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motto:

Člověk je s krajinou, kterou považuje za svůj  
domov, někdy tak svázán, že se velmi silně 
dotýká jeho nitra, ovlivňuje jeho duši a toto 
pouto často nemizí ani tehdy, když lidská ruka 
krajinu využívá, mění, dotváří a přetváří k  
obrazu svému, nezřídka i ničí.

                                                 



1  ÚVOD

Tam někde, kde se nebe dotýká moře, tam někde je věčnost.

Arthur Rimbaud 

Horizont je pro vnímavou lidskou duši skutečně něco 

neuchopitelného, krásného a svým způsobem tajemného. Některé 

věci existují jen ve své nedosažitelnosti, ve svém unikání. Právě toto 

je obsaženo v samé podstatě horizontu. Máme jej sice neustále před 

očima, ale přitom se nám vzdaluje právě tak rychle, jak se k němu 

přibližujeme, a nezáleží na tom, chápeme-li jej jako pomyslnou hranici 

mezi nebem a zemí v krajině nebo v přeneseném smyslu jako určitý 

duševní rozhled člověka, jako pozadí, na němž se vše viděné nebo 

myšlené vyděluje z neuspořádanosti, z chaosu. Pojem horizont v sobě 

jedinečným způsobem nese odkaz ke světu jako nekonečné 

mnohosti, je hranicí, která sama sebe stírá, hranicí, jejímž dosažením 

mizí to, co jí bylo vymezeno,  je něčím, co zároveň odhaluje i zahaluje 

nepopsatelné.

Nedosažitelnost horizontu se určitým způsobem promítla i do pojetí 

této práce. Téma horizontu pro mě nikdy nebude uzavřené, snad to 

ani není možné, chápu-li jej jako jeviště, na kterém se mi ukazuje svět. 

Proto budiž tato práce nejspíše ze všeho stopou, která na okamžik 

zachytí souvislosti, jež přede mnou při sestupu k problematice 

vyvstaly, stopou, bez níž by pro mne bylo obtížné udělat další krok.
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1.1  VYMEZENÍ POJMU HORIZONT A STRUKTURA DP

V teorii výtvarného umění je horizont jedním ze stěžejních pojmů 

obrazové kompozice a nabízí mnohoznačné sémantické interpretace. 

Jako snad u všech obrazových komponent se tyto interpretace 

v dějinách umění proměňovaly, a v každé z nových interpretací se 

notně zrcadlily metafyzické determinanty toho kterého období 1.

Základně chápeme horizont jako linii, kde se stýká země a obloha z 

pohledu pozorovatele. Astronomie pak rozlišuje pozorovatelný a 

nebeský horizont až po limit teoreticky možného vesmíru. Horizontem 

v jistém smyslu označujeme i rozsah znalostí, zkušeností nebo zájmů 

1 Sledovat motiv horizontu je o to zajímavější, že jako nedílná součást materialistického světa se 

objevuje téměř na každém alespoň trochu zobrazujícím obrazu. A jako významný prvek našeho vnímání 

světa substituuje i do obrazů abstraktních.
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jedince. Jinak tento pojem používá geologie2, jinak archeologie3 4. 

Jistě by bylo možné uvést celou řadu možných definic a pojetí 

horizontu, ale výčet by nikdy nebyl úplný.

Pro potřeby této práce si vystačíme s definováním horizontu v tom 

nejzákladnějším významu, a tedy že je pomyslnou hranicí mezi nebem 

a zemí. Přesah, který v sobě horizont ukrývá, je velmi obtížné, ne-li 

nemožné, uzavírat do definic, zvlášť, vnímám-li jej veskrze poeticky. 

Rozhodla jsem se proto přiblížit tento pojem poněkud intuitivněji. V 

první části práce Myslitelné interpretace horizontu, jež je psaná více 

vážným a argumentačním tónem, nazírám horizont v několika 

zastaveních, která vycházejí především z teorie výtvarného umění a 

filosofie a nesou se na vlně postmoderní metodologie ve stylu 

Umberta Eca.5

Sledovat příběhy horizontů napříč evropským malířstvím je potom 

stejně vzrušující zábava, jako sledování interpretací lidského těla, 

slunce nebo přírody.  V přístupu k horizontu, ostatně jako v přístupu ke 

každému metafyzickému pojmu, se zrcadlí vývoj a kontinuita naší 

kultury. Ve druhé části práce  nazvané Horizont v evropské malbě 

procházím jednotlivé etapy vývoje evropského malířství a zastavuji se 

u konkrétních malířů, kteří jsou mi blízcí, důležití a nebo mě prostě jen 

pro něco zaujali. Na konkrétních obrazech vykládám, jak rozumím 

jejich využití horizontu v díle, jeho pojetí a skrze to, jak vnímám jejich 

malířství.Tato část je více pocitová, uvolněná a zábavná. 

Didaktická část DP ukazuje možné využití horizontu jako námětu pro 

hodiny výtvarné výchovy, přičemž dva z těchto námětů byly 

realizovány na ZŠ Červený Vrch a jsou podrobněji rozvedeny.

V závěru jsem se pokusila teoretický vstup do problému zhodnotit a 

ukázat některé přínosy pro mou tvorbu.

2 V této vědecké oblasti rozumíme horizontem buď specifický nález ve stratigrafickém sloupci, např. umístění jednoho 

nebo více fosílií, které slouží k identifikaci vrstev z konkrétního období, nebo zvláštní geologickou vrstvu ve 

vertikálním průřezu půdy

3 Pro archeologii znamená pojem horizont Období, během něhož se vliv určité kultury rozšířil mimo definované 

naleziště.

4   [www.answers.com     volně přeloženo z angličtiny.

5   ECO, U.: Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005 
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Poslední, nedílnou a z mého pohledu v podstatě nosnou, 

nejzásadnější částí této práce jsou mé obrazy a kresby, které téma 

horizontů pojednávají zcela odlišným a mně osobně mnohem bližším 

jazykem než je řeč, a tím je výtvarné vyjádření. Snad tomuto textu 

vdechnou život.

Dlouho jsem se pokoušela pojmout téma co nejcelistvěji a pokud 

možno neopomenout  nic podstatného. Nakonec si ale člověk při 

jakémkoli počínání bude muset uvědomit svou nedokonalost, 

nemožnost vystoupit ze svého těla, jímž je svázáno se zemí a z času, 

kterým plyne jeho život a nahlédnout cokoli čistě objektivně, ze všech 

stran najednou. Snad se můžeme jen usilovně snažit naše obzory 

rozšiřovat a tím odkrývat nečekané souvislosti, které zanechávají naši 

tvář v němém údivu nad krásou, bohatostí a nekonečností světa, nad 

světem jako vzájemností horizontů6.

6 O světě jako horizontu horizontů mluví Zdeněk Kratochvíl. ( Filosofie živé přírody. Praha: Herrman & synové, 1994)
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2  MYSLITELNÉ INTERPRETACE HORIZONTU

Ze všech stran jsme uzavřeni horizontem, který nám ale jaksi  
paradoxně otevírá oči a cestu ke svému překročení.

Miroslav Petříček 7

2.1 GEOMETRIE HORIZONTU

Horizont ve významu propůjčeném z deskriptivní geomtrie. Horizont leží ve výšce 
očí pozorovatele a ubíhají k němu všechny vodorovné hrany v prostoru. 

Horizont svazuje stanoviště pozorovatele a prostor obrazu do ucelené 

jednoty. V klasické jedno- a dvojúběžníkové perspektivě je horizont 

pomyslná čára rozdělujíci obraz na horní a dolní polovinu. Při  pohybu 

reálným prostorem ztrácí naše zorné pole idealizovanou podobu 

obdélníku a mnohem více připomíná projekci na kouli. Přesto v 

rovinné krajině (moře, pole) a při vodorovném držení hlavy, je horizont 

reálná čára procházející středem našeho zorného pole, která odděluje 

zemi a nebe.

Do evropského malířství uvedl v tomto smyslu horizont Giotto di 

Bondone (1266/7 -1337)  který jako první zužitkoval na svých 

obrazech triviální pozorování, že všechny vodorovné a rovnoběžné 

hrany v prostoru se protnou v obraze v jednom bodu na horizontu. 

7   PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Herrman & synové, 2009
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Levý: Sv. Jeroným ve 
své pracovně, 
Antonello da 

Messina, 1473.
/výřez/

 
Uprostřed: Dívka 

pijící s pánem, Jan 
Vermeer van Delf, 

1658.
/výřez/

Pravý: Ohhh… 
Alright…, Roy 

Lichtenstein, 1964.
/převráceno/



Kompletní teorii perspektivního zobrazení vypracoval italský architektk 

a všestranný učenec Leon Batisat Alberti (1404 – 1472), čímž dal 

renesančním umělcům (ale i všem následujícím) mocnou zbraň, jak 

na rovné plátno vyjadřovat hloubku prostoru. V renesanci a klasicismu 

je geometrický horizont nedílnou součástí kompozice každého obrazu. 

Jako protipříklad potom slouží Japonská krajinomalba, která 

zobrazuje krajinu ortografickou projekcí, rovnoběžné hrany se 

neprotínají v žádném bodě a horizont je tím z obrazu zcela vyloučen. 

Velký comeback geometricky pojímaného horizontu do výtvarného 

umění se děje ve 20. století s rozvojem módní fototgrafie. Výraz 

módní a portrétní fotografie je závislý do velké míry na tom, jestli je 

model/ka snímaná z podhledu, s nadhledu a nebo přímo v rovině očí. 

V detailech tváří hrají dané geomterické vztahy ještě naléhavější 

úlohu a autentičnost fotografie je velmi často závislá na tom, jestli se 

nám jako divákovi podaří uvěřit, že stojíme na stanovišti fotoaparátu v 

době focení a pozorujeme skutečnou modelku. Jinými slovy, naše 

vnímání fotografie se stává osobnější, pokud se fotografii podaří 

vyvolat nějakou intimní vzpomínku svázanou s naší minulostí. 

Podmanivý efekt fotografie je tak kromě svůdných očí modelky 

zapříčiněn i rafinovanou hrou prostorových vztahů a správně 

zvoleného ohniska a úběžníku.

Je to poměrně značný posun od statických kompozic renesančních 

obrazů až k dynamickému a atraktivnímu stylu módních fotografií, ale 

vesměs je myšlenková skládačka ukrytá pod oběma těmito styly velmi 

příbuzná. A základní úvahy perspektivní geometrie se tak přes 

fotografii vracejí zpátky i do živého slovníku současné malby.
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2.2METAFYZIKA HORIZONTU

Horizont jako metafyzická hranice pozemských a nadpozemských jsoucen. 

Horizont je linie, která může tvořit, a často také tvoří, symbolickou 

hranici mezi hmotou a duchem, mezi lidským a božským. Podobné 

rozčlenění světa se zdá být přirozené a automatické a nacházíme ho 

již u nejprimitivnějších výkladů světa a podobné dělení se nějak 

odráží i v řecké a římské mytologii, kde nejvyšší bůh je bohem blesku. 

Ovšem teprve křesťanská nauka tyto představy kodifikuje a vzniká tak 

ustálený kánon pro románské a gotické obrazy. Oblaka jsou sídlem 

božského oka, v podzemí je místo pro peklo. Svými činy a svým 

počínáním na zemi rozhodujeme, jakým směrem se při posledním 

soudu naše duše vydá. Jestli se zatížena hříchy propadne do 

nejhlubších pekel a nebo zda, lehká jako holubice, bude stoupat 

vzhůru k nebi. Pokud mají gotické obrazy nějakou prostorovou 

strukturu, potom horizont vždy symbolizuje onen předěl mezi Nebem 

a zemí. Podobné členění plátna přežívá sice i v renesanci, je ovšem 

přebité vší tou empirickou bohatostí a jednotlivostí detailů z 

pozemského života. Renesance odhaluje, že zkrátka není možné 

skrze konkrétní vyjádření obsáhnout něco tak nesmírného, jako je 

Bůh. Svět je místem pro život člověka (a samozřejmě nejen pro něj) a 

s tímto přesvědčením se začíná hroutit středověké členění prostoru 

na lidský a božský. Religionistický náboj se sice ještě jednou silněji 

vrací v baroku, ale už touto dobou se vine nit subjektivity, která 

naznačuje, že toto schéma bude možná nutné opustit.8 

8   BERGER, J.: O pohledu. Praha: Agite/Fra, 2009, str. 21
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Levý: The Last 
Judgement, 

Hieronymus Bosch, 
1502.

