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Název: 
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Abstrakt:

Diplomová práce se v obecné rovině zabývá tématem města z hlediska historického, 

filosofického, psychologického a výtvarného. Subjektivní pojetí tématu dokládá didaktická 

část zaměřená na využití města ve výuce výtvarné výchovy a výtvarná část věnovaná 

osobnímu prožívání konkrétního města – Pacova. Tato práce dále zkoumá město jako 

námět pro výtvarné dílo od historie po současnost, město jako prostor pro výtvarné 

vyjadřování a pojem genius loci. 
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Abstract:

This thesis deals with the topic of the town from historical, philosophical, psychological 

and artistic points of view on a general level. A subjective approach to the topic is 

presented in the didactic part, focused on using a town in art education, and the artwork, 

dedicated to a personal experience in a particular town – Pacov. This thesis further explores 

the town as an art motive from its historical use up to the present, the town as a space for 

artistic expression and the notion of „genius loci.“
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1 ÚVOD

„Pohled na města nám může přinášet zvláštní potěšení, i když je vnímáme jako 

každodenní samozřejmost“.1

Město jako fenomén mě fascinuje a provází po dobu několika let. Pokud jsem měla 

možnost volby, vždy jsem si jako téma písemné či výtvarné práce zvolila právě město. 

Možná tomu tak bylo právě proto, že mám možnost srovnání tří měst, která mě významně 

ovlivnila na mé cestě. Všechna se nacházejí na ose patnáctého poledníku a všechna mi byla 

a jsou v určité době domovem. Tvoří společně symbolickou časovou linii minulosti 

(Liberec – rodné město), přítomnosti (Praha – město studií) a budoucnosti (Pacov – město, 

kam směřuji). 

V této diplomové práci se pokouším podrobněji nastínit, co mě zajímá a inspiruje na 

tématu města, a to nejprve ve všeobecné rovině definicí termínu město, stručnou historií 

vzniku měst a pohnutek pro jejich zakládání, popsáním některých druhů měst, ze kterých 

později vycházím v didaktické části, a popsáním současných trendů ve vývoji a působení 

městského prostředí na člověka.

Zabývám se městem jako inspirací pro výtvarnou činnost umělců od historie po 

současnost, zkoumám, kdy se město ve výtvarném umění vymanilo z role pouhé kulisy a 

stalo se plnohodnotným motivem. Snažím se nalézt genia loci a určit, jaký vliv má čas na 

město a jeho ducha. Město nevnímám jen jako architektonický celek, ale také jako prostor 

pro výtvarné vyjadřování ( street-art, land-art, eko-art, explosionalismus). 

                                                  
1 LYNCH, Kevin. Obraz města. 1. do češ. přel. vyd. Praha : Bova Polygon, 2004. s. 1.
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Za pomoci literatury rozebírám v teoretické části diplomové práce město z více úhlů 

pohledu. Snažím se dosáhnout hlubšího porozumění a zároveň odstupu, abych byla schopna 

se na známé město dívat novýma očima a načerpat z tohoto zdánlivě nudného tématu 

inspiraci pro tvorbu. K dosažení zvoleného cíle jsem použila myšlenek spisovatelů, kteří se 

tímto tématem z různých hledisek v různých obdobích zabývali.

Dále bych ráda dokázala, že město jistě není z hlediska výtvarné výchovy 

vyčerpané téma. V didaktické části prezentuji několik výtvarných úloh pro děti spolu 

s reflexemi vybraných úkolů. 

Především se však orientuji na osobní poznání města Pacov, které podrobněji 

zkoumám prostřednictvím grafických listů a fotografií ve výtvarné části. Uvažuji o tomto 

městě jako o organismu, se kterým se nejprve musím seznámit a najít k němu (do něj) cestu 

prostřednictvím symbolické brány dvou věží – dominant Pacova. Hledání ducha místa, 

harmonie architektonických prvků, náhodná setkání osamělých jedinců, prožívání města 

chůzí jsou hlavním předmětem mého zájmu. Pocity odcizení a nepřijetí se mísí s nadějí, že 

se mi jednou podaří město považovat za svůj domov. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Definice města, vznik města, historie měst

