by k Botiči někdo chodil. 

Lesní zákoutí patří nacházím jak v 

romantické, tak v realistické 

krajinomalbě. 

A.B.Piepenhagen Lesní krajina 

(50.- 60.léta 19.stol.) 

Na kraji jehličnatého lesa se terén ztížil. Potok byl hluboký a břehy 

zarostlé, s překážkami spadlých kmenů. Zařezával se hluboko do měkké hlíny. 
směrem z louky přicházela cesta, přes vodu ji přenesl železný mostek s 

Provizorně položenými prkny. U břehu v křoví se skrývala chatrč. Byla sbitá z 

prken, dehtová vrstva ze střechy dávno spadla, okna a dveře chyběly. Zato 

Pres louku se tyčila podivná stavba. Byl to podlouhlý dům se střechou, která 
nernela rovný hřbet, ale střídavě se zvedající a klesající. Možná šlo o moderně 

Pojatou střechu kravína. Kolem domu byla oplocená zahrada a za horizontem 

vyčuhovaly další střechy. Nových rodinných vil asi bylo více. 

V jehličnatém lese Botič vytvářel klikaté meandry, mohla jsem sledovat 

jeho proměny. Někde ostrá zatáčka a vymletý břeh, jinde naplavená hlína, 

větve a PET lahve. Netýkavky souvisle pokryly lesní půdu. Existence 

Pneumatik v potoce se mi zdála absurdní. Úvaha o tom, jak se do lesa dostaly, 
J'e asi zbytečná. 

Zanedlouho se objevily listnaté stromy a kamenný břeh se zabudovanou 

odpadní rourou prozradil blízkost obydlí. Nad srázem vykukovala střecha 
dornU- Potok meandroval dál, zčásti obklopen srázem s listnatými stromy, 

zcasti jehličnatým lesem. Šla jsem po břehu, potok netekl příliš rychle a voda 
by'a hluboká. Za rovným úsekem podél svahu jsem narazila na hráz, kterou 
Cfv.L I 

a povodeň. Ze strany vystupoval ze země betonový blok. Naproti hrázi v 

ohybu byl podemletý břeh ve výši dvou metrů. Tušila jsem blízkost dálnice a 

odhadovala, kdy k ní dorazím. Potok zabočil od srázu směrem do lesa. Připojila 
se k nemu cesta. Vedle ní se rozpadal zbytek cihlového domku. Vedle něj ležel 
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v listí kus zrezivělé sedačky, z které trčela péra. Cesta přešla na druhou stranu 

přes betonovou lávku. Vyšla jsem z lesa a ocitla se těsně pod dálničním 

mostem. 

Vysoký násep byl obložen kameny, pilíře byly z betonu. Nahoře měl most 

prosklenou stěnu. Pod dálnicí vedl chodníček pro pěší, asi o čtyři metry nad 

úrovní potoka. Mohla sem odtud přehlédnout koryto s naházenými věcmi a 

nánosy kalů. Charakter potoka změnilo široké betonové dno. Voda byla plná 

zelených a hnědých řas, které vytvářely vlnitý ornament. Vypadala znečistěne. 

Nechyběly pneumatiky, kusy plechu a jiné věci. Na vnitřních stěnách mostu 

byla nastříkána grafitti: DHB, Maky, LTA, THISCAY. 

Cesty 

K nejstarším cestám v Čechách patří tzv. solná cesta, která vedla z 

rakouských solných nalezišť na sever, a pak cesta z východu na západ. Obe 

cesty se stýkaly u vltavského brodu na místě dnešní Prahy. 

Cesty určovaly místa, kde se usazovali lidé. Osady se zakládaly často 

blízko křižovatek, kde kvetl obchod. 

Pravěká cesta se přizpůsobovala terénu. V momentě, kdy člověk chtěl 

použít rychlejší dopravní prostředky, musel terén přizpůsobit cestám. Stavba 

železnice byla prvním výrazným zásahem do krajiny. Vznikly náspy, mosty, 

tunely. Také rychlost vlaku byla nevídaná, pohyboval se několikrát rychleji, 

než nejrychlejší kůň. 

Dynamika "železných ořů" fascinovala mnohé malíře. Turnérův obraz 

Déšť, pára, rychlost byl ve své době nevídaným zjevem. Nádraží plné lidí, s 

Přijíždějícím vlakem chrlícím páru maloval Monet. V Čechách se železnice 

objevuje především u Skupiny 42, kteří měli cit pro poetiku prázdných 
nástupišť. 

C. Monet 

Nádraží St. Lazare (1877) 
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Od dvacátých let 20.století se objevují automobily. Dnes tento způsob 

přemisťování absolutně převažuje nad ostatními. Krajina viděná z okna auta se 

odvíjí a mění jako políčka filmu. Je kulisou, prostorem, který vyplňuje 

vzdálenost mezi bodem A a bodem B, kterou je nutné co nejrychleji překonat. 

Jedním z mnoha důsledků automobilové dopravy je zánik starých cest.1 

Nikdo je nepoužívá, pomalu zarůstají a mizí. Ještě můj otec chodil z rodné 

vesnice pěšky deset kilometrů na vlak. Cestu, po které šel, bych dnes hledala 

těžko. 

Kromě dálnic a silnic se dnes krajina stává neprůchozí. 

Chůze 

Lidská chůze byla prvním měřítkem krajiny. Vzdálenosti se počítaly podle 

času, za který tam člověk dojde. Vesnice byly nejdále od města na půl dne 

cesty, aby vesničan mohl ráno nakrmit dobytek a do večera být zpět. Když se 

začali používat koně, vzdálenosti se prodloužily. 

Lidé v minulosti příliš necestovali. Pohybovali se ve svém údolí, ktere 

však znali dokonale. H.D.Thoreau píše, že člověku stačí oblast o průměru 

třiceti kilometrů na to, aby měl celý život co objevovat.13 Za to mnoho lidí za 

svůj život podstoupilo jednu velkou cestu. Cílem bývala poutní místa- Rim, 

Jeruzalém, různé kláštery. Tovaryšové chodili "na zkušenou", malíři z celé 

Evropy putovali do centra umění - Itálie. 

Krajinu hodně prochodili romantičtí spisovatelé a malíři. K.H.Mácha 

obcházel české hrady, ale také došel do Itálie. Po jeho stopách se vydal 

František Skála jr., putování po hradech zopakoval v roce 1977 Jaroslav Anděl. 

Chůze je pro člověka nejpřirozenějším pohybem. Naše myšlenky se 
odvíjejí v jejím rytmu, náš dech se sladí s rytmem kroků a stíháme vnímat vse 
kolem sebe. 

Fenoménem chůze se zabýval například Karel Adamus, který ji spojoval s 

poezií. Rytmus a počítání kroků, ale i okolní příroda spoluurčily podobu 

experimentálních básní Kroky( 1984), Procházka v děšti (1984) aj. V 

sedmdesátých letech pracoval se stopami, když si na nohy připevnil nabarvena 

Písmena a otiskoval je na skálu, nebo nechával stopy na dně vypuštěného 

rybníka. Chůzi zkoumal výše zmíněný Miloš Šejn, Jan Mlčoch, který vystoupil 

Kaplička ma h * V C e c h á c h umocněn vyvlastňováním menších polí po roce 1948 a rozoráním mezí a cest. 
13 S n v d t T „ 1 l i p a m i s e t a k mohla ocitnout uprostřed obrovského oraníště. 

y ' ^ P r a x e divočiny. Praha, Mata - Dharmagaia 1999, s.36 
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za extrémních podmínek na horu Kotel (1974) nebo Jiří Valoch, který ji 

spojoval s fotografiemi a básněmi haiku (1974). 

M. Šejn 

Nalezené pigmenty, sbírané 

od roku 1969 

3.2.5. Od Petrovic k soutoku s Dobrou vodou 

Lipsko 

Rozsáhlou oblast, od Říčan k Polabí, pokrývaly v raném středověku lesy, 

někdy nazývané Lipsko. Kromě lip tam však rostly duby a habry. Lipskem 

protékaly potoky Botič s přítoky,Rokytka a Říčanka, které se na více místech 

rozlévaly do zrádných bažin. Hvozd odděloval pražskou oblast Přemyslovců a 

državu Slavníkovců v Kouřimi. Po likvidaci Slavníkovců (995 n.l.) ztratil les 

strategický význam a byl postupně zredukován. 

Petrovice 

Jádro starých Petrovic tvoří raně gotický kostel, blízko něj stojí zámek z 

18. století, na místě gotické tvrze. Dole u Botiče stával v 17.stol. Podzámecký 

mlýn. 

U soutoku s Dobrou vodou se stýkaly obchodní stezky, sousedil s ním 

Fantův mlýn ze 17.století. Po vyhoření v roce 1960 z něj zbyly jen obvodové 

zdi. 

Na návrší vedle Starých Petrovic stojí panelové sídliště Nové Petrovice. 

Zřejmě jen složitost terénu donutila projektanty nesrovnat obec se zemi, jako 

se stalo v případě blízkého Jižního města. Tam byly vesnice Háje, Litochleby, 

Opatov další strženy a terén zarovnán. 

Kdyby tam obce zůstaly, určitě by to mnoha lidem pomohlo se 

identifikovat s místem, kde bydlí. 



V Petrovicích jsem se dostala k potoku ze silnice spojující Staré Petrovice 

a Jižní Město. Potok ji podtéká a pomalu a líně plní Hostivařskou přehradu. 

Vedle mostu, u soutoku s potokem z Milíčovského lesa, seděli s pruty pán s 

chlapcem. 

Nad potokem vedla cesta. Já jsem se vydala proti proudu dole po břehu. 

Po pravé ruce jsem měla svah, po levé potok. Na protější straně byly domky 

se zahradami, pak oplocené fotbalové hřiště s alejí stromů. Břeh byl měkký, 

porostlý kopřivami. Na jednu přistála na chvíli modrá vážka. 

Po chvíli se proud vody zrychlil, mohla jsem jím procházet. Potok vedl 

rovně mezi řadou listnatých stromů. Na jednom místě byl stržený most, zbyl 

po něm jen kamenný břeh. Když jsem vylezla nahoru, uviděla jsem fotbalový 

trávník a utíkajícího zajíce. 

Za chvíli se objevil vysoký násep s vyhloubeným obdélníkovým otvorem. 

Vede silnici do Nových Petrovic. Před náspem ústil do potoka otvor veliké 

roury. Tunel byl asi deset metrů dlouhý, vlevo se táhla betonová rampa s 

chodníkem. Stěna u potoka měla kachlíkový obklad s nápisy HOOLIGANS, 

znakem Dead Kennedys, židovskou hvězdou a s nerozluštitelnými podpisy. 

Pisatelé museli stát ve vodě. 

Za mostem bylo koryto rozmanitější. Bylo širší, s naplaveninami a 

ostrůvky. Z nízkých břehů vyrůstaly olše. Podél vedla vyšlapaná turistická 

cesta označená červeně, po které projížděli cyklisté. Pěších jsem potkala málo. 

V ohybu potoka byla nízká hráz a z obou stran byly vidět zbytky 

kamenného, přes metr tlustého, zdiva. Nad hrází se voda zakusovala do 

terénu a byla hluboká. Musela jsem ji nadejít po vysokém břehu. Nahoře se po 

pravé ruce rozprostíraly louky s velikými stromy. Obešla jsem nejhlubší tůň a 

na mělčině jsem přešla na druhý břeh, po kterém vedla červená. Potok byl i 

nadále hluboký. Na protější straně byl svah podemlet skoro do výšky tří 

rnetrů. Byly vidět vrstvy jílovité hlíny a obnažené kořeny stromů. 

Dál potok pokračoval směrem k soutoku s Dobrou vodou. Pravý břeh byl 

vysekaný. Zanedlouho mě vyvedl z lesa. Hliněný břeh se zde změnil na šikmé 

Plochy obložené kameny, bahnité dno na panelové. Zleva vtékala voda 

betonovou rourou ze dvou nádrží, které jsem objevila opodál. Zřejmě měly 

jímat dešťovou vodu ze sídliště nahoře na kopci. Prostranství před nimi bylo 

vydlážděno panely s kulatými otvory, z nichž vyrůstala tráva. Z lesa nad nimi 
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vykukoval vršek petrovického paneláku. Panelová cesta mě dovedla kolem 

posprejované vodárenské budky k soutoku Dobré Vody a Botičem.14 

Naproti ústí nádrží se na louce vyčnívaly kamenné rozvaliny. 1/ den, kdy 

jsem potok zkoumala, tam měla skupina mladých lidí rozdělaný oheň. 1/ 

potoce si chladili basu piv. 

3.2.6. Hostivařská přehrada 

Hostivař 

Jméno Hostivaře znamená Hostivarův dvůr. Je možné, že ho tak 

posměšně nazvali lidé z vedlejších osad. 

První zmínka o vesnici pochází z roku 1068, kdy na zdejších lukách došlo 

k smíru mezi Vratislavem II. a jeho bratry Jaromírem a Konrádem Otou.15 

V 2. polovině 19. století tu stály mlýny, cihelna a továrna na hospodářské 

stroje. V roce 1922 byl Hostivař spolu s Královskými Vinohrady, Vršovicemi, a 

Záběhlicemi připojen k Praze. Od té doby se rychle rozrůstal. 

Údolí Botiče jihovýchodně od Hostivaře bylo roku 1963 zahraženo a 

vznikla vodní nádrž o rozloze 35 ha. Měla zadržet vodu každoročních záplav a 

sloužit k rekreaci. 

Nad ní se rozkládalo v 6.-5. stol. př. Kr. hradiště předchůdců Keltů. Na 

území Hostivaře se v 3.- 4. stol. nacházela germánská osada, hradiště na 

Šancích obydlili v 8. a 9. stol. Slované.16 

Údolí u Hostivaře přehrázuje veliký val, skrz nějž je veden tunel s 

výpustí. Voda vytékala korytem na nesmyslně rozsáhlou betonovou plochu, 

která byla ohraničena po levé straně zídkou, po pravé velkou zdí navazující na 

svah. Voda tekla jen prostředkem, kolem bylo uschlé bahno. Přepadávala do 

veliké roury, a z ní do betonového koryta o metr níž. 