/výřez/

Uprostřed: Krajina s 
mostem,

 Rembrandt van 
Rijn, 1657.

/výřez/
 

Pravý: Mark 
Rothko, No. 14, 

1960



Oproti renesančním monochromním, klidným azurovým oblohám se 

barokní nebe stává divoké, plné energie a emocí. Onen rozdíl se 

objevuje ve všech uměleckých disciplínách. Barokní architektura 

nahrazuje rovné povalové stropy kostelů elipsovými klenbami a 

bujarou dekorativností, ze které se člověku zatočí hlava. Pro 

barokního člověka se stává opět zcela nezbytné vzhlížet k nebi, 

upřednostňovat nebeské kvality před těmi pozemskými. 

Abstraktnější a přenesenější princip, bez přítomnosti biblických 

příběhů, ale přesto pořád zachovávající základní členění dolní plán – 

pozemské, materiální, horní plán – nadpozemské, zůstává ve vnímání 

každého člověka, a to asi i člověka postmoderního, přestože ten 

jakoby stál ve středu svého vlastního světa. Vždyť i naprostý ateista 

musí pociťovat nekonečnost vesmíru, do široka otevřenou dálku 

přistupující k nám i viditelně skrze nebeskou klenbu a horizont, k 

němuž se člověk vztahuje, přestože je stále srostlý se zemí, s místem 

kde žije svůj všední a zároveň nevšední život. 

Centrem obrazu se tak stává sám divák, k němuž dílo promlouvá, 

obraz neexistuje mimo něj, zjevuje se právě ve vzájemné tiché 

komunikaci. 

Nakonec ono božské a světské neexistuje mimo člověka a jeho 

chápání, ale právě v něm, a tak se i ve výtvarném umění může nadále 

zjevovat jako odkaz k neodmyslitelné lidské dualitě prostřednictvím 

nových vyjádření, kde se toto nahoře a dole často sjednocuje v jedno 

a přesto nikdy zcela nezmizí.
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2.3 HORIZONT A JEHO RYTMIZOVÁNÍ V KULTURNÍ KRAJINĚ

Člověk pečuje a přetváří svou krajinu. Občas ke svému obrazu, jindy ke svému 
prospěchu. A krajina ovlivňuje své obyvatele. Dává jim potravu, nerosty a také 
jakousi životní dramaturgii.

Podívejme se nyní více zblízka na vztah krajiny a člověka, na 

proměny krajiny v čase. Krajina a její morfologie ovlivňuje národy a 

celé kultury.

(...) jenom si připomeneme, že Čechy jsou oválné, do sebe 
soustředěné a poněkud izolované. Osou Moravy je měkké, široké 
údolí – úval, jímžvždy, a to již od mladšího paleolitu před 25 tisíci lety,  
putovala plemena a kulturní vlivy mezi Panomií a Polskem. Morava je 
více otevřená,přátelská a lineární. Její konce však leží geologicky i  
lidsky daleko od sebe a přirozené centrum, jímž je Olomouc či  
Kroměříž nespojuje moravské kraje tak jako Čech centrální vliv Prahy.  
9

Je snad opravdu možné, aby národy alespoň částečně přejímaly svůj 

charakter a svůj temperament od temeramentu krajiny, ve které 

vyrůstají? Je možné říci, že Moravani jsou otevření jako údolí Moravy, 

Češi uzavření jak kráter sopky, Poláci ploší jak Donské Něvy, Italové 

nabroušení jak úpatí Apenin, Britové pesimističtí jako mlha kolem 

Temže ... ? Chce to být v podobných soudech opatrný. Ale například 

italská hudba je nepochybně odlišitelná od té české a obě jsou zcela 

jiné, než hudební produkce z Británie. Všechny národy opravdu nějak 

diferencované jsou a myslím, že i ráz, geomorfologie, vegetace a 

dramaturgie domovské krajiny v tom jistou roli hrají.

Krajina jako skýva chleba

9  CÍLEK ,V.: Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán 2005, kap.:Geologické základy české krajiny.
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rozhledna, 
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1973.



žebráky ještě za tmy ptaná
krajina dávno od pradávna

rukama lidí dotýkaná.

Jan Skácel

Člověk na svojí krajinu působil již odedávna. Pokud takové působení 

mělo dalekosáhlý, pozitivní a krajinotvorný charakter, označujeme 

takovou snahu jako kultivaci. Pokud takové působení mělo krátkodobý 

a prospěchářský charakter, označujeme jej jako degradaci. Pak jsou 

tu určité momenty, kdy je těžké o výsledném efektu rozhodnout. Třeba 

kaskádové přehrady na Vltavě. Nebo žďáření středověkých lesů. A 

zakládání rybníků a vysoušení mokřad v jižních Čechách. U takových 

akcí vždy záleží na úhlu pohledu a celkové moudrosti, se kterou 

danou problematiku nazíráme. Zjednodušeně lze říci, že lepším 

estetickým dojmem na nás působí ta krajina, která nenese známky 

působení člověka anebo ta krajina, jíž obhospodařuje člověk, který je 

do ní vrostlý, který jí rozumí. Co dříve přitahovalo péči a pozornost 

byly kulturní statky nikoli krajina, dnes ovšem vyplouvá na povrch 

nejen její živitelská, ale i estetická hodnota. Jak se říká, člověk vždy 

touží po tom, co mu chybí. Zatímco dříve se lesy hromadně kácely, 

dnes se hromadně vysazují. Stále lze ještě někde zaslechnout 

romantický hlas volající po původní, panenské přírodě, ale mnohem 

rozumější by bylo si uvědomit, že klasické stavění přírody proti kultuře 

odporuje pohledu na člověka jako na bytostnou součást jednoty světa.

Potom je snad poněkud transparentněji zřejmé, že nemá praktický 

význam idealizovat si svět pravěkých lidí a pokoušet se vracet zpět na 

stromy, ale mnohem spíše se pokusit z původní krajiny zachovat 

alespoň to, co zde ještě zůstalo. Kulturní a přírodní hodnoty krajiny od 

sebe nelze dost dobře oddělovat, v každém místě jsou do sebe 

navzájem vrostlé.

Jsou typy stavebních zásahů do krajiny, které ji jednoznačně 

polidšťují, zintenzivňují, oddávají ji duchovní poselství. Mám na mysli 
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především různé náboženské, kultovní a obřadné stavby jakými jsou 

obelisky, kapličky, památníky a chrámy. Ať už jsou za těmito stavbami 

jakékoli bližší motivy, myšlenky a náboženství, lze je všechny naráz 

interpretovat i jako jednu, více či méně vědomou touhu. Touhu, jak 

rytmizovat svoji krajinu. Podobně jako hudba rytmizuje náš čas, tak 

křížová cesta rytmizuje cestu ke kostelu a rendezvous rytmizuje 

horizont nad vesnicí. 

Paleolitický člověk vzpínal proti nebi své menhiry. A je to nejstarší 

zachované svědectví, že člověk uvažuje a záměrně zasahuje do 

rytmiky krajiny, uprostřed které žije. Zvedal proti gravitaci obrovské 

masy kamene, jako by potřeboval světu demonstrovat svojí 

nadlidskou sílu a vůli. A nebo to snad byl projev pokory, úlitba jeho 

bohům? Menhiry se trčí v krajině dodnes a dodnes se naše srdce 

rozbuší, když před nimi staneme. 

Antický člověk usiluje o dokonalost svých staveb. Jeho chrámy 

respektují klasický řecký kánon – jsou si tedy navzájem podobné jako 

vejce vejci. dospívají ke svému klasickému  snaží o co nejvsnažil o co 

nejdokonalejší harmonii vertikál a horizontál. Jako by se snažil 

ignorovat vztahy jeho chrámů a okolní krajiny. Jeho chrámy jsou jako 

autonomní kostky vložené do světa, ale pořád od něj částečně 

izolované, ideální. A tak můžete stejnou konstrukci chrámu nalézt na 

svahu ... a nebo v dolině italského Paestra. 

Zatímco gotický člověk rád zasazuje do krajiny ostré a kontrastní 

vertikály (různé obrané tvrze, strážné věže), renesanční cítění 

mnohem více přálo horizontálním stavbám plynule přecházejícím do 

volné krajiny. Staví kolonády, letohrádky, a míčovny uvnitř rozlehlých 

geometrizujících zahrad. Byla to obecně doba, kdy si člověk začínal 

uvědomovat svoji zodpovědnost vůči krajině a začal přemýšlet, jako 

typy zásahů do krajiny jsou vhodné. Baroko a klasicismus tyto snahy 

dále rozvíjely, byť každá z epoch upřednostňovala odlišnou 

dramaturgii těchto zásahů. Baroko se snažilo většinou vygradovat své 

stavby až na samou hranici náboženské exaltace. Dynamické sochy, 

prolamované kapličky, cibulovité kostelíčky na nejvyšším kopci v 
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krajině, to jsou typické příklady barokního přístupu. Naopak 

klasicismus se svým racionalismus nahrával spíše rozsáhlým 

urbanisticko-krajinářským koncepcím stromořadí, rozhleden, skleníků 

a altánků.

Moderní člověk sám o sobě žádný estetický a jednotný základ pro 

svoji krajinu nezná, nectí žádný ideální vzor, o který by se mohl při 

frázování krajiny opřít. Většinou se rozhoduje na základě 

maximalizace objemu a minimalizace nákladů. Jsme až příliš často 

svědky narychlo upečených zástaveb, které sice samy o sobě ještě 

nějak fungují, ale výběr místa pro jejich realizaci bývá zoufalý. Budu 

jmenovat jediný příklad za všechny a tím je tzv. Statenický mlýn, 

projekt, jež sám o sobě říká:

Rozsáhlý luxusní rezidenční projekt Statenický mlýn, který navrhli architekti z  

ateliéru Lewis & Hickey, se nachází ve Statenicících, v malebném údolí  

Únětického potoka, zhruba pět kilometrů od severní hranice Prahy. Statenický 

mlýn je komplexem městského charakteru, který je navržen ve venkovském 

prostředí na okraji Prahy - jeho cílem je poskytovat svým obyvatelům naprosto 

vše, co potřebují k životu. Projekt představuje 37 bytů, 21 řadových domů a 32 

rodinných domů - všechny typy bydlení jsou nabízeny včetně veškerých 

zařizovacích předmětů. Domy jsou uspořádány do promyšlených celků, které 

podporují pocit sousedské sounáležitosti. Bytové domy stojí kolem náměstí a 

jsou lemovány řadovými rodinnými domy. Samostatně stojící rodinné vily a 

domy jsou postaveny v řadách a kopírují přírodní obrysy údolí a potoka. 