Architektura definuje město jako prostorový útvar, jenž je vybudován ve velkém 

měřítku, a je zapotřebí značného množství času, aby se nám podařilo jej poznat. Z tohoto 

důvodu je také vytváření měst uměním, které probíhá v čase.2

Podle Eduarda Maura historická literatura uvádí konkrétnější vymezení pojmu 

města od dob středověku: právní, statistické a funkcionální. „Základní právní vymezení 

středověkého města, resp. městské obce, je společenství obyvatel určité lokality nadané 

městským statutem a městskými právy“.3

Jednoznačnost právní definice města je její velkou výhodou. Bohužel však toto 

vymezení pozbývá významu, protože na rozdíl od dřívější stavovské společnosti s sebou 

v dnešní době statut města nepřináší pro danou lokalitu a její obyvatele žádné výsady z 

hlediska ekonomického, politického ani společenského. Dnes se obce snaží dosáhnout 

statutu města jen z prestižních důvodů. Autor tak poukazuje na narušení kontinuity měst 

tehdejších a současných.4

Statistická definice města uvádí, že městem se může stát pouze obec s přesně 

daným počtem obyvatel. Tyto hodnoty se ovšem v průběhu historie značně lišily a rozdíly 

zaznamenáváme také při komparaci jednotlivých zemí. Městem se tak mohlo nazývat sídlo 

s 4000 obyvateli, ale také vesnice o počtu 2000 obyvatel. Existovaly také případy, kde bylo 

                                                  
2 LYNCH, Kevin. Obraz města. 1. do češ. přel. vyd. Praha : Bova Polygon, 2004. 
3 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 1. 
vyd. Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. 
4 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 1. 
vyd. Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. 
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téměř nemožné spočítat skutečný počet obyvatel.5 Dnes podle statistického kritéria 

považujeme za město místo s 30006 obyvateli. 

Definice města podle funkce: Město je možné charakterizovat na základě specifické 

centrální polohy vůči venkovskému okolí, která je dána funkcí i vnějším vzhledem města. 

Vyšší hustota obyvatelstva a jeho skladba a odlišná mentalita společně se statutem, ze 

kterého vyplývá funkce, odlišuje město od okolních vesnic. Větší lidnatost a složitější 

skladba obyvatelstva i jeho právní statut stejně jako funkce města významně spoluurčují 

mentalitu jeho obyvatel, podstatně odlišnou od obyvatel vesnického okolí. 7

František Hoffmann také určuje město jako lidské sídlo, nadřazené ostatním 

sídlištím množstvím složitých vztahů, vazeb a procesů. Pravděpodobně nejpodstatnějším 

důvodem pro vznik měst byla jejich ekonomická funkce, avšak nebyla jediným 

rozhodujícím kritériem. Vliv na tvorbu a zakládání měst měla také struktura okolní krajiny 

a poloha daného sídla v prostředí.8

Vznik měst byl podmíněn též vývojem zemědělství, kdy se člověk přizpůsobováním 

okolí stavěl do opozice vůči krajině. Město v historii symbolizovalo vesmír a významnou 

roli hrálo také jeho centrické uspořádání jako protiklad řádu (město) a domnělého chaosu 

(příroda). Tradičně je vše, co je pro obyvatele důležité, organizováno ve středu města a 

směrem od středu ven klesá význam jednotlivých prvků.9

Daniela Hodrová ve své knize tvrdí, že poloha, která byla jedním z určujících 

aspektů vzniku města, nebyla nikdy náhodná. Kromě výhodného postavení místa např. 

blízko řeky nebo obchodní trasy se údajně zpravidla jednalo o posvátné, již v minulosti 

významné a využívané místo (obětní, rituální,…) Město podle Hodrové divokou krajinu 

„zcivilizuje“.10 A to tím způsobem, že přetvoří dosud nesrozumitelný, chaotický a 