Zula jsem si boty a probrodila jsem se k ústí tunelu. Vstupovala jsem do 

zhruba čtyři metry vysokého otvoru. Byl to zvláštní pocit. Světlo se pomalu 

vytrácelo, při zpětném pohledu zářilo z otvoru a odráželo se od vody a od 

stěn. Chvíli jsem šla proti proudu, voda mi sahala asi do půli lýtek. Oči jsem 

otvírala dokořán, ale neviděla jsem vůbec nic. Potom mě přepadl iracionální 

14 Dobrá voda je krátký tok přitékající z Uhříněvsi. Nemá žádné znečišťující přítoky, a tak se v jeho rybníce 
yvš proti proudu dá koupat. , . , ., . . , ^ . 
* Kratochvíl, J„ Tomášek, R.: Výlety do okolí Prahy. Praha, Sportovní a turistické nakladatelství 1961 

Bartoň, J.a kol.: Kniha ó Praze 11. Praha, MILPO 1998 
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strach, že mohou vodu z přehrady upustit a že se proti mně povalí obrovská 

vlna. Raději jsem se obrátila. 

Přehrazující val byl zdola zatravněn, směrem k vodě obložen betonovými 

dlaždicemi s kulatými otvory. Uprostřed vedl chodníček, který pak přehradu 

zleva obcházel. Šla jsem ze začátku těsně podél vody. Břehy byly travnaté, ale 

značně podupané. Nesly stopu přítomnosti mnoha lidí, jako většina městské 

přírody. 

Velká plocha hladiny byla neměnná, jen někde si s ní pohrával vítr. 

Naproti se rozkládalo koupaliště a tobogánem, za ním se tyčilo panelove Jizni 

Město. 

Prošla jsem kolem křoví a narazila na nahého mladíka s polonahou 

slečnou, která ho orálně uspokojovala. Podle všeho byli oba častými 

návštěvníky solárií a posiloven. Nezdáli se být příliš zaskočeni. Něco jsem 

zamumlala a vrátila se na asfaltový chodník. 

Kromě mileneckého páru na břehu vysedávali rybáři. Dva jsem potkala v 

další části přehrady, kde byla malá zátoka a z břehů vyrůstal rákos. 

Přehradu obklopovaly svahy porostlé listnatým lesem,na mnoha místech 

z nich vyčnívala skála. Jak jsem se přibližovala k Petrovicím, objevily se male 

chatky. U horního konce jich bylo víc. Břehy tam byly více zarostlé, voda 

připomínala mokřady. 

3.2.7. Od přehrady k Hostivaři 

Od ústí Hostivařské přehrady jsem procházela potok opačným směrem, 

po proudu. Z panelového mostku, pod nímž protékal Botič do betonového 

koryta, byl hezký výhled. Betonové břehy končily asi za deset metrů, pak 

potok zaplul mezi stromy. Jejich šedohnědé kmeny a zelený podrost se 

odrážely na klidné hladině. 

Voda přes kamenný práh vtekla do přirozeného koryta. V proudu nad 

prahem se držely malé rybky. Sledovala jsem vyšlapanou cestičku, která vedla 

podél levého břehu, dokud se neztratila. Přelézala jsem křivolaké kořeny 

stromů, které vrůstaly pod hladinu. Od železné skříně s betonovým 
podstavcem vedl do vody dlouhý hranol z kovu a dřeva. Břehy byly v tom 

místě obloženy betonovými deskami s kulatým otvorem, stejnými jako nahoře 
u přehrady. 
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Paul Cézanne Most v Maincy (1879-1880) 

Potkala jsem několik mohutných vrb s tlustými, rozpraskanými kmeny, za 

kterými se rozprostírala louka. Zleva přitékal menší potok. V soutoku bylo 

položeno množství velkých kamenů, po nichž se dalo pohodlně přejít na 

druhou stranu. Z naplavenin se vprostřed utvořil ostrůvek porostlý stromy. 

I dál po proudu si zachovával potok přírodní charakter. Kmeny olší 

vyrůstaly skoro z vody a spletité kořeny byly vidět i pod hladinou. 

Vlásečnlcové kořínky čechral proud. Fotila jsem břehy, detaily kořenů a rostlin. 

Vzala jsem si teleobjektiv a přiblížila jsem si povrch vodní hladiny. Pak jsem 

malinko rozostřila, někam mezi odraz a povrch hladiny. Vznikly zvláštní 

snímky, každý naprosto jiný. Tento způsob fotografování hladiny jsem pak 

opakovala i na dalších místech potoka. 

Fotografie krajiny 
Na počátku byla fotografie jen nedokonalou pomůckou pro malíře. Časem 

se stala portrétní technikou a postupně vytěsňovala malbu. Dnes je 

plnohodnotným uměleckým odvětvím. 
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Domnívám se, že nafotit dobře krajinu, je možná ještě těžší, než ji 

namalovat. Fotograf má v ruce objektivní přístroj, který "vidí" vždy stejně. Aby 

fotograf dostál svého záměru, musí dlouho čekat na správné světelné 

podmínky s prstem na spoušti. 

Mezi nejzajímavější české fotografy patří bezesporu Josef Sudek. Vedle 

pražských panoramat nafotil donedávna opomíjený cyklus z Mostecka. 

Dokumentuje začátky exploatace tamějšího kraje, vypovídá o dnes již navždy 

ztracených místech. 

V umělecké fotografii se Botič vyskytuje v cyklu Pavla Jasanského. 

Nesnaží se dokumentovat jeho tok, ale zachycuje atmosféru míst v jeho okolí. 

Mezi stromy sem někdo postavil dva kulaté stany. Nevybral si špatné 

místo. Cestou jsem minula ještě jeden. Byl to veliký vojenský stan, v němž 

stálo několik židlí a stolů. 

Brzy jsem se dostala k místu, které jsem již jednou malovala. Z obou 

stran vyrůstaly olše. Z pat kmenů vyrážely mladé proutky. Za potokem se 

rozkládal háj se zeleně porostlou zemí, z mé strany se táhla louka. Po ní šla 

cestička, po které chodily lidé věnčit psy. Vedle cesty stála cedule s nápisem 

"Přírodní památka". 

Botič svůj tok zpomalil, byl hlubší a nešel brodit. Od louky byl oddělen 

širokým pásem kopřiv a keřů. Snažila jsem se jít těsně podél vody, složitě 

jsem se prodírala skrz roští. V toku přibývalo odpadků, k potoku se připojila 
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cyklostezka a chodník pro pěší. Horší to začalo být s počtem kopřiv. 

Propalovaly mi kalhoty a doháněly mě k nepříčetnosti. Přes ně jsem neviděla 

na zem a zapadala jsem do nepředvídatelných prohlubní. Po druhém břehu 

vedla delší dobu asfaltová silnice, za ní stály rodinné domy, hospoda a 

rybářství. Už jsem neměla sílu se dál prát s kopřivami a přebrodila jsem se na 

silnici. 

3.2.8.Záběhlice 

Jméno obce odkazuje ke slovu zaběhnout se, bydleli tam lidé, kteří se 

zaběhli. První písemná zmínka o nich, v listinách Vyšehradské kapituly, 

pochází z roku 1088. Severně nad obcí se zdvihá kopec Homole. U 

Hamerského rybníka stojí kostel Nanebevzetí p. Marie s románskými základy. 

Jádro Záběhlic tvořila středověká vodní tvrz uprostřed rybníka. Než ji roku 

1420 rozbořili husité, obýval ji Václav IV. Zbytky jejího zdiva byly použity ke 

stavbě základů Záběhlického zámku z polovině 17. století. U zámku byly 

nalezeny stopy dvou sídlišť lidí tzv. bylanské kultury z 6.století před Kristem. 

V Záběhlicích jsem se dostala k Botiči blízko Hamerského rybníka. Přešla 

jsem po nové dřevěné lávce a slezla pod ní. Do mělké vody dopadalo světlo, 

fotila jsem detaily dna a hladiny. Po pár krocích jsem ve vodě uviděla vedle 

pneumatiky ležet převázaný balík papíru. Vylovila jsem ho z vody, a položila 

na břeh. Balík byl obrostlý řasami a zapáchal. Rozhodla jsem se, že pro se něj 

vrátím. Kolem mě byly pozemky sportovního areálu Hamr-Sport s tenisovými 

kurty. Břehy byly zatravněné, na několika místech vyztužené kulatými dřevy. 

Chvíli jsem šla po břehu a vyrušila jsem spoustu žab. Než jsem je stačila 

vyfotit, naskákaly do vody a rychlými tempy zmizely pod protějším břehem. 

Nakonec se mi přeci jen podařilo jednu "ulovit". 

Po břehu se procházel zaměstnanec ochranky a pozoroval mě. Pak se 

mnou zapředl rozhovor. Ukázal na velké vrby a řekl, že mohou spadnout, že 
by je pokácel nebo alespoň ořezal. Někomu z kurtQ spadl do vody míček, 

hlídač si vyhrnul kalhoty a už byl ve vodě. Míček plaval na druhé straně, musel 

Projít hlubokou vodou. Upozorňovala jsem ho na hloubku, ale nedal si říci, 

míček vylovil a s vodou v botách vylezl. Rozloučila jsem se a šla dál. 
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Pod druhým klenutým dřevěným mostkem bylo dno porostlé zelenými 

řasami, které splývaly v proudu. Vedle zbytku holého vykotlaného stromu se 

na kopřivě usadila modrá vážka, moje první. 

Prošla jsem kolem dřevěné hospodářské stavby, kterou končil pozemek 

Hamru. Potok přestal být udržován. Protékal kolem zchátralé kamenné zdi. V 

tišině u ní plavaly velké ryby. Kousek výš byl malý jez. Napravo stály obytné 

montované buňky, obklopené stavebním materiálem. Potok zatočil pod malý 

most. Voda tam byla mělká, v bahně jsem zahlédla malého průsvitného 

živočicha. 

Zpoza mostku vykukoval kostelík, vpravo se rozléval Hamerský rybník. 

Most a kostelní zeď se odrážely v klidné hladina potoka. Podešla jsem mostek 

po úzkém betonovém chodníčku. Na levém břehu za vysokým plotem se 
schovávala velká vila. 

Za kostelem se rozkládal zarostlý ovocný sad. Blízko kostelní zdi stál 

dřevěný přístřešek, ve kterém byl nakupený starý nábytek- stoly a židle, 

šuplíky. Kolem ležela hromada ha rabu rdí. V džungli šípků a vysoké trávy rostly 

ovocné stromy a rybíz. 

Stará zahrada 

Staré zarostlé zahrady pro mě 

měly vždycky ohromné kouzlo. Je tu 

možnost, že člověk narazí na nečekané 

místo. Dá se v ní schovat. (V mojí 

rodině se bohužel zahrada vždy pečlivě 

udržovala.) 

Podobný pocit asi znal i Jiří Trnka, 

když vytvořil sérii ilustrací k Zahradě. 

Skupinka malých kluků je k ní magicky 

přitahována a vždy v ní zažije nějaké 

dobrodružství. 

Lyrický pohled Bohuslava Reynka. 

Klády ve sněhu. 
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Sešla jsem zpátky k potoku a přešla na druhý břeh. Pod plotem zahrady 

byla nízká terasa s trávníkem, ohraničená zídkou. Na rohu leželo peří 

z rozcupovaného holuba. Ze zídky jsem sledovala žábu, která se schovala 

těsně u ní. Opatrně, tak aby neslyšela vibrace kroků a neviděla mou siluetu, 

jsem se přiblížila tak, že jsem ji mohla vyfotit. Za chvilku připlula druhá a 

za pózová la též. 

Dál proti proudu byla stodola a před ní na plavené harampádí - kolo od 

vozíku, hrnce, střepy, dlaždičky. Z trávy vyskočila žába a prchla do křoví. Na 

vodě mezi hrnci a kameny plula kachna. Fotit se nechtěla, otočila se zády a 

odplavala pryč. Na stejném místě se držela ryba, která, stejně jako kachna, 

neměla nic proti starým hrncům.. 

Za stodolou se potok stáčel doleva. V ohybu byl břeh vysoko vymletý, asi 

od minulých povodní. V hlíně se kroutily spletité kořeny akátů. Břeh 

Podporovala krátká betonovo-cihlová zídka, která ale nevydržela a část jí 

upadla. Místo vydávalo svědectví o divokosti potoka. 

Břehy 

Během procházení Botiče jsem věnovala pozornost místu, kde se voda 

stýká se zemí. Všímala jsem si materiálu, který břehy tvořil a jeho struktury. 

Břehy jsem fotila z různých pohledů, takže vzniklo několik sérií. 

Nad strženým břehem se nacházelo golfové hřiště. Odděleno plotem, 

sousedilo přímo se zarostlým sadem. Byly to dva odlišné světy, které vytvářely 

zvláštní dvojici. Vyprázdněné hřiště s uměle zvlněným povrchem do 

nepřirozených křivek a jedním druhem úzkostlivě sekané trávy a 

neudržovaná, zdánlivě chaotická džungle travin, keřů a pokroucených starých 

stromů. Idylka golfového trávníku jako by nic netušila o divokém živlu pod 

sebou. Před ohrádkou hřiště byly umístěny asi čtyři billboardy. Ke mně byly 

otočeny zelenou rubovou stranou. Naproti byla postavena zeď z opracovaných 

kamenů. Vyrůstal z ní strom a kořeny ji rozrušoval. 

Obraz v krajině 

Velkoplošné reklamy umístěné ve městě i ve volné krajině podél cest 

nerespektují vzhled okolní krajiny. Kromě toho, že jsou často samy o sobě 

mizerné, křiklavě vystupují z pozadí a ruší poklidnou barevnost. 
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Někde jsem viděla sérii fotografií míst s billboardy, na jejich plochu byl 

přenesen obraz místa s ním sousedícího. Billboard tedy nepřinášel cizí prvek 

na místo, ale místo se přeneslo na billboard. 

S obrazem v krajině se dá cíleně pracovat. 