Prostor mezi domy vyplní upravené trávníky a velkoryse řešené parky se 

vzrostlými stromy.10 

Popis v podstatě v ničem nelže. Jde skutečně o luxusní městskou 

zástavbu, která se honosí vlastním náměstím, obchody, restaurací i 

fitness, dominují jí řadové domy, o kterých nemohu říci, že jsou bez 

nápadu, i poznámka o sousedské sounáležitosti má jistě svůj význam, 

když jsou od sebe okna jednotlivých vil, jedné jako druhé, vzdálena 

jen několik metrů. Ovšem prostor, na kterém byl projekt realizován, 

tím značně utrpěl. Původně šlo o pole, dalo by se říci o prázdný 

prostor, který měl ale svůj význam i využití. Šlo o jakousi přirozenou 

hranici mezi dvěma sousedními vesnicemi, o prostor, kam se chodilo 

se psem, na jaře pro proutky na pomlázku, v létě koupat k potoku, na 

10 http://www.developerske-projekty.info/byty/statenicky-mlyn-statenice/
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podzim pouštět draky a  v zimě stavět sochy a dětská obydlí ze 

sněhu. Nyní tento prostor zaplňuje malé město uprostřed vsi, které s 

ní nemá vůbec nic společného, žije si tak samo pro sebe. Z projektu 

pochopitelně obyvatelé vesnice nadšeni nejsou, zajímavé ale je, že z 

rozhovorů s lidmi, kteří si Statenický mlýn vybrali jako svůj domov, 

vyplývá, že ani jim se na tomto místě nijak dobře nežije. Mě to ale 

nikterak nepřekvapuje. Páni developeři dnešní doby totiž jen málokdy 

důkladněji zvažují něco jiného, než jak maximalizovat zisk. Necítí 

potřebu pátrat po tradici, přirozenosti, s jakou místo v prostoru funguje 

po staletí. Krajinu, kterou přetváří k obrazu svému nejenže 

neprožívají, ale často ani nevnímají, necítí, je jim lhostejná. Statenický 

mlýn – to je nemyslet v kontextu jiných horizontů vnímání.

Ano, je nás hodně a všichni potřebujeme mít střechu nad hlavou, 

zamysleme se ale někdy nad tím, jestli je náš domov pouze náš dům 

nebo byt, jestli náhodou není naším domovem někdy i obyčejný kus 

volného prostranství, kde bychom se mohli nadechnout.
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2.4  HORIZONTALITA  A VERTIKALITA

V abstraktním výtvarném uvažování jsou horizontalita a vertikalita základní pojmy 
pro převod viděného na jednodušší geometrické formy. 

Domnívám se, že téma proporcí, horizontality a vertikality, s 

horizontem jako takovým úzce souvisí. Základní napětí, základní 

asymetrie ve vnímání vertikálních a horizontálních kompozic vzniká 

na základě naší každodenní zkušenosti s prostředím, ve kterém 

žijeme. Na základě naší každodenní zkušenosti s krajinou. Jsou 

krajiny s převahou horizontálních elementů, jako třeba pole, moře. A 

jsou krajiny s převahou vertikálních elementů, jako třeba hora, les. V 

každé z těchto krajin se pohybujeme jinak – máme z krajiny jiné pocity 

(samozřejmě!). Jak souvisí pocit z krajiny množstvím horizontálních a 

vertikálních elementů v krajině? Horizontální kompozice mi často 

asociují podobné pocity jako otevřená krajina. Klid, někdy až 

meditativní, jakousi beztvarost a bezčasovost. Vertikální kompozice 

na mě naopak často působí jako silné, vzpurné, spirituální a gradující 

nebo padající, občas nepřehledné – jsou to hory nebo les. V 

konkrétních případech závisí zcela na provedení. Nejsou to nijak 

banální otázky. V abstraktnějších výtvarných disciplínách jako je 

typografie a architektura je uvažování o vyrovnaných proporcích 

vertikality a horizontality základem profese. A jejich kombinováním a 

skládáním jdou odvyprávět celé příběhy. Příběhy krajin, které se 

skrývají pod abstraktními čarami. 
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"Vertikály, proťaté v pravém úhlu nebo proťaté diagonálami, vytvářejí  

zdání vzestupu nebo pádu, které je silnější v místech, kde mají takto 

vyznačené plochy jinou barvu nebo vlastnost. Vertikála je půvabná, je  

to páteř prostorového života, osa veškeré konstrukce... Když vertikála  

spadá shora na ostří vodorovné linie, máme co do činění se 

skutečnou událostí. Rozdělujete-li plátno tímto způsobem, máte pocit,  

že je to těžká tyč, jež zůstane vbitá do podkladu. Vodorovná linie je 

Gaia, pramatka. Z jejího lůna mohou vystřelovat vertikály jako rostliny 

z povrchu země - některé nehybné, jiné nakloněné v rozmarném 

pohybu.

Neměli bychom si plést vodorovnou linku umístěnou v horní části  

plátna s takovou, která protíná obraz uprostřed nebo dole. Každá z  

nich vypovídá o tichu jinak. Rovina v nás totiž vyvolává myšlenku na 

nehybnost, pomalé věci, myšlenku na odpočinek, obzor, na cestu,  

která se rozprostírá." 

František Kupka (1871 - 1957)11

Jazyk moderních básní je mnohem náročnější a abstraktnější než 

tomu bylo u básní z 18. stol. ,ale svým čtenářům to mnohdy 

vynahrazuje větší intenzitou a novými vyjadřovacími možnostmi.    Tak 

i jazyk současného umění, typografie a architektury rozšířil své 

vyjadřovací možnosti. Většinou je to bohužel na úkor srozumitelnosti 

pro širší publikum.

Vertikalita vs. horizontalita v architektuře: 

Antika se snažila najít dokonalé proporce pro všechny tři rozměry 

svého chrámu i jeho dílčích částí. Renesanční umělci na tyto snahy 

navázaly a napsaly desítky architektonických traktátů o harmonickém 

členění fasády paláce do horizontálních a vertikálních stavebních 

částí. Zatímco dynamické baroko jakoby se na truc všechna pracně 

vypracovaná pravidla harmonie porušovat a překonávat, klasicistní 

přemýšlení se v harmonických normách ještě více utvrzuje a z 

11 http://cs.wikiversity.org/wiki/Kompozice_obrazu
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pravidel se stávají téměř dogmata. Osvobození přichází ve 20. stol. 

společně s novými materiály a novou minimalistickou estetikou 

Wrighta a Miese van der Rohe. A jak už bylo řečeno, nejlepší 

architekti současnosti umí se základními proporcemi a členěním 

fasády hotové zázraky, které co do svých možností v mnohém 

přesahují historické a klasicizující slohy.

Vertikalita vs. horizontalita v typografii: 

Koukáme-li na jednu náhodnou stránku krásné literatury, zjistíme, že 

už svým samotným zjevem v nás vyvolává jistou náladu a jisté 

emoce. Ovšem zjevnost celé strany je seskládána z jednotlivých 

písmenek, ze znaků zvoleného fontu. Typograf úpravou jednotlivých 

znaků mění vzhled celé stránky a dvoustrany. A jednou z 

nejdůležitějších činností typografa, činnosti, která se nejvíce projeví 

na dojmu z vytištěné stránky, je opět – zcela neočekávaně – 

vyvažování proporcí vertikálních a horizontálních tahů u každého ze 

znaků. Typograf frázuje původní bílou stránku pomocí rovných čar, 

úseků a bodů. Je to opět podobná zkušenost jako frázovat čas 

pomocí několika tónů. Je to černobílá hudba na papíře. 
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2.5 BAREVNÉ KVALITY HORIZONTU

V barevné kompozici je horizont hranice, zpoza které vylézá Slunce při východu a 
zapadá Slunce při západu. 

Malíři odnepaměti znají modré nebe nad Marseille, Italské azuro, 

červené skály Bretaně a mnoho jiných. Každý kraj má svoji 

charakteristickou barvu země, vegetace, nebe, slunce, mraků i vody. 

Tato barevné schémata se mohou docela snadno podílet na 

emocionálním charakteru a obyčejích národa, který danou půdu 

osidluje. Je téměř nemožné rozhodnout, zda jsou dané barevné 

kvality daného místa více ovlivněny klimatem, geologií, vegetací, 

lidskou činností. Nejlepší je prostě konstatovat, že každé místo na 

našem světě je jedinečné a neopakovatelné.

Přitom horizont je místo, ze kterého se každý den tyto jedinečné barvy 

krajiny do kraje vylijou a rovněž na večer se za horizont všechny 

barvy vypustí. V moment východu Slunce, ještě dříve, než první ranní 

paprsek přeleze přes mez na obzoru, zde k ostrému oddělení 

tmavěmodrých, fialových a šedých tónů v krajině od schémat od 

žlutých, oranžových, růžových a nachových na nebi. Když se vyvede 

pořádný východ slunce, je to barevná smršť. Podobná barevná bouře 

a koexistence zcela odlišných barevných spekter je ve světě 

nenapodobitelná. V reálné přírodě, ve stejném difúzním osvětlení se 

nic podobného odehrávat nemůže. Osvětlené nebe nad neosvětlenou 

a tmavou zemí je jeden z přírodních zázraků, který se opakuje vždy 

dvakrát za den.
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/výřez/



A tohoto zázraku si samozřejmě malíři museli všimnout a promítli ho 

do svých obrazů. Je téměř nemožné vybrat několik jmen, které si na 

barevnosti horizontu dali obzvláště záležet. V holandské škole jsou 

kolem horizontu rozmístěné nejzajímavější barevné okamžiku z 

obrazu. Romantický malíř Caspar David Friedrich (1774 - 1840) měl 

kontrast mezi předním a zadním plánem obrazu jako hlavní a jediný 

motiv svých obrazů. Horizont se v jeho obrazech skutečně stává tím 

jediným a hlavním hrdinou. Barevné napětí na horizontu dále s 

oblibou využíval například William Turner, který je pro naše téma 

zajímavý ještě něčím dalším:

„Turner se povznesl nad zásadu tradiční krajinomalby, totiž zásadu, 

že krajina je něco, co se rozvíjí před vámi. …výjev se začíná rozlévat  

za formálně vymezené okraje  a probíjí se kolem diváka ve snaze 

napadnout ho z boku a obklopit ho. Když svému zraku dovolíme 

nechat se pohltit tvary a barvami na plátně, začneme si uvědomovat,  

že se při pohledu na obraz ocitáme v oku víru: blízké a vzdálené 

ztratilo smysl.“12

Ano, Turnerova barevnost skutečně hraje nemalou úlohu při utváření 

prostoru, který jakoby se chystal člověka do sebe vtáhnout. 

Barevné kvality horizontu, potažmo hru barev při východu a západu 

slunce, snad není třeba nijak popisovat. Západ slunce nad Atlantikem 

již ukázkově popsal Claude Levi-Strauss ve své knize Smutné tropy a 

věnuje mu celou jednu kapitolu a nakonec toto barevné kouzlení 

může svým zrakům dopřát každý sám.

Pseudoromantičtí malíři si již také dávno všimli toho podivného 

zápasu barev a z obrazů západu Slunce se stala jedna z kýčovitých 

konstant naší kultury. S produkcí pseudopočítačových pseudografiků 

množství kýčovitých obrázků ještě více narostlo a kvalita šla ještě více 

dolů. To ovšem nemá nikterak vliv na skutečnost, že jsme dvakrát za 

den svědky neopakovatelného zázraku.

12   BERGER, J.: O pohledu. Praha: Agite/Fra, 2009, str. 167
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2.6  HORIZONT JAKO FILOSOFICKÝ POJEM

 U některých filosofů má horizont filosofický význam jako mez dosažitelného 
lidského poznání nebo prostě jen mez našich smyslů. 

Například Petr Vopěnka chápe horizont ve filosofický významu jako 

hranici lidského poznání.13 Ve své ontologii používá pojem 

fundamentální triáda: osvětlená část světa, neosvětlená část světa a 

horizont , který obě tyto části navzájem odděluje. Přitom tento 

horizont klouže po světě podle polohy a činnosti pozorovatele. Pokud 

si například pozorovatel vyleze na rozhlednu, osvětlí tím část světa, 

která dříve ležela za horizontem – ve Vopěnkově filozofii toto 

znamená, že o nově osvětlené části už není nutno spekulovat, ale 

skutečnosti jsou přímo verifikovatelné. Podobně, pokud si pozorovatel 

vezme do ruky mikroskop, posune se tím jeho horizont co se týče 

hloubky ostrosti. Pokud pozorovatel  zaměří svojí pozornost na řešení 

matematického problému, rozšíří si tím rozhled ve světě 

matematických objektů. Důležitým efektem tohoto pohledu na svět je 

to, že vše, co leží za horizontem může pozorovatel vykládat jako 

možnou a pravdivou hypotézu. Na základě podobných úvah, které 

jsou co do povahy nejblíže fenomenologické filosofii, dospívá k 

osobité představě o pravdě a její poznatelnosti. Z takto intuitivně 

uchopených pojmů dále Vopěnka staví exaktní matematický systém, 

který nazývá Alternativní teorie množin. Tato teorie je stále živá a 

několik badatelů v Ústavu teoretických studií rozvíjí její důsledky. 