                                                  
5 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 1. 
vyd. Praha; Litomyšl : Paseka, 2002.
6 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. c2010 [cit. 2011-06-02]. Určování obce městem a městysem 
dle novelizovaného zákona o obcích . Dostupné z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/mistni/inf_novelyz/mesta_a_mestysi.rtf.>
7 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 1. 
vyd. Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. 
8 HOFFMANN, František. České město ve středověku : Život a dědictví. Praha : Panorama, 1992. s. 10.
9 ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. s. 57.
10 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 37.
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nepřátelský přírodní prostor v uspořádaný a známý. Tento proces však funguje 

obousměrně. Zatímco se město pokouší přírodu zkrotit a vnutit jí vlastní řád, divočina se 

např. v podobě zavátých semínek stromů, trsů plevele atd. nenápadně vrací na své původní 

místo a odporuje pomalu, ale soustavně snahám o urbanizaci. 11

Důvodů pro vznik sídlišť a později měst existuje hned několik. Vedle již zmíněných 

ekonomických můžeme jmenovat také obavy z osamění, potřeba člověka sdílet a sdružovat 

se, protože lidé nejsou zpravidla samotáři. Společenská dělba práce může být považována 

za zásadní faktor vzniku měst. Pro člověka je jednodušší rozložit síly mezi více jedinců za 

účelem dosažení společného blaha a prospěchu. Město, přestože není prapůvodním 

prostředím pro život lidí, vzniklo pozvolným dlouhotrvajícím vývojem lidského 

společenství.12

Na území Čech a Moravy jsou všechna města z hlediska půdorysného 

rozvržení unikátní. Hlavně přírodní nerovnosti a překážky představovaly problém, se 

kterým se museli tehdejší stavitelé potýkat. Shodné rysy však nalézt lze. Půdorysné plány 

odhalily shodnou orientaci dílčích prvků ve městě, dokonce i celé město podle světových 

stran. „Východiskem byly kostely, jejichž presbytáře zpravidla směřovaly k východu“.13

Různorodost půdorysných řešení způsobily také původní cesty (trasy), kterým se nové 

uspořádání města přizpůsobovalo. Průsečíky těchto významných komunikací se tak 

nezřídka staly středem města – náměstím. 14

S přibývající hustotou uličních sítí ve městech vyvstal problém orientace. 

Typickými orientačními prvky se kromě názvů jednotlivých domů, případně celých ulic, 

stala domovní znamení. Domovní znamení, zpravidla umisťovaná nad vchodem do budovy, 

byla provedena v rozličných formách a materiálech a souvisela s názvem domu. Mohla to 

být různá vyobrazení (zvířat, astronomických a astrologických objektů, figury), symboly 

                                                  
11 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 37.
12 ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. s. 107.
13 HOFFMANN, František. České město ve středověku : Život a dědictví. Praha : Panorama, 1992. s. 102 - 104
14 tamtéž
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(související se zaměstnáním apod.) nebo také žertovné až vulgární věty či reklamní 

slogany. Domovním znamením byly dokonce někdy přisuzovány i magické vlastnosti.15

V Čechách probíhalo rozsáhlé zakládání měst ve 20. letech 13. století, a to zprvu na 

místech původních osad a hradišť, později také přemístěním stávajících vsí na příznivější 

místo a v neposlední řadě také budováním od základů na „zelené louce“. Na konci 13. 

století již na území Čech existovala komplexní funkční městská síť.16

Města v Čechách mají původ často ještě v dobách pravěku. Postupná fortifikace 

našich měst způsobila koncentraci historicko-kulturních památek uvnitř hradeb. Vše, co 

bylo ponecháno vně hradeb, nebylo v dostatečném bezpečí, a proto se také město původně  

rozšiřovalo směrem dovnitř a do výšky, mělo k dispozici jen limitovaný prostor pro novou 

výstavbu. Střed (jádro) města tvořilo náměstí, ze kterého se později vyvinulo tržiště – místo 

pro setkávání a sdružování lidí. Až v 19. století města expandovala za hranici hradeb a 

započala se výstavba nových částí, které kopírovaly schémata původního města (náměstí ve 

středu, chrámy a další budovy původně koncentrované uvnitř hradeb). Cílem bylo město 

pro život. „Města dnes ztrácejí lidský rozměr daný pěší dostupností, jezdí se MHD.“ 17

Městská struktura se významně proměnila v poválečné době (70. a 80. léta 20. 

století), kdy započala hromadná výstavba sídlišť. Soustava budov umisťovaných vedle sebe 

na volná prostranství potlačila význam ulic jako veřejného komunikačního prvku. 