Mně osobně se vždy líbily práce Daniela Fischera. Před větve a kmeny 

stromů zasadil skleněnou tabuli, na kterou maloval. Částečně obtahoval to, co 

prosvítalo za sklem, částečně místo přetvářel. Vznikla tak zvláštní iluze. 

Daniel Fischer Malba v krajině (1993) 

Naproti hřišti stál starý dům s opadanou fasádou. Měl rozbitý dřevěný 

Plot a zarostlou zahradu. Lákal mě jít se podívat blíž. Vypadal opuštěně, jen 

Delony za oknem mě ujistily o opaku. Nebo to byl squat? K domu byla 

Přistavěna zděná kůlna. Dveře tam nebyly, okna byla otevřená. Uvnitř ležely 

nakupené staré věci. Vzala jsem si jednu z modrých plechovek s nápisem 

Kooh-i-noor Vešla jsem do průchodu a nahlédla do dvora. Stálo tam několik 

Nade dveřmi vpravo mezi ostatními samolepkami visel nápis Autoservis, 

«dyž jsem se vracela, vykoukl na mě z okna mladý muž a chtěl vědět, co tam 

dělám. Asi ho znervóznilo moje fotografování. Vysvětlila jsem mu, že jsem jen 

^ průzkumu Botiče a zeptala jsem se ho, jestli bydlí ve squatu. Rekl m,, ze 
n*> a že neutěšený stav domu je dílem nezájmu majitele. 
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Golfové hřiště skončilo zvláštním stanem. Na obzoru byly vidět skrze 

stromy panelové domy Spořilova a sloupy elektrického vedení. Následoval 

posekaný plácek, který sousedil s pilou. Hlídal jí velký chlupatý pes. 

Okolí potoka vypadalo stále divoce. Naplavené větve a odpadky, 

obnažené kořeny stromů, bahno a křoví. Kameny ležící podél vody byly asi 

dříve součástí zídky. Kolem zarostlého pozemku se potok stočil doleva. 

Naplavil zde velkou skrumáž větví, vedle nichž se utvořila malá bažina. 

Vprostřed toku rostl strom. 

S potokem sousedily dva domy. Jeden byl štítem otočen k potoku. 

Zároveň vlevo začínala vysoká zeď, zpevňující záběhlickou silnici, vpravo se 

zvedal šikmý kamenem obložený břeh, z něhož vyrůstala tráva. Nad ním stály 

přízemní domky, spojené lávkami se silnicí. 

Narozdíl od divoké části zde potok působil tristně. Byl mělký, 

jednotvárný. Dno měl vylité betonem, v kterém byly na začátku zalité 

kameny. Vyrůstaly z něj zelené řasy, jinde vyráželo býlí. Ryby jsem neviděla. 

Proč bylo nutné betonovat dno? 

Regulace toků je další z negativních lidských zásahů. Voda se nemůže 

vsakovat, nemůže se čistit. Při povodních se nemá voda kam rozlít, a valí se 

dál. Regulace souvisí s vysušováním bažin a zánikem mokřadních 

společenstev.17 

Nakonec je stejně ochuzen sám člověk, protože vybetonovaný a 

napřímený potok už nikomu nemůže přinést radost. 

Silnice se stáčela. Z koryta byly vidět panelové domy Zahradního města a 

Záběhlická ulice. Minula jsem poslední domek vpravo, místo nich vyrůstaly z 

břehu stromy. Potok opouštěl kanál a stáčel se pod most, kde se doširoka 

rozléval. 

O pravou stěnu pod mostem byla opřená kulatá káď, železné kostry stolů 
a Pár dalších neurčitelných předmětů. Tvořily dohromady pěkné zátiší. 

Pod pilířem mostu jsem ještě našla zrezlé autorádio. 

Botič stékal z jezu. Pod ním byl mělký, plný kamenů a zelených řas. 

Zprava přitékal zpod betonového mostku malý potůček. Břehy kolem jezu byly 
vVdlážděny kameny. Nad jezem se Botič rozléval do široké řeky. Byl lemován 

17 Václav cílek tendenci narovnávání toků apod. nazývá "linearizační a planační pud", který předtsavoval 
naPř. Le Corbusier. "...mnoho techniků podléhá "inženýrské estetice", podle které napr. krajina s dálnici 
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stromy, vlevo omýval břehy zahrad. Vpravo přes silnici nacházel Záběhlický 

zámek. 

V klidné hladině líně tekoucí řeky se odrážely ovocné stromy, za stromy 

prosvítala rodinná obydlí a domy na kopci. 

Cesta vedoucí podél zámku uhnula do chatové oblasti. Držela jsem se co 

nejblíže vody a prodírala se křovím. Z protějšího břehu jsem si mohla prohlížet 

soukromé zahrádky se záhony a skleníky, živými ploty a sezeními. Po 

předešlých zkušenostech z okolí potoka se mi zdál takový břeh roztomilý a 

křehký. Jakoby lidé nepochopili nespoutanost vodního živlu. 

Cestou zpátky jsem si vyzvedla záhadný balíček, který jsem našla hned 

na začátku. Byl hodně těžký a zapáchal. Dovlekla jsem ho domů a na trávníku 

jsem přestřihla tkaničku a podívala se dovnitř. Jaké bylo moje zklamání, když 

jsem uviděla obrázky reklamních časopisů! 

Zahrada 

Nejstarší zahrady jsou známy z Mezopotámie, Persie a Egypta. 

V křesťanských klášterech měla své místo tzv. rajská zahrada, která 

symbolizovala rajskou zahradu Eden se stromem života a pramenem řeky 

života. Uzavřená zahrada (hortus conclusus) zároveň odkazovala na 

nedotčenost Panny Marie. Okrasné zahrady (hortus deliciaňum) si po vzoru 

klášterních zahrad budovala šlechta. Byly často inspirovány islámskými 

zahradami. Účelové zeleninové a ovocné se zakládaly za hradbami měst, 

ohraničeny a chráněny proti zvěři. 

Úplně odlišný model zahrady 

Představuje japonská zahrada. Je 

jakýmsi zmenšením světa. Musí v ní 
bÝt přítomny kámen a voda, někdy 

symbolizovaná pískem. 

Jan Pištěk 

Japonské zahrady (1992) 

nůže být esteticky hodnotnější než krajina bez dálnice, napřímený tok je "civilizovanějščí" než meandrující 
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3.2.9. Z Michle do Záběhlic 

Od Spořilova k Bohdalci vede přes Botič čtyřproudá silnice. K potoku se 

dalo sejít po svahu vedle mostu. Pod mostem jsem měla po levé ruce potok 

obklopený stromy, vpravo bylo tmavé místo pod mostem a za ním průhled 

na ústí tunelu. Vydala jsem se proti proudu, směrem do Záběhlic. 

Asi pět metrů za mostem končilo kamenné obložení dna. Potok se zúžil, 

břehy obrostly. Chtěla jsem se brodit proti proudu, ale začala jsem se 

propadat do černého páchnoucího bahna. Zkusila jsem jít po strmém břehu. 

Hlína mi ujížděla pod nohama a nebylo se čeho chytit. Pokusila jsem se 

přebrodit na druhou stranu, kde byl břeh nižší, ale zapadla jsem do půil 

stehen. Rychle jsem vyskočila zpět. Chvíli jsem stála na místě a přemýšlela 

o návratu. Nakonec jsem pokračovala. Postupovala jsem pomalu, 

zachytávala se větví, pokud tam byly, abych nesklouzla do hlubokého 

bahna. O kus dál voda více proudila a vypadalo to, že je tam méně kalu. 

Zapadla jsem po kolena, ale podařilo se mi přejít na druhý břeh. 

Akční umění v krajině 

Při procházení těžkého terénu, s nemožností se přebrodit na druhý břeh, 

jsem zakusila na vlastním těle důsledky svého plánu projít Botič. Je tu určité 

spojení mezi mým broděním a akcemi Petra Štembery, Jana Mlčocha, Karla 

Millera a jiných. Vystavovali vlastní tělo různým krajním nebo symbolickým 

zážitkům, které měly znovu obnovit vnímání a napojení na přírodu. Z jejich 

akcí zůstala buď fotografická dokumentace nebo jen krátký popis. 

Blízký mi je počin Vladimíra Havlíka Pokus o spánek (1982). Zakryl se 

odřízlým kusem louky. 

řeka." (Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější. Praha, Dokořán 2002, s.32-33) 
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Akci popsal takto: 

Jakoby pohřbený, jakoby mrtvý / Přikrytý loukou.../ Tíha hlíny a tíha vědomí. 
Vůně trávy / Zdálo by se: nejpřirozenější způsob spánku / Přesto- neusnul jsem18 

Extrémnější zážitek prožil Milan Kozelka v sérii Kontakty (1979-1980) s 

řekou Vydrou. V první akci ležel celou noc na kládách přes Hamerský potok. 

Pokračoval Stáním v peřejích, Zavěšením, Chůzí proti proudu (s kamenem, s 

tyčí, se zavázanýma očima atd.), Přehrazením a Zvedáním. 

Michal Kozelka Za věšení (1979) 

Na druhém břehu byly kopřivy, ale dalo se po něm jít. Po desítkách metrů 

s e objevila betonová regulace. Vodou se proháněly malé rybky, které vždy 

prchly, jakmile zahlédly mojí postavu nad hladinou. Po chvíli jsem uviděla na 

břehu židli a vedle ní leželo na židli čerpadlo, které hadicí nasávalo vodu 

z potoka. Nedalo mi to a šla jsem podél hadice. 

Vyšla jsem na prostranství s vyježděnými kolejemi, za ohradou z vlnitého 

Plechu jsem uviděla velikou hromadu suti. Na ohradě viselo zrcadlo. Vešla 

jsem dovnitř, vedle hromady ležely různé vytříděné materiály jako cihly, rámy 

°ken, dřevěné trámy. Hadice končila před hromadou, ale nic z ní neteklo. K 

bromadě se dřevem přišla nějaká žena a do vozíku nakládala dřevěné trámy. 

Řekla mi, že si to bere na otop. 

Vrátila jsem se k řečišti a pokračovala dál, střídavě po břehu, střídavě 

vodou. Břehy obklopovaly náletové keře a stromy. 

Pomalu jsem se blížila k ústí dalšího tunelu. 

18 Morganová P.: Akční umění. Olomouc, Votobia 1999, s. 106 
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Břehy byly méně zarostlé, jen ze spár vyrůstalo býlí. Přesto tu stále byly 

ryby. Byly malé a pásly se na zelených řasách. Blízko vstupu do tunelu jsem 

vyšla nahoru a porozhlédla se po krajině. Na jedné straně byla sběrna 

stavebního odpadu, na horizontu panelové sídliště Spořilov. Směrem zpátky do 

Michle jsem viděla koruny stromů a za nimi čnící komíny teplárny a střechy 

skladů. Přede mnou se rozprostírala prašná plocha se stopami nákladních aut, 

za ní oplocené vlakové seřadiště. Vlevo stál most vedoucí silnici z Michle, nad 

ním se tyčil dálniční most Jižní spojky. 

Městská periferie 

Místo dnešní periferie obývali lidé různých kultur. Při stavbě dálnice Jižní 

spojka se odkryly stopy sídel starých až sedm tisíc let.19 Pozůstatky keltského 

sídliště z doby laténské se našly na místě dnešní Chodovské ulice. 

Krajina mezi Záběhlicemi a Michlí je dnes opuštěná a nehezká. Dominuje 

dálnice a seřadiště, poblíž je zahrádkářská kolonie, sklady a provozovny. 

Ve dvacátých letech vznikla v na Bohdalci směrem k Vršovicím chudinská 

čtvrť, dnes bychom řekli "slum". Karel Čapek ji popsal takto: 

Rafanda je dílo lidu; každý si staví sám svůj domek z materiálu, který se 

mu podaří sehnat: z beden, z latí, ze staré bouračky nebo z papíru. A protože 

celá tato čtvrť je teprve ve stadiu embrya, protože se tam o stošest zedničí, 

tesaři, bednaří, pokrývá, kamnaří a zahradničí na každém domečku, můžete 

okukovat způsob práce, dokonalost provedení, technické vymoženosti a lásku 

k věci.20 Tato čtvrť , nazývaná také Slatiny, ještě stále existuje. 

Městská periferie bylo jedno z hlavních témat Skupiny 42. Je u ní 

rozpoznatelný vliv surrealismu, odhozené předměty a omšelé domy ožívají, 

odevšud vyzařuje snová atmosféra. 

K.Lhoták Ohrada s červenou tabulkou (1942) 

M.Hák Konečná v Dejvicích (1944) 

Z Bartoň, J.a kol.: Kniha o Praze 11. Praha, MILPO 1998 
Čapek Karel: Na Rafandě, 1925 z: http://zabehlice.web4you.cz/capek.html 
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Sešla jsem dolů k tunelu. Byl celý z betonu a měl rovný nízký strop. 

Těsně před ním se vytvořil z naplavenin ostrůvek. Rostla na něm velká vrba, v 

trávě se povalovaly odpadky. Na břehu leželo oblečení. Vedle něj přitékala 

velikou rourou voda. 

Tunel byl široký. Vpravo se naplavila hlína a kamínky, potok tekl vlevo. 

Ležely v něm pneumatiky, větve a různé odpadky. Uvnitř se kupily ostrůvky 

naplavenin a větví. Za chvíli jsem vyšla na druhé straně, pod dálnicí. 

Nade mnou se tyčily sloupy vysokého napětí a nad tunelem elektrické 

vedení drah, stožáry a lampy. Na kolejích stál červený vlak. Pár metrů za 

ústím se přes potok klenula lávka vedoucí potrubí. Měla bíle oplechované boky. 

Temný obdélník tunelu, červenobílý vlak, bílá lávka a modrá obloha vytvářely 

veselou barevnou skladbu. 

Ze spár mezi panely na břehu vyrůstalo býlí. Potok byl rovně veden 

betonovým korytem, podtékal dálniční most. Most se zrovna opravoval, bylo k 

němu přistaveno lešení. Z obytného karavanu mě sledovali dva dělníci. 

Prolezla jsem lešení, které vrhalo do vody geometrické stíny. 

Abstraktní kompozice často vzniká z podnětu z běžné reality. Motiv je 

následně zjednodušen, barevné transponován, vyříznut apod. Často je potom 

posun takový, že zpětně nepoznáme, z čeho autor vycházel. 

