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1 ÚVOD 

Téma mé diplomové práce je „Prostor veřejný, soukromý 

(osobní). Pokaţdé, kdyţ takto odpovím na otázku:  ,, Jaké  je 

téma tvé diplomky?“, dotazovaný se zarazí a chvíli potichu 

přemýšlí.  

Co vše tato slova obsahují? Co si lze pod těmito pojmy 

představit? Je neskutečně mnoho moţností, jak si prostor 

jako takový představit. Jako prostředí, které nás obklopuje, 

jako obydlí, pokoj, vesmír, nádobu, zvuky, světlo, pohyb 

…Nejspíše se kaţdému nejdříve převalí vlna nejrůznějších 

představ souvisejících s prostorem. Kdyţ tato vlna odplyne, 

po chvíli ticha zazní do prázdna: „Jak prostor?“ 

Hned na úvod této práce přiznávám, ţe od zadání uběhla jiţ 

moţná neadekvátně dlouhá doba, ale jistě to mělo své 

opodstatnění , a během těch dnů jsem měla moţnost neustále 

zkoumat prostor. Prostor veřejný, soukromý a osobní je téma 

nekonečně obsáhlé, neboť nás neustále provází, obklopuje 

nás a naplňuje. Po zadání tématu se najednou vše kolem 

mne, prostředí, ale i lidé a dění, začalo vztahovat jedním 

směrem, směrem k prostoru, k prostoru veřejnému, 

soukromému, osobnímu. Je velice zajímavé, jak lidské 

myšlení funguje a zaměřuje svou pozornost. Pro mne to 

znamenalo stále rozšiřování tématu. Na jednu stranu je to 

veliká otevřenost a moţnost, na druhé straně jsem se s tím 

při psaní potýkala. „Jaké okruhy mám zařadit a jaké zase 

vyřadit?“  

Tato práce nikdy nebude definitivně ukončená. Snaţím se 

zde předat své dosavadní poznatky, které jsem během doby 
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od zadání tématu, ale i doby předtím, zaznamenala. Je to mé 

vlastní zkoumání a jeho momentální výsledek. Jistě bude 

v době obhajoby jiţ zas o trochu jiný.  

1.1 Struktura práce 

První otázka, která pro mne vyvstala, byla: co je to prostor? 

A také, kde jsou hranice mezi veřejným a soukromým 

prostorem? Snaţím se na to alespoň z části nalézt odpověď 

v prvních částech práce, kapitolách „2. Prostor“a „3. Prostor 

veřejný/soukromý/osobní.“ 

Původně jsem si vybrala dané téma z důvodu jeho 

rozlehlosti a otevřenosti. Nahlíţela jsem na něj nejdříve 

z hlediska urbanismu, prostoru města a bydlení. Na prostor 

veřejný a soukromý ve smyslu „exteriér“- „interiér“ 

architektury, budov. Mé úvahy k tématu z tohoto hlediska 

popisuji v kapitolách „4. Prostor města“ a „5. Architektura“. 

V době zadávání témat diplomových prací jsem měla krátce 

před svou studijní cestou do Finska. Předpokládala jsem, ţe 

tam budu mít moţnost téma rozvinout o poznání nového 

ţivotního prostoru. Ve Finsku mě zaujala stránka prostoru 

soukromého, způsob, jakým ho zabydlujeme a sdílíme, co 

znamená „domov“, o tom v kapitole „6. Zabydlovaný 

prostor“.  

Kapitoly další se zabývají krajinou a poznáváním prostoru 

skrze pohyb: „7. Krajina – přírodní prostor“, „8. Pohyb 

v prostoru“.  

V závěrečné části teoretické práce se  snaţím  předat  své 

poznatky z cest, osvětlit proces mého zkoumání prostoru 
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veřejného, soukromého, osobního a proměnu chápání těchto 

pojmů. Kapitola „9. Mé cesty“. 

Následuje „10. Didaktická část“, která uvádí výtvarné 

náměty, které jsem měla moţnost z části realizovat v ZŠ Na 

Chodovci, pod vedením Marie Novotné v roce 2006. 

V části poslední je má výtvarná práce, která vyplynula 

z mého zkoumání prostoru. 

Tolik úvodem pro snadnější orientaci v prostoru mé 

diplomové práce. Je to prostor stále otevřený, jistě 

s některými slepými místy. Připomínám, ţe je to můj osobní 

pohled, s pouţitím a citacemi některých autorů, ale i tento 

výběr citací je mým vlastním výběrem v určitém prostoru a 

čase a pravděpodobně, kdybych měla moţnost veškerou 

literaturu prostudovat nyní znova, jistě by vše bylo jinak.  
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2 PROSTOR 

„Prostor je forma vnějšího názoru, v němž jsou uspořádány 

předměty jevící se jako vnější, mimo mne…“1 

2.1 Co je to prostor?  

To je základní otázka, která mi na začátku mého pátrání byla 

automaticky předloţena. 

„Prostor je úsečka od jakéhokoliv bodu k jinému, od této střechy 

k tomuto mraku, ke slunci a zase zpátky ke střeše. Z bodů přímky, 

z přímek plochy a z ploch tělesa…“2 ….. „čáry nebo přímky jsou 

všude, jsou to jen abstrakce. Kde je prostor sám o sobě jsou i 

přímky…Prostor je všude! Všude je co objevovat!“3 

Prostor = to co se „prostírá“ 

Prostor je vše, co nás obklopuje, je to prostředí, ve kterém 

ţijeme, je to místo, kde jsme, odkud jdeme, je to i celý průběh 

cesty, je to horizont, je to tady i tam, je to vesmír, planeta, 

krajina, město, obydlí, domov. Je to vše, co vnímáme kolem 

sebe, a hlavně prostor je to, v čem se pohybujeme a co 

pohybem poznáváme.  

Ve slovníku jazyka českého je pod heslem prostor uvedeno: 

„prostor = názorový zrakový útvar trojrozměrný“4  

Toto je velice stručná definice, co vše se ale pod ní skrývá?  

Jiný slovník filosofický říká: 

                                                             
1
 Kante in AJVAZ Prostor a jeho člověk,(2004), str. 161 

2KEHLMANN Vyměřování světa,(2005), str. 46 
3 KEHLMANN Vyměřování světa, (2005), str. 83 
4 Trávníček V.: Slovník jazyka českého 
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„Prostor je to, v čem se člověk nachází spolu s věcmi a tělesy, 

umožňuje teprve jejich střetnutí, to je vůči každé věci prvotní; je 

charakterizováno jako jedinečně jediné bytostnou rozlehlostí a 

rozprostraněností. V prostoru se teprve vyskytují jednotlivá 

jsoucna (věci) a lze se s nimi potkat. Mnohé prostory jsou 

vymezením jednoho jediného prostoru. Vyskytují se různé 

matematické a fyzikální prostory, jež jsou umožněny oním 

původním (prvotním) prostorem. Prostor teprve umožňuje určitou 

velikost jsoucího. Prostor jako forma bytí je bytostně spjat s časem, 

je jeho základní orientovaností, spolu s časem existuje a má 

dimenzi bytí. Může se nazřít v čistém nazírání. Časoprostor je 

uváděn do pohybu  původním bytím (probytím)“5 

Nechci zde vypisovat definice (několik dalších vkládám do 

přílohy). Slouţily však k mému prvotnímu průzkumu 

prostoru jako pojmu. Pokusím se zde nyní „zjednodušit“, jak 

je prostor obecně chápán, pokud to tedy vůbec lze. 

 Jsou dva základní způsoby nazírání na prostor:  

Prostor jako něco uzavřeného, něco, co má své hranice, co lze 

naplnit, co má svůj objem a obsah, z čeho lze vyjít, vystoupit 

a do čeho lze také vkročit. Prostor vnitřku. 

Druhým směrem lze naopak chápat prostor jako otevřený, 

rozlehlý, nekonečný, tedy prázdný prostor, jak je to jiţ dáno 

ve slově prostor – to, co se prostírá. Tak je tomu i 

v původním latinském označení prostoru, spatium (od 

něhoţ se odvozuje např. anglické space a francouzské 

espace). Původně znamenalo mezeru, volné místo a obsahuje 

i pojem „vesmír“. Takto je prostor také chápán 

v matematickém pojetí. Není to  prostor k obývání, blíţí se 

                                                             
5
 OLŠÉVSKÝ  Slovník filosofických pojmů současnosti, 2005 
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více k výrazu prostoru pro pohyb.  Newtonův prostor byl 

prázdný a v něm se pohybovala tělesa pod vlivem 

vzájemných sil na dálku. 

„Jaká realita náleží prostoru? Aby bylo možné tuto otázku 

zodpovědět, je nutno rozlišovat mezi prostorem jako představou 

naší obrazotvornosti, jako pojmem a jako sobě jsoucím předmětem. 

Je jisté, že představa prostoru (přinejmenším až k druhé dimenzi) 

není vyvolána libovolně nebo z vnějšku nýbrž, že nutně dotváří 

všechny naše smyslové představy o vnějším světě. V tomto smyslu 

Kant nazývá prostor apriorní formou našeho (vnějšího) smyslového 

poznání. Tím však není v žádném případě řečeno či dokázáno, že 

předmětům našich smyslů nepřísluší prostorovost, tj. skutečná 

rozlehlost, jako by prostor byl pouze subjektem. Členění a výstavba 

trojrozměrného „obrazu světa“ se ovšem naplňuje jen na základě 

rozmanité zkušenosti v souhře příslušných vnějších smyslů 

s komplexy představ, přenášením pozornosti a také 

s intelektuálním hodnocením a očekáváním.“6  

Prostor jako pojem vytváříme reflexí poměru prostorové 

představy k rozlehlosti skutečných těles. Jinak lze říci, ţe 

prostor je rozlehlé prázdno podobné schránce na tělesa. 

Tímto pojmem je sice prostor myšlen jako o sobě jsoucí 

předmět mimo rozlehlost skutečných těles, aniţ by mu však 

příslušela skutečnost. O sobě jsoucí prostor je myšlenková 

věc, v jejímţ základu ve skutečnosti leţí rozlehlost těles. 

V důsledku toho můţeme ve skutečnosti pomocí  pojmu 

,,prostor“ vytvářet objektivně platné výroky, které se týkají 

daných prostorových poměrů – jako polohy nějaké věci, tedy 

poměru jejího místa k jiným známým místům či vzdálenosti 

                                                             
6 Willow in AJVAZ,( 2004) 
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(distanci) více předmětů, tj. jejich prostorového odstupu 

(blízko, daleko). 

Pomocí pojmu prostor se dají také vyjádřit různé druhy 

prostorové přítomnosti. Těleso je přítomno v prostoru tehdy, 

kdyţ se svou rozlehlostí skutečně existuje. Tělesa svou 

rozlehlostí vyplňují prostor tak, ţe jednotlivé části 

imaginárního prostoru odpovídají jednotlivým částem tělesa.  

Těleso mění své místo pohybem, přitom však neopouští 

prostor.  

Prostor se rozpíná do třech hlavních směrů, jeţ jsou k sobě 

navzájem kolmé: má trojí rozměr (dimenzi). Matematickým 

prostorem se rozumí abstraktní rozlehlost, kterou zkoumá 

geometrie. 

Fyzika pod pojmem prostor rozumí (fyzikální prostor) 

skutečnou rozlehlost věcí, nebo také prostor, v němţ linie 

světelných paprsků platí za přímé, i kdyţ v gravitačním poli 

vesmíru v eukleidovském smyslu přímé nejsou (=zakřivený 

p). Jestliţe se v matematice a fyzice hovoří o vícerozměrných 

prostorech, pak se tím míní pouze aritmetická rozmanitost, 

slouţící tomu, aby byly matematicky popsány prostorové 

vztahy, aniţ by byly prostoru samému připisovány více neţ 

tři dimenze.7 

Toto tedy byla jakási terminologie na úvod. Nebudu zde více 

polemizovat o matematickém či fyzikálním pojetí prostoru. 

Nejsem v tomto směru nijak vzdělána. Měla jsem moţnost 

vyslechnout přednášku od doktorandky, pracující přímo na 

tématu prostor v matematickém oboru a přiznávám, příliš 

                                                             
7
 BRUGGER Walter, Filosofický slovník,( 1994) 
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jsem z této přednášky nepochytila. Mohla jsem jen 

fascinovaně sledovat psané vzorce. Bohuţel mi nebylo 

umoţněno je opsat, neboť práce, výzkum není zatím hotov. 

Jakmile to bude moţné, doufám, ţe ho budu moci trochu 

prozkoumat a najít vysvětlení pro to tajné písmo.8 

 Autoři ve sborníku Prostor a jeho člověk sice 

uvádějí:„Lidskou bytost si jen stěží lze myslet bez prostoru, 

v němž žije, o němž ví. Prostor si naopak lze myslet bez člověka.“  

Něčím je pro mne toto tvrzení sporné. Ano, prostor si lze 

myslet, tedy představit bez člověka, ale domnívám se, ţe 

prostor si lze pouze „myslet“ po naší předchozí zkušenosti 

z prostoru, tedy pokud v něm lidská bytost prošla, zjevila se. 

Pokud ho člověk nějakým způsobem jiţ zpracoval svými 

smysly a pohybem. 

Díky pohybu jsem měla moţnost poznat různé podoby 

prostoru, které si nyní jiţ mohu představit, ale před jejich 

skutečným „zaţitím“to nebylo tak zcela moţné. 

Prostor zde celkově chápu jako bytí v prostoru, jak praví 

Heidegger „bytí na této zemi“, bytí mezi, mezi nebem a 

zemí, „bytování“.9Tedy nejen prostor samotný, ale jeho 

vnímání a zabydlování. 

Prostor= místo existence 

Prostředí= prostor vyplňovaný zkušeností, kterou v něm 

zažíváme… 

René Maggrite: „takto vnímáme svět…Vnímáme jej jakoby mimo 

nás, přestože jde o pouhé duševní zpodobnění toho, co zažíváme ve 
                                                             
8 Zájemce o bližší teoretické poznání mohu odvolat na knihu: S. Hawking : Vesmír 
v kostce, Praha: Argo, 2002. 
9 Heidegger: Básnicky bydlí člověk, 1993 
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svém nitru“…Tomu co leží za okenní tabulí našeho chápání, 

musíme dát nejdříve strukturu, než dokážeme náležitě rozeznat 

jeho formu, natož pak čerpat potěchu v jeho vnímání. A zatímco 

tuto strukturu vytváří, co obraz na sítnici odívá vlastnostmi, jež 

vnímáme jako krásu, tím je kultura, konvence a poznání“10 

                                                             
10

 SCHAMA , Krajina a paměť (2007), str. 10 
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3 PROSTOR VEŘEJNÝ / SOUKROMÝ / OSOBNÍ 

Jaký je rozdíl mezi prostorem veřejným a soukromým? Kde 

jsou hranice těchto prostorů? Shoduje se pojem prostor 

soukromý s pojmem prostor osobní? 

Prostor veřejný a prostor soukromý by bylo moţné 

specifikovat stejným způsobem, jako je obecné rozdělení 

prostoru, na prostor otevřený a uzavřený. Prostor veřejný ve 

smyslu otevřeného prostoru, kam mají všichni lidé přístup, a 

prostor soukromý ve smyslu uzavřeného prostoru 

s hranicemi. Norbert Schulz tyto hranice specifikuje jako 

zem, stěna, klenba a také „čtvero“, čímţ je věc, řád, charakter 

a světlo.11  

Prostor SOUKROMÝ = neveřejný, osobní, privátní (ţivot, 

majetek, věk, sbírka, knihovna…) 

Prostor VEŘEJNÝ = ne soukromý, obecně přístupný12  

Toto jsou opět velmi stručné definice ze slovníku, ale je tomu 

tak? 

Po zadání tématu této diplomové práce jsem vytvořila velice 

krátké dotazníky, které jsem rozdávala lidem ze svého okolí. 

Byl to jakýsi první krok pro ujasnění mých vlastních 

myšlenek k chápání tématu, ale i průzkum, jak tyto pojmy 

vnímají lidé kolem mě. 

Dotazník obsahoval pouze otázky: „Co pro vás znamená 

prostor soukromý (osobní)/veřejný? 

                                                             
11

 NORBErT-SCHULZ, Genius Loci,  (1994) 
12 (V. Trávníček) 
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Podrobně jsou tyto dotazníky k nahlédnutí v opisu, viz. 

Příloha a v originále v přiloţeném materiálu mimo vazbu. 

Zde jsou obecně shrnuté výsledky této mé sondy: 

Často byl prostor „osobní/soukromý“ přirovnáván k jakési 

bublině, ochranné schránce kolem vlastní osoby, ale také do 

podoby bytu či pokoje (tato dvojakost, byla moţná 

způsobena tím, ţe ve znění otázky jsem ještě měla pojmy 

soukromý a osobní propojené, podle zadání práce. Postupně 

se mi ale více vyčlenily. 

Zajímavé je časté zmiňování svobody konání v takovém 

prostoru „prostor, kde si mohu dělat, co chci“. U několika 

odpovědí se osobní prostor přímo vymezil na prostor „který 

si určuji a ovládám já sám“, do kterého ostatní nezasahují.  

Prostor veřejný byl v této souvislosti udáván jako prostor, 

kde jsou dána pravidla konání a jednání. Je třeba se o něj 

dělit s ostatními lidmi. Byl přirovnáván k veřejným 

městským prostranstvím, náměstím, ulicím, kavárnám, 

sportovištím a veřejné dopravě.  

Tento průzkum byl pro mě zajímavý a zdůraznil otázku, kde 

je hranice mezi těmito prostory? 

Jsou to lidé? Velice jednoduše by bylo moţné označit prostor 

veřejný jako sdílený s lidmi a prostor soukromý jako vlastní 

prostor, o samotě. Lze to? 

3.1 Prostor veřejný 

Prostor veřejný je vše kolem mne, je to prostor, který mě 

obklopuje, v kterém se pohybuji. Je to prostor otevřený, do 

něhoţ lze volně vstupovat a z něhoţ lze vycházet.  Je to 
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vesmír, planeta, krajina, město. Je to prostor, který sdílím 

s dalšími lidmi, s ostatními. 13 

„Veřejné prostory města, nebo obytné zóny, poskytují příležitosti 

pro setkávání a denní aktivity lidí, umožňují jim být ve společnosti 

jiných lidí, vidět se a slyšet navzájem a poznávat jednání 

spoluobčanů v rozlišných situacích.“14 

Některé veřejné prostory mají zavírací dobu. V  určitou 

chvíli se „zamknou pro veřejnost“ a mohou se stát 

prostorem soukromým. V podstatě je moţné, aby se staly 

pro kohokoliv i prostorem soukromým, jestliţe se 

v takových prostorách náhodně ocitne zcela sám.  Pro mne 

totéţ platí i jinak. Soukromým prostorem se mi stává i les 

nebo třeba poušť, jestliţe jsem tam sama bez dalších lidí. 

V takové chvíli vnímám i prostor veřejný jako zcela 

soukromý. Jako prostor veřejný vnímám jakýkoliv prostor 

sdílený s jinými lidmi. Zvířata a příroda do soukromí příliš 

nezasahují (pokud se mnou zvíře přímo nekomunikuje, 

v takovém případě v prostoru sama nejsem). Pokud je 

v prostoru někdo další, s kým jsme v kontaktu, nebo vědomě 

vím o jeho přítomnosti, stává se pak tento prostor prostorem 

veřejným. 

Prostor veřejný se stále mění, je určitým ţivým organismem, 

je výsledkem působení více lidí, celé společnosti. Má svá 

pravidla, funkce. Je moţné se v něm pohybovat, 

komunikovat s okolím, sledovat cizí aktivity, učit se 

pravidla, návyky, zvyky, kulturu společnosti, jíţ jsme 

součástí, ale musíme také dodrţovat pravidla, která jsou tam 

                                                             
13 Anglicky bych tento prostor označila jako „public space“ 
14 GEHL Jan Život mezi budovami, ( 2000), str.17 
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dána. Takový prostor zahrnuje v sociologii tzv. „prostor 

sociální = social space, prostor, který vyjadřuje lidské 

sociální představy a pojmy vytvářené jakoţto důsledky 

lidského organizování, je to sociální konstrukce společnosti, 

která vzniká komunikací. Prostor sociální se liší od prostoru 

fyzikálního nebo geometrického, které jsou někdy 

povaţované za druhotnou abstrakci. Prostorové představy 

téţ někdy metaforicky vyjadřují sociální skutečnosti, např. 

sociální postavení (dno společnosti, vyšší vrstva. …)“15 

3.2 Prostor soukromý 

Prostor soukromý označuje prostor, kde mám „soukromí“. 

Prostor soukromý je prostor, kde jsem sama. Můţe to být 

kdekoliv. Je to prostor, kde jsem skryta okolí a cítím se 

bezpečně. Také ho je ale moţné chápat více v souvislosti 

s majetkovým rozdělením, s pojmem vlastnictví. Je to prostor 

uzavřený, určený hranicemi, plotem, teritoriem, zdí. Je to 

prostor, který jeho obyvatel můţe vlastnit, či si 

přivlastňovat, tedy ho lze i prodávat, měnit.  Je to prostor, 

který slouţí k vyčlenění z veřejného prostoru a k prezentaci 

jeho obyvatele – majitele. 16 

Prostor soukromý vytváří jakési podmnoţiny v prostoru 

veřejném tzv. „personifikací“ prostoru, coţ je přizpůsobení 

okolí individualitě osobnosti, vkusu a zájmům individua, 

majitele, obyvatele. Personifikace je vedle ochrany teritoria 

také kontrolním mechanismem. Tato personifikace prostoru 

můţe vznikat i v prostoru veřejném, např. kdykoliv se 

usadíme ve veřejném prostoru, „adoptujeme“ místo jako 

                                                             
15 JANDOUREK Jan Sociologický slovník, (2001) 
16 V angličtině bych tento prostor označila jako „privat space“ 
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příleţitostné teritorium. K  takové personifikaci poukazuje 

také značení míst v podobě „nálepkových galerií“ a grafitů 

na zdech měst. Personifikace vzniká z potřeby sebe identity 

a označení prostoru jako informace pro další příslušníky 

společnosti. Krátkodobě to můţe být třeba i jen značkování 

osobními věcmi, interakcí a takovými znaky, které informují 

okolí, ţe místo je jiţ obsazeno. To můţe oznamovat třeba jen 

taška poloţená na lavičce v parku. Personifikace probíhá 

častěji v interiéru, kde si uţivatelé prostoru při personifikaci 

potvrzují hodnoty a vkus a předávají o tom informaci 

ostatním (plakáty, obrazy, zeleň, osobní věci, rozmístění,…). 

Personifikace prostředí je také ukazatelem kontroly prostoru. 

Rozpory mezi veřejným a soukromým prostorem mi stále 

kolovaly v hlavě (tedy v mém osobním prostoru) při mých 

cestách. Jak je to například s toaletami? V Severní Americe 

nazývané „restrooms“, tedy „místnosti k odpočinku“. Na 

rozdíl od některých jiných míst, ve Spojených Státech jsou 

toalety k dispozici všude. Jsou věcí veřejnou. Tak by to asi 

mělo být, jsou tedy veřejné, zároveň si ale kaţdý jistě přeje 

mít při jejich návštěvě soukromí, přestoţe naším soukromým 

prostorem z hlediska vlastnictví nejsou. 17 

 Amerika je zajímavým místem pro studium prostoru 

soukromého. V době, kdy jsem psala tyto řádky, jsem 

pobývala u své sestry na návštěvě v texaském Dallasu. Texas 

je zvláště zajímavým příkladem.  

                                                             
17 Zde mi asi chybí to pravé odlišení, nemohu ale přijít na správný termín, možná by bylo 

vhodné použít termín prostor privátní, pro odlišení prostoru osamoceného od 

vlastněného? (Nejsem si tím ale jista a tak tuto terminologii ponechám zatím takto a 

budu jí podrobovat dalšímu zkoumání.) 
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Měla jsem moţnost poznat více států USA, existují v nich 

území, tzv. public lands, jakási země nikoho, kam je pro 

kohokoli moţné vstoupit a takovou krajinou procházet, jsou 

volně přístupné. Texas takovou půdu nemá. Aţ na několik 

státních parků a národních lesů, která mají svá pravidla a 

vstupy, je veškerý texaský prostor někým vlastněn. Všude 

jsou ploty a vše je ohraničeno.  

Sestra se svou rodinou bydlí v tzv. „Village“, oploceném 

prostoru pronajímatelných apartmánů. Je to jakýsi sterilní 

svět oddělený od okolí. Dallas je vůbec svět oddělených 

malých světů, čtvrtě jsou tu výrazněji odlišné. Některé 

oblasti podobné této „apartmánové“ jsou tzv. 

„condominiums“, tedy apartmány, ale s přímými majiteli, 

vlastníky bytů. Všude platí pravidla komunity, někdy 

zasahující více i do soukromého prostoru.  