Opakováním prvků a stavebních schémat, s kterým se na sídlištích velmi často setkáváme, 

způsobuje problémy v orientaci jedince v prostoru, v tomto případě navíc ještě monotónním 

prostoru. „Změnily se i navyklé vztahy mezi proporcemi jednotlivých druhů budov. Tradičně 

vyšší veřejné budovy jako obchodní domy, školy, pavilony občanského vybavení jsou nízké, 

zatímco obytné budovy jsou stále vyšší a stávají se stále častěji architektonickými 

dominantami.“18

                                                  
15 HOFFMANN, František. České město ve středověku : Život a dědictví. Praha : Panorama, 1992. s. 126
16 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy.  
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 59.
17 CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější : texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového 
štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. 2., dopl. vyd. Praha : Dokořán, 2005. s. 96.
18 MUSIL, Jiří. Lidé a sídliště. [s.l.] : Nakl. Svoboda, 1985. s. 14.
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Dramaticky se také zvýšila kapacita jednotlivých obytných soustav, někdy 

například i přes 100 000 obyvatel. Můžeme tak hovořit o zrodu měst uvnitř města 

(univerzitní kampusy s kompletní dostupností služeb apod.). Významně se v tomto období 

proměňuje vzhled měst, především díky novému uspořádání jednotlivých architektonických 

prvků, jedná se tedy téměř o „revoluci“ ve výstavbě měst.19

Otázkou zůstává, jaké měla tato revoluce společenské, kulturní či psychologické 

dopady? Přispěly uvedené změny ke zkvalitnění bydlení ve městech?

Vybraní zástupci z oboru psychologie, sociologie i architektury, kteří realizovali 

výzkumy na toto téma, přišli s nepřekvapivými výsledky. Jednotvárnost obytných celků 

klasifikovali jako zásadní problém. Důsledkem je nejen obtížná orientace ve stereotypním 

prostoru, ale také snížená možnost identifikace s prostředím, kde jedinec žije. Není 

dokonce ani snadné odlišit jednotlivá sídliště nacházející se v jiném městě nebo jeho části. 

„Sídliště vedla k degradaci veřejných prostorů, vedla k nadměrné „homogenizaci“ území 

celých velkých souborů a k zániku nutného napětí, překvapení a kontrastu v urbanistické 

tkáni našich měst“. 20

Stavba sídlišť se obvykle soustřeďovala na okraje měst, kde bylo dosud místo, ve 

velkých městech zpravidla daleko od historického jádra. Některá menší města bohužel 

utrpěla značný zásah, protože nově vznikající předimenzované útvary sousedily přímo 

s jejich památkovou zónou, a vytvořily tak nechtěný kontrast. “Sídliště jsou tak 

nejviditelnějším hmotným dědictvím po této době a nejen to, budou vyžadovat i 

v budoucnosti četné opravy a úpravy, aby se z nich nestaly velké obytné slumy“. 21

Musil se zmiňuje také o možnosti hromadné eliminace sídlišť po vzoru zemí 

západní Evropy, které je ale v našich podmínkách především z důvodu finančních 

nedostatků a minimálních možností alternativního dočasného bydlení nereálné. Jediné, co 

můžeme dnes pro zkvalitnění těchto oblastí udělat, je jejich úprava. Například barevné 

                                                  
19 MUSIL, Jiří. Lidé a sídliště. [s.l.] : Nakl. Svoboda, 1985. s. 14.
20 MUSIL, Jiří. Lidé a sídliště. [s.l.] : Nakl. Svoboda, 1985. s. 18.
21 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 279.
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domy na rozdíl od monotónních šedých působí mnohem lépe na psychiku a napomáhají i 

orientaci.22

2.1.1 PROMĚNY MĚSTA – URBANIZACE

Proces urbanizace, kterým dnes prochází naše společnost, je dlouhodobý a 

v současné době zasáhl již téměř celý svět. Tato proměna bude kompletní podle odhadů již 

na konci 21. století, kdy dosáhnou městské úrovně všechny dosud venkovské oblasti i 

v odlehlejších krajích (Asie, Afrika, Jižní Amerika). Urbanizace neznamená vymýcení 