Pravoúhlá síť newyorských ulic a tepot jeho života inspiruje Pieta 

Mondriana k vytvoření pláten Broadwayské Boogie-Woogie nebo New York 

C/ty.Mondrian Broadwayské Boogie-Woogie (1942-43) 
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V korytu byly dva jezy. Před tunelem a před mostem. Koryto se pokaždé 

Pod jezem rozšířilo do obdélníkového tvaru, pak se zúžilo na původní šířku. 

Na levém břehu za silnicí stály činžovní domy. Panelové břehy za chvíli 

skončily a Botič se stočil doprava. Byl hluboký, bahnitý a tekl pomalu. Levý 

břeh byl vysoký a prudký. Šla jsem vlevo a dostala jsem se na čísi zahradu. V 
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trávě u křoví byl z kamenů vyskládaný kříž a na dřevěném křížku zastrčeném 

v zemi bylo vyryto "Růženka". Narazila jsem na plot a vrátila jsem se zpátky. 

Zkusila jsem jít po pravém břehu. Nevedla po něm žádná cestička, 

musela jsem s zápasit s houštím. Nakonec jsem se vydrápala nahoru nad 

strmý břeh. Nahoře jsem objevila nově zasazený doubek. Břeh byl zarostlý 

kopřivami, mezi nimiž se povalovaly obaly od jídla, pití a cigaret. Na jednom 

místě překvapivě kvetl růžový mák. 

Kalný Botič vytvořil další zákrutu. Šla jsem podél ní. Zaplul do stínu 

stromů. Pod nimi se do hlavního toku zprava vléval potůček, odtok 

z Hamerského rybníku. Byl malý a obtékal vedle zadní dvorky starých domků. 

Přišla jsem si jako na venkově. Rozbitý dřevěný plot, kdákání slepic. Potůček 

mě dovedl na louku naproti chalupám, uprostřed stála stará lednička. 

Vrátila jsem se zpátky k hlavnímu toku. Kopřivy byly všudypřítomné. Po 

bahnitém břehu jsem sklouzla do vody. Raději jsem se brodila potokem. Na 

mělčině se vyhřívalo hejno maličkých rybek. Utekly, jakmile jsem se přiblížila. 

Potok, nenapřimován žádnou stěnou, se různě klikatil. Okolí na mě působilo 

dojmem bývalé zahrady. Potok se stočil do sousedství obydlí. Břeh byl méně 

porostlý, lidé ho zpevňovali kameny a kovovým pletivem. Procházela jsem 

kolem kurníků, různých malých domků a kůlen. Na jedné z nich seděly bílé 

holubičky. Za korunami stromů byly vidět činžovní domy. Vylezla jsem u 

nového mostku u Hamerského rybníka. 

3.2.10. Michle 

Osada se původně se jmenovala německy Michel. Byla založena ve 12. 

stol a patřila Vyšehradské kapitule, od roku 1438 pak pražské Universitě. 

3.2.10.1. Z Chodovské ulice po proudu 

V Michl i Botič protéká mezi pozemky plynárny, teplárny a dráhy, abych se 

k němu dostala, musela jsem jít z druhé strany z Chodovské ulice. 

Šla jsem tam pěšky z domova podél kolejí, procházela jsem mezi dělníky 

Pracujícími na drahách. Bála jsem se, že mě někdo bude vyhánět, ale nikdo mi 

nic neřekl. 

Když jsem se dostala k Chodovské, přešla jsem ji a sešla dolů k potoku, 

tentokrát jsem šla po proudu. Podcházela jsem silnici. Most měl posprejované 

stěny nápisy : SHER, EDIE, HBC, ASIC, Scrappy a IMD. 
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Při zpětném pohledu most vytvářel zajímavou kompozici. Tmavý obdélník 

jeho stěn, stropu a jeho stínu orámoval světle zelené listí stromů v průhledu. 

Vnitřkem vedlo potrubí, které odráželo zelenou barvu. 

V širokém korytu potoka ležely naplavené předměty. Pneumatiky a jiné 

věci vždy vytvořily skrumáž s větvemi a bahnem. Potok obklopovaly stromy a 

kopřivy. Popínavé rostliny ovíjely objemné potrubí vpravo. Asi dvacet metrů od 

mostu se zela otevřená tlama tunelu. Byl klenutý, průčelní stěnu měl 

obloženou kameny. Uvnitř vše ovládl beton. Tunel se mírně zatáčel, takže 

chvíli sem dopadalo světlo ze vchodu, a po chvíli, co se mi ztratilo, už 

pronikalo světlo z východu. Odráželo se od hladiny, dopadalo na skruže 

tunelu. Svítilo slunce, otvor přímo zářil. 

Vyšla jsem u budov teplárny. Břehy potoku byly obrostlé, dno písčité. 

Teprve za chvíli se objevilo kamenné. Za stromy byly vidět vrcholky nějakých 

lamp nebo strážných věží. To už asi patřilo k drahám. Z obou stran strmých 

břehů byly ploty. Nad ústím tunelu vedlo široké potrubí. Vydrápala jsem se 

nad tunel a fotila industriální okolí. Obrovské komíny, sešlou teplárenskou 

halu, vybetonované prostranství. Když jsem se obrátila k potoku, uviděla jsem 

malé hejno ryb u břehu. 

Dnes neexistující michelský plynojem několikrát ztvárnil Jan Smetana. 
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Koridor kolem potoka byl neupravovaný, zapomenutý. Vegetace tu rostla 

jak chtěla a hnízdící ptáci tu měli klid. 

Za chvíli jsem přišla k hrázi, kde jsem fotila zelené řasy česané proudem 

vody. Kamenný chodníček skončil, následoval asi jeden a půl metrový zlom. 1/ 

rozích nádržky pode mnou se hromadí nažloutlá pěna a různé předměty. 

Láhev, plastiková krabice. 

Abych mohla pokračovat, musela jsem místo nadejít po strmém 

kamenném břehu. Nahoře jsem objevila kovovou plošinku se zábradlím. Byla 

celá schovaná v křoví. Procházela jí kovová trubice, která ústila do potoka. Co 

tam asi vypouštějí? 

Hodně krkolomně se mi podařilo sejít dolů a mohla jsem jít dál. Hned 

vedle mě vyrůstalo z vody vysoké rákosí. Viděl mě nějaký dělník z drah a něco 

mi říkal, ať se nebrodím, že je nahoře cesta. Odpověděla jsem, že se brodit 

chci a že voda je mělká. 

Dál po proudu vypadal potok stále přírodněji. Jen budovy viděné z vody a 

nepřirozeně pravidelný tvar koryta svědčil o opaku. Obeplula mně mrtvá 

rybka. Snažila jsem ji vyfotit. 

Po chvíli se dostala k divočejší části v "lese". Potok zde rozbil své 

kamenné dno a proud zesílil. Nebylo tu uměle vytvořené koryto se šikmými 

stěnami. Ve vodě u břehu jsem rozeznala červené kořínky. Z levé strany byl 

slyšet lomoz nákladních aut a hlasy nádražních dělníků. Potok se stočil. Po 

pravé ruce zákrutu opisovalo veliké potrubí porostlé popínavými rostlinami, za 

ním čněly topoly. Vyšla jsem z „lesa" a nade mnou se klenul veliký betonový 

železniční most. Pod ním vedly koleje. Botič zde opět stékal o úroveň níže. 

Seskočila jsem z hráze dolů a zkoumala břeh. Potok se rozšířil, a drolil 

betonový břeh. V řečišti byly kameny. Šla jsem podél a potok mě zavedl do 

dalšího tunelu. Z jeho ústí bylo vidět potrubí a násep železnice, stejně jako 

betonový pilíř mostu. 

Tunelem jsem prošla k místu, kde jsem byla vůbec poprvé. 

2.2.10.2. Hledání prvního tunelu 

Velkou zvědavost ve mně vzbudila místa na mapě, kde se modrá linka 
O V '

 U 

označující potok najednou přerušila, aby za pár centimetru opět navázala. Ze 

by tekl v podzemí? Jedno takové přerušení mělo být kousek od mého bydliště. 
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Vchod do podzemí jsem se vydala hledat se záměrem udělat malířskou 

skicu. S deskami a stojanem jsem se šla dolů k potoku. Na dně širokého údolí 

pravé straně stála trojice vysokých panelových domů, na levé zarůstaly 

opuštěné parcely. 

Z Ohrad ní ulice jsem kolem zadního traktu velké budovy prošla na 

betonový mostek. Pod ním jsem sestoupila dolů k potoku. Břeh tvořily zbytky 

betonových desek, které voda podemlela a vydrolila. Vydala jsem se proti 

proudu. Záhy jsem měla po levé ruce zeď, ocitla jsem na místě, kudy nikdo 

nechodí. Prodírala jsem se kopřivami, rákosím a větvemi keřů. Potok často 

přelétávali hnízdící ptáci. Kolem jsem tušila různé sklady, provozovny a 

ubytovny, ale vše bylo zakryto houštím a stromy. 

Asi po sto metrech jsem narazila na železobetonovou lávku, za kterou se 

otevíralo ústí tunelu. Probojovala jsem se houštím na mostek, přešla ho a 

došla k tmavému otvoru. Na břehu leželo oblečení a místo bylo podupané. 

Vrátila jsem se na lávku, odkud bylo dobře vidět ústí tunelu a rozložila stojan. 

Začala jsem malovat tunel a z něj vytékající potok. Nad tunelem byl násep, za 

stromy vykukoval vagón a železniční stožáry s dráty. Slunce vrhalo tmavé 

stíny. Malovala jsem asi dvě hodiny, ještě jsem se obrátila a začala druhou 

skicu s paneláky, potokem a dvěma velikými topoly. 

Celou dobu jsem byla ve střehu, jestli někdo nejde, na lávce byla 

vyšlapaná cestička. Kolem čtvrté prošel nějaký muž, zřejmě z práce na 

drahách. Nic neřekl, usmál se a šel dál. Přestala jsem malovat a raději místo 

opustila. Po kolejích jsem prošla až domů. 

Obraz krajiny 

Zobrazení krajiny se někdy těžko odděluje od zobrazení přírody. 

Krajina jako celek se objevuje v umění až v renesanci, avšak její náznaky 

nacházíme již dříve. 

Pravěký člověk byl natolik propojen s přírodou, že nám s ní skoro splývá. 

Z všudypřítomné přírody se naučil zaznamenávat jednotlivosti, hlavně zvířata, 

která lovil. 

Přírodní výjevy nacházíme na stěnách egyptských hrobek, avšak spíše 

než o přírodu tu šlo o znázornění podoby vládců nebo symbolizovaci 

posmrtného života. 
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Starověké Řecko se zajímá především o postavu člověka, ostatní motivy 

odsouvá do pozadí, z rostlinných námětů se stává ornament. Jejich cit pro 
krajinu ale dokládá citlivý způsob umisťování chrámů do přírody. 

Téma krajiny a přírody se vynořuje v antickém Římě, výtvarně na 

výzdobách stěn vil a v drobných reliéfech, literárně vytvořením ideálu 

venkovské krajiny. Je plný bujné a kvetoucí přírody, nabízející své plody 

šťastným venkovanům. Najdeme ho například ve Vergiliových Zpěvech. Je to 

vize ráje na zemi. 21 

Pastýřské idyly se pak hojně objevují v baroku a rokoku, neskrývají 

erotický podtext. 

Přístup ke zobrazování přírody mění radikálně křesťanská víra. Tvary se 

neinspirují smysly, ale duchovním významem. Pokud se objevil nějaký přírodní 

prvek, pak jedině jako odkaz na Kristův život nebo biblický příběh.22 

Gotika již uvažovala o smyslové kráse jako projevení krásy Boží. Na 

pozadí gotických maleb se vyskytují přírodní prvky jako strom, skála, pták, 

květ. 

V renesanci se umění vrací k antickému realistickému pojetí. Smyslová 

skutečnost je znovu předmětem studia, je objeveno exaktní pravidlo jejího 

zobrazení viděné z jednoho bodu. Člověk stojí ve středu vesmíru. 

Prvním ohlasem této tendence je ještě gotická tvorba Giotta. Fascinace 

konstrukcí perspektivního zobrazení je patrná ze zvláštních děl Paolla Ucella. 

Sbíhavost linií zdůrazňuje předměty, ale zároveň je v jednom výjevu několik 

horizontů. 

Realisticky zpracovaná krajina se objevuje v pozadí figurálních zobrazení 

náboženských scén. Je často inspirovaná konkrétními místy. Detailně je 

vykreslena u A. Mantegny, malířštěji pojatá třeba u benátského G. Belinniho. 

Ve vrcholné renesanci, lehce zamlžena, se objevuje u Da Vinciho. 

Krajina je na mnoha malbách viděna okny architektury, mizí na 

vzdáleném horizontu. Podporuje tak iluzi prostoru. Je konstruovaná do 

podoby, která odpovídá ideálnímu typu z pozdní antiky- zelená krajina se 

stromy, řekami a jezery, horami. 

21 Socioložka Librová v takové idealizaci vidí projev biologicky dané potřeby člověka, toužícího "po 
smyslových zážitcích z pobytu v krajině" Idealizace venkovského života podle ní souvisí s růstem počtu 
obyvatel velkoměst, s nutností bydlet v patrových domech. (Librová H.: Láska ke krajině. Brno, Blok 1988, 
s. 28-32) 
22 Raně křesťanskou estetiku, stejně jako chápání světa, ovlivnil Plótinos. Hmota je temno, duch, nús je 
světlo. Pro jeho odkrytí je potřeba zavřít "tělesné oči" a otevřít "duševní zrak", "vnitřní pohled" (Umění a 
lidstvo Larousse , Umění středověku. Praha, Odeon 1969, s. 19) 
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Obrázek: Van Eyck 

Záznamy nekomponované, viděné krajiny se nám dochovaly v podobě 

skic umělců, kteří cestovali se severní Evropy do Itálie, např. Durerovy nebo 

Breughelovy. 