Na rozdíl od mé domoviny, od Čech, kde bych řekla, jsou 

stále nemovitosti pořizovány s výhledem do budoucnosti, 

jak dlouho vydrţí pro další generaci a s přihlédnutím na to, 

jak se v nich bude ţít. V USA, se obecně lidé častěji stěhují, a 

tak dům či byt je pořizován rovnou spíše s kalkulací, jak 

dobře se bude prodávat, jaká je jeho trţní hodnota. Bydlení je 

věcí přechodnou. Je přihlíţeno také na prestiţ lokality a 

z toho plynou právě pravidla určená komunitou obyvatel 

v dané lokalitě. Někde jsou například zakázané květináče 

venku, nebo je nařízená stejná barva záclon a ţaluzií. Pro mě 

nepochopitelný je také např. zákaz věšení prádla venku, 

ačkoliv všechny byty mají balkony. To je ukazatelem 

„prestiţe“ lokality, s prádlem by bydlení vypadalo 

chudě.(Obyvatelé nemají peníze na sušičku…) 
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Inspirována Dallasem si říkám, ţe příhodným symbolem či 

znakem pro prostor soukromý by mohl být plot. Je to 

ukazatel vlastnictví a teritoria.  

Zde si dovolím zasáhnout do terminologie a vloţit vlastní 

termín: 

3.3 Prostor intimní 

Prostor intimní je jakýmsi přechodem mezi prostorem 

soukromým a osobním, je to prostor samoty a také 

představuje onu jiţ zmiňovanou ochrannou bublinu kolem 

mé osoby, která se zmenšuje podle blízkosti druhých lidí, 

prostor, kam pustím pouze své blízké.  Ochrannou zónu, 

která se u kaţdého jedince odlišuje (a která je velice často 

porušována zejména ve veřejné dopravě…). Dovolila jsem si 

přidat toto „území“ pod tento termín přesto, ţe ona 

ochranná zóna bývá označována jako prostor osobní18:  

„prostor osobní = psych. Personal space! Oblast, kterou si jedinec 

okolo sebe vytváří a udržuje a do níž ostatní nemohou proniknout, 

aniž by mu způsobili pocit nepohodlí; p. bezprostředně obklopující 

člověka, může být malý i velký…19prostor bezprostředně 

obklopující člověka, může být malý či velký, závisí na mnoha 

dalších okolnostech (vztah k přítomným, nálada, situace), či závisí 

na daleko trvalejších okolnostech, jako je kult. Tradice (důvěrná 

vzdálenost rozdílná u různých etnik, též různá možnost doteku, 

gest aj.; pomocí os.p. možno vyjádřit různé úrovně důvěrnosti mezi 

dvěma osobami nebo řečníkem a posluchači: a) důvěrná intimní, od 

                                                             
18 Tento prostor intimní bych přirovnala k anglickému výrazu „personal space“, bylo by 
tedy možné použít pro prostor osobní „inner space“? 
19 HARTL Pavel, Psychologický slovník, (2000) 
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doteku do 45 cm od těla, b) osobní od 45 do 120 cm, c) sociální – od 

1,2 m do 3,6 m d)veřejná za hranicí 3,6 m“20 

3.4 Prostor osobní 

Prostor osobní se mi postupně striktně vymezil na prostor, 

který je pouze v mé hlavě. Prostor mé osoby. Je to prostor, 

který mám neustále s sebou, obsahuje mé myšlenky, sny, 

úvahy a vnímání okolního prostoru, prostředí, ostatních lidí, 

společnosti, kultury. Do tohoto prostoru nemůţe nikdo jiný 

proniknout, do určité míry ho mohu mít pod kontrolou, ale 

jinak je stejně určován, ovlivňován zvenčí, podněty a děním 

mimo mě. O tento prostor se mohu pouze částečně podělit 

s okolím, pouze pokud chci, a to prostřednictvím mého 

konání v prostoru veřejném. Skrze rozhovor, sdělení svých 

myšlenek.  

Mohl by se také přirovnat k „prostoru egocentrickému“, který 

je „Nulový bod ode mne.“21 

Bylo by také moţné prostor rozdělit na prostředí jako 

prostor veřejný, místo jako prostor soukromý, tělo jako 

prostor intimní, osobu jako prostor osobní? 

Takto lze tedy nazvat prostor veřejný prostorem - vnějším a 

prostor osobní - vnitřním.   

Propojí-li se prostor soukromý a osobní v určitém prostoru 

veřejném, dojde k zvnitřnění určitého prostoru, vznikne 

místo.  

„Existencionální prostor je základní vztah mezi člověkem a jeho 

prostředím.“ 22Takovým vztahováním se člověka k prostoru, 

                                                             
20 HARTL Pavel Psychologický slovník, (1993) 
21 AJVAZ, Prostor a jeho člověk( 2004), str. 172 
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skrze poznávání prostředí, člověk utváří místa. „Prostor je 

soustava míst, soustava významných míst umožňuje člověku 

pravdivě žít.“23 

„Místo je to, kam se lze vrátit…není tedy libovolné kde, ale takové, 

které mám individualizováno, které se pro nás vydělilo 

z lhostejného kontinua možných „kde“ jako to, které 

místo…identitu místa tvoří souhra přiměřeně shodných lokálních 

rysů a způsobů jak se na to místo dostat.“24 

O personalizaci jsem se jiţ zmínila v souvislosti s prostorem 

soukromým, zde přiznávám, ţe opět nevím. Nejspíše by 

bylo třeba nějakého dalšího termínu „prostor zvnitřněný“, či 

by postačil prostor privátní. 

Jedním prostředníkem mezi prostorem osobním a okolím, 

tedy veřejným, je umění. Umění je předávání sdělení 

z osobního prostoru. V tomto smyslu, všichni umělci 

s prostorem pracují, ať je prostor přímo tématem jejich 

tvorby, či právě prostředkem sdělení, ale také třeba 

konečnou formou uměleckého díla. 

Jak je uvedeno výše, prostor veřejný/ soukromý/ osobní je 

tématem v jistém smyslu všech umělců. Domnívám se, ţe 

není vhodné zde vypisovat dlouhý seznam umělců a jejich 

děl. O některých, pro mne více se  dotýkajících  daného 

tématu se zmiňuji  v textu, nebo uvádím ukázku jejich díla 

v obrazové části práce. Na konci práce, za seznamem 

literatury také dodávám seznam některých umělců 

spojených s tématem, s odkazy na jejich internetové stránky.  

                                                                                                                                                                                      
22 Norbert-Schulz: Genius loci,(1994) 
23 Norbert Schulz: Genius Loci , (1994),str. 28 
24 Ajvaz (2004), str 84 
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4 PROSTOR MĚSTA 

„Po staletí se památky koncentrovaly uvnitř hradeb. Lidí přibývalo 

a bylo nutné je ubytovat. Vznikaly první nájemní domy. Místa 

bylo málo, a tak se život a práce i obchod odehrávaly na dvorku 

nebo chodníku. A právě ta hra mezi soukromým a veřejným, mezi 

rodinou a politikou, kompromis mezi mým a obecným vytvářel 

určitý typ občanské společnosti. Dělám si své, ale respektuji 

ostatní, protože i oni chtějí žít. Naše životy se navzájem dotýkají 

v tolika různých průnicích, které se nedají postihnout zákonem 

nebo předpisem, že se s nimi potřebuji domluvit a potřebuji jejich 

toleranci stejně jako oni mou. Můj byt můj hrad, ale mé město, to 

je kompromis.“25 

Nejdříve jsem o tématu práce, prostoru, uvaţovala hlavně 

jako o prostoru městském, z hlediska urbanismu. Veřejný 

prostor jako městská prostranství, ulice, náměstí, parky. 

Soukromý prostor pak představovalo bydlení, domov.  

V té době jsem měla přečtenou knihu „Ţivot mezi 

budovami“ od dánského autora Jana Gehla, který toto téma 

zpracovává velice zajímavě. Autor v ní poukazuje na to, jak 

je celkové uspořádání města, ale i detaily tohoto uspořádání, 

důleţité. Nejen pro pohyb lidí v něm, ale také pro celkovou 

atmosféru města a komunikaci mezi lidmi. 

Sama jsem rozený „Praţák“, tedy dalo by se říci městský 

člověk. Měla jsem také moţnost poznat blíţe například 

velkoměsto, jako je Londýn, kde jsem ţila necelý rok. Díky 

stáţi jsem okusila poklidný ţivot ve finském Rovaniemi. 

Během cest jsem jinak měla moţnost navštívit další evropská 

a americká města a nahlédnout i do Mexika… 
                                                             
25 CÍLEK Krajiny vnitřní a vnější, (2005), str.97 
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4.1 Mrtvá města? 

Překvapilo mě, jak velký rozdíl je mezi ruchem měst Evropy 

a Severní Ameriky.  Během psaní těchto řádků trávím čas na 

návštěvě v texaském Dallasu, je to pro mne velice zvláštní 

město. „Mrtvé“? 

Na ulicích téměř není moţné potkat lidi, s výjimkou několik 

ulic v centru během času polední pauzy na oběd. Ţivot zde 

určují auta. Auta na přechodech mají přednost, chodci STOP. 

Lidé vyjdou z bytu a rovnou nasednou do aut (pokud mají 

dům, tak mohou tuto cestu uskutečnit přímo skrze garáţ). 

Ulice jsou pak opravdu „mrtvé“ a komunikace mezi lidmi je 

omezena na naučené rozhovory s prodavači v obchodě 

(otázky o počasí, kráse potomků, slušivých brýlích, či 

velikosti kupovaného chleba….). Se sousedy je moţné se 

potkat v prádelně u sušičky, případně jsou sociální kontakty 

doháněny v podobě různých setkání, „party“, které pořádá 

speciální „care team“ pro sousedy z okolí. V Dallasu je také 

vše zcela „zkrocené“, trávníky, stromy. Lidem jsou přiřazené 

betonové chodníčky (pokud vůbec jsou). Je jim dán přímý 

směr pohybu a vše je daleko, je tedy třeba auta. 

Samozřejmě je toto můj subjektivní názor, mé vnímáni 

tohoto prostoru, není to tak ve všech amerických městech, 

moţná je to jakýsi znak Texasu. Například San Francisco je 

velice ţivé, komunikující město. Je zajímavé, ţe i sami 

Američané ho označují za město „evropského stylu“… 

O tomto problému automobilizace a omezení komunikace se 

zmiňují ve svých knihách J. Gehl i V. Cílek. 

„V moderním městě se již nechodí pěšky, ale jezdí …Města se 

mohou rozšiřovat, ztrácejí lidský rozměr daný pěší 
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dostupností…americká města již nejsou městem, ale replikovanými 

soukromými prostory.“26 

Tato definice mně přijde velice výstiţná, ale samozřejmě to 

není problém pouze amerických měst. Počet aut se zvyšuje 

všude a evropská města jsou jiţ také obalená jakýmsi 

shlukem „suburbie“.27  

V Praze je také tento jev velice znatelný, některé části centra 

města se „vybydlují“, obytné čtvrti se přesunují na okraje 

města do „katalogových domků“, v Čechách tak oblíbených. 

Místo bytů v centru vznikají kanceláře, malé obchody 

zanikají převálcovány velkými supermarkety a pěší 

dostupnost se také ztrácí… 

Začátek základních proměn v městském urbanismu Václav 

Cílek přisuzuje devatenáctému století:  

„Koncem 19. století však začala stavba vilových čtvrtí a později  

domkových suburbií. Celé čtvrti se staly mašinou na bydlení a 

spaní, ztratily ráz města. „Město je totiž jako velký člověk,“ čteme 

v renesanční literatuře?, a jako člověk má vyvážené proporce, tak i 

ve městě má být hlava neboli radnice nedaleko žaludku neboli 

trhu.“ Město není jen prostor k bydlení, ale hlavně k žití. 

Nenaplňuje jenom žaludek, ale také ducha nebo dokonce duši“28 

Další velké změny v uspořádání města se udály ve 

funkcionalismu. „Středověké město svým postupným růstem 

dotvářelo sociální prostor. Proto v něm tak rádi pobýváme. 

Moderní architektura je ovládána funkcionalismem. Ten vznikal ve 

30. letech 20. století  na vědě a lékařských poznatcích – požadoval 

                                                             
26

 Gehl – in CÍLEK, Krajiny vnitřní a vnější, (2005),str.100 
27 Cílek, Krajiny vnitřní a vnější (2005) 
28 CÍLEK, Krajiny vnitřní a vnější, (2005), str. 98 
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dostatek slunce a vzduchu pro zdraví vývoj těla… měřil.- Jenže při 

tom zapomněl na sociální vztahy…Bral v úvahu fyziologii člověka, 

ale ne sociologii. Domy jsou daleko od sebe, události jsou zředěné. 

Všude je daleko, takže se nikam nechodí… Ztrácí se tak možnost 

setkávání. Náměstí jsou nahrazena křižovatkami. A co hůř- ze 

sociálního prostoru zbyly jenom ty hrozné špinavé zaprášené 

trávníky… .Stavitel silnice vlastně vládne sociálními vztahy 

města“29 

„Trend vývoje od živých k nežijícím městům a obytným zónám, 

který doprovázel industrializaci, vedl k oddělení různých 

městských funkcí a spoléhání se na auta. To vše způsobilo, že 

s města stala bezvýrazná a monotónní.“ 30 

Města se stala rozlehlejší a lidé tráví více času přepravou, 

převáţně v autech. Obyvatelé měst mají mezi sebou jen 

pasivní kontakt a dále kaţdý sám provozuje soukromou 

aktivitu. Nepotkávají se, nekomunikují, přesto, ţe ţije ve 

městech lidí více a teoreticky by mělo být k sociálnímu 

kontaktu více příleţitostí. Sociální komunikace by ale přitom 

měla být hlavní funkcí veřejného prostoru. Prostor veřejný je 

o sdílení:„…právě přítomnost ostatních lidí, aktivit, událostí, 

zdroj inspirace a podnětů, tvoří jednu z nejdůležitějších 

charakteristik veřejných prostranství“31 

K tomuto mi „vyplula“ vzpomínka z  New Yorku, kde mě 

udivila situace v metru. Byla jsem zvyklá z cesty na kole 

potkávat lidi a mluvit s nimi při kaţdém zastavení 

v nějakém „zapadákově“. Kdyţ jsem se najednou ocitla 

v prostředí velkoměsta, kde by teoreticky měla být moţnost 

                                                             
29

 CÍLEK,Krajiny vnitřní a vnější,(2005), str.101 
30 GEHL, Život mezi budovami, (2000), str.23 
31 GEHL, Život mezi budovami, (2000), str.15 
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komunikace ještě častější, opak byl skutečností. Lidé po 

ulicích chodili, kaţdý pohrouţen do svého světa. V metru se 

mi stala zvláštní „situace“, kdy nastoupili dva chlapci, asi 

desetiletí a bubnovali si, pantomimou bubnovali, vyhazovali 

„jako“ tyčky do vzduchu… bylo to úţasné, nádherné a já si 

uvědomila, ţe to bylo představení pro mne, jen pro 

mne…ostatní lidé kolem, plné metro, stáli se svými „Ipody“ 

a nebyl jediný náznak reakce. Takový svět mě něčím děsí, 

doufám, ţe se nestane běţnou realitou, snad se zachová 

„setkávání“.  

„Veřejné prostory města, nebo obytné zóny, poskytují příležitosti 

pro setkávání a denní aktivity lidí, umožňují jim být ve společnosti 

jiných lidí, vidět se a slyšet navzájem a poznávat jednání 

spoluobčanů v rozlišných situacích.“32 

Různé formy kontaktu mezi lidmi mohou také označovat 

průchodnost mezi prostory veřejným, soukromým, 

intimním. J. Gehl udává formy sociálních kontaktů 

následovně: 

MÁLO INTENZIVNÍ  

– pasivní kontakty (vidět, slyšet)  

– náhodné kontakty  

– známosti  

– přátelství  

– tělesná přátelství  

– VYSOCE INTENZIVNÍ 33 

                                                             
32 GEHL Jan, 2000, str.17 
33 tamtéž 
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Pokud se aktivita ve veřejném prostoru vytratí, mizí také 

horní škála stupnice, ale také různé přechodné stupně mezi 

tím být s někým, nebo být sám. Hranice mezi izolací a 

kontaktem se stane ostřejší. 

„život mezi budovami lidem nabízí možnost být ve společnosti 

druhých uvolněně a bez velkých nároků…člověk nemusí být nutně 

s konkrétní osobou, ale být s jinými lidmi…“34 

Oproti televizi není člověk v takové situaci pouze pasivním 

pozorovatelem, ale je účastníkem, zapojuje se, je součástí.  

Pro setrvávání ve veřejném prostoru jsou velice důleţitá 

zákoutí. Místa, kde se mohu stát pozorovatelem. Gehl toto 

nazývá efektem okraje „Jestliže selže okraj, tak prostor nikdy 

neožije“35 

„Dobrá města, kde lidé prodlévají venku, mají nepravidelná průčelí 

a na svých veřejných prostranstvích rozličné opory – sloupky, 

podloubí…vidět, ale nebýt viděn.“36 

Města jsou v jistém smyslu naším teritoriem, tedy jsme-li 

jeho obyvatelé, kaţdý máme své cesty a místa, která známe 

více, podle toho, kam se vydáváme do práce a kam za 

potravou. 

4.2 Hranice, ploty 

Uzavřenost je určena hranicí. Hranice tak vymezují prostor 

soukromý. Heidegger: „hranice nejsou to, kde něco končí, ale – 

                                                             
34 GEHL Život mezi budovami, (2000), str.19 
35 GEHL Život mezi budovami, (2000), str. 152 
36 GEHL Život mezi budovami, (2000), str. 155 
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jak chápali Řekové - jsou tím, odkud zjevující se věci získávají svůj 

počátek.“37 

Gehl ve svých studiích uvádí také hranice určující stupně 

soukromí v souvislosti s bydlením, tedy obytným prostorem: 

Veřejný prostor 

Společné prostory v sousedství, městské prostory, náměstí, 

ulice… 

Veřejné prostory v obytné skupině – mají polootevřený 

charakter, mohou mít přechod do privátního vnějšího 

prostoru (př. předzahrádky, zahrada, balkon) 

 Privátní obydlí  

Soukromý prostor 

Hranice jsou důleţité jako faktor určující pohyb lidí venku a 

jejich vzájemnou komunikaci. Těmito hranicemi jsou hlavně 

přechody mezi privátním a veřejným prostorem, moţnosti 

snadného příchodu a odchodu z obydlí, dobrá místa pro 

pobyt v jeho okolí. Komunikaci mezi sousedy velice příznivě 

ovlivňují předzahrádky před domy, takové, kde je moţné 

něco dělat, něco se děje. Je dobré, aby měly nízké ploty či jiné 

ohraničení, je třeba, aby bylo vidět činnost uvnitř i venku, ale 

současně je plot ohraničením vlastního prostoru a pojistkou 

bezpečí, vymezení se. 

V duchu americké demokracie předepisovali zastánci 

americké městské idyly, jako Frank Jesup Scott, před 

rodinnými domy trávníky bez plotů, jeţ měly vyjadřovat 

společenskou solidaritu a soudrţnost a působit jako 

                                                             
37 Norbert Schulz, (1994),Str.13 
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protilátka proti městskému odcizení.38Tento počin během 

doby proměnil předzahrádky v tichá, mrtvá místa před 

domy, prázdné trávníky. Chybí u nich ochrana, jsou aţ příliš 

otevřené.  

Ploty jsou důleţitým mezníkem mezi prostorem veřejným a 

soukromým. Jejich výška a prostupnost určuje komunikaci 

s okolím. V současnosti se ploty (alespoň v okolí mého 

bydliště) zvyšují a stávají se nepropustnými. „Můj dům můj 

hrad“. Ploty dávají okolí najevo nedobytnost obydlí, 

podávají informaci o společenském postavení jejich majitelů.  

Překračováním hranic soukromého prostoru mezi sousedy, 

ať ve fyzické nebo duchovní formě, se ve svém díle zabývá 

Kateřina Šedá. Jeden z projektů Kateřiny Šedé, který přímo 

pracuje s tématem plotů a doslova jejich překračováním, je 

nazván „Furt dokola.“ Vznikl, kdyţ si Kateřina Šedá 

uvědomila, „že již nevidí v zahrádkách své sousedy, není koho 

pozdravit. Ploty kolem zahrádek jsou stále vyšší a 

neproniknutelnější.“ 39Chtěla opět své sousedy spatřit a přimět 

je, aby se viděli a komunikovali navzájem i mezi sebou.  

Část projektu se odehrála v místě bydliště autorky, v Brně 

Líšeň. Na mapě Líšně vytvořila kruţnici, jejímţ středem 

vedla přímku protínající osmdesát zahrad a domů. Tato 

přímka se jí stala cestou, kterou se následně přes svou čtvrť 

vydala. K uskutečnění takové cesty ale potřebovala 

spolupráci svých sousedů, které předem zkontaktovala, aby 

byli přítomni. Úkolem sousedů také bylo, aby byli 

                                                             
38

 SCHAMA Krajina a paměť, (2007), str. 15 
39 Přednáška Kateřina Šedá, Rolf Simmen „Živé poslouchání“, 21.listopad 2009, Výstava 
Rádio D-CZ, Galerie Tranzitdispley 
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nápomocní přistavěním nějakého objektu, který by 

zjednodušil přelézt plot. 

Celý projekt neskončil akcí přechodu plotů, pozemků, ale 

vyústil v konečný výlet do Berlína na Bienále současného 

umění v roce 2009.  Společně tam odjelo dvacet dvojic 

sousedů a ti na místě Skulpturen Park přelézali fragmenty 

vlastních plotů s pomocí dovezených předmětů z domova.  

Pozadí celého tohoto „sociálního“ projektu bylo provázáno 

další komunikací v podobě nepřímých rozhovorů mezi 

sousedy. Celkově nešlo pouze o překonávání plotů jako 

takových, ale o překonávání komunikačních bariér mezi 

sousedy, tedy plotů vnějších i vnitřních. 
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5 ARCHITEKTURA 

„Účelem architektury je vzrušovat nás. Architektura nás vzrušuje, 

jestliže dílo v nás souzní s univerzem, jehož zákony chápeme, 

uznáváme a posloucháme.“40 

Budovy mají otvory spojující s vnějškem, tedy mají vnitřek, 

jsou spojeny se svým prostředím tím, ţe spočívají na zemi a 

zvedají se k nebi. 41 

Pokud prostor veřejný začneme zvnitřňovat, usebírat 

směrem dovnitř, jakýmsi mezičlánkem městského prostoru 

je prostor vnitřní, architektonický. Je to druh prostoru nějak 

ohraničeného. Ohraničeného ze všech stran a otevřeného k 

zaplňování. Hranicemi architektonického prostoru jsou 

podlaha, stěna, strop. Okna jsou propojením do veřejného 

prostoru, jsou mezihranicí. Proto se dívají osamocení lidé tak 

rádi z oken?„Okno je prostorová struktura stavby, určuje vztah 

ke světu.“42 

 „Úlohou architektury je zprostředkovávat kontakt mezi vnitřními 

a vnějšími realitami, které mají jinak tendenci se od sebe vzdalovat. 

Úlohou architektury je poskytovat pevnou a spolehlivou půdu pro 

vnímání světa, půdu pro cestu k domovu.“43 

„Architektura se zrodila z dialektiky odchodu a návratu. Člověk - 

poutník je na cestě. Jeho úkolem je proniknout do světa a jeho 

význam uvést do sídla. Uvést do sídla v tomto případě znamená 

vybudovat hranice či „práh“, za nímž sídlo začíná. Na tomto 

                                                             
40Le Corbusier, (1923) 
41 Norbert Schulz, (1994) 
42 Norbet Schulz (1994), str.168 
43 KRATOCHVÍL Petr (ed.) O smyslu a interpretaci architektury, (2005), str. 24 
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„prahu“ se setkává „vnitřek“ a „vnějšek“ a architektura je tedy 

inkarnací tohoto setkání.“ 44 

Základní funkce architektury vznikla z potřeby přístřeší, 

ukrýt se před nepřízní počasí, deštěm, větrem, sluncem. 

Skrýt se někam dovnitř! 

Dnes jiţ architektura ale neplní pouze funkci přístřeší. Na 

návštěvníka, který do budovy vstupuje, architektura nějak 

působí, má také estetickou funkci. Jsou budovy obytné - 

soukromé a budovy veřejné, které slouţí přímo k setkávání 

veřejnosti. Tato jejich náplň je někdy skryta pod dalšími 

hlavními funkcemi. Jsou to místa jako kulturní centra, školy, 

sportoviště, kina, lázně, kavárny… Většina těchto budov má 

svou omezenou otvírací dobu, která je určená pro veřejnost. 