Jiný český fenomenologický myslitel, Zdeněk Kratochvíl, zase hovoří 

13   VOPĚNKA, P.: Horizonty nekonečna. Moraviapress, 2004
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o horizontu vnímání věcí a jevů:

„Věc ustavujeme z jevů a z intence vědomí a ustavujeme ji ve světě, v 

určitém světě.“ 14 

Co je myšleno tímto světem se dozvíme dále:

“Svět je vzájemnost. Svět je celostnost, ale ne tak, že si lze myslet  

nějaký maximální celek, nýbrž tak, že každá jednotlivost nějak 

odkazuje k celku jako ke hledisku vzájemných vztahů. Pozadí je  

horizontem jevů. Okolí každé věci je horizontem té věci. Každá věc je 

vnímatelná I myslitelná jen vůči nějakému pozadí a před nějakým 

horizontem.” 15

O horizontu samotném pak Kratochvíl říká:

“Horizont je sice nějak zahlédnutelný, ale sám není žádná věc. Je 

pouze aspektem věcí na světě, viděných nebo myšlených z určitého 

hlediska.” 16

Z tohoto mne velmi blízkého pohledu na horizont vyplývá, že horizont 

je pozadí, způsob pohledu, na kterém se nám ukazují jednotlivosti. 

A svět pak není součtem všech možných horizontů, ale spíš jejich 

vzájemnost.

Ať už promyšlenou úvahou a nebo uměleckou intuicí, horizont v sobě 

skutečně nese jistý prvek tajemství. Vše, co je před horizontem, tak 

vidíme, vše co je za horizontem si můžeme pouze domyslit. A platí 

mnohokrát potvrzená pravda, že nejvíce dramaticky působí 

nevyřčené, největší napětí vyvolává neviděné. Tohoto motivu napětí 

tam za horizontem využívali s oblibou dadaisté, surrealisté a 

symbolisté. Pro kreativce jako Max Ernst, Salvator Dalí, André Breton 

měla ta jedna vertikální čára uprostřed jejich obrazu opravdu zvláštní 

kouzlo a dokázali si v ní vždy najít nové a nové významy a nové 

nápady. 

V architektuře podobnou estetiku, blízkou právě Vopěnkovu 

14   KRATOCHVÍL, Z.: Filosofie živé přírody. Praha: Herrman & synové, 1994 str. 35

15  Tamtéž, str..46
16  Tamtéž.
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fenomenologickému usebírání světa, rozvíjí konceptuální architekt 

Steven Holl ve své teoretické knize Paralaxa [5].

"Pohyb těla, které prochází navzájem se překrývající perspektivy 

utvářené uvnitř prostor, je základním spojením mezi lidmi a 

architekturou. Pro pohybující se tělo je určujícím faktorem při  

interpretaci prostoru viditelný horizont – v moderních městech však 

právě tento horizont často chybí. Sekvence vjemů prostoru v paralaxe 

a světelného toku se mohou projevit pouze osobním vnímáním. 

Neexistuje významnější měřítko síly a potenciálu architektury. Pokud 

připustíme, aby fotografie z časopisů, filmový a počítačový obraz 

nahradily tuto zkušenost, sníží se naše schopnost vnímat architekturu 

natolik, že už ji nebudeme chápat. Bez zkušenosti procházení  

prostorem zůstává vlastní uvažování o prostoru neúplné. Obrat a 

otáčení těla, kdy se uplatní nejprve kratší a poté dlouhá perspektiva,  

pohyb nahoru a dolů, rytmus otevřených a uzavřených nebo světlých 

a tmavých geometrických forem – to vše tvoří jádro prostorové 

výpovědi architektury."17 

"Paralaxa – změna v uspořádání povrchů, které definují prostor,  

nastávající v důsledku změny polohy vnímatele – se promění, jestliže  

osa pohybu opustí horizontální dimenzi. Pohyb městským prostorem 

po vertikále nebo šikmině násobí naše prožitky. Definici prostoru 

určuje úhel vnímání. Historické pojetí perspektivy jako uzavřeného 

objemu založeného na horizontalitě prostoru dnes ustupuje vertikální  

dimenzi. Zkušenost architektury se vyprostila ze svého historického 

sevření. Plynulý pohyb po vertikále anebo šikmině je klíčem k novému 

vnímání prostoru." [tamtéž]

Holl uvažuje tak, že se horizont moderního člověka rozepjal až ke 

vzdáleným galaxiím a zostřil až na úroveň atomů uhlíku. Takto 

rozšířené obzory s sebou samozřejmě nesou i nové a nové počitky a 

nové způsoby existence. A dobrá současná architektura je musí umět 

reflektovat. Jeho stavby jsou stavěné jako stánky údivu nad bohatostí 

lidské existence, jsou to svědectví o bohatosti života na naší planetě. 

17 Steven Holl, Paralaxa. Era, Brno 2003 
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3  HORIZONT V EVROPSKÉ MALBĚ

3.1  POSLEDNÍ VEČEŘE

Da Vinciho freska Poslední večeře páně ukazuje Ježíše a jeho 

dvanáct učedníků v horizontálně protáhlé kompozici s 

jednoúběžníkovou perspktivou, jejíž střed je ve středu obrazu. Stěny, 

kazety na stropě, pruhy na podlaze, to vše se sbíhá uprostřed obrazu, 

v Ježíšově tváři. Takto rozplánované plátno nás nenechá na chvíli na 

pochybách, co je námětem obrazu a kdo je jeho hlavním hrdinou. 

Samotný Ježíš má hlavu skloněnou v pokorné gotické póze, jakoby si 

své ústřední úlohy ani nebyl vědom. Je to opět autorův promyšlený

trik, protože při rovném a vzpřímeném pohledu by celý obraz působil 

ploše a strnule, zatímco Kristův skloněný pohled kompozici oživuje a 

polidšťuje. Geniální malíř a manipulátor Da Vinci pro maximalizaci 

efektu použil neuvěřitelné množství triků a originálních nápadů. 

Leonardo se vyhnul plochosti a nudnosti jednoúběžníkových kompozic 

tím, že rozbil její prostor třemi horizontálními plány. V prvním plánu je 

bílý stůl, který je kontrastně posazen napříč hloubce místnosti, což 

samo zaručuje drobné oživení. V druhém horizontálním plánu jsou 
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apoštolové s Ježíšem. Jejich barevné pláště a živá gesta jsou v 

obraze hlavním atraktorem naší pozornosti. Celé ostatní pozadí je 

redukováno a minimalizováno do druhé role. které je zde od toho, aby 

zdůraznilo hlavní děj. A tím je Ježíš, který je nezpochybnitelnou 

autoritou mezi dvanácti krásnými mladými a živě diskutujícími muži. 

Respekt, kteří učedníci ke svému mistrovi chovají je vyjádřený volným 

prostorem, který se kolem Ježíše utvořil. A nyní přijde další Da Vinciho 

trik. Ježíš sedí přímo před otevřeným výhledem do krajiny, kde 

pozvolna zapadá Slunce za obzor. Horizont krajiny běží ve výšce 

Ježíšovy tváře, žlutý proužek světla nad obzorem přirozeným 

způsobem funguje jako Ježíšova aura – je to originální a jednoduchá 

parafráze na gotickou svatozář. Ježíš ve své tiché skromné póze 

působí mezi svými učedníky takřka nadpozemsky. 

Reálný horizont krajiny v pozadí obrazu je identický s perspektivním 

horizontem pozorovatele (k čemuž dochází v rovných krajinách vždy). 

Ježíšovy oči jsou tím pádem ve stejné výšce jako oči reálného 

pozorovatele obrazu a ten je pozván dovnitř, pozván aby přisedl ke 

štědré a sváteční hostině. Krajina za okny celému výjevu dodává onu 

astrální a nadpozemskou atmosféru. Nutno říci, že trik s figurou sedící 

u okna, za nímž se rozprostírá krajina s horizontem ve výšce očí není 

sama o sobě Da Vincovým patentem. Podobné kompozice použil již 

Jan van Eyck (1395 – 1441) na obraze Madonna kancléře Nicholase 

Rolina Paula. Teprve Da Vincimu se ale podařilo tento motiv očistit a 

sladit s ostatními motivy a přivést ke skutečně fantastickému účinku.
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3.2  KRAJINA S DOBRÝM SAMARITÁNEM

Renesanční vlámská škola se vyznačovala rozdělením krajiny do tří 

barevných plánů. První plán – popředí – je zabarven do okru a hnědi, 

druhý plán – pozadí – je modrozelený a třetí plán – obloha – je 

bleděmodrý. Tato barevnost sice příliš neodráží skutečnost, o to více 

však propůjčuje obrazům fantaskní půvab. 

Vlámská malba si vždy libovala v detailech a dá se říci, že největším 

motivem jejích obrazů je právě bohatost a širokosáhlost světa 

stáčejícího se až obzor, který je typicky položen v 1/3 nebo 2/3 výšky 

plátna (na rozdíl od horizontu v polovině obrazu u italských mistrů).

Charakterističtí představitelé této školy jsou Joachim di Patinier (1480 

– 1524) a Pieter Breughel starší (1529 – 1569). Holandská a Vlámská 

barokní krajinomalba jakoby rezignovala na renesanční tradici a 

přiklonila se k realistickému zobrazení a tlumenějšímu vyznění barev. 

Mnohem většího prostoru se na plátnech dostává obloze a mrakům, 

horizont se leckdy dostává až do spodní čtvrtiny obrazu. Krajinomalba 

se v této době stává samostatným žánrem. Často jde o prostou a 

naturalistickou snahu zobrazit přírodních živly v co nejvěrnější 

podobě. 
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Rembrandt van Rijn namaloval za svůj život svým suverénním 

štětcem několik krajin. Ve svých obrazech dokázal zužitkoval postřehy 

z renesančích obrazů i způsob malby jeho současníků. Ve svých 

krajinách dosahuje silného dramatického účinku a jeho krajina působí 

jako metafyzické výpověď o povaze dobra a zla, světa a člověka. Je 

to nebe, temné zamračené nebe, co celému obrazu dominuje. Slunce 

jako zdroj světla je schováno kdesi v mracích a přesto je jeho 

přítomnost jistá, už jenom protože kdyby tu nebylo Slunce, nebylo by 

už vůbec nic. Je zde něco z gotické tradice rozdělení na nebeské 

božské nebe a pozemské hříšné, ale samotný obraz je mnohem 

komplikovanější než ona prostá a jasná čára mezi dobrem a zlem. 

Největší drama se odehrává ve vzduchu a  celý obraz jako by byl 

jednou obrovskou křesťanskou metafyzikou. Jako by to bylo svědectví 

o člověku, který se ocitnul na scestí, o člověku, který není s to se ve 

složitém světě zorientovat. Bůh se schoval kdesi v hustých černých 

mracích a zbyly po něm jen paprsky naděje. Je zde bílá pastvina s 

křišťálovou bystřinou, jakoby odlesk rajské zahrady. A jsou zde černá 

zákoutí a tmavé stíny i červenohnědé zrádné plochy a překážky. 

Nutno říci, že barevná paleta na obrazu zaznamenala výrazný posun 

jak od reality tak i od dobových schémat. Velká část obrazu je 

vymalovaná v Rembrandtově oblíbené rumělkově červeném 

chromatickém spektru, najdou se zde i místa nasvícená čistým bílým 

světlem, tmavě modré plochy oblohy i místa s jasným vyzněním 

zelené. Podobná barevná „libovůle“ a nadrealičnost je jasným 

odkazem na holandskou renesanční tradici, stejně jako idealizovaná 

rajská pole v levé části. Na druhou stranu prostorová koncepce a 

celková nálada obrazu plně odpovídá Rembrandtovým současníkům. 