Jako první nezávislá krajinomalba, která není jen pozadím pro jiný výjev, 

se uvádí v některých pramenech Dunajské údolí u Regensburgu od Alberta 

Altdorfera, jinde Giorgionova Bouře. 

V baroku se krajinomalba rozšířila. Její jednotlivé prvky jsou 

komponované do ideálních, vyvážených kompozic. 

V klasicistní francouzské krajinomalbě se otevírají širé prostory, vzdálená 

řeka teče doprostřed horizontu, kde se ztrácí v lehkém oparu. Je viděna z 

návrší, z kterého vyrůstají veliké stromy. Mistry v tomto způsobu malby byli 

především Claude Lorraine a Nicolas Poussin. Na ně navazuje mnoho 

pozdějších krajinářů. 

Velký rozkvět krajinomalby nastává v 17.století v Holandsku. Malba je 

realistická, založená na pozorování, neidealizující. Zdůrazňuje lidskou práci, a 

soužití člověka s přírodou. Pro holandskou krajinu je typický nízký horizont, 

velká pozornost je věnována nebi a moři. 23 

23 V Holandsku jsem strávila čtyři dny letos v létě. Byla jsem velmi zvědavá na to, jestli krajina odpovídá 
obrazům, které znám. Viděla jsem krajinu pouze z dálnice, ale přesto jsem pozorovala určitou shodu. Hned 
pod náspem se rozvíjela rovina. Na ní stály roztroušeně bytelné statky s vysokými štíty z červených cihel 
Kolem nich rostlo pár velikých stromů, a ležely oplocené pozemky pastvin. Stromy, pastviny, krávy, statky, 
vše se řadilo za sebe na rovné půdě. 
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Tong Yuan (okolo roku 1000) 

Krajinomalba dálného Východu 

Čínská krajinomalba má delší tradici než evropská a radikálně se liší. 

Zásadní rozdíl je v náboženském či filosofickém přístupu k přírodě. 

Taoismus vedl ke kontemplativnímu vnímání přírody, člověk věděl, že je 

její součástí a přizpůsoboval se jí. Narozdíl od Evropanů se nesnažil přírodu 

popsat, uchopit nebo se jí zmocnit, ale vyjádřit její tajuplnost. 

Hluboký vztah měli Číňané především k horám. Přinášeli jim oběti, psali o 

nich básně, malovali je. Jak zmiňuji výše, často se do hor uchylovali. Slovo 

krajinomalba se čínsky vyjádří trojpojmem voda-hora-obraz. 

Malba krajiny sama o sobě nebyla cílem. Byla spíše jen vedlejším 

výsledkem meditace a rozjímání o přírodě. Tvorba jde v tomto směru: nejdříve 

vzniknou verše, pak malba a naposledy se hledá typická krajina. V Japonsku 

se místa, kde jsou typické pohledy, chrání a jsou součástí národních parků. To, 

co může být námětem krajinomalby, určují pravidla, která zahrnují osm 

různých scenérií.24 

Romantismus 

Romantismus se obrátil k přírodě. Nezkoumá však ji samotnou, její popis 

slouží k vyjádření umělcova duševního stavu. 25 

24 Měkký vítr v krásném počasí, Západ slunce s mostem, Podzimní měsíc, Návrat rybářských člunů, Návrat 
divokých husí, Zasněžená krajina při červáncích, Noční déšť, Večerní zvon v kláštěře. 
25 V přístupu ke krajině Librová rozeznává tří odlišné tendence. Romantismus pasivní, helénistický, hledá v 
přírodě útočiště, navazuje s ní kontakt. Představitelem tohoto pojetí je J J.Rousseau. Druhý, aktivní, touží 
po ovládnutí horských hřebenů a cestování do dalekých krajin, bojuje s přírodními žjvly. Třetí směr tvoří 
nihilistický názor, který nevidí v přírodě ani útěchu, ani výzvu. Je chladná a lhostejná vůči člověku. (Librová 
H.: Láska ke krajině. Brno, Blok 1988, s. 66-67) 
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Romantická krajina bývá ponurá, často odolává náporům větru nebo 

bouřím. Stromy mají divoké tvary, často jsou polámané. Scenérii doplňují 

zříceniny nebo pustevny. Někdy jí prochází poutník, který je oproti mocné 

přírodě jen nicotný. 

Malba v plenéru 

Prvními plenéristy jsou malíři, kteří se usadili u vesnice Barbyzon. Tam 

procházeli místí lesy a snažili se o ničím nezatížený přepis přírody. Na ně 

navázali impressionisté. 

Problém, který řešili narozdíl od barbyzonců nebyl námět, ale forma. 

Vybírali si takové pohledy, kde mohli dobře uplatnit rozklad světla, byly 

to spíše výseky krajin, městských ulic, řek, nádraží apod. V jejich dílech je cítit 

náklonnost k technice, pokroku a civilizaci, která byla příznačná pro konec 19. 

a začátek 20.stol. 

Osobní přístupy 

Po impressionistické "revoluci" v zobrazování světa nastalo období 

rozmachu různých uměleckých přístupů a osobních konceptů při přepisu 

reality. Objevila se postava Gaugina, Cézanna a van Gogha, každý s 

dalekosáhlým vlivem do budoucnosti. 

V explozi uměleckých stylů na přelomu devatenáctého a dvacátého století 

se krajinný motiv vyskytuje velmi často. Symbolisté ladí krajinu do chmurných 

barev, secesní malíři si všímají dekorativní struktury, fauvisté a expressionisté 

jí vtiskávají výrazný subjektivní náboj. Také kubismus si na krajině zkouší 

tvarovou deformaci. 

S nástupem geometrické abstrakce se 

téma krajiny vytrácí, aby se objevilo u 

surrealistů jako místo, kam lze 

umisťovat snové vize. Umění postupně 

opouští realistické pozorování, popis 

nahradila fotografie. 

Po druhé světové válce se zrodí 

negeometrická abstrakce, můžeme-li ji 

chápat jako přepis světa, pak lze najít 

jisté nástiny krajin. Zajímavé jsou 

Dubuffetovy Texturologie (1957- 61), 

ponořující se pod zem. 
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V šedesátých letech umělci se realizují přímo v krajině. Vznikají jak 

monumentální zásahy, tak zásahy, které nemají trvání. Land artové tendence 

se projevují dodnes. Land art by měl být citlivý k duchu místa, umělec by 

svým dílem měl dotvoří to, co tam již latentně existuje. 

Umělci přenášeli přírodní materiály a hmoty do prostoru výstavních síní. 

Jak jsem postupovala 

Záměrem bylo namalovat sérii obrazů, která by postihovala proměny 

potoka po celé délce jeho toku. Obrazy měly vzniknout na základě plenérová 

skic. Brzy se ukázalo, že lepší potok projít celý, než vybírat izolovaná místa k 

malování. Proto jsem se rozhodla pro fotografii, která mi pak bude předlohou k 

obrazům. 

V červnu, když jsem procházela potok, jsem ještě nevěděla, jaká bude 

podoba maleb. Mělo to odviset od potoka samotného. Snažila jsem se ho proto 

fotit z různých pohledů, tak abych si později měla z čeho vybírat. 

Vznikly různé série fotografií břehů, dna, hladin, rostlin a živočichů, 

detailů i celků. 

Nakonec jsem vybrala ty fotografie, které byly fotografovány z 

prostředku koryta, přičemž potok měl téci do středu obrazu. Taková 

kompozice je velice jednoduchá, postrádá dynamiku. Poskytuje však možnost 

dobře postihnout změny toku a také divákovi sděluje, že potok pokračuje. 

Pohledy jsou přes jednoduchost kompozice dosti rozdílné. Mají jinou 

atmosféru, barevnost. Vzhledem k tomu, že předlohou je (pro mě nezvykle) 

fotografie, obrazy mají různě posouvanou barevnou stupnici. 

Maleb je jedenáct, devět formátu 70 na 50 cm a dvě formátu 120 na 80 

cm(pramen a ústí). Větší obrazy pramene a ústí tvoří rámec cyklu. MAlby 

kombinují tempery a akryl. Na vodou ředitelné barvy jsem zvyklá z plenérové 

tvorby, lze je smýt a rychle schnou. 

2. 2.10.3. Vnitřek tunelu 

K tunelu pod železnicí jsem se vrátila v doprovodu kamarádky. Místo 

barev jsem měla fotoaparát. K ústí tunelu jsme chtěly použít zkratku podél 

železničních kolejí. Vylezly jsme na násep a šly podél vagónů. Z jednoho 

vagónu vyšla žena s nějakým nářadím v ruce. Měly jsme strach, že nás bude 

vyhánět, a tak jsme jí začaly vysvětlovat, co tam děláme a proč. Vůbec se na 

nás nezlobila, jen nás varovala. Prý tu nedávno znásilnili nějakou ženu, ale prý 
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si za to mohla sama, protože se opalovala na náspu polonahá. Kolem se 

potuluje spousta bezdomovců, kteří se za deště uchylují do tunelu a železnicím 

kradou různé kovové součástky. Vzpomínala, že kdysi kolem Botiče na místě 

dnešní džungle býval park. 

Vnitřek tunelu tvořily betonové skruže. Podél stěn vedl úzký betonový 

chodníček, pod ním se rozpadal betonový břeh. Kus od vchodu někdo na 

chodníček položil kus polystyrénové desky a oblečení. O několik metrů dál byl 

srovnaný pár bot, mýdlo a mycí houba, staré pyžamo. Kousek vedle byl 

zavřený kufřík a jedna dámská bota. S věcmi jsme nehýbaly a ani jsme se 

nepodívaly do kufříku. 

Do tunelu ústily různé otvory, v úrovni asi dvou metrů. Na stěnách pod 

nimi byly tmavé stopy. Co všechno do Botiče vytéká ? Pokračovaly jsme 

v cestě tunelem, propadaly jsme se do tmy. Tunel se mírně stáčel, z ohybu 

pronikalo světlo. Za chvíli se náš chodníček přerušil, dál byla voda. Protože 

jsme nevěděly, jak je hluboká, vrátily jsme se zpátky. 

Těsně na začátku tunelu jsme si ještě všimly ošouopaného vydání mapy 

Prahy. 

Botič, potok chudých 

Tak se jmenuje scénář dokumentaristy Jiřího Lehovce z roku 1927 a 

jméno nese dokumentární film Tomáše Petráně o Jiřím Lehovcovi z roku 1995. 

V něm Petráň zpovídá svérázného pětaosmdesátiletého pána. Dovídáme 

se, že u Botiče strávil dětství. Když byl mladý rozhodl se o Botiči natočil 

dokument. Potok mu sám vytvořil scénář, prostým řazením rozličných míst. 

Lehovce zajímal "sociální charakter", "sociologický průřez pražské 

kotliny". Potok byl podobně jako dnes obklopen chudšími čtvrtěmi, 

průmyslovou periferií, špínou. Filmový průmysl třicátých let však Lehovce 

nepodpořil a tak dodnes existuje jen kniha scénáře s fotografiemi a 

poznámkami. 

2.2.10.4. Od panelových domů k mostku na Michelské 

Kolem „území nikoho" jsem došla k mostku, kde jsem slezla dolů k 

potoku. Ten protékal mezi rozbitými betonovými kusy regulace. Břehy byly 

z obou stran obklopeny křovím a stromy. Podešla jsem železnou lávku 

s natlučenými prkny, která vedla od rohu prostranství před panelovým domem 

na zarostlé pozemky naproti. Tedy vlastně nikam. 

53 



Stála jsem pod lávkou, když mě oslovila paní se psem a ptala se, jestli 

nejsem z ministerstva životního prostředí. Tvrdila mi, že z Botiče často v noci 

cítí aceton a že již několikrát volala na ministerstvo, ať to prověří. Ale zatím 

nikoho od nich neviděla. Musela jsem jí zklamat. 

Po setkání s ní jsem pokračovala po proudu. Občas k potoku vedly 

schůdky, nebo bylo vidět zadní část domku nebo komín. Zpoza plotu na mně 

štěkali dva velcí psi. 

Za chvíli jsem minula velký betonový obličej. Přesněji řečeno to byla 

betonová stavba s úzkými otvory (oči), která měla uprostřed dole kulatou 

výpusť (pusa). Obličej mě zaujal, vydala jsem se to prozkoumat. Za průzory 

se skrývala podzemní místnost. Byla velká asi deset krát pět metrů. Na jejím 

dně ležely nějaké dlouhé železné konstrukce, asi žebříky s kulatými skružemi. 

Byly obaleny vrstvami uschlého bahna, visely z nich kusy naplavenin. 

Podlahou prosakovala louže vody. Co to bylo proboha za místo? Na opačné 

stěně místnosti byly další průzory, jimiž byly vidět ještě další. Kolik takových 

místností tam ještě bylo? Zvenčí byla na průzorech drátěná mříž, místnosti 

zastřešovala tlustá betonová deska, na které byl plot. 

Přes Botič posléze překlenul most, který vedl od skladů a provozoven 

k zadní části domova Sue Ryder. Otevřel se mi neznámý pohled na známá 

místa. Zpoza střech bývalého pivovaru a dnešního domova důchodců vyčnívaly 

panelové domy stojící na kopci. Část zadního traktu domova byla zakrytá 

maskovanou sítí. 

Za plotem domova ležely odpadky. Našla jsem kus staré lyže, staré 
dlaždice, střepy a plastové obaly od pltí a jídla. 

Ani aceton, ani odpadky, ani panelová regulace zřejmě nevadí rybám. 

Když jsem kráčela po břehu, přede mnou prchala hejna malých rybiček. 

Vyhřívaly se v nejmělčí vodě u břehu. Větší rybu jsem zahlédla v hlubší vodě, 

skrývala se v chomáči řas. 

Nad místem, kde se ukrývala ryba, se nacházel most propojující břehy 

Michelské ulice. Pohled na most skrz vegetaci kolem potoka mi připadal jako 

pohled z džungle na civilizaci. Ze své skryté pozice jsem pozorovala místo, 

kterým každý den projdou a projedou stovky lidí a nic neví o místě, kde jsem 

stála. 