Po této době se uzavřou, a moţná se promění v prostor 

soukromý? 

Architektura můţe zanechat silný záţitek, záţitek 

z jedinečného prostoru. To, co na nás působí, není 

pouze exteriér budov, ale hlavně jejich interiér. Můţeme do 

nich vstoupit, nahlédnout dovnitř. Ač nejsem věřící, silný 

pocit údivu, respektu a pokory ve mne vzbuzují prostory 

kostelů a katedrál, ale také technické stavby45. Co je to, co 

vyvolává takové pocity? 

Je to samotný objem architektury, její vnitřní prostor, jeho 

výška, šířka a prázdnota. 

Architekturu vystihuje výrok architekta Snozziho 

„Architektura je prázdno.“46 

                                                             
44

 NORBET-SCHULZ Genius Loci, (1994), str. 170 
45 -pro milovníky starých technických staveb: www.fabriky.cz 
46 Přednáška 8.11.2005 Veletržní palác Snozzi Luigi „Architektura a město“ 
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Pokud vstoupíme do velkého prostoru, uvědomíme si svou 

„malost.“47 Tento proţitek z velkého prostoru můţe být ještě 

více umocněn, „přibližujeme-li se k velkému prostoru malým, 

když existují sekvence a kontrasty mezi malým a velkým“ 48  

5.1 Světlo 

Norbert-Schulz definuje hranice prostorů, které architekturu 

vytvářejí, jako: „zem, stěna, klenba a čtvero: věc, řád, charakter, 

světlo“ 

Chtěla bych se zde zmínit o dalším důleţitém prvku, který 

patří k prostoru interiéru, o světlu. Světlo navozuje zvláštní 

atmosféru vnitřku. Interiéry gotických katedrál jsou toho 

příkladem, ale nejen ty, je mnoho staveb, které silně 

zapůsobí právě prostorem a světlem.  

Jiţ před sedmi lety jsem byla na cestách ve Švýcarsku, 

hlavně za architektonickými skvosty moderní architektury. 

Ze změti nejrůznějších krásných staveb mi nejvíce utkvěly 

vzpomínky na úţas ze dvou, tedy spíše řečeno z jejich 

interiérů. Těmi stavbami jsou kostel od Franze Fuega a lázně 

od Petera Zumthora. 

Kostel od Franze Fuega je stavba z roku 1966, před její 

návštěvou jsem o ní nikde ţádnou informaci nezachytila. 

Leţí v malém městečku Meggen. Zvenku nevypadá nijak 

zvláštně, je to pouhá krychle bez oken, tyčící se kovová 

konstrukce, ve které jsou zasazeny desky. Uvnitř je prázdno, 

aţ na pár lavic a malý oltář, ale to, co dává celé stavbě 

jedinečný charakter, je světlo. Pokud vejde návštěvník 

dovnitř, zaţije něco neuvěřitelného! A ještě silnější je záţitek, 
                                                             
47 Takový pocit je o mnoho umocněn, octneme-li se v rozlehlé „prázdné“ krajině. 
48 GEHL, Život mezi budovami, (2000), str. 143 
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zasvítí-li venku slunce. V kovové konstrukci stěn jsou 

zasazené tence řezané mramorové bloky, skrze které proniká 

světlo z vnějšku a prosvítají tak kamenné ţíly.  

Druhou stavbou, kterou zde chci zmínit (doporučit 

k návštěvě), je stavba lázní ve Vals od Petera Zumthora. 
49Prostor této stavby je dokonalý ve svém čistém provedení 

s pouţitím různých druhů přírodních materiálů, dřeva a 

kamene.50  

Ve stavbě lázní ve Vals autor pracuje výrazně se světlem. V  

celém prostoru hraje světlo velice důleţitou roli. Jeho 

kontrast, světlá a temná místa, vytváří intimní prostor, 

atmosféru interiéru. I kdyţ přijdete se špatnou náladou, tato 

atmosféra vás uchvátí. Lázně tak přesně plní svou funkci. 

Světlo je v interiéru velice důleţité, můţe změnit charakter 

prostoru, exteriéru i interiéru. 

Doporučím zde ještě další dva architektonické záţitky 

moderní architektury, za kterými není třeba jezdit tak 

daleko. Jedním je Galerie Benedikta Rejta v Lounech od 

Emila Přikryla,51 druhou stavbou je klášter v Novém Dvoře, 

přestavěný architektem Johnem Pawsonem,52 kde jsem měla 

moţnost vidět proměnu z temného těţkého prostoru, který 

byl také velice zajímavý, v prostor odlehčený, světlý. 

                                                             
49 http://www.therme-vals.ch 
50 «Mountain, stone, water - building in the stone, building with stone, into the 
mountain, building out of the mountain, being inside the mountain - how can the 
implications and the sensuality in the association of these words be interpreted, 
architecturally? The whole concept was designed by following up these questions; so 
that it all took form step by step.»(Peter Zumthor) 
51 http://www.gbr.cz/ 
52 http://www.johnpawson.com/architecture/monastery 
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Přestoţe jakési základní uskupení zůstalo stejné, celý 

charakter budovy se změnil díky vpuštění světla dovnitř. 

Bylo by moţné zde pokračovat dlouhým seznamem 

architektonických zajímavostí a skvostů starších i mladších, 

u nichţ světlo hraje velice důleţitou roli v prostoru. Světlo 

tedy můţe navodit různou atmosféru53místa a pozměnit i 

náladu přítomných lidí.  

K této úvaze o světle mi prosím promiňte ještě jednu 

vsuvku. Je to starší vzpomínka, jiţ z roku 2003, kdy 

v Londýnské Tate Modern54 (přestavěná architekty 

Herzogem a De Meuronem), v její veliké hale ( jiţ zmiňované 

– viz. K.Šedá) „Turbine Hall“, která je sama o sobě úţasná 

svou velikostí a prázdným prostorem. V tom roce v zimě zde 

měl svou instalaci „Slunce“ Olaf Eliasson.55 Svůj projekt sám 

nazývá „Weather project“. Myšlenka Eliassonova projektu se 

zrodila ze zvyku „když se dva Angličané potkají, povídají si o 

počasí, tedy si sdělují to, co již oba vědí.“ Ve svých instalacích 

„Weather“ se Eliasson snaţí co nejpřesněji přenést dojem 

z určitého počasí z  exteriéru do interiéru. Zdůrazňuje, ţe 

počasí je v současnosti jedním z mála příspěvků, které ještě 

příroda dává městu.  

Pokud jsme jiţ venku, kdyţ začne pršet, nevadí nám to tolik, 

jako kdyţ jsme uvnitř za zavřeným oknem, které je v tu 

chvíli hranicí. V tu chvíli hraje počasí dosti důleţitou roli a 

my se rozhodujeme, zda se vůbec ven vypravíme. Projekt 

                                                             
53 Stejně tak jako hudba, tedy zvuk, s tímto také pracuje film a scénografie divadla. 

Stejného efektu působení světla využívají také autoři tzv. Dream World, barevného 

nafukovacího světa - prostoru 
54 Herzogem a De Meuronem 
55 www.tate.org.uk/modern/exhibitions/eliasson 
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také poukazuje na to, ţe počasí je jedním z ţivlů, nad 

kterými člověk nezískal moc. Eliassonovy instalace si hrají 

s lidským vnímáním, jak působí na naši náladu počasí.  

V Turbine Hall v zimě roku 2003 zářilo Slunce, celá hala byla 

prozářená jeho světlem, které opravdu hřálo. Účinek 

instalace byl tak silný, ţe lidé se jen tak rozvalovali na zemi a 

„slunili“se. 

Velké prostory nás ohromují, ale nejsou bezpečným 

příbytkem, nezabydlujeme je. Jsou to prostory přechodné. 

Budu-li dále prostor zmenšovat, další menší prostorovou 

jednotkou architektury, v poměru k člověku, jsou naše 

příbytky, které plní funkci zastřešení, ochrany, bydlení. 
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6 ZABYDLOVANÝ PROSTOR 

Heidegger uvádí:„bydlení je způsob, jakým jsme ty i já, jakým 

jsme my lidé na zemi“, na zemi-pod nebem, tj. mezi nebem a 

zemí, „svět je příbytek, který obývají smrtelníci.“ 

Ve sborníku Prostor a jeho člověk autoři popisují úrovně 

vnímání prostoru v rámci tzv. účelové redukce.  „Vnímám li 

prostor, působí na mě a nějak mne ovlivňuje, mění mé vyladění, 

k určitým typům činnosti mne ponouká, od jiných mne naopak 

zrazuje. Zabydluji-li prostor, vytvářím si domov, nebo domovský 

okrsek, zkrátka prostor, ve kterém jsem doma – jsem s ním důvěrně 

obeznámen. Prostor, který využívám, je prostor kam chodím do 

práce, kde nakupuji. Je to mé potravní teritorium… Vnímat, 

využívat a zabydlovat, to jsou tři možnosti, jak se k prostoru 

vztahovat.“56  

Tato myšlenka mi přijde velice výstiţná, prostor obecně 

vnímáme, prostor soukromý zabydlujeme, prostor veřejný 

vyuţíváme. Jelikoţ jsme ţivočišný druh, bylo by moţné 

přirovnat toto k teritoriu u zvířat. U nich jsou takovéto 

úrovně jejich prostředí nazývané aral – vyjadřuje domov  - 

tedy čistě místo hnízdění, pelech, doupě, noru a jejich 

nejbliţší okolí, to se rozšiřuje na biochor - teritorium, které je 

zahrnuto v biotopu – který zahrnuje celkové prostředí a 

podmínky, v kterých určité druhy ţijí. Zvířata se v prostoru 

tedy nepohybují ve volné přírodě, jen tak, jak se jim zachce, 

ale jejich pohyb je vymezen do pouze určitého teritoria.  Zde 

se můţeme setkat s termínem tzv. filopatrie, který znamená 

„věrnost domovu.“57 U zvířat se projevuje tím, ţe zvířata, 

                                                             
56 AJVAZ Prostor a jeho člověk,( 2004), str. 61. 
57 tamtéž, str.68 
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která se octnou dále od domova, mají mnohem větší 

úmrtnost neţ ta, která zůstávají doma. Neznají skrýše, 

únikové cesty. Jsou v cizím prostředí, jsou v nebezpečí. 

6.1 Domov 

„Domov je, kde chodíš po paměti,  

Kde žije s tebou smrt,  

Kde hrají si tvé děti.“58  

(Fr. Novotný, Domov) 

Prostor, který je obydlený, je obydlím, nazýváme ho 

domovem. Někdo v takovém prostoru ţije od svého 

narození. Domov říkáme místu, které je uţívané 

k přebývání, tedy pouze přechodně. Takovým prostorem, 

prostorem domova, bývá označována – skrýš, příbytek, nora, 

doupě, byt, dům. 

Místo, kde bydlíme, je pro nás prostorem soukromým, 

privátním. Postupně ho zabydlujeme, poznáváme, 

přizpůsobujeme. Je součástí našeho teritoria. Je to naše 

zvnitřněné místo kde spíme, jíme. Místo, kam se pravidelně 

vracíme, místo odpočinku. 

„Člověk bydlí, pokud se může orientovat ve svém prostředí a 

identifikovat se s ním.“59 

„Dům=dává nám intimitu, možnost přijít k sobě (usebrání). 

Poskytuje nám vlastnění a zároveň otevření se (okna, dveře) a také 

dávání – pohostinnost! V domě jsme schopni být sebou a držet svá 

tajemství! Vlastnění domu – domova je i dáváním, jsme v domě, 

bydlíme, abychom mohli vlastněním chápat, abychom mohli 
                                                             
58 František Novotný „Domov“ 
59 NorbertSchulz Genius Loci, (1994) 
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pohostinně přivítat, abychom v našem vlastnění zjistili jinakost 

přicházejícího a touto zřejmou jinakostí zakoušeli své bytí.“60 

Domov lze chápat různým způsobem: jako obydlí, místo 

pobývání a také jako součást našeho vnitřního prostoru. 

Obydlí nemusí být domovem, přestoţe je tak nazýváme. 

Domovem se stane pouze místo, s kterým se opravdu 

identifikujeme, které si získá nás a my jeho. 

„Kdykoliv vyrážíme do světa, porovnáváme nové a neznámé věci 

s tím, co známe důvěrně z domova. Domov je nabitý významem, 

vycházejí z něj naše znalosti a je také velmi úzce spjat s většinou 

osobních aspektů našeho života. Doma jsme nejvíce sami sebou, 

naše okolí nás zná i z našich slabých stránek, ale přesto nám 

poskytuje zázemí a ochranu. Doma se cítíme 

bezpečně…nemateriální věci z domova nosíme s sebou, spolu 

s myšlenkou na domov – jsou součástí nás samých… naopak 

budovy, které nazýváme domovem, během cesty opouštíme61…„už 

jsme doma uf…“62 

Domov je místo návratu. „Měl jsem svůj domov, kam jsem mohl 

jít, místo, kde jsem mohl složit hlavu a koumat nad tím, o co jsem 

přišel a co jsem zas získal, protože ksakru něco mi to všecko muselo 

taky přinýst.“63 

Domov jako takový, pro mě osobně, představují hlavně lidé, 

blízcí lidé, s kterými takový prostor sdílím. Prostor domu je 

obydlím, ale domov, ten je skryt v nás, nosíme si ho všude s 

sebou. Jsou to naše vzpomínky, to, kde jsme se narodili, 

                                                             
60 J. Strobachová in Povolání architektka (katalog výstavy),( 2003), str. 15 
61 “…..kmen nomádů nosí domov sebou, vnímá jinak?…ale i ti kdo svůj domov nenosí 
sebou se mohou cítit doma i jinde…“ 
62BALLANTYNE Architektura, (2008), str. 22-23 
63 KEROUAC Na cestě, (1980) 
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kultura a klimatické pásmo, z kterého pocházíme. Všechny 

tyto věci nás ovlivňují, aniţ bychom si to uvědomovali. 

Domov v tomto smyslu je tedy více neţ prostor soukromý, je 

součástí našeho prostoru osobního.  

Někdy je moţné si domov více uvědomit, pokud se vydáme 

pryč z domova. „Dvojím způsobem se můžeme dostat domů; 

první je, že zůstaneme, kde jsme. Druhý, že se vydáme na cestu 

kolem světa, a tak se zase vrátíme na místo, odkud jsme vyšli.“64 

„Vyrazit na cestu je jednou z největších životních radostí, 

nabízejících nové objevy a stimulaci, a návrat domů je také štěstím, 

jen jiného druhu.“…“je potřeba pocitu mohu se vrátit…je nějaké 

doma.“65  

Během mých cest se stal mým „domovem“ stan, tedy tím 

přechodně nazývaným domovem. Vnitřní vzpomínku na 

domov jsem si vezla stále s sebou, jeho fyzickou podobu 

domu, bytu, vyměnila za přístřešek. Vše v tomto chápání 

domova je relativní. Základem pocitu domova je moţná 

pocit bezpečí a klidu, který nám nejvíce mohou dodat lidé 

našeho nejbliţšího okolí, a také známost prostředí, v kterém 

se nacházíme. Stan byl mým spojením s tímto světem 

domova, který jsem opustila, ale vţdy jsem cestovala 

s myšlenkou na návrat. Nejen návrat za rodiči a místem, ale 

také kulturou a krajinou. 

Vypovídá to o tom, ţe „Reálná trojrozměrná budova, je jen 

jedním z aspektů, které vytvářejí pocit domova.“66 Prostor 

budovy chápu jako důleţitý pro navození pocitu bezpečí a k 

propojení všech těchto výše uvedených znaků místa, proč se 
                                                             
64 Gilbert Keith Chesterton in CÍLEK Makom – kniha míst, (2004), str. 6 
65 BALLANTYNE,(2008), str.23 
66 BALLANTYNE Architektura, (2008), str. 23 
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vracet: prostoru, lidí, kultury i krajiny kolem s vnitřním 

prostorem budov. 

„Víme-li, kdo jsme a odkud přicházíme, má naše identita pevné 

základy. Bez této znalosti se podlamuje. Toto vědění má dopad na 

naše zdraví, jak psychické, tak tělesné. Také posiluje nebo oslabuje 

sociální soudržnost, hodnoty a stabilitu… Jde také o schopnost 

míst poskytnout nám jistotu, zakořenit nás. Musíme vytvářet 

místa, kam lidé patří; místa, která náleží tam, kde jsou, a budovy, 

které na tato místa patří,“67  

6.2  Zabydlování - soužití 

Je zajímavé, jakým způsobem a jak různě lidé zabydlují svůj 

prostor, jak si na něj zvykají. Někdo má více, někdo méně, 

potřebu zabydlovat (i přechodný) prostor.  

S velice zajímavým „systémem“ jsem se setkala při své cestě 

po Švýcarsku, kde jsem navštívila svého kamaráda, tou 

dobou ţijícího ve „fungujícím“squatu.68Je to příklad ţivota 

v komunitě, při kterém třeba nutné si uvědomovat 

přechodnost takového bydlení. Bydlení ve společenství 

znamená mnoho kompromisů a musí mít svá pravidla pro 

všechny obyvatele. Ve squatu, který jsem navštívila, bylo 

několik zajímavých pravidel. Jedním pravidlem bylo: kaţdý 

obyvatel má mít svou místnost, tím je také omezen počet 

obyvatel. Ostatní prostory jsou určené všem (kuchyně, 

koupelny). Dalším pravidlem bylo pravidlo stěhování. 

                                                             
67 DAY ,Duch místa, (2004) 
68 Squaty ve Švýcarsku fungují v rámci systému, zákona. Pokud je dům neobydlen, delší 
dobu, lidé ho mohou zabydlit, je to vše na domluvě s majitelem, neboť pro něj je někdy 
také výhodné pokud někdo nemovitost udržuje. Nájemníci pak platí pouze elektřinu a 
vodu, bydlení je tedy komfortní. Pokud ovšem majitel změní názor a rozhodne se 
s budovou něco dělat, obyvatelé mají měsíc na vystěhování. 
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Kaţdý měsíc si obyvatelé squatu vyměnili pokoje. Všichni 

tak měli moţnost obývat pokoje různých velikostí a vyměnit 

výhledy z oken.  Toto pravidlo nedovolí obyvatelům si na 

místo příliš zvyknout, a tak jsou stále připraveni ke 

stěhování. Nenakupí se jim tolik věcí.  

Shromaţďování věcí je moţná jednou z přirozených 

vlastností člověka, tedy té skupiny lidí „sběračů“(Druhou 

skupinu tvoří lovci). Já k této skupině také patřím, stejně jako 

celá má rodina. 

Při mém odcestování do Finska a seznamování se tam 

s novou kulturou pro mne byly zajímavým místem Kirrpisi 

(„blešáky“bazary). Je to zajímavý systém bazarů, podobný, 

jak je známe, ale tento je volnější a věci jsou prodávány 

přímo majiteli. Ti tak mohou své věci přepustit do dalšího 

ţivota. Ve větší hale si můţe kdokoliv, pronajmou stůl na 

určitou dobu a naskládat na něj věcí, jak je libo. Kaţdý sám 

určí jejich prodejní ceny. Je to něčím velice osobité prostředí, 

kaţdý stůl vypovídá něco o svém majiteli. Jsou tam kromě 

oblečení a nádobí i věci osobního charakteru nebo vlastní 

výroby. Je to průnik soukromého prostoru do veřejného. 

Navštěvování těchto bazarů pro mne bylo první měsíc 

důleţitou náplní. Ani ne tak, ţe bych něco kupovala a 

schraňovala (zabydlovala své nové obydlí), spíše jsem 

chodila pozorovat lidi a věci, které byly na prodej. Byl to čas 

strávený pozorováním, skrze odkládané věci jsem poznávala 

obyvatele, kteří tam ţijí.69 

                                                             
69 blíže možné: Kirrpis video, viz DVD příloha. Bylo by zajímavé vystopovat příběhy 
některých takových použitých „nepotřebných věcí“ 
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Pokud nejsem na cestách, ţiji v Praze se svými rodiči. 

V rodině máme k sobě blízko, a tak sdílení privátního a 

soukromého prostoru není problémem. Známe se, 

respektujeme prostor druhého. První dělení o společnou 

místnost k bydlení, tedy o soukromý prostor, s cizí osobou 

jsem zakusila aţ na stáţi v Rovaniemi.  Společně o jednu 

místnost jsem se dříve dělila pouze se svým přítelem a 

v dětství se sestrou, takové dělení je ale odlišné.  

Vţdy jsem byla ta nepořádná. Jak jsem jiţ podotkla, moje 

rodina je rodinou sběračů, má sestra není jiná, ale je na rozdíl 

ode mne sběračem systematickým, pořádkumilovným. Vše 

vţdy měla pečlivě zařazené v krabicích a krabičkách. Já jsem 

jí její soukromý prostor narušovala svým nepořádkem. 

Sestra to nakonec vyřešila tak, ţe celý pokoj změřila a 

rozdělila provázkem přesně na dvě poloviny se slovy „a na 

své půlce si dělej bordel, jak chceš“. Přesto, ţe jsme měly 

jeden společný pokoj, obsahoval dva zcela rozdílně 

zabydlené prostory.  

Tato vzpomínka se mi vybavila právě na stáţi ve Finsku. 

Pokoj jsem sdílela společně s příjemnou dívkou 

z Kazachstánu, která „doma“příliš nebyla. Dostavila se do 

školy o měsíc později a já jsem měla dostatek času pokoj 

zaplnit. Našla jsem dvě neúplná kola, která jsem se tam 

snaţila dát dohromady, také jsem měla nasbíráno mnoho 

letáků. Nevím, co mé spolubydlící proběhlo hlavou při 

vkročení do pokoje, který byl mnou „plný“. S jejím 

příjezdem se ale pokoj proměnil, byl rozdělen opět na dvě 

poloviny, moji plnou a její prázdnou. Tentokráte bez 

provázku…Existovala neviditelná hranice našich 

vzájemných prostorů, vzájemně respektovaných. Pro mě 
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bylo zajímavé, ţe má spolubydlící neměla zcela ţádnou 

potřebu nějakým způsobem se v pokoji „zabydlovat.“ 

Moţná to bylo dáno tím, ţe byla v Rovaniemi kratší dobu a 

brala daný prostor zcela jako prostor přechodný.  

Moţná má kaţdý určitou časovou hranici, kdy si na místo 

začne zvykat a identifikovat se s ním, zabydlovat ho. Během 

svých cest bych u sebe tuto časovou hranici označila jako 

měsíc. Měsíc si někde „zvykám“.  Měsíc je pro mne asi 

dobou, kterou potřebuji, pokud mám někde zůstat déle, na 

„rozkoukání“, poznání jiné kultury, seznámení se s novým 

prostředím. „Zmapování teritoria“. 

Po kaţdém příjezdu na nové místo u mě proces poznávání 

prostoru začíná průzkumem okolí.(Zde uvádím pouze můj 

vypozorovaný systém…). Je to má potřeba. Moţná jsou to 

pudy, přetrvávající z doby prehistorické. Zmapování 

teritoria, jeho únikových cest, místa s potravou… Nejprve 

místo prozkoumám venku, tedy ve veřejném prostoru, 

teprve poté začnu zabydlovat soukromý prostor, vnitřek. To 

se děje na základě toho, co v sobě stále nosíme jako část 

domova – vůně, barvy, tvary, světlo. 

Po měsíci mého mapování, přizpůsobování se veřejnému 

prostoru, začalo naopak přizpůsobování soukromého 

prostoru mně. Rovaniemi bylo v mnohém odlišné od mého 

domova nejen zimou, tmou, ale hlavně celkovou atmosférou. 

Nechybělo mi nic podstatného, všechny mé ţivotní potřeby 

byly nadmíru uspokojené, prostředí, lidé, vše bylo velice 

příjemné. Ţivot na severu je velice klidný. Ve městě nikdo 

nespěchal. Celkový prostor byl jiný, horizontální, plochý. Na 

tuto okolnost si stěţovala jedna studentka pocházející 
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z rakouských Alp, chyběl jí jakýkoliv vyšší orientační bod. 

Tento problém jsem nepocítila, ani mě nevadily mrazy či 

nedostatek světla. Přesto, aniţ bych si to uvědomovala, 

chybělo něco k mému pocitu domova. K mému překvapení 

tím chybějícím z domova ve Finsku byly barvy a rostliny, na 

které jsem ze svého prostředí zvyklá. Bylo to způsobeno 

bělostí zimního období, kdy jsem se na severu ocitla, 

celkovou nebarevností prostředí. Studentské ubytování bylo 

světlé a jednoduché. Architektura v Rovaniemi byla také 

spíše světlá, na ulicích nebyly reklamy a všude jen krásné 

čisté bílo. Na absenci barev si stěţovali i moji spoluţáci, kteří 

do Rovaniemi přijeli se mnou.  