Je to prostě komplexní syntéza všeho, co mohly tyto bystré oči v 

Amsterodamu spatřit. V pravém dolním rohu obrazu se krčí malá 

postavička dobrého samaritána, před kterou se otevírají dvě cesty. 

Jedna nasvícená červenohnědým světlem je cesta snadná, druhá, 

osvícená křišťálově čistým světlem, je cesta za spásou. Jakoupak asi 

cestu si dobrý samaritán zvolí? 
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3.3  KŘÍŽ U BALTICKÉHO MOŘE
 

Nejslavnějším a nejuznávanějším německým romantickým malířem 

byl bezesporu Caspar David Friedrich (1774 – 1840). Svými obrazy se 

tak účastnil stejného myšlenkového proudu, jako Goethe, Schiller a 

Novalis v literatuře, Schumann v kompozici a Friedrich Wilhelm 

Joseph von Schelling (1775 - 1854) ve filosofii. Nutno říci, že 

německého romantismu v literatuře si vážím a Schumanovu hudbu si 

vychutnávám. Německé romantické malířství však podle mého vkusu 

vždybalancuje na okraji kýče. 
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Přesto jsem jej musela do svého výběru zařadit. Měla jsem totiž 

nutkavý pocit, že Friedrich v tomto výběru nesmí chybět. K jeho 

odkazu se ostatně hlásil mimo jiné i Munch, Tanguy, Magritte a 

nakonec Rothko. 

Snad je to tím až zázračným mražením, které tyto obrazy, malované 

zřetelnou, téměř renesanční kresbou a zachycující nejobyčejnější 

objekty našeho světa, dokáží vyvolat. Vtip většiny Friedrichových 

pláten je pokaždé podobný.

Vyhlídne si v krajině jeden prostý motiv – skálu, dům, loď, kříž a nebo 

strom – trčící proti nebi. Tím je plátno rozděleno na dva plány. První 

plán je nepřívětivý, temný a ponurý, naproti tomu druhý plán s 

krajinkou, nebem, sluncem nebo měsícem je ospalý, melancholický, 

netečný. Lze snad lépe zachytit v obraze onen velký slavný příběh 

romantického umělce odvrhnutého jak společností tak i svojí 

uměleckou obcí? Je snad na světě větší samota než samota toho, kdo 

trpí za vlastní pravdu? Je vůbec v dějinách evropského umění 

šílenějšího období, než jakým byl německý romantismus? 
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3.4  PŠENIČNÉ POLE S CYPŘIŠI

Impresionističtí malíři základní lineární perspektivu zcela 

přizpůsobovali svému uměleckému záměru. Co se týče malby krajin, 

tak ve svém manifestu prohlásili, že jim jde o to, zbavit své obrazy 

veškerých dusivých témat, myšlenek a zavádějících interpretací a 

soustředit se prostě a jenom a pouze na to, čím je daná krajina v 

jeden daný okamžik. Po nich přichází Vincent van Gogh a je docela 

možné, že i on usiluje o zobrazení krajiny tak, jak na něj zrovna 

působí, je v ní ovšem tolik lidského, tolik z něj samotného, že se 

zkrátka při pohledu na ní nemohu zbavit pocitu, že je tu se mnou a 

pohled do krajiny zároveň otevírá pohled do duše. Ještě nikdo před 

ním nenamaloval nebe tolik světské a prosté jakéhokoli delšího trvání. 

Goghovo nebe nad pšeničným polem s cypřiši je stejně rozdováděné 

a roztančené jako zlaté klasy, které ovívá svým lehkým dechem. Je to 

nebe živé a plné rytmu, plné tance, kde každá vlnka, každý poryv, 

každá molekula vzduchu žije svým vlastním životem. Je vůbec možné, 

aby tato až neskutečně vitální a silná malba byla vytvořena 

33

Pšeničné pole s 
cypřiši, Vincent van 

Gogh, 1889.



v psychiatrické léčebně rukou muže, který si za necelý rok sáhne na 

život? Jakoby každým dotekem štětce vdechoval pšeničnému stéblu 

jeho vlastní život, každá větévka byla na obraze sama za sebe, a 

přesto na svém správném místě uvnitř keře, a i keř je uprostřed světa 

svůj, krásný a zdravý a zcela vrostlý do krajiny tak, na svém správném 

místě. Na jedné straně prostota zobrazené scény, na druhé straně 

ucelenost a celková líbeznost, co v mnohém předčí přestylizované 

obrazy ráje rokokových mistrů. Goghova paleta je pestřejší a živější 

než barevnost skutečného světa a přesto díky rafinovaně kladeným 

kontrastním tónům v těsném sousedství a celkovému citu pro 

celkovou chromatickou barevnost působí barvy přirozeně. Skutečně, 

celá barevnost obrazu je vystavěna jednak na barevných kontrastech 

sousedních tahů a jednak na barevných kompenzacích v kontextu 

celého plátna. Nebe je od země odděleno zcela jasnou linií a 

kontrastem barev. Ale přesto jsou tu a tam vrcholky klasů osvěžené 

nebeskou modrou a obloha je dokreslena zelenými a žlutými odstíny 

spodního plánu. Plátno je jedna velká symfonie, kde každý dotek 

štětce má svou barvu, směr a intenzitu a přesto navenek vše vyznívá 

jedinečným a neopakovatelným unisonem. Jsou to důkladně 

odpozorované kousky vnějšího světa a přitom obraz obsahuje takové 

množství vnitřní exprese! Ten člověk prostě musel mít strašně rád 

život. A musel milovat umění. A snad nějakým zákonitým řízením 

osudu právě toto je to, co lidi může zničit. 
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3.5  MĚSÍČNÍ SVIT

Gogh je někdy zařazován mezi postimpresionisty a jindy mezi 

expresionisty. Asi je zbytečné uvažovat, kam by řadil sám sebe, když 

je jasné, že nemohl patřit nikam. Každopádně se nabízí Goghovo 

srovnání s největším expresionistou Edvardem Munchem 

(1863 - 1944). Asi nejzásadnějším společným rysem obou je jakýsi 

neklid plynoucí z rozpadu hodnot, do té doby ctěných celá staletí. 

Munchovy tahy štětcem jsou ovšem daleko méně transparentní a 

ponurejší. Jeho vnitřní nálada zde mnohem více převažuje nad jeho 

skutečným námětem. V obraze Měsíční svit si Munch našel kompozici, 

která vnitřně rezonuje s jeho vnitřními náladami. Vertikální kmeny 

stromů společně s několika barevnými plány krajiny rozdělily obraz do 

uzavřených klastrů. Zjednodušené přírodní formy, jsou způsobem, jak 

do reálného prostoru krajiny vtisknout cosi niterného, lidského. Z 

polohy horizontu v horní části obrazu je zřejmé, že pozorovatel má 

skloněnou hlavu. Nejde zde tedy o pohled do dálky, jde o pohled k 

zemi. Ke svým nohám. Pás louky je zřetelně oddělen od pásu písku, 
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který je oddělen od tmavě modré vodní plochy přecházející až do 

oblohy. Vše je zjednodušené, ale pořád názorné, není zde žádná mlha 

a žádný opar. I přes minimální texturu nás malíř nenechává ani chvíli 

na pochybách, že doopravdy koukáme na měsíc odrážející se na 

vodní hladině. Hloubka obrazu je ale natolik omezena, že krajina 

působí téměř plošně jako vrstvy hornin v průřezu půdou, se stromy 

jako hloubkovými sondami. Celé zjevené místo působí až jaksi snově 

a nereálně, k čemuž značnou měrou přispívá bezperspektivní odraz 

měsíce na vodní hladině. Jistě by bylo možné si zjednodušené tvary 

vykládat i svým způsobem symbolicky. Například dojem zmíněný výše, 

a totiž že nejde o pohled do dálky, ale do hloubky, nějak rezonuje 

právě v odrazu měsíčního světla ve vodě. Budu-li odvážnější, mohu 

snad říci, že asociuje falický symbol, jež je sice ztopořený, ale 

obrácený - stejně jako pohled diváka - jakoby dolů, směrem ke dnu, 

směrem k zemi, k níž jsme připoutaní, neschopní se odlepit a uniknout 

do dálky k horizontu, který je zde sotva znatelný, vzdálený, jak je to 

jen možné.
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3.6  NÁBYTEK ČASU

Surrealisté obecně jeví zájem o podvědomé a nevědomé procesy 

uvnitř člověka. Ať už se snažili a snaží zachytit paradoxy našeho 

vědomí, znázorňovat nevyslovitelné touhy, nebo provokovat 

asociativní schopnosti našich smyslů.

Jejich estetika je vždy snová a většinou i měkce melancholická. 

Surrealistické obrazy často odkazují na transformovanou krajinu s 

běžnými krajinnými znaky a přesto krajinu nereálnou, 
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nenakoukatelnou z běžného světa. Jak jsem zmínila v první části, 

surrealisté rovněž velmi často a velmi hravým způsobem pracovali s 

horizontem, ať už to pro ně byl způsob, jak zvýšit napětí (Giorgio de 

Chirico, 1888 – 1978) nebo naznačit hranici mezi vnitřní a vnější 

realitou (Rene Magritte, 1898 - 1967). Obraz Nábytek času 

od Yvese Tanguye (1900 - 1955) jakoby horizont postrádal, jakoby 

nebylo možné rozlišit, kde země přechází v nebe a jestli se tak vůbec 

děje. Jako bychom se dívali na „prvokrajinu“ lidské duše na prahu 

vědomí a nevědomí. Na neurčitém pozadí, které nejvíce ze všeho 

snad asociuje písečnou pláž, se vynořují útržky barev a tvarů, které 

jsou zapletené do nejasných vztahů a souvislostí. Tyto krajiny mají i 

svůj objem a vrhají ostré stíny, ačkoli není jasné, kde a co je 

v oparovité krajině zdrojem světla. Vrhá to světlo snad naše vlastní 

vědomí, náš důvtip? Po tónové i geomorfologické stránce se u 

Tanguyových krajin nabízí srovnání s jeho slavnějším vrstevníkem 

Salvatorem Dalím (1904 - 1989). Ovšem zatímco Dalí zaplňoval 

prostor plátna provokativními a snadno interpretovatelnými symboly a 

akčními ději, Tanguyovy objekty působí abstraktněji, statičtěji a 

niterněji. Jde zde o vztahy barev, rozměrů a tvarů, o jakoby náhodnou 

a přesto nenahodilou síť vztahů, do kterých jsou spolu jednotlivé 

objekty vtaženy. Jakobychom vzaly jeden snímek z naší duše těsně 

předtím, než v ní vykrystalizuje myšlenka. Je to krajina tichá, tlumená, 

s nejasným horizontem, krajina bez Slunce a přesto krajina, ve které 

neustále vznikají sytě barevné vzruchy a nové hudební tóny. Je to 

krajina, určitě je to krajina, protože člověk vždy potřebuje nějaký 

prostor, do kterého usazuje své myšlenky, přání a touhy. 
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3.7  ČERNÁ A ŠEDÁ NA ČERVENÉ

Obrazy Marka Rothka (1903 – 1970) je velmi nesnadné zpřístupnit 

někomu, kdo nikdy před žádným z nich nestál tváří v tvář. Ano, obrazy 

van Gogha jsou jen velmi obtížně reprodukovatelné, ale pořád to lze a 

spoustu detailů si člověk může domyslit. Ale pokusit se smysluplně 

reprodukovat obraz od Rothka – to by bylo jako popírat celé jeho dílo!

Rothkovy obrazy na člověka začnou účinkovat, až když před nimi stojí 

a je schopný je vnímat až fyzicky. A přitom jde o „pouhé“ dvě barevné 

skvrny na červeném pozadí. 
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K tomu autor dodává: „Možná jsem používal barvy a tvary jinak než 

starší malíři, ale nebyl to můj cíl. Obraz dostával tvar podle toho, čím 

jsem byl zaujat. Lidé se mě ptali, jestli jsem byl zaujat barvou. Jistě,  

nic jiného tam není, ale nejsem ani proti liniím. Nepoužívám je,  

protože by odvedly pozornost od jasného vyjádření, o jaké mi jde.  