Pod mostem byla zajímavá hranice světla a stínu. Ostře byla vidět na 

kamenech, ve vodě se rozpíjela. Přitahovalo mě místo, kde světlo vstupovalo 

do vody, a proudilo kalnou vodou na dno. Stín mostu a jeho temný odraz 
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odděloval světy na stranách, zároveň vytvářel svůj vlastní. Pod mostkem jsem 

si přišla jako v jeskyni. 

Vnitřkem vedly roury a velké potrubí s potrhanou izolací. Na stěnách byly 

nasříkané různé nápisy. Daly se roztřídit na podpisy (TMA, HBC), piktogramy 

se sexuální a nacionalistickou tematikou a nápisy (Fuck off, Satan, Skins, 

Overkil, Maminko..). 

2.2.10.5. Od mostu v Michelské ulici pod Vršovickou ulici 

Napříště jsem pokračovala od mostu dál po proudu. Opět jsem potkávala 

hejna rybiček, která přede mnou prchala na jiná mělká místa. Dno koryta se 

změnilo z betonového na kamenné. S vydlážděným korytem vypadal potok 

spíše jako nějaký odvodňovací kanál. 

Vlevo, pod kopcem, stály starší přízemní domky, vedle je převyšovala 

řada nových obytných domů, které se pyšnily masivními betonovými bloky. Na 

pravé straně s Botičem sousedily činžovní domy. Nad kamennými břehy rostly 

listnaté stromy. Potok se stočil a zamířil pod silnici. Pod ní vedla sada potrubí, 

z nichž jedno bylo obaleno stříbrnou fólií se strukturou rybích šupin. 

Přemostění bylo dlouhé, uprostřed byla skoro tma. Strop byl nízký, výhled ven 

měl tvar širokého obdélníku. Řečiště potoka bylo ozářeno sluncem, za ním 

jsem viděla polostín zelený větví stromů. 

Venku zaústilo potrubí do země. Kamenné koryto potoka vedlo kolem 

parku. Na vyvýšených březích rostly listnaté stromy, napravo větve zakrývaly 

činžovní dům. V půlce parčíku byl Botič přemostěn zděným mostem pro pěší, 

podél s něj vedla železná konstrukce s potrubím. Další potrubí bylo připevněno 

zespoda mostu, zdobily ho nápisy a kosočtverce. Už skoro nedrželo 

oohromadě, izolace visela v cárech dolů. 

Pravý břeh lemovaly vysoké topoly, za nimi se tyčila šestipatrová budova. 

1/ otevřeném nákladním autě spal řidič. Za chvíli jsem došla k hrázi, z níž nešlo 

seskočit. Pod ní se hromadily odpadky plovoucí v nažloutlé pěně. 

Když jsem obešla hráz, pokračovala jsem dál po proudu. Kamenné břehy 

byly zanesené hlínou, ze které vyrůstaly traviny, křoví okolo bylo husté. 

Ztrácela jsem pocit, že jsem ve městě. 

Další most, který jsem podcházela, byl železniční. Před ním se dal potok 

oře jít po malé lávce. Železniční most tvoří hranici mezi Michlí a Vršovicemi. 

Zespodu byla vidět jeho pravoúhlá konstrukce, která připomínala kazetový 

;>trop. Pod mostem vedl z jedné strany chodník, z druhé byl asi metr místa, 
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než padala zeď dolů k potoku. Tam jsem na podzim objevila něčí ležení. Ležely 

tam matrace a deky, PET láhve a nějaké oblečení. Místo je asi oblíbené, v říjnu 

se pod mostem myl nějaký do pasu svlečený muž. 

Hned vedle železničního mostu byl další most, tentokrát silniční. Voda 

před ním stékala z vysokého jezu. Musela jsem vyšplhat po žebříku, který byl 

napevno připevněn ke zdi. 

Následoval opět kamenný tok, zprava obklopen domy, zleva podlouhlým 

parkem. Z obou břehů vyrůstaly křoví a stromy, mezi kterými přelétávali ptáci. 

U mostu pod Vršovickou ulicí se zdály kamenné stěny vyšší. Ze spár rostly 

keříčky rostlin, které se podobaly skalničkám. 

2.2.11. Z Vršovic do Nuslí 

Jméno původní osady Vršovice může pocházet od jména rodu Vršovců 

nebo také od „vrší", do kterých lidé chytali ryby.26 Byla v 11. století založena 

Vyšehradskou kapitulou, v jejíchž listinách z roku 1088 najdeme o Vršovicích 

první písemné zmínky. 

Od Vršovické ulice Botič tekl kolem stadionu Bohemians. Jeho vysoká 

budova převyšovala koruny stromů. Byla jsem zvědavá, co je vlevo. Vyšplhala 

jsem příkrý břeh a narazila na betonovou zídku s plotem. Skrz něj bylo vidět 

prostranství a za ním blok domů. Zem před zídkou pokrývaly odpadky a lidské 

výkaly. 

Kus dál po proudu se nad Botičem klenul železný most. Už ale dávno 

neplnil svou funkci, zbyla z něj jen železná kostra. Vlevo nahoře k němu vedly 

točité schůdky. Prodrala jsem se k nim křovím a odpadky. Schůdky překvapivě 

držely, vyšla jsem po nich na „most", přešla po jedné z tyčí na druhou stranu. 

1/ křoví byl náznak nějaké cestičky, ale nebylo příliš poznat kam vede. 

Nahlédla jsem přes dřevěný plot vlevo na nízko položenou zahradu 

s anglickým trávníkem a malým domem. Vrátila jsem se zpátky a pokračovala 

po proudu. Jak dno potoka, tak šikmé břehy byly obloženy kameny. Nad nimi 

se zelenaly stromy. Nalevo, v průzoru mezi nimi, byl vidět hořejšek domu 

s pseudoklasicistní fasádou. Na břehu se válely velké plachty. 

Schůdky na most, který nikam nevede. Náhlé objevení nečekaného 

předmětu. Takové momenty jsou překvapivé a někdy absurdní. S nečekanými 

kombinacemi předmětů a významů zacházeli umělci směru dada a surrealisté. 

26 Bartoň, J.a kol.: Kniha o Praze 11. Praha, MILPO 1998 
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V místě, kde se Botič stáčel doleva, stromy nahradil plot a dřevěná 

bouda. Za ní se rozkládala zahrada s klasicistní vilou, od potoka oddělená 

železným plotem. Strmý kamenný břeh byl vpravo obrostlý stromy, mezi nimiž 

dominovaly akáty. Hned za zahradou stál silniční most zhruba z dvacátých let. 

Zespodu bylo upevněno zchátralé potrubí, z něhož kapala voda. 

Za mostem začala část Botiče, která je uzavřena mezi kolmými stěnami. 

Nade zdí rostly po levé straně stromy, vpravo za zábradlím stály stavby z doby 

budování socialismu. Z vody vyčuhoval zbytek televizoru a plechovka 

s oranžovou barvou, která se pomalu mísila s vodou. 

Na břehu se objevil asi desetiletý kluk. Ptal se mě, proč fotím Botič, když 

je tak špinavý. Můj argument, že jsou v něm ryby, ho nepřesvědčil. Tak jsme 

rozloučili, a když jsem se ohlédla, viděla jsem ho mlátit velkým klackem o 

hladinu. 

Potok se stočil mírně doleva a vtekl pod novější most s nízkým, brčálově 

zeleným stropem. Za ním sestupovaly k řečišti schody, jediné, které jsem u 

Botiče zaznamenala. Vpravo jsem skrze stromy viděla střechy vil a zchátralou 

zeď, která už byla součástí Havlíčkových sadů. 

Sad byl oplocen, stejně jako pozemky nějakých podniků na druhé straně. 

Nad Botičem se spojovaly koruny z obou stran rostoucích akátů v jedinou 

klenbu. Na sráz břehu vedla se sadu kovaná branka. 

Před starým cihlovým mostkem potok stékal vysoký jez. Přesně v ose 

pohledu ve směru toku byl na obzoru vidět bývalý hotel Fórum, dnes Corinthia 

Tower. Na levém břehu stály nově postavené obytné domy, mezi kmeny 

prosvítaly barevné skleněné balkony. Tráva ani jiné rostliny ještě nebyly 

zasety a zasazeny, domy obklopovala do rovna uhlazená hlína. 

V parku řídly stromy, břeh prorůstal plevel. Pod dalším mostkem, mezi 

jeho spodní stranou a potrubím, byly zastrčené peřiny. Po dalších patnácti 

metrech se potok ztrácel v tunelu pod kolejemi vlaku. Někde tam bych hledala 

hranici mezi Nuslemi a Vršovicemi. Tunel neměl nijak impozantní vchod - byl 

to prostě most, který neskončil. 

Tunel zpočátku vedl přímo, pak se stočil a přestalo být vidět. Několik 

desítek metrů jsem tápala v absolutní tmě. Naštěstí se za chvíli tunel opět 

zatočil a dovnitř proniklo světlo. Stěny u konce tunelu byly počmárané 

podpisy. 

Vynořila jsem se pod monumentálním betonovým mostem se dvěma 

úrovněmi - pro vlak a pro pěší. Před sebou jsem měla zadními trakty 
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nuselských domů a zarostlou parcelu před nimi. Betonové desky, po kterých 

potok tekl uvnitř tunelu, nahradilo kamenné obložení, rozrušované kopřivami a 

náletovými rostlinami. Voda zachycená mezi jednotlivými kameny se olej natě 

leskla. O kus dál jsem nalezla růžový plastikový hřeben pokrytý slizem. 

Šikmý břeh lemovala cihlová zeďs opadanou omítkou. Po rozbitém 

břehu, jsem došla k dalšímu mostu v Bělehradské ulici. Shora se na mě dívali 

dva Vietnamci. 

2.2.11. Z Křesomyslovy ulice k ústí 

Botič je osou Nuselského údolí. 

V minulosti se dotýkal města jen okrajově. Tekl mezi hradbami Nového 

města a Vyšehradu. Postupně, jak se město rozpínalo, se z něj stala 

regulovaná součást. Kamenné koryto se budovalo kolem roku 1900. 

Botič býval čistý a bohatý na ryby, které prý "byly chutnější a žádanější 

než z Vltavy, jež prý jsou škodné, neboť řeka na obou březích obklíčena jest 

hnojem a neřádstvy."27 Od dob, kdy Karel IV. přikázal zřídit v pražském okolí 

vinice, se Botiči říkalo také Vinný potok. Podle Václava Cibuly se měl ještě 

jedno jméno,"Kydron"28. 

"Na jeho březích došlo nejednou k šarvátkám, neboť nebylo jasné, komu 

vlastně patří právo rybolovu; když tu jednou lovili děkan a kanovník 

vyšehradský štiky a okouny, vpadli na ně plavci, pytláci, mlynáři a nádeníci z 

Nového Města, celkem na dvě stě lidí s mušketami, ručnicemi a klacky, pobrali 

jim sítě a zahnali je s velikým hřmotem. Byla z toho dlouhá rozepře a soud 

nakonec rozhodl, že Botič patří od začátku až do konce kapitule vyšehradské. 

Když se Botič rozvodnil, natropil v pobřežních osadách a obcích mnoho 

škod, vdíral se okny i dveřmi do domů, zaplavoval pole i zahrady a nejednou 

se jeho vody rozhojnily tolik, že v nich zahynuli muži, ženy i děti."29 

1/ Křesomyslově ulici vedla souběžně s potokem silnice a tramvajové 

koleje. Potok byl uzavřen v kamenném žlabu s vysokými stěnami. Vpravo za 

posprejovanou zdí chátrala a zarůstala stavba bývalého pivovaru. Z šikmého 

břehu vyrůstaly stromy a tráva. 

27 Cibula, V.: Nové Pražské pověsti. Praha, Panorama 1989, s. 61 
28 tamtéž, s. 61 
29 tamtéž, s. 62 
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Přede mnou plavaly kachny,které si ode mne zachovávaly náležitý 

odstup. Podešla jsem malý most a směřovala pod železniční most. Na levé 

straně ze zdi vyčnívaly zvláštní chrliče s kamennou hubicí. Pod obloukem 

mostu vedly na obou stranách chodníky. Měly zelené zábradlí, které se, zrovna 

ozářené sluncem, zeleně odráželo ve vlnách potoka. 

Pod železničním mostem tok trochu zpomalil, voda byla hlubší. Zdržovalo 

se tam malé hejno ryb. Za železničním mostem následoval ještě jeden nižší. 

Od menšího mostu směrem dál po proudu byl kamenný břeh souvisle 

porostlý kopřivami a jinými rostlinami. Našlapovala jsem měkce do hlíny. Nade 

mnou v ulici pracovali metaři a popeláři a možná se divili, co dělám dole u 

potoka. 

Zleva sousedila ulice s činžovními domy, vpravo s parkem. U Folimanky 

jsem minula malou lávku a vysoko nad ní také Nuselský most. Břeh se pomalu 

zaléval vodou, až jsem se brodila mělkým bahnem. Na suchý břeh jsem se 

dostala několik metrů před lávkou se sytě červeným zábradlím. Pod ní, 

v prostoru mezi římsou zdi a stropem, ležely matrace a na nich deka a 

oblečení. Vedle byla položena taška na kolečkách. Další dvě matrace někdo 

opřel dole o kamennou stěnu. 

Část potoka od této lávky k začátku tunelu pod Vyšehradem jsem 

procházela třikrát. Poprvé v červnu, podruhé v říjnu před procházkou s dětmi 

a pak s nimi. Poprvé bylo trochu víc vody a listy stromů byly zelené, voda 

kalnější. Na podzim teklo méně vody a břehy byly pokryty žlutým listím. V 

létě pod mostem nikdo nebydlel. 

Kamenný břeh se zúžil, musela jsem se držet u zdi. Některé kameny z ní 

kulatě vystupovaly. Po mírné zatáčce se objevila černá díra tunelu. Od vody 

bylo skrze stromy vidět opevnění Nového města, i Vyšehradu. Zleva mě chytal 

šípkový keř a hladily kapradiny rostoucí ze spár mezi kameny. 

Když jsem přišla blíž, uviděla jsem, že před tunelem je ještě most. Před 

ním se klenula přes Botič dvojice potrubí. Slunce vrhalo na hladinu jejich stíny. 