Nějak automaticky jsem začala vysévat semínka rostlin do 

různých kelímků, měla jsem potřebu zeleně. Na ţádném 

jiném pobytu jsem toto nezaznamenala, neměla jsem potřebu 

pěstovat rostliny, tím spíš, kdyţ jsem si byla vědoma, ţe 

místo je přechodné. Ale všude jinde byla zeleň vţdy 

v prostoru veřejném, venku v krajině. 
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7 KRAJINA  

„Dnes krajinou spíše jen projíždíme. Krajina se ztrácí.“70  

hranice krajiny- půda horizont a nebe71 

Krajina přírodní je jednou ze základních podob prostoru. 

Přírodní krajina, i krajina kultivovaná lidmi, má mnoho 

různých podob. Je to naše základní přirozené prostředí.  

Člověk krajinu kultivuje a dotváří, ale stejně tomu je i 

naopak. Krajina ovlivňuje člověka. Je zajímavé, jak je 

důleţité to, kde jsme se narodili, v jaké krajině jsme 

vyrůstali, v jakém klimatickém pásmu. 

„Krajina vždy ovlivňuje duši člověka, ba národa, takže 

charakteristiku jeho vlastností, je nutné začít popisem krajiny, ve 

které žije. Člověk vytváří k obrazu svému určitý typ krajiny, ale ta 

jej zpětně ovlivňuje.“72 

Různá krajina, přírodní prostředí, na nás různě působí, opět 

to záleţí na tom, na jaký typ krajiny jsme zvyklí z domova, 

co známe, co je nám blízké. Pro mne je takovým prostředím 

les, prostor uzavřený, kde se dá skrýt. Je to místo, které si 

vybírám jako úkryt ke spánku, zabydluji ho, na rozdíl od 

prérie, která je prostorem otevřeným a spíše neţ do klidu 

ponouká k pohybu.73  

Je zajímavé nevědomé vybírání místa. Myslím tím místo 

v krajině, místo k odpočinku, zastavení nebo ke spánku. 

Pokud jsem nocovala v takovém otevřeném prostoru, vţdy 

                                                             
70 CÍLEK, (2005) 
71 NorbertSchulz, (1994) 
72 Holeček, J. in CÍLEK, (2005) 
73 Přesto lidé pocházející z prérií to cítí naopak, les je pro ně nebezpečný, nemají 
přehled. 
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jsem hledala místo ke spánku déle. Hledala jsem místo 

nějakým způsobem kryté, pro můj vnitřní klid. Vybrala jsem 

nakonec třeba malý keř uprostřed prérie, coţ naopak 

absurdně mou pozici zviditelnilo. Hledání místa krytého, u 

nějakého porostu, je někde ve mně zakódováno. Všimla jsem 

si, ţe pokud mám moţnost, opravdu moţnost, vybrat si 

v krajině místo ke spánku, vybírám místa, kde jsem skrytá, 

ale vidím, kde mám přehled o okolním prostoru.  

Jan Gehl v prostoru města něco podobného nazývá „efekt 

okraje“.74 Je to přirozený pocit „mít krytá záda“, který je 

moţný například na okraji lesa s výhledem na louku, nebo u 

velkého stromu. Moţná to ani tak není přímo bezpečnost 

místa, ale jeho atmosféra „genius loci“, o kterém píší autoři 

Norbert-Schulz a Cílek. 

Zde si neodpustím krátkou vsuvku o krajině s vodou. 

Taková místa mají zvláštní „genius loci“ – duch místa. Voda 

dodává místu zvláštní atmosféru, energii. Dokáţe prostor 

krajiny měnit, můţe být v pohybu, či v klidu.  

Kdyţ jsem jela další rok po mé cestě v Americe opět do 

Skandinávie, tentokrát na jihu, téměř kaţdý večer jsem při 

přejezdu Norska a Švédska měla to štěstí spát u nějaké vody, 

jezera.75 

„Na Zemském povrchu není snad nic krásnějšího, nic tak ryzí a 

přitom tak velkolepé jako jezero. Nebeská pláň. Nepotřebuje žádnou 

ohradu. Národy přicházejí a odcházejí, aniž ji jakkoliv poskvrní. Je 

to zrcadlo, které příroda neustále obnovuje, jehož stále svěží hláď 

nemůže žádná bouře ani prach zkalit, zrcadlo, v němž všechna 
                                                             
74

 Viz.kap. Město 
75 Nevím jak je to možné, ale téměř vždy jsem nakonec nějaké objevila, ač pouze 
s nepodrobnou mapou ze starého autoatlasu… 
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nečistota, jež se na ně snese, zmizí, smetana odvanuta mlžným 

slunečným košťátkem, tou světelnou prachovkou, zrcadlo, na něž 

neulpí žádný dech na ně nadechnutý, které naopak svůj vlastní 

dech vydechuje vzhůru, aby se jako mračno vznášel nad jeho 

hladinou a dál se zrcadlil v jeho lůně.“76 

Pro mě se jezero stalo důleţitým místem klidu, místo bytí 

s prostorem. Skandinávská jezera, to je pro mne zvláštní 

pojem. Uhranula mě. Stala se mým poţitkem. Nikde jinde 

jsem se s takovou vodou zatím nesetkala. Jsou to temná, 

rašelinová, hnědá jezera. Jsou jako díra v zemi, nebo z ní 

naopak přímo vyrůstají. Obklopena kameny a kořeny 

stromů. Mají také svou vůni…Jezero je zvláštním druhem 

prostoru. Je plné, přitom je moţné se v něm pohybovat, je 

veřejným prostorem, ale přitom v něm lze schovat svou 

nahotu. 

Krajina je jednou z podob prostoru. Podle mého mínění by si 

měla zachovat statut prostoru veřejného, coţ někdy jiţ ztrácí, 

ale stále máme v Čechách moţnost celkem volného pohybu. 

Mám velice ráda konec podzimu a jaro před sadbou v české 

krajině, kdy je moţné jít přímo „za nosem“, tedy jít přes pole, 

lesy, louky. Zkušenost takového pohybu je nenahraditelná! 

Vţdy, kdyţ se vracím domů do Čech, ţasnu nad krásou mé 

domovské krajiny. Česká krajina je rozmanitá, mění se 

kaţdých pár kilometrů. Je plodná a přívětivá. Sice nemáme 

divoké hory a moře, ale vše je zde v lidském měřítku, vše je 

dostupné, není tak daleko. 

                                                             
76 THOREAU, Walden aneb život v lesích, (1991) 
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V České krajině téměř nelze zabloudit. Jakýmkoliv směrem 

půjdeme, vţdy narazíme po nějaké době na lidské obydlí. Je 

to krajina kultivovaná, ale kultivací někdy vzniká právě 

vzájemný vztah ke krajině.  

„Ne vždy chráníme krajinu, která nám přináší užitek, ale téměř 

vždy jsme citliví ke krajině, kde se cítíme doma, kterou máme rádi. 

Kulturní antropologové znají celou řadu způsobů, jak dosáhnout 

onoho pocitu domova- patří mezi ně vytvoření optického a 

duchovního středu teritoria, vymezení jeho hranic, pojmenování 

krajiny pomístními názvy a polidštění krajiny pomocí příběhů a 

pověstí vážících se k určitému místu. Celá záležitost funguje i 

opačným směrem- pocitu domova ztrácíme tam, kde nevnímáme 

hranice, mizí pomístní názvy i lokální příběhy...Analyzujeme li 

tento pocit pomocí pláten krajinářů nebo na fotografiích české 

krajiny, všimneme si několika základních motivů. Je to polní cesta, 

kříž nebo boží muka, chalupa ve stráni, pole a strom zasazený 

lidskou rukou. Zvláště objekty jako jsou kapličky, upravené 

studánky nebo lípa v polích, jsou místy, kde prostřednictvím 

lidského objevujeme a prožíváme krajinu. Jsou to místa kontaktu 

světa lidí a světa přírody, tím, začíná náš vztah ke krajině“77 

Krajina je pro člověka velice důleţitá, a ačkoli V. Cílek ve své 

knize píše o ztrátě krajiny a o tom ţe: „Dnes krajinou spíše jen 

projíždíme.“78, domnívám se, ţe do určité míry se lidé 

v současné době opět na krajinu obracejí a vrací se k ní. 

Probíhá migrace lidí nejen z venkova do měst, ale také 

z měst na venkov. Doufám, ţe venkov opět oţije a lidé se 

vrátí z globálního pojetí světa k lokálnímu, tedy rodné 

                                                             
77 Cílek (2005), str. 43 
78 CÍLEK (2005) 



 

61 
 

krajině, krajině okolí. Jedním ze způsobů, jak se k přírodní 

krajině lze opět vrátit je pohyb krajinou, cesta.  

 „Cesty a putování spojují místa, krajina je tedy také sítí cest.“79 

 

                                                             
79 Mládková (2008) 
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8 POHYB V PROSTORU 

„Prostor znamená volnost pohybu“ (Bruno Zevi) 

„Bez zkušenosti procházení prostorem zůstává vlastní uvažování o 

prostoru neúplné…Jen proplétání těla prostorem…může spojit 

prostor, tělo, oko a ducha.“80 

Pokud si představujeme nějaký prostor a pokud o něm 

mluvíme a určujeme nějakou polohu v něm, uţíváme určení 

místa tady, tam, zde, tamhle, daleko, blízko, vedle, nad, pod. 

Abychom mohli ale takové výrazy vnímat, je třeba mít 

nějakou předchozí pohybovou, fyzickou zkušenost 

z prostoru.  

„Každý prostor se rodí zjednáváním. Teprve prostor, jako pole 

možného pohybu mého těla, umožňuje rozumět slovům „tady, tam, 

blízko, daleko, rovný, křivý…at. Umožňuje vnímání prostorových 

jevů, které těmito slovy označuje.“81 

„…zjednávání prostoru, jako prostoru k pohybu nespočívá ani 

v pasivním procházení všech jeho koutů a zákrutů, spíše jde o 

proces, který lze přirovnat k dialogu s prostředím. Na jedné straně 

těžko porozumím nějakému konkrétnímu prostoru bez předchozí 

zkušenosti (v tomtéž, či podobných prostorech), na druhé straně se 

do nového prostoru vydám až poté, co jsem si je patřičně (byť jen 

částečně) mentálně předjednal. Fyzický pohyb v reálném prostoru 

si lze takto vykládat opět jako hermeneutický kruh: abych se lépe 

pohyboval, musím znát okolní prostor, abych lépe znal okolní 

prostor, musím se v něm pohybovat.“82  

                                                             
80

 Steven Holl: Paralexa in AJVAZ, Prostor a jeho člověk, (2004), str. 168 
81 AJVAZ, Prostor a jeho člověk, (2004), str. 222 
82 Havel, i., Mitášová M. in AJVAZ, Prostor a jeho člověk, (2004), str. 181 
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Pohybujeme-li se v prostoru, nějakým způsobem ho 

mapujeme, značíme. Prozkoumaný prostor se stává 

teritoriem. Pohyb je důleţitý pro naši orientaci v prostoru.  

Zde jsem se vrátila opět k tématu prostoru veřejného a 

odchýlila jsem se od jakési linie zuţování, ale právě 

průzkumem prostoru veřejného se dostáváme k prostoru 

osobnímu. Rozšiřujeme ho, zvětšují se nám obzory, zároveň 

se také pohybem více dostáváme sami k sobě. 

8.1   Cesta 

Cesta jako pohyb prostorem si mě něčím zcela získala. 

Takový pohyb je návykový. Je to rozšiřování ţivotního 

prostoru, pohled za horizont. Touha poznat, vidět a zaţít, co 

je za dveřmi, za rohem, kopcem, obzorem. Je to bytí jen tak a 

podivování se světu.  

„Hůů, to jsem netušil, že něco takovýho ještě existuje!“ 

(J.Kerouac) 

Ţivot je nazýván cestou, je pohybem, cestou v prostoru a 

čase…. 

Současná doba, globální propojení světa nám (zvláště mé 

generaci), umoţňuje cestovat téměř kamkoliv. Cestovní ruch 

je dosti „čilý“. Jsou různé podoby cestování. Poznávací 

zájezdy, které se nakonec promítnou v jakýsi zrychlený film. 

Je moţné cestovat vlakem, autobusem, autem, na motorce, 

lodí či letadlem. Svět se zrychluje, je moţné překonat tisíce 

kilometrů během jednoho dne, tedy cestu, která by dříve 

byla výpravou na několik let. Kladu si otázku co to je, co lidi 

vede k  cestování jen tak? Aby poznávali nové krajiny? Jack 

Kerouack to nazývá voláním: „Zaslechnout volání, zvednout 
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kotvy“83Je to zvědavost? Nomádské kořeny v nás? Útěk? 

Hledání sebe sama? 

Lidé cestovali, toulali se od nepaměti. Dříve to byla asi 

hlavně honba za novým teritoriem, za novými lovišti, ale 

také objevování nových kousků světa, za bohatstvím, 

poznáním a uvědoměním si nějakého jinde. Byli to potulní 

sofisté, rytíři, poutníci, objevitelé, tuláci, cestovatelé, 

dobrodruzi, vandráci, čundráci… 

Lidé podnikali a podnikají cesty z různých důvodů, 

nemyslím zde nutnou migraci, cestu za obţivou nebo 

nucený přesun kvůli klimatické změně či ţivelné katastrofě. 

Lidé podnikající cesty byli a jsou různého postavení, 

s různým zázemím, někteří nemají nic, ale jiní ani neměli 

přímý důvod opustit pohodlí domova.  

Poutníkovi se zcela změní vnímání času, čas se stane 

nepodstatným, a přesto se po návratu zdá neskutečně 

naplněný: novými zkušenostmi, záţitky, zcela jinak, neţ při 

našem setrvání doma.84 Na cestě se člověk můţe stát součástí 

celku, součástí krajiny, hory, větru, deště. Moţná se zde 

snaţím příliš předat nesdělitelné, moţná pomůţe slovníkové 

zjednodušení? 

„Cesta je pojem vyjadřující základní prapohyb, který vše 

rozpohybovává a uvádí na dílčí cestu (Tao). Tak je vše i u M. 

Heideggra, Patočky (Bytí), jež určuje jednotlivé dráhy. Po své cestě 

je třeba jít důsledně a chápat, že vše je v jednom, jedno je ve všem. 

Na své cestě můžeme poznat i sami sebe, poznat pravdu o světě a 

                                                             
83 KEROUAC, Na cestě, (1980) 
84 Zde by mohla práce být rozvinuta o téma časoprostoru, tedy prostor a čas, vše je 

relativní vnímání obojího…. 
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době, v níž žijeme. Svou cestou máme kráčet, přivlastňovat si její 

původnost, ryzost (autenticitu) jinak sejdeme na scestí a 

zabloudíme. Filosofující se snaží pohybovat od neautenticity 

k ryzosti své myšlenkové cesty, kterou má vykonat, která mu byla 

dána.“85 

Zde je pod heslem cesty zmíněné také bloudění. Bloudění je 

označeno za ztrátu cesty, nějak se ale s tímto výrokem 

nemohu ztotoţnit. Pro mě osobně je bloudění naopak velice 

důleţitá součást cesty, je to prvek na cestě, který nás zavede 

na nová místa, kam bychom po „normální“ cestě nedošli. 

Kolik je také příběhů spojených s cestou, v pohádkách je 

hrdina často poslán na cestu, neví, co ho potká, jde jen tak, 

jako třeba český Honza! „Jít do světa na zkušenou“. Naopak 

na své cestě literární i filmoví hrdinové většinou bloudí po 

těch špatně schůdných cestách. Vím, ţe ve výše citovaném 

bylo toto rčení myšleno spíše obrazně a přirovnáno spíše 

k cestě duchovní, ale i u duchovní cesty je bloudění důleţité, 

pomůţe nám uvědomit si nové věci…. 

Bytí na cestě můţe být označeno naopak za neustálé 

bloudění. 

„Naším opravdovým osudem je možná být věčně na cestě, neustále 

litovat a nostalgicky toužit, stále dychtit po odpočinku, a bez 

přestání bloudit. Posvátná je ve skutečnosti jen ta cesta, jejíž cíl 

neznáme, ale po které přesto vytrvale jdeme, kráčejíce temnotou 

vstříc nebezpečí, aniž víme, co nás čeká“86 

                                                             
85 OLŠÉVSKÝ (2005) 
86Zweid Stefan in MAFFESOLI, O nomádství, (2002), str. 45 
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„když není kam jet, nejlepší je jezdit všude a toulat se jen tak pod 

hvězdama“87 

V současnosti ţije „na cestě“ mnoho lidí. Myslím, ţe počet 

takových lidí se zvýšil nejen propojením, otevřením prostoru 

v prostor „globální“, ale také jakýmsi oddalováním 

zodpovědnosti mé generace. Tedy momentu zaloţit rodinu. 

Moţností je okolo takové mnoţství, aţ jsme my, myslím tím 

své vrstevníky, trochu rozmazlení. Toto je ovšem opět můj 

subjektivní názor, pocit.  

„ Bloudění …, je také něčím, co dobře vystihuje pluralitu osoby a 

podvojnost existence. Vyjadřuje rovněž zuřivou či zdrženlivou 

revoltu proti ustanovením řádu a předkládá dobrý klíč k pochopení 

latentního rebelantství mladých generací, jehož šíři teprve 

začínáme nahlížet a jehož důsledky jsme dosud nestačili 

změřit.…honba za nekonečnem.“88 

Cesta ale samozřejmě přináší autentičnost poznání, „vidět na 

vlastní oči, zaţít na vlastní kůţi“. Drobné objevy jsou na 

denním pořádku, stále se něco děje a něco nového zaţíváme, 

jiţ jen tím, ţe se dostáváme do nového prostoru. Na takové 

cestě není důleţitý cíl, cesta je sama o sobě. Cesta je také 

volnost pohybu, svoboda. Nejsme najednou vázáni 

majetkem a místem.  Ovšem je to také určitý sobecký úprk 

od povinností a „zodpovědnosti“, je to zjednodušení bytí. 

Cesta je pouze přítomnost tady a teď. 

8.2   Lidé v pohybu 

Cesta jako poznávání prostoru je věčné téma člověka. Je 

mnoho knih popisujících skutečné či smyšlené cesty. Knihy 
                                                             
87 KEROUAC Jack Na cestě, (1980), str. 28 
88 MAFFESOLI, O nomádství, (2002), str. 17 
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od Julia Verna, Jacka Londna, citovaného Jacka Kerouacka, 

Saint-Exuperiho, Rassmusena, vybavují se mi také 

Gulliveriho cesty od J. Swifta, Cesty na sibiř od Martina 

Ryšavého, mnoho dětských knih: Jakub a obří broskev od 

Jakuba Dahla, Carollowa Alenka v kraji divů, Tolkienův 

Hobit, Narnie, nebo i Honzíkova cesta od Bohumila Říhy. 

Toto je opravdu pouze výčet knih, které se mi v tuto chvíli 

vybavily, mohl by být velice dlouhý, zda by bylo vůbec 

moţné dobrat se nějakého konce. Také filmů o cestě je 

mnoho, jen kultura Road Movies.  Stále vznikají další díla, 

filmová i literární, jejichţ hlavním tématem je cesta. To vše 

přesto, ţe v  současné době jiţ není téměř co nového 

„objevovat“. Pokud se kdokoliv chce dozvědět něco o cizích 

vzdálených krajích, můţe pouze přisednout k počítači a 

zadat „heslo“, nebo cestovat na serveru GoogleEarth, 

počítačové mapě, a přímo si přibliţovat místa na opačné 

polovině zeměkoule. Přesto jsou lidé stále na cestách. 

Měla jsem moţnost potkat mnoho lidí, kteří podnikají 

dlouhou cestu, třeba i na několik let, pěšky, na kole, na 

motorce, autem… Překvapilo mě, kolik takových lidí je.  

Někomu se stane bytí na cestě stylem ţivota. Ve Velké 

Británii jsem se setkala s kulturou tzv. „pickerů“89, jejich 

pohyb je určen sezonní prací na farmách, od jara do 

podzimu ţijí v karavanu v Anglii, na zimu se přesunou na 

jih, kde je tepleji a levněji, převáţně do Indie. Tímto 

způsobem ţijí celé rodiny. (Migrují podobně jako zvířata.)  

Podobné přesuny, i kdyţ v jiných podmínkách, probíhají 

v Severní Americe. Mnoho lidí se přes léto přesune na sever, 

                                                             
89

 Od angl. Slova pick= sbírat, česat 
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na Aljašku, a s nastupující zimou se opět přesunují na jih, 

např. do Kalifornie. Není to putování v maringotkách, je to 

cesta s vysokým komfortem. Poutníky jsou většinou páry 

amerických důchodců, kteří pro svůj pohyb pouţívají tzv. 

RV= Recreation Vehicle. Opět něco americky neuvěřitelně 

velikého. Takový „domek na kolech“ musí mít 

neuvěřitelnou spotřebu, je o něco větší neţ průměrný 

evropský autobus. Zpravidla svým obyvatelům poskytuje 

takové vozidlo veškerý luxus. Mají koupelnu, plně 

vybavenou kuchyň, loţnici a koţená křesla za volantem. V 

Evropě by asi nic tak velkého neobstálo… 

Stále, i v současnosti, jsou národy nomádů, které udrţují své 

tradice. I v Evropě je moţné se s takovými národy setkat, 

např. v severní části Skandinávie, kde stále putují Laponci – 

Sámové. Přesto, ţe tradiční způsob putování zjednodušily 

sněţné skútry, rodiny chovatelů sobů jsou téměř celý rok 

v pohybu se svými stády. Mají několik skromných obydlí a 

jejich strava se skládá převáţně ze sobího masa. 

8.3   Chůze 

Chtěla bych zde popřemýšlet také o cestě ve smyslu pohybu 

prostorem, pohybu, ke kterému je třeba energie vlastního 

těla. Pohybu odehrávajícím se v lidské rychlosti, při které je 

stále moţné vnímat vše kolem i s detaily, je moţné se 

zastavit, je moţné prostor, krajinu zaţít. „Cestujeme, abychom 

prodlévali.“ (Patočka: Kacířské eseje) 

Pro takový způsob cesty je nejlépe jít pěšky. Chůze je 

nejblíţe zemi, kdy se člověk země neustále dotýká, vnímá 

prostor všemi svými smysly. „Chůze je propojení vnitřku a 

vnějšku.“ (Thoreau D.) 
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Britský umělec Hamish Fulton 90, jehoţ umění spočívá právě 

v chůzi a který se sám označuje za „walking artist“ k chůzi 

zmiňuje: „Fyzická angažovanost chůze vytváří vnímavost vůči 

krajině. Jdu po zemi, vetkán do přírody.“ 

Jiţ jsem se v kapitole o městě zmínila o celkové 

automobilizaci, chůze se tak dostala do jakési jiné roviny, ale 

stále je to lidská nejpřirozenější a potřebná forma pohybu. 

Moţná naopak, ţe „chůze jako taková a s ní spojený fenomén 

poutnictví, je v současnosti znovu objevováno a to nejen jako 

krátkodobé formy relaxace, ale také jako zapomenuté způsoby, 

přirozené komunikace, které nám umožňují hlubší spojení 

s přírodou a se sebou samým. Chůzí se můžeme prožitkově otevřít 

hlubšímu porozumění jemným vztahům a vazbám, které spojují 

věci kolem a zároveň uvnitř nás dohromady.“91 

Kromě chůze jsou dalšími moţnostmi pohybu na cestě, i 

kdyţ ne jiţ tak blízké zemi, jízda na kole nebo běh na lyţích 

(samozřejmě i další). Je to kaţdý druh pohybu prostorem, při 

kterém je potřeba vydat vlastní energii, při kterém je člověk 

v souladu s přírodou. Ve smyslu vyladění: nejen, ţe spí 

v krajině, koupe se v jezerech či řekách, ale také jeho čas se 

změní a tělo začne fungovat v souladu se sluncem, vstává se 

svítáním, usíná se setměním. Je v souladu, přibliţuje se 

Heideggerovu pojetí „bytí mezi, mezi nebem a zemí“. 

 

 

                                                             
90 Hamish Fulton vytváří od šedesátých let sochařská díla, obrazy, texty založené na jeho 
přímé zkušenosti s krajinou a pohybem v ní. Jeho umění je pohyb v prostoru. Je tzv. 
„walking artist“ Chodící umělcem.  Od r 1973, je jeho dílo výhradně založeno na přímé 
zkušenosti z vlastní chůze, více informací http://www.hamish-fulton.com 
91 Od země přes kopec do nebe..  /Zemánek, (2005) 
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9 MÉ CESTY 

V následující kapitole uvedu změny, které se odehrály 

v mém uvaţování (tedy v mém „osobním prostoru“) o 

prostoru veřejném, soukromém a osobním od zadání této 

diplomové práce. 