Forma je určována nutností toho, co chceme vyjádřit. Když se na svět  

díváte novým pohledem, musíte najít nové cesty, jak to vyjádřit.“ 18

Barva zajímá také diváka. Barva pohltí jeho vnitřnosti. Naprosto 

ovládne jeho fyziologii a změní rytmus srdce, dechu a polykání. Z 

nějakých důvodů to opravdu funguje. V kontextu s Rothkem má 

zřejmě cenu začít mluvit ještě o jendom myslitelném významu 

horizontu v malířství. Je to význam fyziologický.  Před Rothkovým 

obrazem jako bych měla pocit, že se mi hlava odděluje od trupu. Jako 

bych se rozpadla na dvě nezávislé bytosti. Je to jako by autor 

záměrně vedl řez šavlí v oblasti krku. Musí v tom nějaký takový 

podobný trik být. Musel o tom ten pacholek vědět. Vždyť za 

posledních patnáct let svého života nezměnil, ani malinko neobměnil, 

to své základní kompoziční schéma – jen málo malířů má tak 

redukované obrazy co do kompozice a co do barevnosti jako právě 

Rothko. Myslím, že jestlli má současná malba nějakou hranici, nějaký 

horizont, tak právě Rothko se jí dotkl.

18   ROTHKO M.: Umělcova skutečnost. Praha: Arbor Vitae, 2008, str. 61
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4  DIDAKTICKÁ ČÁST

4.1  ÚVODEM
Dnes je již snad překonána představa, že se děti v hodinách výtvarné 

výchovy především „učí kreslit“. Ve výtvarné výchově dítě nechápeme 

jako pasivního konzumenta instantního vědění ani jako stroj, jenž se 

mechanicky učí techniky výtvarného vyjádření. Výtvarná tvorba je pro 

pedagogickou praxi nejspíše ze všeho jazyk, prostředek komunikace, 

která probíhá mezi dítětem a světem v dítěti samém. Skrze tento jazyk 

se pak dítě pokouší rozumět nejen světu a sobě, nejen svému 

vlastnímu horizontu světa, učí se především myslet, přemýšlet, tedy 

objevovat horizonty nové a dříve netušené. 

Jak praví Věra Roeselová: “Čas odvane konkrétní vzpomínky a 

výtvarné zážitky, ale myšlenková aktivita zůstane dítěti vlastní.“

4.2  K MOTIVACI
Pokud tedy vyjdeme z toho, že učitel dětem neříká, jak mají rozumět 

světu, ale je spíše jakýmsi prostředníkem mezi světem a dítětem, je 

třeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem s přihlédnutím k výše 

zmíněnému cíli výuky celý proces probíhá a jaké nároky to na učitele 

klade.

Stěžejní moment pro otevření dialogu o jakémkoli výtvarném námětu 

je motivace. Chceme-li po dětech jejich vlastní pojetí, myšlenky, 

obrazy, představy související s daným tématem (nikoli pouze snahu 

splnit všechny formální požadavky na jejich práci kladené), pak nelze 

motivaci zahájit „shora“ ale přímo naopak – zdola, z žité skutečnosti 

dětí samých. Je potřeba mezi všemi východisky, která bereme v 

úvahu při přípravě výtvarného námětu, najít „něco“, co se dětí blízce 

dotýká, co je vytrhne z pasivity a lhostejnosti. Něco, co už v nich 

určitým způsobem „přebývá“. A už jen proto, že je každé dítě svým 

způsobem jiné, je zřejmé, že ruku v ruce s každým novým námětem, s 

nímž vstupujeme mezi děti, by měla jít i naše hluboká myšlenková a 
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vědomostní základna, která by měla být natolik bohatá, aby 

nesklouzla po povrchu, aby v ní bylo každé dítě schopno to své „něco“ 

najít. Pokud se nám podaří děti tímto způsobem zaujmout, máme 

téměř vyhráno, našli jsme bránu, skrze kterou můžeme projít přímo k 

dítěti, vzít je za ruku a dívat se spolu na svět, objevovat nové „věci“, 

nové vztahy mezi nimi, nové horizonty.

4.3  VÝTVARNÝ PROJEV JAKO SPECIFICKÁ KOMUNIKACE SE SVĚTEM

Bylo řečeno, že výtvarná tvorba je  v podstatě komunikací se světem. 

Používá ke komunikaci svůj specifický jazyk – výtvarné prostředky 

(linie, struktury, barvy, kontrasty, tvary).  Jak s těmito prostředky 

komunikace zacházet, aby sdělení o světě bylo co nejzřetelnější, 

působivé a pravdivé?

Aby mohly děti výtvarně komunikovat,  měly by se ve výtvarné 

výchově naučit těmto prostředkům porozumět. Existuje mnoho 

způsobů, jak tuto schopnost nenásilně a nikoli mechanicky rozvíjet, 

jsou to například hry s výtvarnými prostředky, expresivní formy 

vhodných námětů, zviditelnění synestézie (zobrazení chutí, vůní, 

zvuků), různé formy parafrází děl výtvarného umění aj.   Žáci tuto 

různou „řeč“ (křik, šepot tedy i harmonii, smutek , radost, napětí ) 

výtvarných prostředků nejen poznávají  ale následně ji i zkoušejí 

použít ve svém výtvarném vyjádření. Volí odpovídající expresívní, 

konstruktivní či impresivní funkce barev, typy kontrastů lineárních či 

barevných struktur – tedy formální prostředky, které přímo souvisejí 

s obsahem jejich výtvarného sdělení.  Při dobrém vedení a při 

rozhovorech by  žáci měli umět využité výtvarné prostředky ve svém 

díle i slovně postihnout a rozlišit.  Jak v sousloví „výtvarná výchova“ 

napovídá slovo „výchova“, jde o cestu  kultivace výtvarného vnímání, 

cítění a myšlení v průběhu let školní docházky. A je tedy třeba 

zdůraznit, že každá cesta se skládá z návazných kroků, nikoli skoků 

náhodných námětů, při nichž učitel bez koncepce „parazituje“ jen na 

tom, jak se děti, žáci a studenti bez jakéhokoli zásahu a předchozího 

poznání výtvarnou řečí vyjadřují.  
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4.4  K HODNOCENÍ

Problematika  hodnocení  ve  výtvarné  výchově  vyplývá  ze  samotné 

povahy našeho předmětu - výtvarné výchovy. Zamysleme se krátce 

nad tím, koho a co konkrétně hodnotíme a k jakému výsledku by naše 

hodnocení mělo vést.

Úroveň  výtvarné  invence  a  aktivit  žáků  ovlivňuje  více  faktorů,  ale 

jeden z nejpodstatnějších  je ve způsobu zadání námětů, které učitel 

dokáže  nenásilně,  přesto  nepodbízivě   zařadit  do  horizontu  zájmu 

žáků.  Řešení  výtvarného  problému  je  pro  žáky  podstatou  tvorby, 

tajemstvím vnitřní invence, překvapením pro druhé vtipnou originální 

interpretací nebo například společnou akcí...

Pracujeme  se  žáky  v  období  pubescence,  ve  stádiu  abstraktních 

operací, které přináší právě do jejich výtvarného projevu nejen určitá 

omezení, ale často i výchovné problémy. Je třeba počítat s tím, že  jen 

někteří  žáci  při  „realistickém"  zobrazování  skutečnosti  uspějí.  Měli 

bychom před ně vstupovat s náměty, které dají příležitost uspět všem. 

Mám za  to,  že  vhodným řešením je  především  hledání   takových 

technik a materiálů, kdy „řemeslo“ studijní kresby i malby je pro mnohé 

z  žáků nahrazeno jinou technikou blízkou současnému vyjadřování 

umělce:  například  vyjádření  strukturami  a  liniemi  frotáží,  vtipem 

koláže,  rozverností  objektové  tvorby,  nebo  kupříkladu  parafrázemi 

obrazového  materiálu  pomocí  grafických  programů  na  počítači. 

Hledejme individuální optimální možnosti výtvarného výrazu právě pro 

ty žáky, kteří sebepodceňováním ztrácejí o tvorbu v našem předmětu 

zájem.   

Pro  smysluplné  hodnocení  je  podstatné  vědomí,  že  ve  výtvarné 

výchově  nejde  jen  o  výsledek výtvarné činnosti  (někdy je  dokonce 

spíše  jakýmsi  sekundárním  „produktem“),  ale  často  právě  o  cestu, 

která k němu vede. Tou  rozvíjíme osobnost žáka. Stejnou váhu jako 

viditelným  výtvarným  výsledkům  bychom  měli  přikládat  i  vtipným 

konceptům, fotografiím, deníkovým záznamům, slovním formulacím, 

znalostem a aktivitám při organizaci akcí a instalací. 
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Často nezáleží na tom, co všechno jsme žákům ve východiscích 

k námětu řekli, ale co z toho opravdu vědomě slyšeli, následně co si 

z  toho  skutečně  díky  současnému  citovému  prožitku  trvale 

zapamatovali. A konečně, co si z toho ponesou jako trvalý vklad do 

vlastního přemýšlení a konání. A smysluplné hodnocení by se mělo 

odrážet hlavně v tomto přesahu. Jak toho ale docílit?  Velmi těžko. 

Bývá zakódován v jednání a činech, které nám bývají skryté, snad se 

poodhalí až v době, kdy naši žáci dospějí. Jednorázovým testem lze 

snadno  ověřit  vědomosti,  kulturní  povědomí,  originalitu  řešení,  ale 

nikoli citový zážitek a trvalý vklad. 

Přesto  má  výtvarná  výchova  jednu  z  pozoruhodných  výhod.  Je 

založena  na  individuální  i  skupinové  vizualizaci  světa  vlastním 

obrazem. A co je opravdu vidět a stojí za vidění, o tom se musí nutně 

přemýšlet. Proto se jako cenná forma zpětné vazby jeví i prezentace 

výtvarných  řad  realizovaných  námětů  na  chodbách  školy,  a  to  za 

notné pomoci žáků samých. Přitom je třeba si uvědomit, že tyto dílčí 

prezentace jsou především zviditelněnou koncepcí předmětu výtvarné 

výchovy  a  nikoli  obrázky  zdobící  stěny  chodeb.  Tuto  základní 

myšlenku je více než vhodné podpořit dodáním   motivačních textů, 

různých obrazových materiálů a hlavně i tím, co žáci k tématu sami 

objevili. Zároveň by bylo nesmyslné prezentaci nechávat na chodbách 

školy  příliš  dlouho  neměnnou.  Tak  jako  se  rozvíjí  výtvarná  řada  s 

dílčími  náměty,  tak  by  se  měla  odrážet  i  v  aktuální  prezentaci. 

Proměňujme ji tak, jak si téma a jeho řešení pracemi žáků zaslouží.

A  jsme-li  povinni  „udělit“  známku  jako  v  jiných  předmětech,  měli 

bychom dokázat stanovit v rámci určitého výtvarného námětu kriteria 

hodnocení. Vyplatí se o těchto kriteriích se žáky  diskutovat, naučit je 

podle  kritérií  hodnotit  výtvarný  výraz  své  práce  i   prací  ostatních, 

dokonce  je dobré zhodnotit podíl jednotlivce při skupinové práci. Do 

hodnocení jistě patří i všechno to, co souhrnně o projevech žáka ve 

výtvarné výchově víme. A to nejen my, učitelé, ale i  spolužáci, kteří 

sledují  vybranou výtvarnou tvorbu prezentovanou na chodbách školy.
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4.5 TÉMA PRO VÝTVARNOU TVORBU ŽÁKŮ „HORIZONTY V KRAJINĚ“

Na tomto místě bych ráda představila možné využití tématu horizontů 

pro potřeby výtvarné výchovy druhého stupně ZŠ. Nelze očekávat, že 

se v žité skutečnosti dětí tohoto věku bude pojem horizont objevovat 

ve svém přeneseném významu, jak jej chápu v úvodu teoretické části 

této práce. Proto jsem se při hledání východisek k výtvarným 

námětům soustředila především na krajinu a vizuální podobu 

horizontu v ní. Jistý přesah, jenž v sobě horizont ukrývá, jsem potom 

ponechala pouze jako možnost, které se lze v dialogu s dětmi 

dotknout, pokud to „naladění“ dětí a čas dovolí.