venkovské společnosti, pouze její integraci nebo spíše transformaci do společnosti 

městské.23

„Urbanizace ale není kontinuálním historickým procesem probíhajícím po celou 

dobu od vzniku prvních měst. Je to změna probíhající v různých částech světa vždy 

v určitém konkrétním historickém období.“24

Tento proces tedy mohl být pozorován již ve středověku, společně se zakládáním a 

budováním měst a městských sítí. V této době tvořila vesnická část populace majoritu 

v celkovém osídlení zemí, její vliv a význam však nebyl tak významný, jak tomu bylo u 

obyvatel měst, zejména proto, že ve městě se značně zvýšila hustota obyvatel na daný 

prostor, a vytvořily se tak vhodné podmínky k dialogu obyvatel a tím se také rozvíjela 

jejich sociabilita, výměna zboží i informací.25

Městští lidé měli příležitost se scházet na místech k tomu určených (náměstí, lázně, 

kostely) a také více cestovali, ať již za účelem získání zaměstnání nebo již jejich profese 

samotná cestování vyžadovala. Středověký měšťan zřejmě nebyl tolik vázán na místo svého 

                                                  
22 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 279.
23 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 5.
24 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 8.
25 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 54–79.
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bydliště, jak to můžeme pozorovat na člověku dnešním. Ani stěhování nebylo vzácnou 

událostí, spíše naopak.26

V éře novověku se města rychle zaplňovala a také se podle dostupných funkcí 

diferencovala. Války a šíření zhoubných chorob však způsobily značný úbytek populace. 

Po roce 1654 bylo údajně zaznamenáno až 35% neobydlených domů.27

Masivní fortifikace českých i evropských měst v 17. století měla za následek 

uzavření města hradbami a tento zásah paradoxně utlumil jejich rozvoj. Pevnost zastavila 

přirozenou expanzi města do okolní krajiny a přerušila vztah vnitřního města s vnější 

periferií.28

Změny měst jako architektonických celků až na výjimky nikdy neprobíhají masivně 

nebo příliš velkou rychlostí, města jsou v tomto aspektu mimořádně stabilní. Stavební 

proměny města se uskutečňují prostřednictvím rekonstrukcí a modernizací budov či 

výstavbou nových celků, které se vtěsnávají na doposud volná prostranství. Výjimkou 

z pravidla jsou živelné katastrofy nebo války, které mohou město prakticky srovnat se zemí 

(např. velký požár Londýna nebo bombardování měst za druhé světové války). Charakter 

obnoveného města se poté může radikálně změnit.29

I přes zmíněné katastrofy ve starobylých městech stále zůstávají stopy historie. 

Můžeme je objevit v půdorysném rozvržení měst, v centrech, hluboko pod povrchem. Tyto 

pozůstatky minulosti chráníme pro jejich kulturní i výpovědní hodnotu. Rozličnými 

přestavbami a úpravami stávajících budov se každá historická éra snaží přetvořit městský 

prostor ke svým potřebám. Zatím se však žádné společnosti nepodařilo absolutně 

eliminovat stopy po jejích předchůdcích a dnes se již snažíme architektonické památky 

zachovávat a ctít.30

                                                  
26 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 54–79.
27 tamtéž
28 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 90.
29 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 298.
30 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. s. 5.
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2.1.2 STRUČNĚ K HISTORII MĚSTA PACOV

První zmínky o osídlení oblasti Pacovska sahají přibližně do 12. století. Historici 

předpokládají, že jméno města má kořeny v osobním jménu Pac, které má patrně původ 

v německém Batzen, což v překladu znamená bláto nebo hroudu hlíny. Nejspíše se tedy 

v této době jednalo o blátivé nebo hlinité místo.31

Dění v dnešním Pacově se koncentruje do jedné hlavní ulice a náměstí, které tvoří 

centrum města s většinou obchodů a kulturních zařízení. Město působí jako komplexní 

celek, který má stále zřetelný začátek a konec, do okolní krajiny expanduje minimálně, ze 

všech stran ho obklopují pole a lesy. Kromě hlavní komunikace a náměstí, kde jeden dům 

přechází plynule v druhý, mají budovy kolem sebe dostatek prostoru a město celkově 