Bude to jakýsi zkrácený zpravodaj z několika mých 

posledních let, v nichţ jsem měla moţnost cestovat a 

poznávat nové podoby prostoru. V předchozím textu se jiţ o 

některých místech, které jsem měla moţnost navštívit, 

zmiňuji. 

9.1   Finsko 

Krátce po zadání práce jsme odjeli s dvěma spoluţáky na 

stáţ do finské Rovaniemi, měla jsem moţnost zaţít pět 

měsíců plných nových poznatků a inspirace, seznámení se 

s novými lidmi, jinou kulturou. 

O pobytu v Rovaniemi jiţ píši v kapitole „Zabydlování“. 

Nevím, zda to bylo mým zaměřením pozornosti na dané 

téma, ale jako by se v Rovaniemi většina přednášek, 

seminářů a kurzů, vše kolem, vztahovalo nějakým 

způsobem k mému tématu „prostoru“.  

Ač jsem předtím nahlíţela na téma práce jako na téma ţivota 

ve městě, jeho veřejné prostory, urbanismus, bydlení, 

v Rovaniemi, se mi dané téma pozměnilo, zvnitřnilo. Bylo 

pro mě zajímavé vnímat, jakým způsobem si člověk zvyká 

na cizí prostředí, jak se mu přizpůsobuje, a naopak, jak si 

přizpůsobuje okolní prostředí sám sobě, jaké je sdílení 

soukromého prostoru. Prostředí se změnilo, více neţ městem 

jsme byli obklopeni přírodní krajinou.  
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Vzhledem k tomu, ţe sever není tak hustě osídlen, na rozdíl 

od střední Evropy, mají lidé mnohem blíţe k přírodní 

krajině. I finské umění je často provázáno s přírodou, 

v pouţití materiálu, místem, či obojím92. Měla jsem moţnost 

absolvovat kurz „Land art“, při kterém jsem byla blíţe 

seznámena s pracemi Olavi Lanu, Andy Goldsworthyho, 

Timo Jokely, Agne Denes, Nilse Udo. Také jsme měli 

moţnost vyzkoušet novým způsobem materiály sníh a led, 

v kurzech „Snow a Ice sculpting“.93  

Umění ve Finsku je často zaměřeno na přímou účast okolí. 

Často se zabývá tzv. „comunity art“= komunitním uměním. 

Je to zvláštní druh veřejného umění (public art), v rámci 

kterého je hlavní náplní spolupráce se skupinou místních 

obyvatel, komunitou či s lidmi z okolí. Ti se ve 

výtvarných projektech stávají přímými aktéry, umělci. U 

takových projektů je třeba dobře znát dané místo a jeho 

obyvatele. Většinou má toto umění nejen esteticky působit, 

ale hlavně se snaţí řešit nějaký problém komunity a zlepšit 

komunikaci mezi jejími obyvateli. Ve městech je tzv. „public 

art“ více pro náhodné diváky kolem, zapojuje je, zkoumá 

jejich reakce, ale „předvýzkum“ místa není tak třeba.  

To, ţe je toto umění, zapojení lidí do umění, časté hlavně na 

severu, je moţná dáno právě prostorem. Lidé ţijí dál od sebe 

a kaţdá taková aktivita je důvodem a moţností k setkání. Je 

to tedy umění, které se snaţí lidi spojovat, řeší problém 

vzdáleností, oddělenosti, ale také hranic. Mnoho projektů 

                                                             
92 Land art – zemní umění, umění svázané s přírodou, vznikající přímo v krajině a 
z lokálních materiálů  
93sochařství ze sněhu a ledu, tyto kurzy pod vedením Marie Huhmarniemi - 

www.mariahuhmarniemi.net 
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v této oblasti se snaţí řešit i napětí mezi norskými, finskými 

a ruskými hranicemi v oblasti tzv. „Barents area“. Je to oblast 

kolem Barentsova moře, jiţ za polárním kruhem, s nízkou 

zalidněností, bohatým těţebním průmyslem, oblast několika 

národností. Původních Sámů (Laponců)94, Finů, Norů, Rusů 

i Švédů. Je to oblast napětí a rozporů, divoká krajina a velká 

průmyslová města. (Zajímavý projekt je „Northern 

Experiments: The Urban Survey 2009“95, při kterém 

spolupracovali vědci, umělci, sociologové a další profese ze 

všech výše řečených komunit – států.) 

Chtěla bych zde ještě zmínit jeden zajímavý projekt s ţáky, 

jehoţ autoři jsou Lea a Pekka Kantonen. Celý projekt se 

nazývá „Důleţité v mém ţivotě“ („Important in my life“, 

výstava v Rovaniemi Art Museum 3.3. - 30.4. 2006) a dotýká 

se prostoru veřejného, soukromého i osobního. 

Celý projekt zahrnuje několik částí. První z nich je „The Tent 

Project“, který začal jiţ v roce 1989. Byl inspirovaný snem 

Ley, ve kterém se jí zjevily tři stany s lidmi, ale na třech 

různých místech. Později zjistila, ţe to byli lidé Raramuri z 

Mexika, Setu z Estonska a Sámi z Finska. Lea a Pekka 

podnikly společně s dětmi dlouhou cestu, při které 

navštívily kaţdou z výše zmíněných národností a vţdy po 

nějakou dobu ţily s nimi. 

„Nechtěli jsme vytvářet řadu domorodého umění; lépe řečeno, naší 

myšlenkou bylo, ponechat naší západní individualistickou tradici 

                                                             
94 Sámové toto severní území, jejich původní oblast nazývají samy „země nikoho“, přesto, 
že platí daně z půdy….další téma které je možné zkoumat v souvislosti s prostorem – 
jakým způsobem je nakládáno s původním obyvatelstvem daného prostoru, podobný 
problém indiánů, např. Navahové v současnosti mají rezervace v pouštích Arizony… 
95 www.pikene.no, www.0047.org 
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umění vzájemnému působení s uměním, které vychází ze 

společenské tradice.“ 96  

Další jejich práce se od té doby odvíjela na spolupráci s lidmi 

z těchto tří rozdílných kultur. Je to projekt, který je 

příkladem „community art“, tedy společenského umění, 

umění s komunitou místních obyvatel, zaloţeného na 

spolupráci a komunikaci mezi lidmi a je zaloţené na 

předchozím výzkumu, zahrnuje také setkání, diskuze, 

workshopy, výstavy se školními skupinami. 

Jednou částí projektu je série fotografií nazvaná „My 

Favorite  Place“ (1999-2003), tedy „Mé oblíbené místo“. 

Fotografie vznikly ze spolupráce se studenty z Mexika, 

Finska, Estonska a USA, kteří patří k některé z menšin. 

Nejdříve je autoři, Lea a Pekka, poţádaly o vyfotografování 

jejich nejoblíbenějšího místa, posléze byli vyfotografováni na 

stejném místě s jejich autorskou fotografií. Poukazuje to na 

dané téma vnitřního, vnějšího. Dělí se s námi sice o jejich 

místo, ale přesto nejsme přímo na „jejich nejtajnějším místě“, 

neboť v tu chvíli tam jsme my, vetřelci, a místo je tedy jiné, 

neţ kdyţ pořídili svou fotografii. 

Další součástí projektu je vytvoření myšlenkových map se 

studenty z kultury Sámi, tedy Laponců. Studenti dostali za 

úkol vytvořit myšlenkové mapy, které vypovídají o nich 

samotných, zahrnout do nich to, co je důleţité v jejich ţivotě.  

Následně tento projekt cestoval a v kaţdé škole byly před 

lekcí vytvořeny podobné mapy. Cílem tohoto projektu bylo 

                                                             
96 .“We did not want to create a variation of aboriginal art; rather our thought was to 

have our own western individualistic tradition of art interact with art that comes from a 

social tradition.” ( Lea Kantonen in The Tent 1999.) 
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„představit“ Sámi kulturu dalším studentům. Na závěr 

vznikla instalace s osobními věcmi Sámi studentů.  

„Myšlenková mapa je cesta k rychlému poznání mladých lidí a tak 

možnému plánování prací, které jsou společně vytvářeny.“97  

Tento příklad zde uvádím jako jednu z forem umění. Je to 

příklad „community art“, kterým se u nás zabývá Kateřina 

Šedá. Takové umění je zaloţeno více na akci, neţ na konečné 

práci. Je pootvíráním našich prostorů navzájem… 

Jedinečným prostorem obsahujícím všechny druhy 

zkoumaných prostorů, tedy veřejný, soukromý, intimní i 

osobní pro mne byla jakási finská kulturní chlouba – finská 

sauna. 98 

Ve Finsku jsem se seznámila s typem krajiny pro mě zcela 

novým. Měla jsem moţnost na lyţích proniknout do 

nekonečných rovin nízkých lesů, prostoupených otevřenými 

prostory zamrzlých jezer a močálů, vše bylo více 

horizontální a také způsob pohybu byl jiný, mohl být aţ 

nekonečně rovný.  

Mé zaměření na téma prostoru se tedy proměnilo 

z městského veřejného na prostor soukromý a krajinu. Nejen 

při samotném pobytu, ale ještě více, kdyţ jsme se 

s kamarádkou a spoluţačkou Kateřinou K.99rozhodly cestu 

zpět do Prahy uskutečnit na kolech. Můj prostor veřejný se 

proměnil v krajinu a prostor soukromý ve stan, také se 

zvýraznila otázka, co je to domov? S prostorem se pro mne 

                                                             
97

 „Mind map is a way to get to know the young people quickly and to plan the works 
which are being made together.” 
98 (Blíže o sauně – viz.kap. Vlastní tvorba: Sauna) 
99K. Klímkovou, tímto jí děkuji, že se mnou tento nápad sdílela a uskutečnila. 
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také začal více propojovat pojem pohybu. Pohyb se mi 

během posledních let stal zásadní, velice důleţitou součástí 

pro poznání prostoru a moţná i jednou cestou k odpovědi na 

to, co je to prostor? 

Při cestě z Finska zpět domů jsem se sţila ještě více 

s Krajinou a pojmy prostor osobní a soukromý se od sebe 

začaly oddělovat a vůči sobě více vymezovat, aţ se postupně 

časem zcela oddělily. 

9.2 Amerika 

Po návratu ze Skandinávie, ze stáţe a jednoho a půl měsíce 

trvající cesty zpět, jsem se ocitla opět v mém „známém“ 

prostoru, v Praze, mezi povinnostmi. Chystala jsem se 

studium dokončit, avšak opět se přede mne postavila cesta. 

Prostor mě vyzýval k dalšímu objevování a průzkumu.  

Bratranec mě „ponoukl“, zda se nechci zúčastnit 

„cykloexpedice“100 napříč Severní Amerikou. Nikdy předtím 

jsem se myšlenkou na takovou cestu nezaobírala, ale 

najednou jsem zaslechla ono Kerouackovo „volání“. 

Připomněl se pocit bytí tady a teď, v přítomnosti, bytí 

součástí přírody, krajiny, prostoru. Tento pocit přehlušil 

jakékoliv ostatní racionální myšlenky a obavy, řekla jsem 

tedy ano. Důleţité je rozhodnutí a okolnosti přály, měla jsem 

moţnost přerušit studium, nějaké finance jsem získala ze 

zrovna končícího stavebního spoření. Přejezd pořádal 

bratrancův kamarád, Američan (Andrew Jamison, zkráceně 

AJ), pro mě zcela neznámá osoba. Byla jsem přijata jako 

                                                             
100

 www.whyiride.org 
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spolujezdec. Vše bylo zorganizováno pouze prostřednictvím 

internetu. 

Díky jiţ zmiňovanému zrychlování světa jsem se ocitla 

najednou na Aljašce, mezi cizími lidmi, v novém prostředí. 

Nebyla jsem předtím ještě nikdy mimo Evropu. První, co mě 

v novém prostoru udivilo, bylo měřítko. Měřítko všeho. Vše 

bylo obrovské. Tak by šlo nejspíše jediným slovem vyjádřit 

Ameriku. Obrovské byly vzdálenosti, auta, ulice, obchody, 

krajina101. Byla jsem v jiné kultuře, v prostředí s jinými 

pravidly.102 Vzhledem k začínajícímu létu bylo stále světlo, 

čas ztratil svou důleţitost. 

Během této cesty jsem si ujasnila pojem prostoru osobního 

tak, jak ho nyní chápu, tedy jako prostor v mé hlavě, mé 

vnímání prostoru a vzpomínky, prostor mé osoby, mé já, 

ego. Osobní prostor se více specifikoval na prostor mých 

myšlenek. Byl se mnou stále, ve vzpomínce na domov i 

v uţaslém sledování krásy hor, řek, jezer a lesů. 

Na začátku jsme cestovali společně tři. Já a dva Američané. 

Kaţdý z nás byl osobnostně zcela jiný, přesto jsme společně 

trávili téměř celé dny a také jsme sdíleli jeden stan. 

Co to obnášelo? Prostor soukromý zmizel, jediný můj 

soukromý prostor bylo kolo, to lze ale nazvat spíše 

soukromým majetkem. Zde se mi začal utvářet onen prostor, 

pro který nemám přesný výraz, je to prostor soukromý ve 

smyslu samoty. Prostor, který je někde na pomezí mezi 

                                                             
101 …i někteří lidé. 
102 Jiné splachování, jiné značky, jiné ceny v obchodech označené bez daně, jiný jazyk, 
jiné myšlení…Často jsme například stanovali u kostelů, pozemek u kostela patří Bohu, 
tedy všem lidem…, zákaz nahoty těla při smočení ve vodě, mohla by zatknout policie za 
exhibicionismus… 
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prostorem soukromým a intimním. Prostor, který ale na 

rozdíl od mého chápání prostoru soukromého není mým 

soukromým prostorem, neztotoţňuji se s ním, je jen na 

krátkou chvíli, ale přesto je prostorem, kde jsem sama, mohu 

se osvěţit, mohu vydechnout „uf“. Takový prostor mohu 

vytvořit kdekoliv, postačí k tomu samota. 

Asi si čtenář teď pomyslí, ţe zde v pojmech tápu a 

přiznávám, ţe ano, nemám zatím správné oddělení a výraz 

pro takový prostor. Soukromý prostor ale opravdu v jistém 

smyslu zmizel. Soukromý ve smyslu zabydlený, který nás 

váţe a vybízí ke shromaţďování věcí. Moţná díky tomu 

jsem se na cestě cítila tak svobodně, měla jsem pouze kolo a 

brašny, majetek byl mizivý.  

Cesta trvala celkem šest měsíců a vše důleţité obsahovaly tři 

brašny. Nyní jsem si i vědoma, ţe toho mohlo být ještě méně. 

Je neuvěřitelné, jak málo člověk k ţivotu, spokojenému 

ţivotu, potřebuje. Uvědomila jsem si, jak velký je rozdíl mezi 

tím, co člověk opravdu potřebuje a co jen chce!103 

Neustále jsme se pohybovali přírodní krajinou, krásným, 

rozlehlým, prázdným, přírodním prostorem. Poznala jsem 

mnoho nových podob krajiny. Hluboké lesy, hory ale také to, 

jak můţe být rozlehlá a otevřená step a poušť, je to prostor, 

který přímo vybízí k pohybu, k pohybu jakýmkoliv 

směrem:„prérie je rostoucí prázdnota prostoru“104 

Po takové době v krajině jsem se stala její současí a i naopak 

krajina byla součástí mě. Hlavně poslední měsíc, kdyţ jsem 

                                                             
103

 Po mém návratu, jsem měla až jakousi fobii z nahromaděných věcí doma, přeplněnost 
věcmi…již odezněla, ale stále se snažím již nezahlcovat… 
104 KEROUAC, Na cestě, (1980), str. 246 
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byla na cestě sama. Můţe to znít podivně, ale opravdu jistým 

způsobem se člověk stane součástí krajiny, přírody, je 

zvláštní i jakým způsobem na něj při takovém splynutí 

reagují zvířata, moţná člověk ztratí lidský pach (tedy moţná 

spíše získá zvířecí), pro zvěř se člověk stane součástí pozadí, 

nebojí se ho, není nebezpečný, přibliţují se blíţ (téměř mě 

nevnímala…). 

Celá tato cesta končila v texaském San Antoniu105 a poté opět 

zrychleně zpět do Prahy, s několikadenní zastávkou v New 

Yorku. Byl to pro mne neskutečný skok z ticha pouště do 

ruchu velkoměsta. Celou cestu jsem byla jak ve snu, ale zpět 

v takové civilizaci jsem měla pocit, který přesně vystihuje 

úryvek J.Kerouacka „ valím ty své nevinné oči, zvyklé jen na 

prach cest, na to čiročiré šílenství, na ten fantastickej 

maglajz…“106 

Byla jsem stále pozorovatel, i kdyţ ve zcela jiném prostředí. 

Celá cesta byla jako ve snu, fascinující byla krása hor, 

nekonečnost prérie, stejně tak jako zmatek velkoměsta – 

„prostor je všude, všude je co objevovat“…stále! 

„…a kdyby nebylo tržiště, nebyly by hory tak tiché a krásné, na to 

se nesmí zapomínat. Právě tímto kontrastem dává velkoměsto mír 

horám. Je lhostejné, kde jste, zda na tržišti nebo v meditaci pod 

nějakým stromem, pozorujte vše jako JEDINÝ prostor…“107 

                                                             
105 U mé sestry, podnikly jsme společně ještě výlet do jiného světa Mexika…již se mi 
nevejdou všechny vzpomínky a myšlenky…. 
106 KEROUAC, Na cestě, (1980), str. 102 
107 OSHO (2000) 
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9.3   Finnmark 

„ Tam na severu je všechno jednoduché a veliké – bílý sníh modrý 

led holé černé skály a vrcholy a moře…“108 

Poslední mé putování se uskutečnilo minulý rok.  Byla to 

zimní cesta, přechod severní oblasti Skandinávie nazývané 

Finnmark.  

Byl to onen pohyb prostorem s vyuţitím vlastní energie. 

Opět pro mne zas zcela jiná, nová zkušenost. Vzhledem 

k tomu, ţe jsem předtím neměla ţádné zkušenosti s takovým 

přebýváním v zimě venku, váhala jsem, ale ono „volání“ 

zvítězilo. A byla to cesta úţasu.  

Opět sdílený uzavřený prostor stanu a kolem jen nekonečný 

prostor bílých plání. Teprve zde se pro mě zcela naplnilo ono 

„jít přímo za nosem“. Bylo moţné jít téměř jakýmkoliv 

směrem a přesto zcela přímo. K orientaci nám slouţila GPS, 

tedy propojení s vesmírem nám řídilo naši cestu. Jen vytyčit 

směr a jít. 

Udivovala mě práce lidského těla, přesun energie. Jak mé 

tělo v tomto směru funguje, jak je schopné se přizpůsobovat 

podmínkám, prostředí, prostoru. Například bylo úţasné 

sledovat večer ve stanu odpařování, tedy sušení svým 

vlastním teplem. Vnitřní energie se stane vnější a naopak, 

vnější energie se čerpá dovnitř. Je to neuvěřitelný koloběh. 

(Koloběh energie, jako se jím např. zabývají umělci Fischli a 

Weiss.) 

Opět se naskytlo více a více otázek a můj údiv se stále jen 

zvětšuje. Jak se prostor promění teplotou, jakým způsobem 

                                                             
108 NANSEN (1956), str. 14 
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se orientujeme v prostoru, jak se orientují zvířata? Setkali 

jsme se s táhnoucími soby. Neuvěřitelné na jaký vnitřní 

popud se vydají na cestu, na tu správnou cestu. Pouze tiše 

pokračují planinou a pouze se šustěním kopyt ve sněhu.109 

Cesta na sever pro mne byla provázáním všech cest. Zas, a 

tentokrát ještě silněji, jsem měla moţnost splynout 

s prostorem, rozplynout se v něm… 

Velice pevně ve mně utkvěl také záţitek prázdna. Prázdna 

bílé tmy, tzv. „whiteout“. Je to zcela jiné prázdno, neţ tmavá 

tma. Řekla bych, ţe tmavá tma ve mně vyvolává spíše různé 

představy a mţitky, naopak čistý bílý prostor byl pocit 

prázdna, bezprostorovosti a bezčasovosti. Byla jsem pouze 

v onom momentu, mé oči jen hledaly jakýkoliv bod, kterého 

by se mohly zachytit, zaostřit na něj. Byl to zcela prázdný 

prostor, přitom byl ale naplněn větrem a sněhem… Je to 

moţné? Je moţné zaţít prázdno v prostoru? Jaké to je asi 

plout vesmírem? 

                                                             
109

 Byl by zajímavý průzkum z pohledu etologie... 
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10 DIDAKTICKÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce obsahuje řadu výtvarných 

námětů, které jsou ukázkou moţného zpracování tématu 

této diplomové práce „Prostor veřejný, soukromý, 

osobní“v hodinách výtvarné výchovy. U výtvarných 

námětů, které byly realizovány, jsou přidány reflexe z 

pedagogické praxe v ZŠ Na Chodovci.110 

Jak jsem jiţ několikrát v této práci uvedla je prostor vše, co 

nás obklopuje, kde se pohybujeme. Je to téma nesmírně 

široké. V současné době dochází aţ k přehlcení tohoto 

prostoru kolem nás. Toto přehlcení není pouze vizuálními 

podněty, ale přichází k nám také mnoho zvuků, pachů. 

Prostor je často přeplněný lidmi.  

Tato přílišná nabídka podnětů z vnějšku se tak aţ slévá do 

jedné čmouhy, je na člověka kladen nátlak, úkol, jak se 

s přemírou informací vypořádá a jaké vjemy si vybere jako 

příjemné a nepříjemné. Je třeba si vybírat. Je důleţité, zda se 

umíme zastavit a zaměřit se na detaily a jednotlivosti. Zpět 

k věcem samým, ne jen proběhnout kolem.  

I pro své vlastní ujasnění si zde poloţím otázku: o co se 

snaţím jako učitel?  

Jiţ se docela dlouho pohybuji v praxi, přesto, ţe ne ve školní, 

ale pracuji s dětmi předškolními. Pro ně je poznávání 

prostoru hrou a mají zcela jiný pojem času. Přesto je 

z některých dětí cítit určitý tlak, který je na ně předáván. 

Zaznamenala jsem, jak je v současnosti vše uspěchané.  Co je 

čas? Jak relativní je čas? Toto téma by bylo na další 

                                                             
110 Obrazová část, je pouze výběr fotografií, více je k nahlédnutí v DVD příloze. 
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diplomovou práci…Kdyţ pracuji s dětmi, vidím, jak jejich 

okolní prostor je uspěchaný, někteří rodiče stále někam 

pospíchají, nestíhají, honí je. Chtěla bych tedy své ţáky, 

studenty, přimět zklidnit, zastavit se, zaţít chvíli klidu a 

přimět je k tomuto klidu rozhlédnout se kolem sebe, začít si 

vybírat a všímat si detailů z té „čmouhy“111. Nechci jim říkat, 

jaké detaily si vybírat. Myslím, ţe jiţ jen to „zastavení“ je 

určitým pokrokem. 

K takovému zastavení také patří lidská komunikace. Člověk 

je tvor společenský a řeč, sdělování a sdílení s ostatními je 

jeho přirozeností.112Pokud ţáci budou umět komunikovat 

mezi sebou a navazovat pozitivní vztahy jiţ od mládí, ve 

škole, komunikace se stane samozřejmostí a bude pak 

zpříjemňovat kaţdodenní souţití s ostatními ve společnosti.  

Měla jsem moţnost, jak jsem se jiţ také asi zmiňovala, „učit“ 

několik let děti předškolního věku. V době po zadání tématu 

to bylo v KD Dobeška. Pokud se rozvzpomenu nazpět, ještě 

před zadáním tématu této práce vše, vlastně jakékoliv 

konání, nějak souviselo s prostorem, tím spíše s prostorem 

veřejným či osobním. S předškolními dětmi jsem měla 

moţnost trávit celé dopoledne a velice častou naší činností 

byly tzv. „výpravy“. Byly to průzkumné výpravy po okolí. 

Prozkoumávali jsme nové moţnosti cest, učili se číst z mapy 

a vytvářeli své vlastní, stavěli příbytky, „pelechy“, města, 

domy, chodili poslepu, zaplňovali a vyprazdňovali prostor, 

hledali poklady, prozkoumávali detaily lupou, následně 

jsme nabyté poznatky zpracovávali v interiéru v podobě 

modelů, map, kreseb, maleb. Z těchto „praxí“ ani neexistuje 
                                                             
111 Cílek (2005) 
112 Wright (2004) 
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dokumentace, nepřemýšlela jsem o těchto chvílích jako o 

podobě praxe. Nebyly to ţádné přímé projekty, byla to hra, 

hra a improvizace podle momentálního vyladění dětí, podle 

počasí. Snaţila jsem se o to, aby se děti učily určité 

samostatnosti, vymýšlely své vlastní příběhy a nacházely své 

vlastní objevy. Ponechat jim „prostor“. 