Tři oblasti tématu „Horizonty v krajině“ 

K tématu „Horizonty v krajině“ uvádím možné náměty situované do 3 

oblastí: příroda, hmotná kultura, umění. I v těchto třech oblastech se 

seskupovaly podobné výtvarné náměty do výtvarných řad, které 

v náznaku uvádím. V závorkách za výtvarnými náměty stručně 

v heslech postihuji výtvarný problém a možné techniky zpracování.

Z výtvarných námětů ve výtvarných řadách zaznamenaných v těchto 

třech oblastech (námětové mapě)  jsem vybrala a přizpůsobila mému 

záměru dva výtvarné náměty, které jsem později realizovala se žáky 

ze ZŠ na Červeném vrchu. 

4.5.1  PŘÍRODA BEZ ZÁSAHU ČLOVĚKA

Příklad stručného zpracování námětu:

Výtvarný námět:  „Původní krajina bez známek zásahu člověka“
Východiska: Jakou nese tato krajina hodnotu, proč je pro nás 

důležitá? V čem ji vnímáme jako krásnou? Lze ji na Zemi ještě vůbec 

někde najít? Pralesy, pouště, bažiny, vrcholky hor– tedy místa pro 

člověka obtížně dostupná. Nebezpečí zániku „původní“ krajiny, aneb 

nejsme tu sami – vymírání živočišných a rostlinných druhů – krajina 

jako místo pro život, pro život nejen lidský. Ukázky kvalitních 
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reprodukcí, skenované snímky, hledání krajin určitého typu 

k námětům. Estetická hodnota krajiny (citace - Cílek, Valenta ). 

Ekologie. Ochrana původní krajiny (V. Cílek) Paměť krajiny. Čas a 

krajina - co se do původní krajiny zapisuje, co ji utváří, když ne my? 

Živly v krajině- co mizí, co zůstává, co se mění a jak? Krajina před-

lidská. Gaia – matka země – původní krajina jako její „přirozená“ tvář. 

Život, jež z ní vzchází a znovu se do ní navrací. Mýty o počátku života.

Výtvarný problém:  Představa „krajiny života“, ve které se zrodil 

život. 

Výtvarná technika: Grafický záznam krajiny, či expresívní malba.19

Další náměty situované do možných výtvarných řad:

Výtvarná řada: „Úkazy na obloze nad horizontem“
Výtvarné náměty:
Mraky nad horizontem (meteorologie, různost typů mraků – malba, 

suchý pastel)

Noční obloha plná Perseid  (vosková rezerváž či suchý pastel na 

černý podklad)

Světlo a tma v téže krajině (kresba, či malba - pozitiv a negativ 

pomocí programu na PC). 

Východ a západ slunce v horizontu (fáze – malba, teplotní a 

světlostní kontrast) 

Bouřka, krajina před bouřkou a po ní (fáze – malba, světlostní 

kontrast, lineární akcenty) 

Krajina v různém počasí  (fáze, variace  - malba, nebo vrstvené 

koláže z pauzovacích papírů)

Duha nad krajinou (optika, pořadí barev duhy -  suchý pastel, 

tupování, malba) 

Různobarevné polární záře nad horizontem (malba suchým 

pastelem na černý podklad)

Krajiny ve vesmíru (parafráze, malba, suchý pastel, koláž)

Výtvarná řada: „Barevné proměny krajiny“

19 V dalším textu již bude výtvarná technika uvedena v závorce.
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Krajina v různých denních obdobích (fáze -  ráno, poledne, večer, 

noc – malba, suchý pastel) 

Jak se rozplývá mlha v krajině (fáze, suchý pastel, koláž - 

pauzovací papír, vrstvení)

Krajina ve čtyřech ročních obdobích – fáze (jaro, léto, podzim, zima 

– malba, koláž) 

Fáze krajiny na podzim v září, říjnu, listopadu (tři varianty téže 

krajiny – malba, změny na PC)  

Krajina v různých podnebných pásmech (varianty – malba, koláž 

z tiskovin)

                                                            

Výtvarná řada: „Tvarové proměny krajiny“ 
Nebe a země - posouvaný horizont (koláže, záznamy na PC)

Krajiny rovin a hor (dvě varianty – malba, koláž)

Krajiny  řek a jezer shora bez horizontu (parafráze snímků Yanna 

Arthuse Bertranda) 

Tající ledovce (parafráze snímků – malby, koláž, frotáž)

Pouštní duny (parafráze snímků – malby, koláž, frotáž)

Moře, břeh a horizont (barevné vrstvy teplých a studených odstínů – 

malba, koláž)
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4.5.2  HMOTNÁ KULTURA – TZV. DRUHÁ PŘÍRODA  S LIDSKÝM ZÁSAHEM 

Výtvarná řada: „Krajiny polí, remízků a lesů“ 
Pole až k horizontu (komponování do terénních vln - malba, koláže)

Městská krajina (kresby a malba v terénu, pohledy z oken)

Česká krajina (práce s reprodukcemi kvalitních snímků, parafráze – 

např. České středohoří, jižní Čechy, Beskydy, krajiny s hrady, skalní 

města – kresby, malby, dokreslované koláže) 

Kulturní krajina z žabí či ptačí perspektivy bez horizontu 

(parafráze snímků Y. A. Bertranda)

Výtvarná řada: „ Krajiny jen moje – před očima a za očima“ 
Odkud se dívám a co vidím (krajina v okolí školy, záznam horizontu 

– kresby, dokument)

Jsem obyvatelem Prahy (parafráze Prahy stověžaté, pražské 

horizonty – kresby, koláže) 

Krajina a já - blízká a vzdálená, známá a neznámá (dvě varianty 

krajiny – malba, koláž) 

Putování, toulky krajinou  s Františkem Skálou jr. (vzpomínky na 

výlet, dokument, parafráze).

Krajina ze snu – proměny v jiné bytosti (Já eskymák, tahiťan, 

koala, sekvoj , slon, orel,...) 

Krajina ze snu (Krajina posedlá tmou, Spálená země, Ve vichřici 

sněhu či písku...)

Vnitřní krajina (krajina jako ob(d)raz duše – suchý pastel, 

dokreslovaná koláž)
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4.5.3  VÝTVARNÉ UMĚNÍ  - INTERAKCE S UMĚLECKÝMI DÍLY

Výtvarných námětů v této výtvarné řadě by mohlo být mnohem víc. 

Žáci si volnými parafrázemi výtvarná díla, umělce a výtvarné směry 

nenásilnou formou fixují do paměti. Vybírám takové příklady, kdy 

interakce s uměleckým dílem  je v dětském horizontu, výtvarném 

uchopení a zájmu, odpovídá např. expresivitě dětského výrazu, 

inklinaci ke vtipu starších žáků v kolážích. 

Stručně řečeno v další výtvarné řadě „Krajináři“ lze třídění 

pomoci využitím teorie vzniklé v Bauhausu:  Podle charakteristiky 

osobností a formy výtvarného výrazu lze rozdělit krajináře na 

impresivní typ (prchavý rychlý dojem – C. Monet) , expresívní typ (cit – 

E. Munch) a konstruktivní typ (rozumová úvaha – P. Cézanne). 

V závorkách za námětem uvádím umělce, někde i výtvarné dílo. Výběr 

vhodných krajin k parafrázím je na úvaze učitele a jeho možnostem 

promítnutí kvalitních reprodukcí z PC. 

Výtvarná řada:  „Krajiny v historii“ 
Egyptské záznamy dějů v pásech nad sebou  - tzv. intelektuální 

horizont -  (výtvarné vyprávění, parafráze – smíšený profil, skupinová 

práce)

Leonardova vzdušná perspektiva (parafráze, přidávání běloby do 

vzdálenějších terénních vln – malba)

Dominanta v krajině (P. Brueghel st. - Babylonská věž)

Jak viděli město? (A. Dũrer – Pohled na Insbruck, Václav Hollar – 

Praha, Londýn aj. – práce s xerokopiemi, dokreslování částí, 

kolorování, skupinová práce – koláž)

Výtvarná řada:  „Krajináři“ 
Krajina v rychlém dojmu mihotání světla (C. Monet – parafráze, 

malba západu slunce)

Klid v krajině (G. Seurat, P. Signac – porovnání, barevné frotáže, 

koláž z frotáží)

V. van Gogh a P. Gauguin malují v Arles (porovnání rukopisu, 

odlišení – malba)
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Paul Cézanne - otec moderní malby (pokus o pokračování v malbě 

části obrazu)

Divoká krajina (O. Kokoschka, J. Bauch, E. Munch – porovnání, 

vlastní expresívní malba)

Krajiny ze snů – surrealismus (R. Magritte, S. Dalí, J. Miró – 

dešifrování příběhu, kolorovaná kresba, koláž na podobné téma)

Krajiny českých surrealistů (J. Šíma, Toyen, F. Muzika, F. Janoušek 

– dokreslované koláže)

Kultivovaní naivisté  ( pralesy H. Rousseaua, klid v krajinách J. 

Zrzavého – parafráze)

Krajiny inspirované poezií a texty (A. Sova Rybníky, J. Skácel 

Sonet o červencové noci,F. Halas Já se tam vrátím  aj. – ilustrace, 

grafika, ale i velkoplošná malba)

Texty ke krajinám Jiřího Johna, Kamila Lhotáka (texty psané na 

pauzovací papír položený přes obraz)   
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4.6 REALIZOVANÉ VÝTVARNÉ NÁMĚTY

Na tomto místě bych ráda představila dva výtvarné náměty z výše 

uvedených poněkud detailněji.   Vzhledem k tomu, že ve mne v té 

době rezonoval dojem z knihy Václava Cílka: Krajiny vnitřní a vnější, 

jsou jí inspirovány oba náměty. Měla jsem příležitost je realizovat na 

ZŠ Červený Vrch pod laskavým vedením Mgr. Jitky Bláhové s dětmi 

druhého stupně. Nutno podotknout, že mi práce s dětmi byla velmi 

ulehčena dlouholetým úsilím tamější učitelky výtvarné výchovy Lenky 

Dlouhé. Její přístup k dětem, způsob didaktického zpracování námětů, 

trpělivost, snaha o navození tvůrčí atmosféry, citlivé hodnocení a 

důraz na prožitek, tvořivost a zpětnou vazbu ve mne dodnes 

zanechaly hluboký dojem a pocit naprosté virtuozity a lidskosti. Budu-li 

stručnější, děti měly zkrátka dobrý základ jak po technické stránce, tak 

i v tom, s jakou samozřejmostí byly připraveny na vlastní invenční 

tvorbu. Především díky tomu mohly vzniknout tak působivé výtvarné 

práce.

4.6.1 VÝTVARNÝ NÁMĚT „VNITŘNÍ KRAJINA“

Námět vychází z tématické oblasti hmotné kultury, konkrétněji je 

součástí výtvarné řady „Krajiny jen moje – před očima a za očima“. 

Je určený pro druhý stupeň ZŠ se standardním počtem žáků ve třídě a 

jeho realizace je plánována na dvě souvislé vyučovací hodiny.

Výtvarný problém:

Úkolem je vytvořit obraz krajiny, ze které bude patrná její nálada, 

pocit. Hlubší cíle se váží k průběhu tvorby obrazu, kdy se dítě s 

pocitem, náladou, jež hodlá zobrazit, do krajiny vžívá a pokouší se 

myslet jako ona, uvažuje nad tím, jakým způsobem k nám krajina 

promlouvá. Snaží se ji chápat jako něco živého, co má svou paměť, 

své jedinečné vlastnosti, svůj osud a také své pocity.