Vnořila jsem se do stínu mostu. Břeh pokrývalo kluzké bláto se spoustou 

ptačích otisků. Shora na mě káplo. Voda stékala po zdech. Místo bylo zvláštní, 

tajemné. 

Mezi silničním mostem a tunelem pod železnicí byla asi pětimetrová 

vzdálenost. Hladina tam odrážela světlo svrchu, ke světlému pruhu se přidal 

další, jakmile zasvitlo slunce. Pod mostem a v tunelu byla hladina temná. Při 
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pohledu mezerou mezi mostem a tunelem byly vidět železniční sloupy a dráty, 

a špičky korun stromů. Vzhůru vedl kovový žebřík. 

Pokračovala jsem do nitra tunelu. Asi po patnácti metrech skončil 

najednou břeh, po kterém jsem šla. Dál byla voda. Stěny tunelu byly na 

začátku z kamenů, pak je nahradil beton. Tunel se stáčel, potok se ztrácel ve 

tmě. V ohybu trčely z vody větve. Musela jsem se vrátit. 

Tento tunel, krom výpusti Hostivařské přehrady, byl jediný, který jsem 

neprošla. Je dlouhý 700 metrů a tuším, že v něm je jez. Jeho otvor je pro mne 

stále ještě místem, kde voda mizí neznámo kam. 

O vystrašených rybách 

"Už ve starých kronikách je psáno, že na břehu Botiče poblíž Vltavy býval 

posvátný háj, v němž dávní předkové obětovali pohanským bohům: aby se jim 

urodilo na poli, aby mraky přinesly déšť, aby je nesoužila nemoc, aby včely 

nosily hodně medu; aby žili v pokoji a aby je nepotkalo trápení vojny. 

Časy však minuly, svatoháje zarostly lopušinou a lidé vyvrátili dřevěné 

podoby bůžků; toho největšího svrhli do proudu Botiče. Dlouho tam ležel, ale 

jak šly roky, zapadal stále hlouběji a hlouběji do bahna a voda nad ním 

ukládala nánosy písku, bláta a zapomenutí. 

Až jednoho dne si rybáři z Nuslí a Psárů povšimli, že v Botiči není ani 

jediná ryba, jediná bělice či ouklej, ba ani docela malá padoustvička a mřenka. 

Uviděli, že voda stoupá, zakaluje se dohněda, a najednou spatřili na hladině 

velikou vlnu, která se valila po proudu k Vltavě, trhala břehy a podemílala 

vykotlané vrby. Podívali se lip, odkud se vlna bere, a zahlédli ve vodě 

nevídané stvoření, jež bylo napůl beran a napůl pes. Podivný tvor kráčel po 

dně prostředkem potoka a poslední rybičky prchaly do hlubokých tůní při 

Folimance i do Vltavy k botičskému ostrovu. 

A tak se dálo zjara při slunovratu každým rokem: odněkud ze dna Botiče 

vystoupila obluda, pomalu kráčela vodou až k prameni, pak zase zpátky až 

pod Vyšehrad a ryby před ní prchaly jako střely. 

Prý to byla dřevěná socha dávného pohanského boha, který se vždycky 

jednou za rok vydal na obhlídku, aby viděl, jak žijí lidé po obou březích 

Botiče"30 

30 Cibula, V.: Nové Pražské pověsti. Praha, Panorama 1989, s. 64 
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2.2.12.1. Ústí Botiče 

Když jsem vylezla po žebříku nahoru, šla jsem vrchem tušeném směru 

potoka. Z Ulice Na Slupi jsem odbočila podchodem pod železnicí Neklanový 

ulice, odkud jsem se dostala k nábřeží. 

Na náplavce pod vyšehradským železničním mostem jsem našla ústí. Ve 

stěně náplavky byl pdlkulatý otvor, zahrazený zábradlím. Před ním stál rybář s 

prutem. Řekl mi, že chytá návnadu. Potok tekl asi dva metry pod úrovní, na 

které jsme stáli. Když jsem vytáhla fotoaparát, rybář se přesunul na kraj 

náplavky. Tam, kde ústil Botič. 

3. Didaktická část 

Úvod 

Ve městě přírodní fenomény zanikají nebo jsou zatlačovány pod povrch. 

Chybí kontakt se zemí, protože je z drtivé většiny zastavěna nebo pokryta 

dlažbou a asfaltem. Umělá příroda městských parků jen těžko nahrazuje 

prostředí lesa nebo louky. Přesto se dají vystopovat zbytky původní divokosti, 

je třeba na ně upozorňovat a ochraňovat je. 

Můj projekt o Botiči má za cíl znovu obnovit vazbu na potok, a to u dětí, 

které chodí do školy poblíž. Jako základ výtvarné aktivity je tu nutný kontakt 

se smyslovou skutečností. Botič není jen slovo, znak, ale reálný tok, který tu 

byl tisíce let. 

Je určen pro druhý stupeň základní školy, přičemž náročnost témat by se 

stupňovala s každým ročníkem. 

3.1.0dučené hodiny a jejich reflexe 

Část projektu jsem realizovala s laskavou pomocí Mgr. Lucie Hajduškové 

v základní škole v Táborské ulici v Nuslích. Bylo to dohromady šest hodin, ve 

třech dvouhodinových blocích. 

1.hodina 

Cíl 
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První dvouhodinovka měla být motivační. Děti si měly procvičit schopnost 

pozorování a citlivého vnímání okolí. 

Průběh 

Děti jsem si vyzvedla v základní škole v Táborské ulici. Byla to šestá třída 

se čtyři a dvaceti dětmi. Na dvoře školy jsem se dětem představila a 

vysvětlila, proč jdeme k Botiči. Se mnou je doprovázela Lucie Hajdušková, 

jejich učitelka výtvarné výchovy. 

U Botiče jsme byli za pět minut, dalších pět minut jsme šli k místu, kde 

jsem zamýšlela sestup k potoku. Je to místo, kde Nad Botičem vede železniční 

trať. Zároveň je tam trochu hlubší voda a zdržují se tam ryby. Také břeh, 

kterému jsme měli věnovat pozornost, tam je trochu rozmanitější. 

Ještě když jsme byli nahoře, zastavili jsme se pod železničním mostem a 

dívali jsme se do vody. Několik dětí tam uvidělo plavat ryby. Pak jsme přešli 

po mostku silnici a zastavili se. 

Já jsem dětem objasnila, co bude jejich úkolem. Měly si najít kousek 

břehu, tam kde se břeh stýká s vodou a měly ho na jeden papír nakreslit a na 

druhý měli to stejné místo sejmout frotáží. Do obálky, kterou jsem měla 

připravenou, měli sebrat něco malého, ze stejného místa. Co je frotáž, jsem 

jim názorně předvedla. 

K Botiči se schází po svislých žebřících, které jsou umístěny vždy vedle 

každého z mostků. Já jsem scházela první, a dole jsem každému dítěti dala 

dva papíry, podložku a obálku. Některým dětem jsem musela zopakovat, co 

mají dělat. Rozprostřely se podél břehu. 

Dva kluci kreslili protější břeh místo našeho, ale já jsem je přišla 

zkontrolovat až, když už nebyl čas začít znovu. Jeden kluk chtěl „do obálky" 

dát staré rádio, které leželo uprostřed potoka. Podepsané papíry a obálky mi 

děti dávaly do desek. Měly zkřehlé ruce a ptaly se, jestli už půjdeme do školy. 

Asi po dvaceti minutách od chvíle zadání jsme vyšplhali po žebříku nahoru na 

chodník a vydali se podél Botiče směrem k Vyšehradu. 

U mostku s červeným zábradlím v parku u Folimanky jsme se zastavili. 

Zeptala jsem se dětí, jestli vědí, co to je bydlet pod mostem. Věděly. Ptala 

jsem se, jestli třeba někdy přemýšlí o těch lidech, jak se do takové situace 

dostali a kdo jsou. Děti mi odpověděly, že si za to můžou sami, že pořád pijí 

apod. Oponovala jsem jim, že třeba měli v životě smůlu. 
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Na více povídání neby! čas, a tak jsme postupně sestoupili po žebříku nod 

most, kde jsem minule objevila ležení nějakého člověka. Když jsme se dostali 

pod most, uviděli jsme, že naproti nám, na matracích v prostoru mezi 

obložením břehu a mostem, leží člověk. Měl kostkovanou košili a byl 

zachumlán do dek a peřin. Jeho obličej nebyl vidět. Asi jsme ho probudili, 

převalil se a něco zamumlal. Chvíli trvalo, než všechny děti sešly dolů. Mezitím 

jeden z kluků šeptem křičel u žebříku směrem k povykujícím dětem nahoře : 

„Ať všichni drží hubu a pošlou to dál". 

Děti se opravdu chovaly tiše, když viděly, že tam někdo skutečně leží. 

Některé mi začaly vyprávět, jak viděly bezdomovce jinde, jak někde měli 

obydlí a ohniště. Jedno děvče říkalo spolužákovi, že vlastně ten muž žije 

pravěkým způsobem života - myje se v potoce, spí venku. Když jsme byli 

kompletní, Lucie řekla dětem, ať si představí, že v takové zimě, která byla 

v ten den, spí zkřehlí pod mostem. Poté jsme odcházeli po břehu směrem po 

proudu, k místu, kde Botič mizí v tunelu. 

Cestou jeden chlapec říkal, že loví ryby, druhý, že procházeli v Grébovce 

nějaké tunely a že byli s kamarádem na Vyšehradě, kde se prodírali houštím a 

že to bylo strašidelné. Zase jiný chlapec se mě ptal, proč ten potok 

procházíme. Vysvětlila jsem mu, že je to proto, abychom lépe poznali 

prostředí, v kterém žijeme. On na to, že bydlí ve Stodůlkách. 

V Botiči a kolem něj jsme cestou nacházeli různé předměty. Obchodní 

kasu, odpadky, kusy plechu a jiné blíže neurčltelnč věci. Kluci se snažili vylovit 

dvě knihy, protože předtím, pod železničním mostem nalezli dva utopené staré 

výtisky. Dali se je do obálek a tvářili se majetnicky. Dát mi je nechtěli, jsou 

jejich a doma je usuší. Když jsem je prosila, aby mi je na příští hodinu alespoň 

přinesli ukázat, blahosklonně řekli, že „možná". 

To už jsme byli u mostu před tunelem. Před ním mě ještě děti upozornily 

na velkou rybu, která plavala vprostřed. Bylo mi divné, že před nám: neprchá 

sc schovat. „Rybář" tvrdil, že je nemocná. Pod mostem se břeh zúžil na úzký 

bahnitý chodníček. Voda byla temná, bahnité hnědozelené dno, na hladině 

plavalo žluté listí. Vypadala nevábně. Já v předu s dětmi jsem zašla asi 

patnáct metrů dovnitř tunelu, tam náš chodníček končil. Holčička v růžové 

bundě s kapuci pořád opakovala: „To je zajímavý, zajímavýý, jsem fáákt 

nadšená." 

Chtěla jsem, aby se všechny děti vystřídaly a podívaly se dovnitř tunelu, 

ale vzhledem šířce chodníčku to nešlo. Nastal trochu zmatek, protože děti 
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v tunelu začaly křičet „zpátky", přitom děti za nimi neměly kam uhnout. Já 

jsem stála v tunelu a Lucka na konci. Mezi tunelem a mostem vedoucím silnici 

a tramvajové koleje byl žebřík. Děti, které stály uprostřed, musely vylézt 

první. Bláto z bot padalo všem pod žebříkem na hlavu. Trvalo to nejméně 

deset minut, než se všichni dostali nahoru. 

Jak jsme tam stáli a čekali až přijdeme na řadu, zdálo se nám, že se tok 

potoku zrychluje. A děti nahoře se ptali: „Teče už rychlejc? Jó?" Párkrát dolů 

plivli, pak házeli do vody bílé kuličky z okolních keřů. 

Se špinavýma rukama a botama jsme se vraceli do školy. Dvě zastávky 

jsme jeli tramvají, od Divadla na Fidlovačce je to zadem do školy kousek. U 

šaten jsem se s dětmi rozloučila a připomněla jim, že se ještě dvakrát 

uvidíme. Děti působily vesele, zdálo se, že exkurze je bavila. 

Reflexe 

Exkurze u Botiče proběhla v podstatě dobře vzhledem k počtu dětí. 

Ideální by byla tak polovina. Sama bych asi pravděpodobně měla problémy 

děti zvládnout, byly roztěkané, neposlouchaly. Naštěstí tam se mnou byla 

Lucie. Z mé strany se vyskytlo několik nedostatků, ale domnívám se, že jsem 

neudělala žádnou výraznou chybu. 

Když jsme došli pod železniční most a někdo z dětí spatřil ryby, nechtělo 

se mi překřikovat celou skupinu a říci to všem. Teď vím, že jsem si měla 

všechny děti zavolat k sobě, počkat, až se ztiší, a teprve potom jim prozradit, 

že dole plují ryby. 

Problém byl u slézání žebříku, protože to trvalo dlouho. Také jsem 

podcenila jejich nepozornost, protože přestože jsem opakovala, že mají kreslit 

detail břehu, tak několik dětí začalo kreslit protější břeh v celkovém pohledu. 

Nedošlo jim, že pokud mají frotovat stejné místo, které kreslí, pak musí kreslit 

břeh, na kterém stojí. U některých sem to zachytila včas a mohli začít znovu, 

u někoho příliš pozdě na to, aby to měnili. 

Příjemně mě překvapilo chování dětí při konfrontaci s bezdomovcem. 

Neposmívaly se, nepokřikovaly. I bezdomovec je člověk. 

Zmatky před tunelem jsem způsobila já. Nedomyslela jsem, že se děti 

nebudou moci vystřídat, protože byl chodníček úzký. Měla jsem zastavit před 

žebříkem a postupně vyslat děti napřed do tunelu, a p3k nahoru po žebříku. 

Obrázek: z procházky 
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2.hodina 

Cíl 

Druhá hodina měla navázat na procházku. Uvolněná malba detailu měla 

odblokovat schematické vyjadřovací návyky a naučit více přemýšlet o barvách 

a používat je citlivěji. 