Doufám, ţe svým pedagogickým a lidským působením také 

přispívám k vytvoření příjemné atmosféry, tím je snad 

moţné u dětí odbourat strach, strach z chyby. Rozhodně 

uznávám to, ţe ţivot je boj a soutěţivost je určitou lidskou 

přirozeností113, ale také je ţivot hra, ke které je potřeba 

spolupráce a vnímání okolí, kreativita, vlastní uvaţování a 

pravidlo, ţe „chybovat je lidské“. O tomto se zmiňuje také 

arch. Michael Raynolds v dokumentu Architekt odpadu.114 

Zdůrazňuje potřebu moci dělat chyby, nemělo by zmizet 

„právo na nezdar“. Je třeba zkoušet a mýlit se, jedině tak můţe 

člověk objevovat. Je to ono bloudění, smysluplné bloudění. 

Strach z nezdaru jsem zaznamenala u mnoha dětí a ţáků, 

většina z nás ho má v sobě zakódovaný, strach z vlastní 

chyby. Při praxích jsem se snaţila o překonání tohoto strachu 

z technik a experimentování. Co u svých ţáků odmítám je 

věta„já to neumím“. Je to pouze strach z toho, ţe výsledek 

bude špatně, ţe „nevyhoví“. Nechci po svých ţácích toto 

„vyhovit“, ale právě nalézt svou cestu. (Samozřejmě si sama 

nejsem vůbec jistá, zda bude tato práce vyhovovat.)  

Téma prostoru je velice obsáhlé a má nejrůznější moţnosti 

vyuţití. Můţe se na něj pohlíţet z hlediska urbanistického, 

ekologického, psychologického, sociálního. Toto téma by 
                                                             
113 Wright (2004) 
114 Architekt odpadu, (2007) 
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bylo moţné v rámci vyučování vhodně propojit s dalšími 

předměty v rámci rámcového vzdělávacího programu, 

například se zeměpisem, přírodopisem, geometrií, 

matematikou, ale i občanskou či tělesnou nebo multikulturní 

výchovou. Můţe u dětí předškolního i školního věku 

pomáhat rozvíjet prostorovou představivost a prohlubovat 

schopnosti orientace v prostoru.  

Vyzkoušení v praxi v ZŠ Na Chodovci, pod vedením Marie 

Novotné, bylo pro mne velice příjemné a zajímavé, zkoušela 

jsem s ţáky různé okruhy tématu, jak jsou jiţ uvedené 

v práci. Zde dále uvedu výtvarné náměty, které mohou být 

zahrnuty do různých výtvarných řad.  

Vzhledem k tomu, ţe jsem měla moţnost při své praxi 

pracovat s dětmi „městskými“, tedy ţijícími v Praze, nejvíce 

výtvarných námětů vycházelo z prostoru města. Takové 

prostředí má své specifické rysy. Pohyb po městě nám řídí 

ulice, chodníky, ploty. Ve městě je pohyb také rychlejší, je 

plný různých přesunů a ze všech stran nás zahlcují média, ač 

chceme či nechceme. Město má také mnoho barev, světel a 

zvuků, ne zcela přirozených. Město je plné podnětů, někdy 

aţ příliš mnoha. Město je plné lidí, je třeba v něm 

komunikovat i s neznámými lidmi, setkávat se s prostory 

přeplněnými, např. dopravní prostředky, nutí nás 

k cestování veřejnou dopravou, je třeba se přizpůsobovat a 

respektovat ostatní. Intimní prostor je často porušován, např. 

v metru. Ve městě je ostřejší hranice mezi prostorem 

veřejným a soukromým, neţ na venkově…(např. myslím tím 

vstupy do domů a bytů, moţnost zahrady a předzahrádky...)  
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Setkáváme se ve městech také s prvky vandalismu, 

domnívám se, ţe v tomto smyslu se pokouším děti vést 

k tomu, aby získaly vztah k prostředí, ve kterém ţijí a tím si 

ho také váţily. Také je třeba i městské děti upozornit na 

důleţitost přírody. Ve spolupráci s ţáky sleduji také 

ekologický aspekt, převáţně jsme pracovali s odpadovým či 

nalezeným materiálem. Ponoukám ţáky k maximálnímu 

vyuţití materiálů a případný odpad správně roztřídit. V 

rámci má snaha vedla „donutit“ děti k vlastní vynalézavosti 

a hledání technik… 

Zajímalo mě také, jaké mají potřeby ony samotné 

k příjemnému ţití ve společnosti, to, jak oni, ţáci, vnímají 

sami prostor veřejný a osobní…. 

Seznam výtvarných námětů: 

VN1 Město 

VN2 Město interiér 

VN3 Street art – značkování prostoru 

VN4 Prostorová instalace BANA 1N 

VN5 „Nacpané metro“ 

VN6 Má bublina 

VN7 Mapy – nový svět 

VN8 Cestovní denníky 

VN9 Land art 

VN10 Escherův prostr115 
                                                             
115 (Dalšími možnými rozpracovanými náměty jsou: Panelák – ze sněhu, Můj pokoj, 

Fotografie světla, Zvuk a prostor – zvuky prahy, ozvěna, Homeless, Vlastní mapa okolí, 

Sousedé, Labyrint, Pavučiny–zaplnění, Prázdný/plný,  Zkoumání objemu…) 
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10.1 VN1  Město jako místo pro život 

Motivace: Rozhovor, diskuze s ţáky o tom, jaké jsou potřeby 

lidí ve městě, téma urbanismus města – plánování výstavby, 

potřeby centra, jakých budov pro obyvatele, kde se scházejí, 

parky, náměstí, kultura, sluţby, obchody, sport, řešení 

dopravy…. 

Ukázky různých návrhů urbanizace města- Palma, Le 

Corbusier, z knihy Architektura a město, a také ukázky 

architektonických modelů různých architektonických studií. 

Jako inspirace k samotné technice ukázka práce Jána 

Mančušky –zahrádky 

Výtvarný problém: Vytvoření modelu města- spolupráce ve 

skupinách, potřeba diskuze a spolupráce, co vše by mělo ve 

městě být. Upozornit ţáky na architekturu a prostředí 

kolem, ujasnění pojmu urbanismu města, zdůraznění potřeb 

lidí k příjemnému ţivotu ve městě. Jaké problémy má 

současné město daná lokalita, kde ţáci ţijí?  

Nové vyuţití odpadového materiálu, vynalézavost, 

představivost - recyklace. 

Technika: Prostorové vytváření modelu na polystyrenové 

desky, práce ve skupinách. Práce s různými materiály 

„odpadovými“ (při delší spolupráci s ţáky mohou materiály 

sami nasbírat) Materiálem byly kelímky, tetra-pack, PET 

lahve, víčka od lahví, krabičky, noviny, papíry, špejle, 

molitan, staré propisky – po ukončení roztřídit a odnést do 

příslušného sběru k recyklaci. Spojování bez pouţití lepidla, 

spojovací materiál si měli ţáci sami vybrat, poslouţily tak 

provázky, dráty, lepenka, nitě, špendlíky. Ţáci byly nuceni 
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k uvaţování o způsobu spojování a vyuţívání z nabídky 

materiálů. 

Rozbor: Na konci práce je, pro shrnutí a oznámkování 

tématu, vhodný výstup vybraného zástupce skupiny, který 

popíše jejich město, co po společné debatě shledali ve městě 

důleţitým, co jim samotným v okolí chybí, co by změnili 

v jejich reálném městě. Jaké se při práci vyskytly problémy, 

na čem se bylo snadné shodnout. 

Reflexe: Tento výtvarný námět jsem měla moţnost 

vyzkoušet v praxi v ZŠ Na Chodovci s ţáky sedmého 

ročníku. Ve třídě jsem měla dvacet čtyři ţáků ve věku 

třinácti let. Ţáci byli rozděleni do čtyř skupin. Kaţdá 

skupina pracovala u vlastní pracovní polystyrenové desky.  

Po úvodní motivaci, vzhledem také k mé první hodině 

praxe, byla vidět na ţácích nejistota „co se po nich chce“. 

Nevěděli také, co si mají počít s nabídnutým materiálem. 

Výrazná reakce vznikla aţ po pobízení ţáků, ať sami hledají 

moţnosti, zkusí si s materiálem „hrát“. Ţáci se poté pustili 

do práce s neuvěřitelnou invencí. Ve skupinách 

spolupracovali, kaţdý stůl vymýšlel své techniky pouţití 

materiálu. Rozvíjely se také mezi nimi diskuze, jaké budovy 

by v jejich městě měly být, jaké jsou potřeby lidí, jakou zvolí 

dopravu. Vznikaly i bazény, obyvatelé, satelit, stromy, parky 

a hřiště. Ke konci první vyučovací jednotky ţáci nechtěli 

končit a vyţádali si pokračování další týden.  

Následující týden měli studenti moţnost práci dokončit 

během první hodiny. Někteří studenti si přinesli i další 

vlastní materiál. Ke konci první hodiny jiţ začínaly být ve 

dvou ze čtyř skupin spory a diskuze nad prací, nefungovala 



 

90 
 

komunikace skupin a začínali si do výtvorů příliš zasahovat 

navzájem, ničit je. Ţáci dostali čas na dokončení, a pak 

následovala prezentace. Z kaţdé skupiny jeden zástupce 

vystoupil a „představil“ město, které vytvořili. Tedy jejich 

představy, co je ve městě důleţité a také problémy, s kterými 

se potýkali. Atmosféra ve třídě se tímto zklidnila. – 

následoval VN2. Interiér. 

Práce se studenty na tomto projektu pro mne byla velice 

zajímavá a příjemná. U ţáků i přes počáteční nejistotu byl 

vidět opravdový zájem a zabrání se do práce (ani 

nevyuţívali přestávek). Byly zajímavé jak diskuze s ţáky, tak 

jejich vzájemné debaty o funkci města. Podivuhodné bylo, 

s jakou invencí vymýšleli moţnosti vyuţití materiálu. 

Pouţití – improvizace pro mladší školní věk: Obdobu tohoto 

výtvarného námětu jsem uskutečnila také s předškolními 

dětmi v KD Dobeška a při kratším časovém úseku během 

půlhodinového krouţku v ZŠ NaChodovci, který byl jakousi 

improvizací narychlo. Krouţek je jakýmsi čekáním dětí 

prvního stupně na oběd. Byl to tedy projekt zrychlený. Ţáci 

měli k dispozici velký papír, své psací potřeby a dřevěné 

kostky. Opět byl motivací rozhovor na téma „město jako 

místo pro ţivot“. Děti následně pomocí kostek a 

dokreslování ulic a ţivota na nich vytvářely město. Velice 

zajímavé byly např. myšlenky: 

-v ulicích centra bude jezdit pouze autobus, mimo centrum 

bude parkoviště pro auta. Odůvodnění: aby bylo v centru 

více místa, méně hluku a znečištění. 

-školka bude umístěna hned vedle školy „aby to mámy měly 

při jednom“ a „aby si sourozenci mohly pomáhat“. 
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10.2  VN2 Detail města, interiér 

Motivace: Po vytvoření vlastního města měli ţáci za úkol 

vybrat si z něj svůj vlastní úsek, budovu a ztvárnit detail 

dění v ní či na daném místě kresbou. Inspirací poslouţila 

samotná předchozí práce – model, moţné představy, ukázka 

kreseb interiérů.  

Výtvarný problém: Vybrat si z města jakýkoliv detail, i 

interiér. Zachytit kresbou smyšlený detail situace modelu. 

Zjednodušit černobílou kresbu, vyuţít celou plochu papíru. 

Rozvoj představivosti. 

Technika: černobílá kresba na papír. 

Reflexe: Tato práce byla jiţ předem plánována na kratší 

časový úsek. Nakonec ale zbýval čas jen asi 20 minut. 

Proběhla opět s ţáky sedmé třídy, po prezentaci měst VN1. 

Při přípravě jsem brala v úvahu fakt, s kterým jsme se 

s kolegyní Janou Maršíkovou setkaly při její hodině praxe 

předchozí týden, ţe ţáci mají problém s kresebným 

vyjádřením. Nevyuţívají plochy papíru. Byl tedy zdůrazněn 

poţadavek pracovat s celou plochou. Tato práce byla spíše 

cvičením pro vyuţití plochy papíru a odstranění strachu 

z kresby. Ţákům byl také připomenut časový tlak. Podstatné 

bylo tedy kresbu zjednodušit. Technikou byla černobílá 

kresba, zvoleným materiálem byl moţný i fix. Přesto by bylo 

třeba časový úsek prodlouţit. 

Reakce představivosti byla velice rychlá, moţná i díky 

předchozí práci na městech, bohuţel ale časový úsek 

nestačil. Ţáci se úkolu zhostili velice rozmanitě, někteří se 

snaţili opravdu do detailu zachytit interiér. Mrzelo mě, ţe 
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zbylo tak málo času, ale přesto vznikly i zajímavé kresby, 

někteří rychle plně vyuţili danou chvíli, beru to tedy jako 

cvičení. 

Pokud by bylo moţné s ţáky déle pracovat domnívám se, ţe 

právě krátká cvičení zrychlené kresby jsou velice příjemná 

pro zlepšení pozorování, techniky a vystiţení kreslených 

objektů. Tento můj názor vychází z techniky výuky 

profesora… na stáţi na University of Lapland v Rovaniemi, 

kde jsme měli při figurální kresbě postupně prodluţující se 

intervaly na danou kresbu, na začátku vţdy trvaly pouze 

několik sekund. 

10.3  VN. 3  Street art – značení prostoru  

Motivace: Diskuze na téma grafity, označování prostoru. 

Kdy je „street art“ uměním, kdy vandalismem. Jaké tresty za 

vandalismus, legální místa v Praze pro moţnost tvorby 

grafity. 

Zmínka o dalších formách street art a o značkování prostoru 

teritoria. 

 Ukázka vlastní šablony, historie pouţití šablony – skříň 

z Českého Dubu, další ukázky práce s šablonou: Banksy, 

Tomáš Vaněk, Urban art  

Výtvarný problém: Pochopení techniky šablony a jejího 

principu. Potřeba plošného zjednodušení, zdůraznění 

kontrastu, světlo stín. Zvládnutí práce s řezákem! Rozlišení 

umění a vandalismu? 

Technika: Vyřezávání šablon. Fixem kresba, zjednodušení 

fotografií. Následná práce s řezákem, je třeba podloţek na 

řezání. Také tento VN není vhodný pro mladší děti. Je třeba 
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předem zdůraznit bezpečnost práce s noţem. Tisk tupování 

barvy houbou – molitanem. 

Reflexe:  Práce na tomto tématu v praxi proběhla opět s ţáky 

ZŠ Na Chodovci, tentokrát s ţáky devátých tříd. Po úvodní 

diskuzi, spíše přednášce na jiţ výše zmíněné téma, proběhla 

praktická ukázka zjednodušení stínů u nákresu na tabuli. 

První zkušební práce na rozdaných starých pohlednicích 

koňů. – Zdůraznění stínů fixem, následně vyřezávání 

černých ploch řezákem. Zdůrazněna potřeba spojů drţících 

šablonu pohromadě, tento fakt byl ze začátku studenty 

nepochopen, aţ při zkoušení a praktických nezdarech, bylo 

pravidlo pochopeno. Po tomto vytvoření zkušební šablony 

koňů si studenti vytvářeli své vlastní návrhy šablon na 

čtvrtky, tato cesta se ukázala nevhodná. Studenti vytvářeli 

příliš sloţité návrhy a samotná práce s řezákem se nedařila, 

papír se třepil, trhal a bylo by třeba jiţ lépe ovládat práci 

s řezákem.   

Změnila jsem tedy koncepci námětu a studentům byly 

nabídnuty fotografie z  časopisů (na pouţití je třeba časopisů 

s tiskem na kvalitnější pevnější papír, magazíny). Tento 

zásah se ukázal v průběhu práce velice pozitivním. Ţákům 

se začalo dařit. Studenti pochopili zpracovávanou techniku. 

Šablony byly uschovány a další vyučovací hodinu pouţity 

na potisk – „označkování“ krabic, polic k prostorové 

instalaci výstavy u školní jídelny. 

10.4  VN4 Instalace: BANA 1N) 

Motivace: Motiv převzat od a1 architects , který mě zaujal 

na přehlídce „Design Block 2006“. (www.a1architects.cz).  
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Motivací byla následná instalace objektu – výstavy u vchodu 

do školní jídelny. Ukázka moţností vyuţití odpadového 

materiálu – papírových krabic od banánu. Ukázka systému 

BANA 1N. 

Výtvarný problém: Sestavení prostorové instalace – police 

na výrobky, z banánových krabic. Následný potisk 

šablonami vytvořenými při VN3. 

Technika: Sešití krabic provázkem. Potřebný materiál: určitý 

počet krabic od banánů, provaz, velké tupé jehly. Pro potisk 

vytvořené šablony, barva, houba na tupování. Procvičení 

manuální zručnosti. 

Reflexe: Na tento výtvarný námět poslouţil jako inspirace 

systém od a1architects. Byl vytvořen na ţádost pro potřebu 

instalovat výrobky studentů u vstupu do jídelny. V den 

realizace se dostavilo pouze devět ţáků, byli to opět ţáci 

deváté třídy – předchozí práce šablony.  

Byli rozděleni do tří skupin, které se během hodiny 

prostřídaly. Vţdy dvě skupiny sestavovaly systém krabic a 

jedna skupina tiskla své „podpisy“ – šablony na jiţ svázané 

police, kaţdý si sešívání vyzkoušel.  Ze začátku měli ţáci se 

sešíváním systému problém, bylo potřeba pochopení 

systému a také manuální zručnosti.  Postupně jiţ ale práci 

zvládali bez problémů. K mé radosti při této hodině ţáci 

sami chtěli vytvářet ještě další šablony. Jiţ se ukázalo plné 

pochopení dané techniky. 
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10.5  VN5„Nacpané metro“ 

Motivace: Rozhovor s ţáky na téma intimního prostoru, 

situace v naplněném dopravním prostředku. Jaké to 

vyvolává pocity?  

Vyzkoušení v jaké vzdálenosti začne být přítomnost druhé 

osoby nepříjemná. Sesunutím stolů je vytvořen stísněný 

prostor, ţáci jsou do něj „nahnáni“, aby si ověřili, znovu 

zaţili, jaký je pocit z přeplněného prostoru. 

Je třeba dbát na individualitu ţáků, pokud některý odmítne 

spolupracovat. (Nenastala mi taková situace, ale jsem si jí 

vědoma.) 

Výtvarný problém: Převedení pocitu z přeplněného 

prostoru „tramvaje“ na papír. Práce společná ve skupině, na 

dlouhý pruh papíru, zaplnění prostoru papíru kresbou. 

Technika: Kresba. Barevné pastelky, fixy. 

Reflexe: Tento VN se uskutečnil také během praxe v ZŠ Na 

Chodovci s odpoledním krouţkem se ţáky prvního stupně. 

Počet dětí byl pouze osm.  

Při vyzkoušení naplněného prostoru pod stolem vznikla 

velice příjemná atmosféra. Ţáky naplněný prostor spojil, 

bavil. „Není tu k hnutí.“ Několik později příchozích dětí se 

ostýchalo, ale následně se při sledování ostatních samostatně 

zapojily.  

Následovala kresba pastelkami a tuţkou na společný dlouhý 

papír, asi 30cm vysoký. Při kresbě se děti samy navzájem 

mačkaly a ověřovaly si kontakt.  
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Vznikla kresba „nacpaného“ metra, plného nejen lidí… 

K mému překvapení byli ţáci za krátký časový úsek schopni 

prostor papíru zaplnit. 

Tento VN se osvědčil jako vhodný pro mladší děti, následně 

jsem ho pouţila také v KD Dobeška s dětmi předškolními. 

10.6  VN6 „Má bublina“ 

Motivace: Podobně jako u předchozího výtvarného námětu. 

Rozhovor na téma prostor intimní/osobní, vyzkoušení 

„bezpečnostní“ vzdálenosti. Příklady, kdy a kde je tento 

prostor narušován.  

Výtvarný problém: Ţáci mají vymyslet, vytvořit, svou 

ochrannou zónu, kostým, který by je chránil před 

překročením „intimního“ prostoru v dopravním prostředku. 

Získání představy o pojmu prostor intimní a uvědomění si 

své osobní zóny. Na konci společné vytvoření souboru 

fotografií praktického uţití kostýmů v MHD.  

Technika: Volba materiálu volná. Konečné zpracování 

prostorové, fotografie.  

Tento výtvarný námět nebyl zatím realizován, ale jiţ 

dlouhou dobu mi „leţí“ v hlavě, je to součást mého 

zkoumání, jak ostatní lidé vnímají prostor intimní. Velice by 

mě zajímalo, jaké by ţáci vytvořili objekty/kostýmy. 

Domnívám se, ţe vhodnou věkovou kategorií by byli ţáci 

středních škol. 

(Mé zatím nerealizované návrhy kostýmů: 1. bublina 

vytvořená z PET lahví a lepenky, jako tlustá osoba. 2. Jehlice 

přišité ke svetru, kabátu, které nedovolují ostatním přiblíţit 

se.) 
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10.7  VN7 Mapa – nový svět 

Motivace: Jak se čte mapa? K čemu mapy slouţí? K technice 

ukázka techniky koláţe a její vysvětlení (př. Kolář). Tento 

výtvarný námět by bylo zajímavé propojit se zeměpisem, 

občanskou výchovou, cizími jazyky, matematikou. 

Výtvarný problém: Tvorba koláţe. Vytvoření vlastního 

světa. Moţnost navazování vlastních cest, slučování 

neslučitelného. („Praha u moře, „z Holešovic do Londýna“.) 

Technika: Práce individuální u jednoho společného stolu, 

vybírání ze společného materiálu, starých map, k práci 

pouze lepidlo.  

Po dokončení mapových sekvencí všechny slepeny 

dohromady, do velké mapy „Světa“. Její pouţití při dalším 

námětu. VN9 Cestování - deník 

Reflexe: Tento námět jsem měla moţnost uskutečnit 

s šestnácti ţáky šesté třídy. Práce probíhala individuálně, ale 

u společného velkého stolu, který jsme sestavili 

z jednotlivých stolů. Na společném stole bylo nabídnuto 

mnoho geografického materiálu, který ţáky zaujal, a začali 

vyhledávat sobě známá místa, kde byli, nebo z doslechu. 

Někteří velice pečlivě lepili k sobě podrobné cesty (ti by 

potřebovali více času), někteří vytvářeli koláţ samovolně a 

následně jim vznikal nový svět. Ţáci pracovali soustředěně, 

přestoţe spolu během hodiny komunikovali, komunikace se 

týkala tématu. Bylo by velice vhodné daný námět propojit 

s dalšími předměty, jiţ výše zmíněnými. 
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10.8  VN8 Cestování – cestovní deník 

Motivace: Navázání a vyuţití práce z předchozí vyučovací 

jednotky (VN8 Mapa- nový svět). Ukázka vlajek různých 

států, diskuze na téma cestování, proč cestovat? Co to 

přináší, s čím se lidé na cestě naopak potýkají? Znáte nějakou 

literaturu, umění, které se cestou zabývá? Jaká jsou turisticky 

důleţitá místa? Jak se označuje „Byl jsem tu“? Ukázka 

deníku F.Skály. 

Výtvarný problém: Vytvořit vlastní vlajku v miniaturním 

měřítku, na špendlík, který je zapíchnutý v korku (v 

několika provedeních).  Vlaky jako identifikační znak pouţít 

společně se zvolenou barvou na cestování po mapě. Barva 

zaznamenává cestu, vlajka slouţí k označení důleţitého 

místa, na takovém místě je nutný zápis do deníku. – Rozvoj 

fantazie, orientace v mapě, vytváření vlastního 

prozkoumaného území. 

Technika:  Ke kresbě na mapu nejvhodnější kresba fixem. 

Do deníku libovolně zvolená technika.  K výrobě vlajek 

pouţita papírová bílá lepenka, špendlíky, rozřezané korkové 

špunty, fix. 

Reflexe:  Tato hodina výtvarné výchovy byla pojata jako hra. 

Proběhla jako pokračování předešlé hodiny VN8 Mapa 

s ţáky šesté třídy. Ţákům byl nejdříve zadán úkol vytvořit 

vlastní návrh vlajky, která je bude reprezentovat a značit 

jejich teritorium. Také jim byly rozdány malé notýsky na 

zápisky smyšlených záţitků z cesty.  

Opět nejdříve nastala u ţáků nejistota, co si s takovým 

úkolem počít, ale následně se rozpoutalo velice „ţivé“ 
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cestování. Na kaţdém pro ně důleţitém místě kde měli 

příběh, zanechali svou vlajku a zapsali příběh – příhodu do 

deníku. 