Dílčím cílem je také seznámení se s teorií barev, zvládnutí techniky 

nepříliš konkrétní barevné koláže a práce se suchým pastelem.
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Východiska – motivační materiály:
Při realizaci praxe žáci dostali nakopírované čtyři obrazy krajin 

slevných malířů, na kterých byla zřetelnější určitá nálada. Jejich 

úkolem bylo ve dvojicích uvažovat nad tím, jak na ně různě ztvárněné 

krajiny působí a čím to je.  Protože jde o náladu, která bývá různá, 

přičemž i její zobrazení bývá různé, není možné dětské postřehy nějak 

dogmaticky hodnotit. Celý tento způsob motivace je pouze snahou o 

vtažení dětí do tématu, námětem k otevřené diskusi o působení barev, 

tvaru a horizontu ve výrazu díla.

Formulace problému výtvarného námětu:
Úkolem je vytvořit krajinu, ze které bude cítit určitá nálada. Může to 

být nálada, pocit, který mají děti teď, ale nemusí, mohou si jej jen 

představit a pokusit se do něj při tvorbě vžít.

Je třeba soustředit se především na:

Barevnost: Jaké barvy bude mít asi krajina smutná, tichá? Jaké barvy 

byste použili na zasněnou, melancholickou krajinu? Jaké barvy ve vás 
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vyvolávají pocit radosti? Jakou úlohu hraje při použití barev kontrast? 

Při výkladu je dobré se hodně ptát, vracet se k ukázkám, 

mít po ruce knihy nejen s obrazy krajin, ale třeba i s fotografiemi, 

využít pohled z okna...

Tvar: Jaká bude nejspíše krajina, kde budou všechny tvary zaoblené 

nebo naopak s ostrými hranami? V čem je jinakost stříhaného a 

trhaného papíru? …

Podobu horizontu: vhodné jsou jednoduché náčrty na tabuli 

(případně využití transparentních fotografií):

Jak působí vysoký členitý horizont, jak nízký a klidný? 

Plán krajiny na výšku a na šířku.

Technika zpracování námětu:
Rozhodla jsem se pro formát A3, od čehož jsem si slibovala, že 

budou-li se děti muset poprat s větším formátem, nebudou pak 

zabíhat do zbytečných (s náladou nesouvisejících nebo dokonce 

rušivých) detailů. Nejprve si žáci rozmyslí, jakou náladu, pocit by 

chtěly ztvárnit a poté si vyberou barevné papíry  tak, aby s danou 

náladou ladily. Je třeba dětem nabídnout co neširší škálu papírů 

různých barev i různého povrchu. Poté přemýšlejí nad tvarem a 

podobou horizontu: Budu papír stříhat nebo spíše trhat? Bude má 

krajina zobrazena na výšku nebo na šířku? Bude horizont klidný, 

rovný, nebo třeba divoce členěný skalami?
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Poté, co si děti vytvoří základ z barevného papíru, rozmyslí si, jestli 

ještě zasáhnou suchým pastelem nebo již náladu plně vystihly. Mohou 

třeba jen zjemnit některé odstíny, dokreslit strom, mrak nebo někde 

přidat stín. 

Děti by měly být dopředu upozorněny, že nebudeme hodnotit 

technickou dokonalost , ale vystižení nálady. Jednotlivě pak bude 

hodnoceno, jak náladu krajiny vystihuje barevné, tvarové zpracování a 

využití možností umístění  a výrazu horizontu. Děti jsou tedy znovu 

vedeny k tomu, aby se soustředily především na barvu, tvar a 

horizont, přičemž nejdůležitější bude celkový dojem, i kdyby třeba 

nějaká dílčí část byla pojata jinak, než bylo řečeno v úvodu a přitom 

zůstal výraz krajiny zachován.

V polovině druhé hodiny jsme hovořili nad vytvořenými pracemi. Děti 

uhadovaly a odůvodňovaly náladu krajin svých spolužáků.  Rozhovory 

nad pracemi jsou v zásadě nejpodstatnější částí celého dění, neboť 

právě zde je možné pootevřít cenný prostor vzájemného porozumění, 
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znovu se pozastavit nad východisky, tentokrát již podpořené vlastním 

záměrem. Zároveň je to prostor pro slovní hodnocení, jež dá mnohdy 

dítěti více než příliš strohá známka.

Vhodnou zpětnou vazbou a také příhodným zařazením teorie z 

výtvarného umění může být vyhledání děl umělců, která se blíží 

určitému výrazu nálady, kterou zobrazily děti. 
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4.6.2  VN: „NAHORU NA HORU ANEB PROČ LEZEME NA ROZHLEDNY?“
                                                                             

Námět vychází (snad trochu hraničně) z tématické oblasti výtvarného 

umění, konkrétně je součástí výtvarné řady „Kresebné 

techniky(...rozvinout)“. Je určený pro vyšší ročníky druhého stupně ZŠ 

se standardním počtem žáků ve třídě a jeho realizace je plánována na 

dvě souvislé vyučovací hodiny.

Výtvarný problém:
Podstatou zadání je zde především vlastní prožitek při práci s tužkou, 

nalezení a uvědomění si všech možných způsobů jejího vyjádření, 

seznámení se s některými českými umělci, zabývajícími se kresbou a 

v neposlední řadě vžití se do krajiny, představa putování za dalekým 

horizontem na horu.

Východiska, motivační materiály:
Vhodné jsou knihy s obrázky kreseb nebo lépe promítačka, aby byly 

kresby vidět v dostatečné velikosti se všemi detaily. 

(http://artlist.cz/?id=152)
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Kresebná etuda „Co všechno dokáže obyčejná tužka“    

Děti dostanou nakopírovanou „předlohu“ s co nejrůznějšími způsoby a 

výrazy kresby, papír A4, případně A5, tužky 2B a 6B a ořezávátko.

Je třeba zdůraznit, že nemají náčrty kopírovat, ale s tužkou si „hrát“ a 

zkoušet, co vše dokáže: stínování, kontrast, silná a slabá linie a její 

plynulý přechod, ostré a kulaté hrany, pevná a živá, „roztřesená“ linie. 
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Jak odpovídá tužka pohybu ruky? Může být z její stopy cítit energie s 

jakou byla zaznamenávána? Jaká všechna sdělení v sobě může nést? 

…   

Poté, co se děti pokusily o co nejrozmanitější záznamy tužkou, mají za 

úkol nakreslit krajinu se dvěma plány (podélná polovina čtvrtky A3 

přeložená svisle), přičemž prvním plánem v krajině bude hora, kopec, 

zkrátka nějaká překážka bránící pohledu do daleké, klidné krajiny, 

která se objeví po zdolání hory, respektive po rozevření čtvrtky.

Pro nalazení dětí na krajinu je vhodné přečíst třeba báseň, úryvek z 

krásné literatury a ptát se na jejich vzpomínky, zážitky z výletů po 

horách apod.

U řek
U řek mám večer vlažný rád,

u řek, kde plno mušlí leží,

kde zvolna z řek vstává chlad

a bílá pěna z dálky sněží.

U řek mám břízy nejraděj

a olše, do nichž stín se dere,

a cvrčků šum a vážek rej

a v dálce města rysy šeré.

Antonín Sova

Technika zpracování námětu:
První plán, hora je symbolem překážky. Úkolem je pojednat ji bez 

zobrazení čehokoli konkrétního, ryze kresbou tak, aby zde byl patrný 

neklid, napětí, třeba i trocha vzteku. 
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Druhý plán krajiny, krajina klidná, utěšená s výhledem na daleký 

horizont, se vyjeví po rozevření čtvrtky, po zdolání hory. Má 

představovat jakousi odměnu za předešlou námahu. Je to prostor pro 

pokoušení se zachytit i ty „nejněžnější“ sotva znatelné linie, jež by 

vyjádřily klidnou, chvějící se, rozlehlou krajinu v kontrastu s horou.

V závěrečném společném sezení nad pracemi se ukázalo jako vhodné 

soustředit se nejen na celkový dojem, ale i na detaily kresby, které 

teprve dají celkovému dojmu vzniknout. Zajímavým momentem je 

rovněž srovnání kresby z etudy a kresby na výsledné práci a otevřená 

diskuze nad tím, jakých všech účinků může tužka na papíře 

dosáhnout.
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5 VLASTNÍ VÝTVARNÁ PRÁCE

Praktickou část diplomové práce představuje cyklus maleb a kreseb, 

které vznikly v posledních pěti letech a nesou v sobě  poetický přístup 

k tématu horitontu jako linii, která někdy zřetelněji odděluje náš všední 

žitý svět a duchovno a někdy zas mizí za spletí „objektů“, ve kterých je 

ovšem stále nějakým způsobem přítomna. Horizontu totiž nerozumím 

jako hranici, která odděluje dva odlišné světy, mnohem spíše je pro 

mne horizont místo, které je v sobě spojuje. Upřímně, nerada mluvím 

o své tvorbě. Buď se obraz dokáže dotknout něčí duše anebo ne, v 

každém případě nemá význam jeho obsah ještě svazovat do řeči a 

snad to ani není možné. 

Kresby vznikly během cest po české krajině při meditacích v širých 

polích, na posedech, v lesích. Jde o záznamy přítomné chvíle, která 

ve mně vyvolala silný dojem, záznamy okamžiku, kdy ke mně krajina 

promluvila a já byla schopna cítit své místo v ní. Je to odraz, jenž 

vtiskla do mě a já pak tužkou na papír. Kresby leží na samé hranici 

toho, co je uvnitř a venku, odráží jeden prchlivý okamžik, kdy jsem 

krajinou a ona mnou. Zatímco kresby jsou zachycením momentálního 

okamžiku, malby vznikají dlouho a urputně, často formou pokusu a 

omylu. Pokouším se v nich tyto dojmy a motivy z prožívání krajiny 

poněkud rozvést. Jsou výsledkem hlubších úvah o blízkém a 

vzdáleném, o trvalém a prchavém, o všedním a nevšedním.
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6  ZÁVĚR

Co říci závěrem?

Horizont a jeho proměny pro mne nikdy nebudou uzavřeným 

tématem. Každý máme nějaký „svůj svět“, který je horizontem jevů, 

jež v něm potkáváme a zakoušíme. Horizonty tedy vymezují prostor, 

který je nám známý. Ať jsme v jakékoli otevřenější krajině, horizont 

nás obklopuje, utváří donekonečna se rozšiřující hranice, které nelze 

zdolat a ocitnout se za nimi. Touha po rozlehlých obzorech je sice asi 

do jisté míry přirozená, ale člověk je nucen svádět neustálý boj s 

protikladnou touhou po jistotě... Jak moc ovlivňuje naši představu o 

světě chápání hranic jako něčeho trvalého!  Jak moc vymezujeme 

všechno, s čím se setkáváme! Horizonty jsou pro mne věčnou 

připomínkou rozlehlosti světa, nekonečné mnohosti, ve které nejsou 

jsoucna  uzavřena do šuplíků, tam je pouze zasouvá lidstvo, aby se v 

nich zorientovalo. Tato mnohost, nesoucí v sobě nemožnost pochopit 

zcela a jednoznačně věci na světě i místo a smysl člověka v něm, se 

sice může zdát poněkud frustrující, zároveň ale v sobě skrývá jistou 

útěchu. Vždyť co bychom si počali, kdyby měl svět jen tolik horizontů, 

kolik měla Salomé závojů? Co bychom po překročení posledního 

horizontu spatřili? Jaký by měl život smysl, kdyby existoval jeden 

jediný platný výklad světa? Nebylo by co hledat, o co usilovat, kam 

směřovat. Konečnost se pak jeví nejspíš jako nicota nebo smrt, 

případně jako něco, co vůbec neexistuje. Proti tomu stojí svět ve své 

neuchopitelnosti a horizonty jsou toho důkazem. Přitom nás ale k 

sobě neodolatelně lákají, nutí nás k pohybu, který je koneckonců 

jedním z hlavních určení života. Myšlením, duševním pohybem, se 

horizont proměňuje a odkrývá nové souvislosti. Horizont je jevištěm 

světa, na kterém se odehrávají zázraky, a to nejen dvakrát denně.
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