Průběh 

Další hodina se odehrávala ve škole ve výtvarném atelieru. Dětem jsem 

vysvětlila, že jejich úkolem bude na základě skic a frotáží vytvořit velkou 

malbu téhož místa. Chvíli trvalo, než si rozebraly skici, než si rozestavěly 

stojany nebo připravily pomůcky. Kdo neměl své, půjčil si něco z "erární" 

skříně. Některé děti se mě znovu ptaly, co mají dělat. Část dětí pracovala na 

stojanech, část na lavicích, dvě dívky na zemi. Často se způsob malby 

vzájemně podobal u sousedících dětí. Nejtěžší bylo některé děti přesvědčit o 

tom, že voda nebyla tyrkysově modrá. Některé mi tvrdily, že si ji tak pamatují. 

Po přestávce jsem dvě holčičky donutila začít znovu. Jedna se vůbec 

nedržela původní skici a místo detailu břehu kreslila celkový pohled na potok 

se zdí, nad nímž byla modrá obloha a stromy. Druhá kreslila potok v nadhledu, 

přitom stála hned u vody. Vyskytl se problém perspektivního zobrazení, které 

nešlo za tak krátkou chvíli vysvětlit. 

Dva kluci, kteří stály u stojanů vedle sebe malovali dlouho a soustředěně. 

V druhé půlce druhé hodiny jsme dětem řekly, ať začínají uklízet. Práce se daly 

na jednu stranu ateliéru na zem. Protože zbýval čas, Lucka rozdala dětem 

ještě A-čtyřkové papíry a zadala jim, ať napíšou krátkou povídku, báseň nebo 

úvahu o něčem, co je zaujalo na naší procházce. Asi za deset minut pár dětí 

svoje literární dílo přečetlo a my jsme se mohli společně podívat na výkresy. 

Když se Lucka ptala, kdo je nespokojen, zvedlo ruku více dětí. Většinou říkaly, 

že se jim to nepovedlo, nebo nelíbí, nebo že to bylo depresivní. Ti, kteří splnili 

dobře zadání, vytvořili velké abstraktní malby s citlivě lomenou barvou. Ti, 

kteří pracovali mechanicky, vykreslovali vzorek kamenné zdi a potok modře. 

Reflexe 

Malby závisely na skicách. Když byla východiskem skica detailu, děti se 

mohly více "rozmáchnout", protože to nepřipomínalo nic, co měly naučené. U 

dětí, které pracovaly podle skici celku, se objevovala schematičnost. Na 
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procházce, až na jednu výjimku, kreslily bez důkladného pozorování. Jejich 

obrázky se ale ostatním dětem líbily více než tmavé malby detailu. 

Barevnost ovlivnila nespokojenost dětí s výsledkem. Jeden kluk mě 

"obvinil", že jsem mu jeho výtvor zkazila tím, že jsem ho donutila přetřít sytě 

modrou barvu vody. Zvláštní bylo, že děti jak při závěrečném hodnocení, tak v 

písemných reflexích tvrdily, že Botič páchl. Já si nic takového nepamatuji. 

Obrázek: práce dětí- ty, které splnily a ty co nesplnily zadání 

3. hodina 

cn 

Zabývání se pocitem člověka bez domova má za cíl bylo zesílit sociální 

cítění, empatii a toleranci k jinakosti. Zároveň se děti měly poučit o 

psychologickém a emocionálním působení barev a jejich kombinací. 

Průběh 

Další hodinu jsme se opět vrátili k zážitku z procházky. Děti si dostaly za 

úkol přemýšlet o situaci člověka, kterého jsme viděli spát pod mostem. Měly 

se snažit vcítit se do jeho pocitů a pojmenovat je. Potom k nim měly přiřadit 

barevné tóny a z nich namalovat kompozici. Malbu mohly doplnit textem. 

Podle očekávání děti nebyly z úkolu nadšené. Byly trochu bezradné, tak 

jsem jim několikrát musela zopakovat, co přesně mají dělat. Některé zvolily 

škálu hodně tmavých tónů, jiné vybíraly z celé stupnice barev. Objevilo se 

několik spirálovitých útvarů, ale i konkrétní věc, jako list. 

Po hodině měl většina dětí práce hotové. Udělaly jsme kolem nich kruh a 

já s Luckou jsme se ptaly dětí na příčiny bezdomovectví, a na to, jak se jim dá 

pomoci. Já jsem pak dětem vyprávěla, jak jsem doma ubytovala člověka, 

který byl napůl bez domova a jaký to mělo konec. 

Potom jsme rozebraly několik výkresů. 

Reflexe 

O čem svědčila nechuť dětí k úkolu? Jejich odpor pramenil spíše z lenosti 

se nad věcmi do hloubky zamyslet nebo ze strachu odkrýt něco ze sebe. 

Na druhou stranu to byl úkol, který nechal dětem hodně volnosti v užití 

barev v kompozici apod. Byla to částečně spontánní malba. 



Obrázky- ukázky výkresů 

3.3. Tematické okruhy projektu Botič 

Potok Botič je projekt, který zasahuje do více vzdělávacích oblastí. Aby se 

mohl plně realizovat, vyžaduje ochotu jiných pedagogů se do něj zapojit. 

3.3.1.Potok 

V úvodním tématu se nabízí možnost exkurzů do ekologie a biologie. 

Přímo v terénu je možné odebírat různé vzorky, pozorovat živočichy, určovat 

rostliny. Voda se může podrobit chemické analýze. Biolog by mohl dětem 

přiblížit, jak mohl vypadat původní potok, ukázat, které druhy rostlin jsou 

původní a které zavlečené. 

Odebrané vzorky se mohou prozkoumat pod mikroskopem nebo výtvarně 

zpracovat. Když budou mít žáci hlubší znalosti o formách života u potoka, tak 

pro ně přestane být jen stokou, a uvidí v něm kus přírody, kterou je potřeba 

chránit. Pro školy, které sídlí ve městě, bych doporučila výlet k hornímu toku 

Botiče, který leckde připomíná neporušenou přírodu. Porovnání dvou prostředí 

potoka by mělo přispět k hlubšímu porozumění ekosystémům a k aktivnějšímu 

přístupu k jejich ochraně. 

Ze všech těchto podnětů může výtvarná výchova čerpat náměty ke 

zpracování. Mohou vznikat práce o konkrétních živočiších a rostlinách. Žák si 

může například představit, jak vidí ryba, může si pohrávat s představou, že je 

mikroskopický organismus plující ve vodě nebo vytvořit portrét stromu. 

Další možností kontaktu s potokem je plenérová malba. Lze se zaměřit na 

dno, břehy, proud vody, na celek i na malý detail. V malbě se mohou uplatnit 

principy různých uměleckých směrů a způsobů zobrazení. Ale hlavním cílem je 

zvýšit citlivost vnímání přírody a okolního světa. 

Vnímání potoka lze ještě prohloubit metodami akčního a tělového umění. 

K potoku si děti mohou lehnout, mohou jím procházet, poslouchat jeho zvuk. 

Mohou si představit, že jsou potokem, který leží v krajině a zároveň teče. 

3.3.2.Voda 

Voda je jedinečná kapalina, která má výjimečné fyzikální vlastnosti. Je 

prostředím, v kterém vznikl na Zemi život. Vyhloubila údolí, naplavila roviny. V 

podobě páry ji máme nad hlavou, tekutou ji pijeme a podobě ledu jí vidíme na 
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řekách. Naše tělo tvoří z velké většiny právě ona, je ve vzduchu, který 

dýcháme, v jídle, které jíme. 

V literatuře se existují příběhy o potopě, o vzniku světa. Často se 

vyskytuje v lidové poezii a v pohádkách. 

Všechny tato znalosti se dají rozmanitým způsobem využít a zpracovat 

výtvarně. Může se malovat zátiší se sklenicí vody, modelovat "prokousávání" 

geologickými vrstvami, graficky ztvárnit předměty spojené s vodou (potrubí, 

vodovodní kohoutek, lodě..) atd. 

Pod "tíhou" těchto ( a doufám že nejen těchto) poznatků, se lze opět 

vydat k potoku a kreslit proudění, nebo hladinu, analyzovat vodní barevnost. 

Podle fotografií hladiny mohou vzniknout zajímavé abstraktní malby. 

Nakonec projektu o vodě by každý žák libovolně zpracoval téma vody 

jako živlu. 

Obrázek: fotografie hladiny 

3.3.3. Město 

Inspirací pro téma město by byla návštěva muzea a prohlédnutí si 

archeologických nálezů v lokalitách podél Botiče. Lokalita, které by se 

věnovala pozornost by závisela na umístění školy. Děti by si měly z muzea 

něco odnést, bud'kresebnou studii předmětu nebo poznámky. 

Na návštěvu muzea by mohlo navázat hledání míst, kde bývala sídliště 

zaniklých kultur. Mohla by vzniknout landartová akce nebo např. společná 

venkovní plastika. 

Další možností je práce se starými mapami, dokumentující, jak město 

postupně pohlcovalo vesnice a okolní přírodu. Lze sledovat tvar města a fáze 

"pohybu". Jiný způsob sledování změn krajiny je srovnávání starých fotografií 

a současného stavu, které se může proměnit v dobrodružné hledání dávno 

zaniklých míst. Trochu dál od Botiče mohou odbočit barevné studie ulic a 

focení struktur architektury. 

V souvislosti s potokem je možné se zabývat městskou přírodou jako 

celkem. Daly by se nacházet kontrasty zarostlých, zanedbaných míst a 

úpravných parků. Děti by si mohly všímat, kde všude jsou rostliny schopné 

přežít, nebo jakou sílu mají kořeny stromů, nebo zaznamenávat výskyt zvířat. 
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Zajímavé bude zkoumat předěl mezi městem a okolní krajinou. Srovnat 

minulost s dneškem a zabývat se fenoménem periferie. 

S periferií souvisí i zvláštní téma chudých lidí a lidí bez domova. Jako 

úvodní motivace by byla ideální návštěva chudinské kolonie Slatiny na kopci 

Bohdalec. Možná, že by nám místní mohli vyprávět svůj příběh. 

Dále bychom mohli zkoumat tunely, kde přespávají a mosty, pod kterými 

se objevují jejich ležení. Podle situace by vznikly kresby, malby, koláže nebo 

akce v podobě darování něčeho, co by lidem bez domova udělala radost. 

3.3.4.Člověk a krajina 

Jak krajina ovlivňuje člověka? Má na něj stejný vliv jako on na ní? 

Na začátku by bylo dobré se věnovat antropologickému pohledu na 

člověka a rozebrat si jeho vývoj a způsob jeho bytí v krajině. 

Potom by následovala prohlídka části potoka se zaměřením na lidské 

zásahy do krajiny. O konkrétních zásazích by žáci museli zjistit dostupné 

informace a museli by zhodnotit vliv zásahu na potok a okolní krajinu a to jak 

negativní, tak pozitivní. Kromě dat by měli místo zpracovat i výtvarně. 

Například při dokumentaci tunelů se nabízí efektní námět pohledů dovnitř do 

tmy a ven do světla. 

Jako doklad o existenci civilizace jsou i předměty nacházející se v 

botičském toku. Sebrané předměty by se daly je slisovat a graficky otiskovat 

nebo je použít jako objekty. 

Posledním tématem by byl domov. Co je jeho základem, podstatou, co 

pro nás znamená. Zjišťovali bychom, co všechno do něj počítáme, jak moc 

známe okolí svého domu. Co by se stalo, kdyby najednou nebyl? Seznámili 

bychom se s příběhy, kdy celé vesnice musely ustoupit přehradě, dálnice nebo 

elektrárny, panelovému sídlišti. Téma ztráty domova odkazuje ke ztrátě 

paměti krajiny, k zániku příběhů, jak se stalo v Sudetských Čechách. Ztráta 

domova souvisí i s emigrací, válkou a s už zmiňovaným bezdomovectvím. 

3.4. Průřezové téma Enviromentální výchovy 

V minulém roce byl schválen rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, který obsahuje kromě obsahů jednotlivých vzdělávacích oblastí 

tzv. průřezová témata, která jimi prochází napříč. Jedním z šesti témat je i 

enviromentální výchova. 
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Vzdělávací oblast Umění a kultura, kam je zahrnuta hudební a výtvarná 

výchova, " poskytuje enviromentální výchově mnoho příležitostí pro zamýšlení 

se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního i sociálního 

prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot a 

přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí."31 

3.4.1.Tématické okruhy průřezového tématu 

Průřezové téma je blíže určeno tematickými okruhy a podtématy. 

Z okruhu Ekosystémy můj projekt postihuje témata vodních zdrojů, 

lidského sídlo - města - vesnice, kulturní krajiny. 

V rámci okruhu Základní podmínky života se projekt o Botiči týká: vody, 

ochrany biologických druhů, ekosystémů - biodiverzity 

V okruhu Lidské aktivity a problémy životního prostředí se zahrnuje 

problematiku odpadů a hospodaření s odpady, ochrany přírody a kulturních 

památek, změn v krajině a bylo by možné zapojit se do dlouhodobých 

programů zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti a akcí. 

V o k r u h u Vztah člověka k prostředí by s e nap ln i l o t é m a naše obec a 

aktuální (lokální) ekologický problém. 

Závěr 
Moje diplomová práce krystalizovala velmi dlouho a prošla mnohými 

proměnami. Avšak cítím, že se mi podařilo nalézt cestu, jak propojit výtvarné 

umění se vztahováním se k přírodě. Navíc je to cesta, která ač komentuje 

destruktivní dopady lidské činnosti na přírodu, není zcela negativní, dokonce 

dalo by se říci, že je v jádru optimistická. 

Musím se přiznat, že právě beznaděj při pohledu na mizení přírodních 

míst, bylo to, co mě často ochromovalo a zabraňovalo mi se radovat z toho že 

jsem člověk. Naštěstí jsem došla k poznání, že je nutné se postavit k životu a 

ke světu kladně. Ačkoliv tuším, že mé snažení nezachrání svět, zachrání 

alespoň mě. 

31 Rámcový vzdělávací program, staženo ze stránek Výzkumného ústavu pedagogického v Praze 
http://www.vuppraha.cz , s. 97 
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