U tohoto projektu mě mrzelo, ţe nebyla moţnost pokračovat 

dál, ţáky zaujal a bylo by moţné ho rozvést jako 

pokračování průzkumu míst a měst na mapě.  

10.9  VN9 „Land art“- přírodní umění 

Motivace: Seznámení ţáků s různými podobami přírodního 

umění „land art“, „enviroment art“, moţné zmínit „Earth 

art“, rozdíly, ukázka prací: Nils Udo, Andy Goldsworthy 

(moţné pustit úryvek filmu Riedelsheimer T.:Rivers and 

tides –Andy Goldsworthy).  

Výtvarný problém: Průběh hodiny venku. Úkol nalézt 

vlastní přírodní materiál v okolí školy a vytvořit vlastní 

esteticky hodnotný výtvor v dané lokalitě. Ţáci musí 

pracovat samostatně, hledat a zkoumat moţnosti přírodního 

materiálu.  

Technika: Tvorba z nalezeného přírodního materiálu v dané 

lokalitě, případně přímé vyuţití venkovního prostoru – bez 

pouţití pomocných materiálů. 

Reflexe: Tato praxe probíhala se studenty sedmého ročníku 

ZŠ Na Chodovci. Ve třídě bylo 18 ţáků, k uskutečnění tohoto 

námětu přispělo daný den vhodné počasí. Motivace díly 

umělců se ukázala jako velice inspirativní, studenti pracovali 

samostatně. Pouze v jednom případě  - plotu - bylo nakonec 

(po poradě s ostatními ţáky) povoleno pouţití provázku. 

Téma bych chtěla také zpracovat se studenty v zimním 
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období. Vyuţít tak zkušeností nabytých při kurzech Marie 

Huhmarniemi na University of Lapland.116 

10.10  VN10 Escherův prostor 

Motivace: Prohlídka díla M.C.Eschera. Debata o vnímání 

prostoru, jak autorovy grafiky a kresby zkreslují, co je realita, 

co je fikce? Vybrána Grafika „Relativita“, ale mohou ţáci 

zkusit i jiný prostor Escherových grafik.  

Výtvarný problém: Je moţné jeho některé dílo převést do 

trojdimenzionálního modelu? Tak, aby prostorové vnímání 

bylo ošáleno? Ţáci mají za úkol zkusit takový model 

vytvořit, rozvoj prostorového vnímání, orientace, 

perspektiva. Zdůraznit ţákům, ţe je to zkoumání rozdílu 

mezi realitou a fikcí, tedy prostor nemusí přesně vycházet, 

ale zkusit to tak, aby ošálil oko. Ţáci mohou i vyhledat 

případné nápovědy na internetu a zkusit vlastní kresby 

smyšlených prostor. 

Technika: Tento námět je dlouhodobější, pro starší ţáky 

(SŠ), ţáci pracují ve skupinách, výběr materiálu bych 

ponechala na nich. (Hlavní je moţnost papíru, ale pak bych 

před tímto námětem doporučovala probrat základy techniky 

prostorové tvorby s papírem.) 

Tento VN nebyl ještě realizován v praxi s ţáky, myslím na 

skupinu ţáků středních škol. Slouţí jako průzkum 

prostorových souvislostí. Je výzvou pro ţáky. Vyzkoušela 

jsem jej, bylo to vyzvání pro mne samotnou.  

Při prohlíţení publikace o M.C.Escherovi, jehoţ práce mě 

vţdy upoutaly a vybavily se mi také ve vztahu s tématem 

                                                             
116 Materiály zájemcům k prozkoumání – Winter art DVD příloha. 
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prostoru, jsem přemýšlela, zda jsou převeditelné jeho grafiky 

do trojrozměrné podoby. U jeho díla s názvem „Relativity“ 

jsem postřehla, ţe je převeditelná. To, co na této grafice mate 

je nelogická gravitace prostoru, jinak ho lze uskutečnit. 

Zkusila jsem převést tuto grafiku do trojrozměrného modelu 

z papíru. Výsledek mého průzkumu: ano, je to moţné… 

Je moţné mnoho dalších námětů, jistě bych se zde 

opakovala, kdybych napsala: téma prostoru má nekonečně 

mnoho moţností. Bylo by zajímavé zkoumat naši orientaci 

v prostoru. Jak pouţíváme smysly k orientaci v prostoru, 

jeho zapamatování. Zkoumat ho poslepu, vnímat prostor 

hmatem, sluchem, nahrávat zvuky města, prostoru. K tomu 

probíhá velice zajímavý rozhlasový projekt „Nejoblíbenější 

zvuky Prahy“117. Dále by bylo moţné ho zkoumat také jako 

prostor vnitřní, tedy prostor obsahu a objemu těles. Skala J., 

Bruno Zevi, Whiteread: House 

 

                                                             
117

 Nejoblíbenější zvuky měst…http://panto-graph.net/favouritesounds/ 
http://www.soundarts.co.uk/ 
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11 VLASTNÍ VÝTVARNÁ PRÁCE 

11.1   Sauna 

Tato práce vznikla na mém studijním pobytu ve Finsku, kde 

mě velice zaujal prostor sauny. Sauna je prostorem typickým 

pro finskou kulturu, je to specifický finský pojem. V rámci 

mého zkoumání byla a je velice zajímavým prostorem: 

 Sauna je volně přístupná všem, tedy prostorem veřejným, 

zároveň je ale prostorem soukromým, kde odkrýváme svou 

nahotu, a místem meditace, kde se zaobíráme svým 

prostorem osobním. 

Ve Finsku jsem měla moţnost navštěvovat saunu téměř 

kaţdodenně při vstupu do veřejného bazénu. Také byla k 

dispozici v rámci našeho studentského ubytování. Většina 

finských domácností, pokud nemá „typickou“ saunu 

v podobě dřevěného domku venku u jezera, má alespoň 

speciální samostatnou místnost za koupelnou. Sauna má v 

dané kultuře historicky své místo a vyskytuje se v mnoha 

podobách.118 Představuje určitý rituál celkové očisty těla i 

duše. 

V Čechách vyuţívám saunu pouze tak dvakrát do roka. 

Jedná se o klasickou dřevěnou saunu u rybníka v 

Krkonoších119. 

Ve Finsku do sauny chodí všechny věkové generace. V sauně 

u veřejného bazénu to byla určitá společenská událost, místo 

setkávání. Překvapilo mne, ţe do sauny chodí maminky 

                                                             
118 BREMER Caj The Word of the sauna , Soderstrom: Raevuori, 1986 
119 do kterého se v zimě vyseká díra a plně si člověk může očistu užít. 
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s opravdu malými dětmi, kojenci. Také jsem tam pravidelně 

potkávala velice staré babičky, které mi vyprávěly své 

příběhy a nevadilo jim ani, ţe nerozumím. Nenápadně, mě 

jako cizinku zkoušely, jak velké teplo vydrţím. Přilívaly 

naběračkou vodu na kamna, coţ pokaţdé způsobilo novou 

vlnu tepla - vedra. 

Prostor sauny byl pro mne důleţitým a inspirativním. 

Nejdříve jsem zkoušela vzít si do sauny tuţku a papír a 

kreslit momentky, ale papír se rozmáčel. Měla jsem však 

potřebu saunu nějakým způsobem zaznamenat. Nakonec 

jsem své obrazy - vzpomínky ze sauny, přenesla do deseti 

malých „dřevořezů.“  

Materiálem mi poslouţily zbytky odřezků dřeva z břízy, 

které byly jako odpad v ateliéru designu. Bříza je pro tuto 

oblast Finska typickým stromem. Celá tato práce je pro mne 

vzpomínkou na Finsko. Velikost dřevořezů je určena nejen 

odpadním dřevem, ale také jsem dané kousky vybírala 

s myšlenkou na jejich skladnost, vznikaly ještě ve Finsku a 

potřebovala jsem mít co nejmenší objem věcí na převoz zpět.  

Zatím jsem tyto dřevořezy nikdy netiskla. Jsou pouze 

natřené černou tiskařskou barvou pro zvýraznění kresby. 

Jako originální dřevěná matrice jsou pro mne blíţe 

samotnému proţitku sauny. Při jejich rytí se poţitek ze 

sauny evokoval i vůní březového dřeva, které je v sauně 

obkladem, v některých i topivem. Tato vůně se v nich zčásti 

stále zachovala.  
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11.2  „ I have been there (too)“ 

Na rozdíl od předchozí práce Sauny, která vznikla z mé 

vlastní potřeby, jako nutkání. Další práce, je jakýmsi 

vedlejším produktem. Vznikla náhodou sama od sebe.  

Je to soubor fotografií, které vznikly během mé cesty na kole 

napříč Severní Amerikou, o této cestě jiţ píši v kapitole 8.2 

Amerika. Cestu jsem absolvovala s pro mne do té doby cizí 

osobou. Po dobu téměř pěti měsíců nás v podstatě okolnosti 

přinutily navzájem vytvářet kompromisy a spolupracovat, 

byla to opravdu zajímavá zkušenost… 

Po návratu domů, kdyţ jsem měla moţnost shlédnout 

fotografie od nás obou, bylo velice zajímavé, jakým 

způsobem jsme prostor sledovali, tedy fotografovali. Zaujalo 

mě, kolik fotografií máme téměř stejných, tedy ze stejných 

míst, přesto ale odlišných.  

Velice zvláštní je jev„značkování“ prostoru, který je 

v současné době rozšířený. Myslím tím značkování 

digitálním obrazem, přivlastňování si místa. Toto se více 

změnilo právě díky digitalizaci obrazu. Všude je moţné 

sledovat, jak lidé pomocí nejrůznějších „aparátů“ pořizují 

snímky sebe sama na určitém místě.120 Sama ani tuto potřebu 

nemám, moţná bych se spíše označila za osobu, která se 

nerada fotí. 

                                                             
120 Například s tímto tématem pracuje ve své nové práci Michal Sedlák, určitým 

způsobem s ní také pracovala Petr Pětiletá ve své práci „Průvodci“, i když bylo jakésy 

zadní sdělení pozměněno spíše na „Chtěla bych tam být“. V několika průvodcích 

Evropských měst, zretušovala na fotografie sama sebe, procestovala tak např. Londýn, 

Paříž, ….) 
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Při turistických cestách se lidé často snaţí zdůraznit onen 

moment „byl jsem tam“.121 Myslím tím fotografie s vlastní 

osobou, kdy v pozadí, kolikrát ani ne příliš zřetelné, je dané 

místo. 

Setkala jsem se s tím u většiny svých spolucestovatelů. 

Moţná to není pouze záleţitost focení navštívených míst, ale 

celkově do určité míry to můţe být jisté potvrzení vlastní 

existence. Toto se ale spíše ukazuje z fotografií poutníků 

jednotlivců. Jsou to fotografie pořizované specifickým 

způsobem - vlastní autoportrét z ruky autora.122 

K této práci jsem vybrala fotografie, jejichţ jsem já autorem. 

Tedy u kterých jsem mačkala spoušť. Přesto většina 

fotografií, na kterých je můj spolujezdec, jsou fotografovány 

pod jeho „reţií“. Tyto fotografie nesou jasné sdělení: „BYL 

JSEM TAM“. K těmto fotografiím jsem přiřadila, vţdy do 

páru, fotografie ze stejných míst, které jsem pořídila svým 

vlastním fotoaparátem. Přiznávám, ţe jeho reţírování pro 

mne časem bylo zábavné, vytvořila se z toho pro mne jakási 

hra. Moţná se v mém osobním prostoru začal klubat jakýsi 

námět…“toho by se dalo vyuţít“. Ale přesto tento projekt 

nebyl nijak záměrný, věděla jsem pouze, ţe od Andrewa 

budu mít mnoho fotografií s jeho „pozicí“, jinak shoda 

snímků vznikla náhodou. Fotografie nejsou nijak 

                                                             
121 pokud o tom přemýšlím, evokuje mi to i podobu historického eposu. Je to zobrazení 

„mého hrdinstvý“, 
122 Tyto fotky jsem nechtěla použít, neboť respektuji jejich autorství. Uvědomila jsem si, 
že tyto fotky já nepořizuji, což je zvláštní. Možná naopak chci být neviditelná? 
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upravované ve photoshopu123, jejich úprava se uskutečnila 

pouze v ořezu do formátu čtverce.  

Konečná podoba této série fotografií je hra pexeso. Pexesové 

páry nejsou stejné, ale téměř stejné, na jedné je vţdy 

„pózující“ můj spolujezdec Andrew, na druhých je můj 

pohled na místo. Pouţit je anglický název, protoţe tento 

jazyk je spojený s americkou cestou, ale také nerozlišuje 

muţský a ţenský rod. Anglický název „I have been there 

(too)“méně poukazuje na mou osobu. Mohu být pouze tou 

neviditelnou osobou za fotoaparátem. 

11.3   „Panenky“ 

Projekt „panenky“ je stále otevřeným konceptem. Vznikl 

z mé potřeby. Přivedlo mě na jeho vytvoření přemýšlení o 

tématu, ačkoliv se můţe zdát, ţe s tím nijak nesouvisí. 

Při mých cestách se mi postupně vyčlenil prostor osobní na 

prostor pouze mé osoby: mé myšlenky, vzpomínky, mé 

vnímání okolního prostoru. Vytvořila se mi také spojnice 

mezi tímto mým osobním prostorem a okolním prostorem, 

veřejným. Tyto prostory propojují lidé. Lidé pro mne 

znamenají prostor veřejný, ale v rámci tohoto velkého 

prostoru se vytvářejí okruhy různě mně blízkých lidí. Já 

určuji, jak blízko se ke mně mohou přiblíţit, ale také to, jak 

mnoho „informací“ já předám jim. Lidé, kteří jsou mi 

nejblíţe, je moje rodina a blízcí přátelé.  

Při své samotě v přírodě jsem si uvědomila, ţe mi nechybí 

vlastní prostor v podobě pokoje, bytu, obydlí. Stan mi plně 

                                                             
123 kontrasty a světelnost jsem neopravovala, je zde vidět i rozlišná barevnost obou 

fotoaparátů. Aj- velký Canon, já maly Olympus… 
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vyhovuje a kdykoliv jsem v něm, okamţitě je to pro tu chvíli 

„můj“ prostor. Jakmile jsem ve stanu, cítím se bezpečně, 

kdekoliv jsem. (Někdy ovšem k takovému pocitu stačí dobře 

vybrané místo.) To, co mi na cestách chybí, je skupina mně 

blízkých osob. Nechybí mi při řešení problémů, ale pro 

kaţdodenní zaţívání cesty, ke sdílení, úţasu nad přírodními 

krásami a záţitky, které se mi dějí. Na cestě poznáte mnoho 

lidí, ale vše jsou to setkání náhodná a přechodná, jen málo 

z nich přetrvá v přátelství. 

Začala jsem postupně utvářet, šít, skupinu mě blízkých osob. 

Osob, které jsou pro mě spojnicí mezi osobním a veřejným 

prostorem. Vznikly tak jakési „voodo“ panenky. Aby byly 

více tou konkrétní osobou, mají její vlasy, případně i část 

jejího oděvu. Jedna kamarádka se ušila sama, své děti nosí s 

sebou, ale ne zpodobněné – zpodobňování dětí cítím jako 

tabu. Tímto „darováním“ vlasů od druhých se také pro mne 

utvrzuje vzájemná důvěra. Někteří nejdříve odmítli svěřit mi 

jen tak část sebe, je to přeci jen zneuţitelné.  Aţ po delším 

rozhodování se mi takto svěřili do rukou. Jsou to tedy osoby 

nejen mně blízké, které mají důvěru mou, ale oboustranně, 

musí mít i ony důvěru ke mně.  

Lidé jsou přece jen pověrčiví a určitým způsobem je pro ně 

věc voodo tajemná nebezpečná. I já sama jsem si vědoma 

těţkého úkolu opatrování, neztratit je! Na jedné straně se 

zbavuji věcí, a na druhé jsem na sebe „ušila“ takovouto 

zodpovědnost. Jsou teď mým nejcennějším „majetkem“. 

Panenky jsou malé v rámci mých moţností tak, aby byly 

dobře uskladnitelné, cestovní balení. Začaly postupně 

vznikat po mé zkušenosti samoty v Americe. Podnikly se 
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mnou cestu do Skandinávie v létě roku 2008, beru je na 

významnější události (svatby), podnikly cestu na jaře 2009, 

přechod severní oblasti Skandinávie Finnmark a letos byly 

v americkém v Dallasu a v Londýně. V podstatě jsou se 

mnou všude tam, kde nemám společnost jiných lidí a tam, 

kde se s nimi chci podělit o záţitky. 

Tato práce není dokončená, je stále ve vývoji, pořád 

přibývají noví členové „rodiny“. Ač vznikla práce v podstatě 

z mých potřeb, proměnila svůj význam trochu jiným 

směrem. Je to moţnost, jak mohu své blízké vzít s sebou na 

různá místa, na která se třeba nikdy nedostanou.  

Během cest pořizuji „skupinové“ fotografie, na kterých se 

pak mohou nalézt a sdílet se mnou blíţe mé záţitky a 

navzájem tím také seznamuji a propojuji kruhy mně blízkých 

osob. Tedy propojuji svůj osobní, intimní, soukromý a 

veřejný prostor skrze ně.  

V rámci prezentace vzniklo cestovní album fotografií a jejich 

necestovní domov, úloţné „postýlky“. – (Omlouvám se 

tímto, ţe samotné panenky nemohu vydat při odevzdání 

práce. Budou moţné k vidění aţ při obhajobě, jsou příliš 

cenné, a hlavně je nemohu nechat na tak dlouho samotné…). 
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12 ZÁVĚR 

Co je moţné uvést závěrem? 

Na závěr se většinou píší shrnutí a výsledky výzkumu, ale je 

moţné vůbec takový výzkum prostoru někdy uzavřít?  

Tedy: Prostor veřejný je vše, co nás obklopuje. Je to místo 

setkávání s ostatními lidmi, je to prostor sdílení, který 

zkoumáme našimi smysly a pohybem. Jak se uvádí v zadání, 

druhou částí by měl být prostor „soukromý (osobní)“. 

Musím odstranit tuto závorku. Postupem času by moţná 

zadání práce mohlo spíše znít „prostor veřejný (soukromý), 

osobní“, neboť pojmu-li prostor veřejný a osobní, jako 

prostor vnější a vnitřní, pak má právě prostor soukromý 

blíţe k prostoru veřejnému, je to také prostor vnější. Naopak 

osobní prostor se pro mne vydělil jako zcela a pouze prostor 

vnitřní.  

Oba tyto prostory, vnější i vnitřní jsou nekonečné, nekonečné 

ve svém rozsahu. Není moţné tuto práci nikdy dokončit 

s plnou spokojeností, ţe je dílo dokonáno. Nikdy bych školu 

nakonec asi neuzavřela. Prostor je stále kolem nás i v nás 

samých. Je stále co zkoumat, stále je, co se učit a poznávat. 

Pokud budete mít zájem, zkuste mne kontaktovat třeba zas 

za několik let, jak se mé chápání prostoru a jeho rozdělení na 

stupnici soukromí změní? Prostor je relativní, stejně tak jako 

čas, s kterým společně určují naše bytí. Bytí v časoprostoru. 

Pokud to zjednoduším, jak je neuvěřitelná ta náhoda, ţe jsem 

se narodila svým rodičům zrovna tady a v této době. Jak je 

neuvěřitelné, ţe mohu tady a teď sedět, nad svou prací a 

psát tento závěr? 
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Čas je jedno z témat, které se mi sem jiţ nevešlo dostatečně 

uvést. Ale právě ten čas mě tlačí tak, abych ho zde neuvedla, 

neboť téma času by bylo na další práci. Stejně jako téma 

orientace v prostoru, které mě zajímá. To, jak se v prostoru 

orientujeme my, jak se nám mění prostor, kdyţ vyrůstáme, 

ale také jakým způsobem ho například vnímají zvířata. 

Další směr mého pátrání, kdyţ jsem nyní opět v „civilizaci“, 

by se mohl také týkat prostoru veřejného a soukromého 

virtuálního. Jakým způsobem lidé otvírají své soukromí na 

internetových serverech typu „facebook“. 

Architektonické rozdělení prostoru na veřejný a soukromý 

bylo a je dosud děleno převládajícím názorem: „první je 

doménou muţů, druhý je doménou ţen.“124 Zde to moţná 

uvádím v jiné souvislosti, ale tak to bylo dáno jiţ v pravěku, 

kdy ţena byla stráţcem ohně, muţ odcházel na lov. Aţ 

dodnes tento vzorec ve většině kultur platí, ţeny vytvářejí 

domov a muţ se pohybuje více v prostoru veřejném.  Nabízí 

se tedy i další moţné téma zajímavého zkoumání. Například, 

jak je tomu v umění? Zabývá se více umělkyň prostorem 

soukromým a osobním jako tématem své práce, na rozdíl od 

umělců muţů, zkoumajících prostor veřejný? Uvádím 

v obrazové příloze několik příkladů českých umělkyň, které 

se zabývají prostorem soukromým, zabydlováním, 

bydlením.  

                                                             
124

 M.Vodrážka in Povolání architektka, (2003), str. 266 



 

113 
 

13 PŘÍLOHA 

Slovníky: 

prostor= to co se „prostírá“. Spolu s časem je to základní 

podmínka kaţdé vnější  zkušenosti ( Kant). Aţ do novověku 

byl prostor chápán konkrétně jako místo či rozloha mezi 

předměty, souběţně s matematizací fyziky byl ztotoţněn se 

souřadnou soustavou (Descartes) o třech dimenzích. Pro 

Newtona je prostor nekonečný, homogenní a absolutní, 

nezávislý na tom, co v něm je, podle relativistické fyziky je 

naopak prostor moţný jen tam, kde něco je. Hmota (energie) 

způsobuje jeho zakřivení, jeţ je příčinou gravitačních sil. 

Vesmírný prostor je neomezený, ne však aktuálně 

nekonečný125 

Prostor=objektivní a reálná, na lidském vědomí nezávislá 

forma existence hmoty, smyslově trojrozměrná. Prostor se 

rozpíná všemi směry, ve vztahu k jednotlivinám vymezuje 

jejich konečnost, hmotnost, polohu, vzájemnou vzdálenost 

apod. Prostor je ve spojení s časem, s nímţ jsou materiálové 

procesy spojeny. Ve výtvarném umění je kategorie prostoru 

(a času) podstatná pro vlastní tvorbu i pro historiografii a 

teorii umění. Konkrétní představa prostoru je historicky 

proměnná. Euklidovská koncepce definovala prostor jako 

prázdný, měřitelný, nekonečný a celistvý (antika, renesance, 

některé realistické proudy). Ne euklidovské pojetí prostoru, 

zaloţené na spojení prostoru a času, nalezlo v umění 19. a 20. 

století rovněţ odezvu např. v sovětském konstruktivismu 

(Realistický manifest A. Pavsnera a N. Gabo), ale téţ 

v úvahách a díle K. Petrova – Vodkina, V. A. Favorského atd. 
                                                             
125

 SOKOL Jan, Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha 2004 
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--- Kaţdé malířské nebo sochařské dílo řeší ve svém odrazu 

skutečnosti, tedy v pojetí této skutečnosti, otázku prostoru. V 

sochařství je otázka poloţena a ve svém řešení předjata 

hmotnými předpoklady sochy, její trojrozměrnou hmotou, 

vymezenou vůči okolnímu prostoru i vůči sobě vnitřním 

tvarem, jímţ se od vnějšího prostoru odděluje, případně 

tvarem, který zahrnuje i prázdný prostor jako negativní 

paralelu pozitivního objemu, či jiným způsobem prolíná s 

prostorem. Malířství a grafika řeší otázku prostoru na 

dvojrozměrné obrazové ploše způsobem zobrazení prostoru, 

jeţ můţe být v různé míře iluzivní, tvořené především 

perspektivou, ale i dalšími prostředky vedoucími aţ 

k naprosté iluzi zrakového klamu v obrazech typu trompe 

l’oeil. Prostor však můţe vytvářet, např. ve středověku, také 

symbolicky a pomyslně zlatým pozadím obrazů. Vztahem 

k prostoru je rovněţ popření prostoru plošným pojetím 

obrazu ve fauvismu, v dekorativních tendencích apod. 

Představa prostoru byla v různé míře vţdy slučována 

s časem; tento vztah byl mimořádně aktualizován 

v moderním umění v důsledku filozofického a vědeckého 

vývoje. Prostor jako dění v čase chápali např. impresionisté, 

futurismus, kubofuturismus, surrealismus, kinetismus a 

rovněţ realismus.126 

Soukromí = prostor, který není přístupný komukoliv nýbrţ 

pouze členům – domácnosti a s nimi spjatým osobám. S. je 

definováno opozici vůči veřejnému. Existence vlastního s. 

byla jiţ ve starém Řecku povaţována za nezbytný 

předpoklad toho, aby člověk mohl vystupovat jako 

plnohodnotný člen polis. S. vlastní domácnosti tvořilo 
                                                             
126

 BALEKA Jan Výtvarné umění – výkladový slovník, Academia, Praha, 1997 
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chráněné území, odkud vycházeli plnoprávní občané, aby se 

účastnili veřejného ţivota.  Pozdější vývoj vedl 

k svéráznému splynutí „soukromého“ a „veřejného“ do 

podoby feudálního- panství. Různých forem panství 

despotického, kdy výkon veřejné moci se stal soukromou 

záleţitostí feudálů či despoty a veřejnosti. Prostředky nebylo 

moţno odlišit od jejich osobního či rodového majetku. 

Renesance s. v původním významu je spjata se vznikem 

středověkých měst, po právní stránce byla autonomie s. 

podepřena pronikáním římského práva. Měšťanská spol. 

učinila ze s. svůj organizační prvek., a to aţ do té míry, ţe 

veřejný prostor se proměňuje v prostor pouze průchozí, na 

coţ upozorňují kritikové masové spol. Systém totalitní 

naopak usiluje o odbourání soukromí. Ve prospěch 

kombinace různých forem kolektivismu a státního dohledu. 

Tyto protikladné tlaky nebyly zdaleka úspěšné. Zatímco na 

Západě- nejrůznější formy – veřejné angaţovanosti a – soc. 

hnutí nového typu nedovolují občanům utrnout v konzumní 

spol. , na Východě se stal naopak ústup  do s. masovou 

reakci na tlaky reţimu. Nalezení optimálního poměru 

v rozloţení „soukromého“ a „veřejného“ v ţivotě občanů 

patří nadále k nejaktuálnějším problémům demokracie a 

moderní spol. slov. Soc UK 

13.1  Dotazníky  

Po příjezdu z Finska, jsem vytvořila krátké a jednoduché 

dotazníky, aby mi pomohly přiblíţit se k obecnému chápání 

těchto termínů. Dotazníky jsem rozdávala lidem různého 

věku, povolání, které jsem potkala. Otázky v dotazníku 

zněly:  
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Co pro vás znamená, vyjadřuje, představuje PROSTOR 

OSOBNÍ / PROSTOR VEŘEJNÝ? 

U většiny dotázaných se odpověď o osobním prostoru, 

vztahovala k vlastnímu pokoji, bydlení, k místu, „kde mám 

své věci, kde bydlím a kde se mohu chovat tak, jak chci“, 

také je to místo, kam je moţné zvát blízké osoby, hosty. 

Často byl osobní prostor také definován jako jakási bublina 

kolem vlastní osoby, tedy jako prostor „ochranné“ zóny. 

Prostor veřejný označoval převáţně různá místa, kde se 

vyskytuje více lidí, náměstí, hromadná doprava, ale také i 

media, televize, rozhlas a internet. Často v odpovědích byla 

zdůrazněna povinnost, chovat se ve veřejném prostoru 

podle pravidel. 

Prostor osobní/veřejný 

Nyní následují opisy odpovědí (ponechané bez oprav): 

„bublina“okolo sebe , pokoj, místo kde si člověk odpočine od 

okolního světa/ velké prostranství, parky, města a davy (Blanka 

Sengerová, vědec 25) 

Mysl/modalita vnímání (David Petřík, vědec 31) 

Tam kde mi nikdo nesmí/prostor, za který jsou zodpovědní i ostatní 

(Jitka Seng. 54) 

Kde se můžu uvolnit, se všemi svými strachy a touhami a klidně 

být slabá a kde se připravuji / kde pak musím zabrat a bojuji a 

zužitkovávám ( Jana Doubková 31) 

Můj čas, kde si mohu dělat svoje záliby, to co potřebuji, chci / 

musím dodržovat nějakou etiku, nemůžu se chovat jako 

v soukromí, protože tam jsou lidé, nejsem tam doma (Denisa, 17) 
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čím nemohu omezovat druhého / kam až mohu jít abych nepřekročil 

společenské (vč. Zákonných limitů 

Domov – soukromí - WC, doma / ulice, knihovna, bazén… Tadeáš 

Intimita , soukromí - Vlastní pokoj, byt / škola, knihovna, kavárna, 

kino, nádraží, park 

Prostor do kterého by mi nikdo neměl zasahovat, např. příliš blízké 

kontakty s lidmi… / velký prostor, kde se shromažďují lidé (Petra, 

20) 

Bublina, která mě obklopuje a je stále se mnou, můžu jí vypnout a 

zapnout, dle situace / místa, kde bychom se měli chovat pořád 

slušně (Tereza 20) 

Je můj prostor- prostor kolem mé osoby, moje diskrétní zóna, jinou 

osobu k sobě pustím tak blízko, jak je mi on sám blízký, příjemný 

apod. / prostor, ve kterém se nacházím já i jiné osoby ( Helena 21) 

My thoughts, freedom to put opinions about sth. Or my own 

interpretation, possibilities to create reality, the dreams, true, own 

way, my room, my diary / elections, university, city, rdio, 

newspaper, TV, universe, the Earth, the flow ? ( Agnieszka 25)¨ 

Domov, za dveřmi, pozvání cizích / ostatní lidi, náměstí, stará se o 

to někdo jiný (Kim 24) 

Dům ve kterém bydlím, v tom domě pokojíček s mými věcmi, v tom 

pokojíčku se svými zájmy já. Toto já můžu ale mít s sebou když 

nejsem doma. Osobní prostor je i tam, kde jsem s lidmi, které mám 

ráda. / Svět kolem mne, malý neb velký, který mě patří s ostatními 

lidmi, nebo který mně nepatří. Přizpůsobím se, musím se 

přizpůsobit, aby mě patřil nebo abych ho jiným nezkazila. 

(Elisabeth Maeder 55) 
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p. který plně ovládám (v dobrém syslu) a chci ovládat ne řídit!, 

znám / který ovládnout nemůžu a neměla bych chtít (Petra Pětiletá 

27) 

Je to o mám pocit, že je moje vlastní produkce, nebo pocit, že se to 

týká jenom mě. Můj vnitřní pocit, co si držím v sobě (osobní 

vnímání) / všechno okolo, kromě toho co vnímám, jako svůj prostor, 

nebo prostor, který v sobě - jakoukoli intimitu, kterou je třeba 

respektovat (Petra Pětiletá 30) 

Ponožky, zubní kartáček, slipy, čočky / tramvaj, ulice, internet 

(Ivars 29) 

Znamená: absolutní svobodu, vyjadřuje: bezpečí domova, 

představuje: 2-20m2 uspořádaných podle vlastních představ / Zn.: 

všechno za o.p., vyj.:nutnost sociálních kontaktů ve smyslu 

pozitivním i negativním, před.: Les, louky, pole, příroda – lidi, ves, 

ulice, náměstí, měst- prostor jako vesmír, obloha, mraky….=3 

různé pocity, kdy třetí uzavírá kruh a znamená – absolutní 

svobodu… (Lenka 55) 

Moje Ego – Já, soukromý – určitý, ohraničený prostor, kde mám 

mé věci, a kde mohu v klidu a nerušeně dělat cokoliv – ohraničené 

území, stan, místnost, byt, dům atd. / jakýkoliv prostor, který 

sdílím s dalšími lidmi (Lenka 57)¨ 

Všechno co je uvnitř ve mně / všechno, co je okolo mě (Lenka 58) 

Intimita, bezpečí, svoboda / sdílení, komunikace s okolím (sousedé)-

park, kino, divadlo, náměstí, sportoviště, restaurace, 

nádraží…(Mirek 54) 

Moje prostorová koule, v které, pokud ji ostatní respektují, se cítím 

bezpečně / prostor v kterém se dobrovolně podvoluji průnikům své 

koule (Mirek Maruška 57) 
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For me the private space is the certain state of mind. It is a mental 

condition, when you are in your own thought. As a concrete place, 

I would say that a summer cottage, forest and lake are private 

spaces./ 

Public spaces are the spaces in town, in parks, at school and so on. 

(Maria Huhmarniemi) 

What I think, what I feel, things that I share only with my very 

close friends or family, what I do in free time and what I'm 

dreaming of while occupated. Also those deepest thoughts which 

will probably never come out, cause are important olny for me. 

Other meaning – place where I can be alone or whit people I care 

for and like to spend time with. My Lapland- the places and 

experiences, all the places I have visited and have the memories 

from. Some pubs I like to go to, theare or cinema while I have fun 

there. / School, university, work, things I must do and places where 

I must be, but really don't like to be there. Post office when I send 

an official letter, but not when I send my private letters. 

Everything else than private space. All the things that others 

would like me to do. (Zuzanna Karas 22) 

Time when I can be all by myself.I can take time, where nobody is 

bodering me and I can think my own thoughts. / The way that 

other people see me and place where all other people belong ( like 

friends, parents, co-workers etc) (Marju Rebo 22) 

Funguje v tom veřejném, pokud to pojmu jako prostor, který 

vnímám jako svůj i ve velkém davu lidí ( známá věc o různých 

vzdálenostech, kam si někoho pustíme) – jinak do něj patří vždy to 

místo, kde spím, nebo nějakou dobu bydlím + blízcí lidé / neznámí 

lidé, prostor za hranicemi bytu , domova- kam nám ale vstupují 

zprávy z prostoru veřejného (Noviny, rozhlas, tv) – především 

architektura, prostor může měnit člověka (Alena Krejčová 24) 
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Intimita, domov, bezpečí, místo k odpočinku a práci / místo 

setkávání, přechodů z jednoho prostoru do druhého a místo 

inspirace (ale i nebezpečí) (Martin J eř.24) 

0,5 metru kolem mě + můj byt / je prostor, kam můžou lidé volně a 

svobodně, bez jakýkoliv překážek vstupovat ( Kača Klímková 25) 

-prostor do kterého mi nikdo nezasahuje, který si „zabydluji“ podle 

svého a pouštím tam jen vyvolené ( Ne ty Vyvolené!, ale vyvolené  

- aby bylo jasno…)-můžu tam mít bordel z emocí, pocitů, …/ ulice, 

hromadná doprava,…Prostor, kde vše je společné ( pohledy, vůně, 

barvy..), je neosobní a proto si v něm každý udělá kousek svého 

osobního – zamračený, nepřístupny pohled, pocit spěchu, útěku – 

to se mění, pokud jdou dva, přátelé- každý to pozná, smějí se  jsou 

otevření… ( Stáňa 26) 

Místo vnitřní i vnější do kterého mi nikdy nikdo nevstupuje a 

pokud ano musím mu to dovolit. Není-li to tak je mi to nepříjemné 

a bráním se. Může to být stejně dobře koutek na tomto světě jako i 

koutek v mé duši. / Veřejná prostranství, místa, kde je hodně lidí. 

Naše kuchyň na kurzu, stejně jako Václavák. (Jana P. 25) 

Jednak vzdálenost jiných osob ode mě, tedy fyziologické vnímání. A 

jak na osobní prostor považuji prostor pro své jednání, svobodu 

pohybu a vyjádření se bez omezování okolím. / Prostor interakce 

názorů, zájmů skupin, částí společnosti. Podle mého …??? 

(Zuzana D.) 

prostor kde se nejlépe cítím sám, prostor kde mohu odložit veškerá 

sociální ega / místo, kde se vyžaduje ohled na druhé, zájem o ně (o 

jejich názory, přání…) místo pro sociální hry Jindra 22 

Prostor kde se cítím bezpečně sám (např. na veřejnosti-na náměstí-

bych se cítil sám dost divně), kam ostatní vstupují velice málo, 

prostor ticha / prostor, kde chci potkávat druhé, komunikovat, hrát 
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role, být „navenek“ (Jindra Ettl 23) --- Prostor, kam nemůže moc. 

Místo ne-moci / místo, kam smí padnout pohled (Jindřich 25)  

Prostor, který se vyskytuje, kdesi uvnitř člověka, může ale pronikat 

ven, pokud se ho člověk ve svém chování, projevování, činění a 

mluvení nebojí odhalit, je důležitý k tomu, aby člověk neztratil 

duševní zdraví / představuje jakési sociální prostředí, které funguje 

v určitých předem daných kulisách, všechny osoby, které se v něm 

pohybují, fungují, komunikují a pracují  ho tvoří, jsou jeho 

nedílnou součástí, jakousi buňkou organismu vytvářejícího veřejný 

prostor, pro mě není pouze místem, ale právě tím organismem, 

čímsi dynamickým, měnícím se v čase, ale nezastavitelným 

v astronomickém čase ( Tereza Kubínová 24) 

Prostor který, je mou součástí, mám vliv na jeho podobu, 

atmosféru, reaguje na mé nálady…lze do něj pustit vybrané jedince 

/ prostor, ve kterém jsou všichni „ na návštěvě“, je možno jej 

ovlivňovat tak aby se tam lidem chtělo být ( Zuzana Proksová 24) 

Okolí, které se dotýká člověka – tělesně i má přístup k jeho myšlení 

a ovlivňuje jej (skrze smysly) / prostor, kde jedinci interaktivní 

podle předem daných a rozuměných rolí a schémat ( Jitka Nejedelá 

) 

Domov, návrat o mého vlastního prostoru / vše co ke mně přichází 

z vnějšku ( Astrid) 

Překrývá se mi s životním / představy: náměstí, veřejné WC …L? 

Prostor cca 0,5 m až 2m kolem mě, vzdálenost podle mé nálady a 

příjemnosti  přibližujícího se objektu. / prostor komunikace od 

dialogu až po komunikaci v médiích 

Osobní prostor chápu spíš absolutně“ , možnosti 

rozvíjení,podněty- konkr. Podoba=příjemné, mnou 
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„hnízdo“utvářené místo / setkávání lidí, urbanismus- architektura 

města –jak ovlivňují mezilidské vztahy (Krystina 23) 

-tvořený mým tělesným rozměrem- kam až dosáhnu- doslova i 

přeneseně, -kde mohu být osobní, necenzurovaná, -zranitelný, 

hájený, v podstatě tajemný / je rozsáhlejší věcně, ale subjektivně je 

stísňující, korigující,-subjekt se stává jedním z mnoha objektů, -

kolektivně sdílený, není jen můj, dělení se o něj ( Alena Ziebikerová 

26) 

Může být veškerý prostor, v kterém se pohybuji, většinou jenom 

dočasně je mým osobním prostorem, třeba koupelna když 

zamykám, můj pokoj (taky se často stěhuji) , pracovna ateliér, 

anebo dvě sedadla v autobuse. Nikdy může být ještě víc pohyblivý, 

když třeba jezdím na kole a jsem v myšlenkách, nebo když chodím 

s mp3 playerem ulicí. / je dneska ohrožený druh. Na něj tlačí různý 

komerční činitelé, používají ho na reklamu, na kšefty, kavárny 

dávají na náměstí nejen židle a toly, ale čím dál nesmyslnější stany 

…kam oko doléhá je reklama, ale ohrožení není jenom vizuální a 

prostorové, může být i zvukové (hudba atd.) anebo i vůně atd. No a 

všude jsou kamery které chrání co zbylo z veřejného prostoru……. 

( Rolf, 39)--- je všude kolem mě – tam kde obvykle jsem, jak kolem 

sebe si zachovávám osobní prostor. Někdy to s někým sdílím (v 

práci, koupelně), někdy je jenom můj (posel!) (Rolf 40) 

Svůj pokoj/ Václavské náměstí ( Erika 13 JUŠ) 

-Vše, co se mě přímo dotýká, - můj blízký prostor- „vstup“ jen 

s mým svolením, - dohlížím si na své věci sám / -„bez dovolení“, - 

náročnější na udržení pravidel (pořádku), - celá společnost – 

nepatří do osobního prostoru ( Mišák,25) 
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Blízký prostor – týká se pouze mě, sama si rozhoduji, koho do něho 

pustím / prostor pro občany, je společný – mohu být jeho součástí, 

mohu jej pro sebe využít ( Hana, 42) 

-můj osobní, soukromý nepřístupný společnosti / - prostor pro 

širokou věřejnost, - náročnější na udržení? Pořádku ( Jirka, 43)  

-Prostor, u kterého si rád a většinou určuju, s kým ho budu sdílet; 

který znám, nebo si myslím, že ho znám; ten, od kterého se nikdy 

neodděluji; nemíjím / Prostor, který můžu míjet; do kterého 

vstupuji, aniž bych si to musel uvědomovat; sdílím v něm, aniž 

bych to tušil (Jiří, 32) 

Všude tam, kde jsem a vyznám se / všude tam, kde jsou jiní a 

vyznají se (Gabriel, 33) 

Prostor kolem mě, který nesmí být narušen pokud to nedovolím. 

Soukromí prostor kolem mě, který potřebuju, abych mohla 

„dýchat“ (studentka 22) 

Postel / nebe (Kateřina ) 

13.2  Naše smysly a prostor 

Orientovat se v přirozeném prostředí pro nás nepředstavuje 

významnější problém a v naprosté většině případů to 

provádíme zcela samozřejmě. Dokáţeme se bez potíţí 

vyhnout všem nástrahám, nalezneme cíl, umíme odhadovat 

vzdálenosti, rozmístění předmětů v poli, nikdo se nad touto 

schopností nepozastavuje, ale jakým způsobem člověk 

vnímá prostorové podmínky a dimenze? Jak se v prostoru 

orientujeme? 

Pro vnímání prostoru a naší orientaci, jsou důleţité naše 

smysly a jiţ zmiňovaný pohyb. 
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Podle Eduard Halla pouţíváme při vnímání prostoru dálkové 

receptory- oči uši, nos a dotykové receptory- kůţe sliznice 

svaly. --- 65 J. Gehl 

Lidský pohyb je také přirozeně omezen na převáţně 

horizontální pohyb, tedy chůzi, při rychlosti přibliţně 5 

kilometrů v hodině.  Smyslový aparát je k tomu přirozeně 

přizpůsoben, smysly jsou orientovány čelně. 

Nejvyuţívanějším smyslem je zrak, který je horizontální. 

Horizontální zorné pole je mnohem širší neţ vertikální. 

Díváme-li se vpřed, dokáţeme zahlédnout téměř devadesát 

stupňů výseče horizontu po obou stranách. Při pohledu dolu 

a nahoru je zorné pole mnohem uţší, a k tomu je horní pole 

ještě více redukováno, neboť při chůzi je úhel pohledu 

skloněn přibliţně o deset stupňů, abychom viděli na cestu. 

Pokud si toto zkusíme uvědomit za chůze po ulici, zjistíme, 

ţe v podstatě hlavní, co člověk při takové situaci vnímá, jsou 

přízemí budov, dlaţba a to, co se děje bezprostředně kolem 

nás na ulici jako takové. 

Jak fungují naše smysly? 

Čich 

Čich registruje pachové změny ve velmi omezené škále. Ve 

vzdálenosti jednoho metru, lze zaznamenat relativně slabé 

pachy vylučované vlasy, kůţí a oděvem ostatních lidí. 

Parfémy a další silnější pachy mohou být zachyceny do 2-

3m, za tuto vzdálenost lze vnímat pouze velice silné pachy. 

Někdy se moţná čich podceňuje, je zajímavá paměťová 

fixace některých pachů, která nám můţe navodit představu 

určitého prostředí. 

Sluch 
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Dalším smyslem je sluch, tím lokalizujeme zvuk v prostoru, 

jeho vlny a odrazy, tyto informace převádíme do určitější 

představy o okolním prostoru. Jinak zní prostor rozlehlý, 

jinak stísněný, jinak místnost prázdná, jinak zabydlená. Uši 

jsou také důleţité při našem pohybu v prostoru, jsou v nich 

uloţena rovnováţná čidla. 

Zdravý sluch k běţné konverzaci je efektivní do vzdálenosti 

asi sedmi metrů. Na dálku aţ 35m je stále moţné slyšet 

přednášejícího (lze klást otázky a odpovídat, není ale moţné 

provozovat běţnou konverzaci). Nad 35m se schopnost 

slyšet druhé a rozumět, rychle sniţuje. Na vzdálenost 

jednoho kilometru lze slyšet pouze silné zvuky. 

Zrak 

Nejdůleţitějším smyslem pro vnímání prostoru je pro 

člověka zrak. Vidíme i hvězdy na nebi, i letadla, která ani 

nelze zaslechnout. Zrak nám slouţí jako hlavní „před 

průzkumník“,  neţ se tělo dá do pohybu. 

Vstupní informace o podnětu, jimiţ pozorovatel díky zraku 

disponuje, je na počátku kognitivního zpracování  (tím je 

projekce prostorových vztahů na sítnici) v mnoha ohledech 

od reality samotné odlišná. Sítnicová projekce je na rozdíl od 

své reálné předlohy: 

 zmenšená; 

 obrácená vzhůru nohama; 

 převrácená zleva doprava; 

 zachycuje trojrozměrnou realitu na dvojrozměrné ploše; 

 tato plocha není rovná, nýbrţ je zakřivená; 
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 jednotlivé oblasti sítnice jsou maximálně sensitivní 

vţdy jen na část světelného spektra; 

 obraz na sítnici je tvořen difúzní mapou světel a stínů 

Kromě toho, ţe je informace zobrazená na sítnici vzhledem k 

realitě takto formálně modifikovaná, navíc jen málokterý 

sítnicový obraz je ekvivalentní jedinému moţnému 

prostorovému rozvrstvení v okolním prostředí. Podoba 

sítnicového obrazu sledovaného podnětu je determinována 

třemi parametry podnětu (jeho velikostí, vzdáleností a 

orientací) a kombinací hodnot těchto tří parametrů vzniká 

nekonečný počet reálných podnětů patřících k jediné podobě 

sítnicového obrazu. Následkem toho je naprostá většina 

geometrických vztahů a zákonitostí na sítnici specifikována 

pouze zprostředkovaně. V obrazu jsou obsaţené pouze 

určité trendy, určité gradienty, které pro zrakový systém 

pozorovatele představují znaky o externí realitě. Člověk 

nemá moţnost si obsah sítnicového obrazu přečíst, ale 

dokáţe dekódovat smysl jednotlivých náznaků a 

rekonstruovat dílčí informace, které bývají nazývány 

nápovědi (depth cues). 

 

Mezi nejčastější nápovědy o prostorovém uspořádání patří 

výše zmíněná interposice (postavení předmětů), velikost 

sítnicového obrazu podnětu, jeho výška v zorném poli, 

lineární perspektiva, atmosférická perspektiva, pohyb, 

Jak jsem jiţ zmínila, kromě smyslů, je důleţitý pro mapování 

a orientaci v prostoru také pohyb. Josef Moural udává dva 

„prostorové“ rysy světa:  
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1. Senzomotorický- zvládnuté bezprostřední okolí zde a 

nyní,(coţ nám dovolují zmapovat jiţ zmíněné smysly )    

2. Habituální soustava míst a cest, tj. moţných způsobů, jak 

se dostat z jednoho místa na druhé“, coţ je pohyb.127 

 

public art (veřejné umění):  

 

Info 

Public art - doslovný český překlad "veřejné umění" zní 

poněkud nepříjemně, patrně kvůli tradičně pejorativnímu 

akcentu českého slova "veřejný". 

V širokém smyslu slova zahrnuje tento pojem umělecká díla 

umístěná ve veřejném prostoru, to znamená pomníky, sochy, 

a obrazy na architektuře, včetně uměleckých děl v kostelích.  

V uţším smyslu označuje pojem public art tendenci 

moderního umění, která od konce 60. let usiluje o 

bezprostřední kontakt umělců s širokou veřejností. V USA 

byla tato tendence podporována z veřejných prostředků 

prostřednictvím programů National Endowement for the 

Art a programem percent-for-art, při čemţ ze strany 

veřejnosti nechyběly odmítavé reakce. Ty vyvrcholily 

odporem k dílu Richarda Serry Titled Arc (na nátlak 

veřejnosti odstraněn 1989). 

Public art zahrnuje iniciativy různých komunit s výsledky 

velmi rozdílnými jak po stránce umělecké tak ideové a 

sociotvorné. 

Podstatu specifického charakteru public art vystihuje 

definice z pera Patricie C. Phillips: "Clearly, pubic art is not 

                                                             
127127 AJVAZ, str. 82 
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public just because it is out of door, or in some identifiable 

civic space, or it is something everyone can apprehend; it is 

public because it is a manifestation of art activities and 

strategies, that take the idea of a public as the genesis and 

subject for analysis."  

Public art prodělal od konce 60. let řadu vývojových proměn 

a dnes zahrnuje širokou škálu uměleckých postojů a 

výrazových prostředků.  

Do oblasti public art bývá zahrnován i sociální a politický 

aktivismus.  

Na druhé straně některé umělecké aktivity, zejména ty, které 

vyšly z graffiti, jsou dnes zařazovány pod označení street art. 
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