„volně dýchá“. Není stísněno pocitem omezeného prostoru, kam by se muselo vtěsnat, 

dokonce se po celém městě vyskytují doposud nevyužité a otevřené plochy. I přesto, že 

podle statistického hlediska je Pacov považován za město, má stále spíše charakter 

venkova. Zdá se, že plynutí času se zde projevuje jinak, je pomalejší. Město se zatím 

vyhnulo nápadným projevům hektické doby a věčnému spěchání, kterým jsou Praha nebo 

jiná lidnatější města dlouhodobě zatížena. Lidé zde jsou stále více chodci než jezdci a jejich 

přehled a vnímání vlastního bydliště je podrobnější a komplexnější než u obyvatel Prahy a 

Liberce. Město lze totiž zevrubně pěšky prozkoumat během jedné hodiny.

Ačkoli se nám může zdát, že čas v Pacově plyne pomaleji, než v jiných městech, 

paradoxem je skutečnost, že město „Pacov má místní čas naprosto shodný s časem 

středoevropským, neboť 15. stupeň východní délky je současně nultým poledníkem 

SEČ(středoevropského času) a v Pacově prochází středem hřbitova (kaple sv. Barbory)“.32

2.1.3 MĚSTO IDEÁLNÍ, BÁJNÉ, UTOPICKÉ A LABYRINT

Touhy lidstva po dokonalosti se projevily také v návrzích ideálně krásných a 

účelných měst. Nejstarší teorie se objevují již v Mezopotámii, kde se setkáváme 

s pravidelným půdorysem jako ideálem. Babylónská věž (náboženská idea dokonalého 

                                                  
31 Pacov: od historie k současnosti. [s.l.] : [s.n.], 1997. s. 7.
32 Pacov: od historie k současnosti. [s.l.] : [s.n.], 1997. s. 102.
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rozložení města v podobě stupňovité věže) byla v této době předobrazem dokonalého 

města. 33

V Indii se města stavěla přesně podle zásad vyjmenovaných v knihách o teorii 

architektury. Setkáváme se zde s typickým šachovnicovým půdorysem.„Ideální město je 

tedy obdélníkové a jeho delší strana je dvojnásobkem strany kratší. Brány jsou uprostřed 

stran a na nárožích, přičemž střední brány jsou spojeny hlavními ulicemi, v jejichž 

průsečíku je náměstí s chrámem. Území města je děleno šachovnicově ulicemi a široká 

ulice probíhá také kolem celého města uvnitř hradeb. Z území, vymezeného hradbami, má 

zaujímat zastavění jednu třetinu a ostatní plocha má být věnována zemědělství“.34

Z Číny pochází jeden z nejstarších architektonických textů Kchao-kung-ťi,z období 

2000 let před naším letopočtem. Zde se ideálem stalo čtvercové město strategicky kryté 

horami a obklopené řekou. Číňané vycházeli z bohatých zkušeností svých předků, 

ponechávali méně prostoru inspiraci náboženstvím či vesmírem.35

Řečtí filosofové se věnovali nejen teoriím o dokonalém městě, ale i s ním 

související dokonalou společností. Aristoteles jako první začal komplexně zkoumat 

praktický způsob uspořádání městského státu. Je všeobecně známo, že šachovnicový 

půdorys byl používán již mnohem dříve, Řekové však jeho vynález přisuzují Hippodamovi 

Milétskému, který patrně tuto účelnou teorii zdokonalil a rozšířil. „Šachovnice je základem 

římských táborů i nově zakládaných středověkých měst, objevuje se v ideálních návrzích 

renesančních teoretiků a je téměř jedinou půdorysnou koncepcí klasicismu“.36

Neuvěřitelný antický projekt se zachoval z doby Alexandra Velikého. „Jedná se o 

Dinokratův návrh na vytesání podoby obra z hory Athos. Tento obr měl na levé ruce držet 

město pro 10 000 obyvatel a jeho realizace byla odmítnuta především proto, že by město 

nemělo své zemědělské zázemí, tehdy zcela nezbytné pro obživu obyvatel.“37

Deset knih o architektuře zanechal jako odkaz antický teoretik Vitruvius. Z jeho díla 

vyšli později i renesanční autoři (např. Leone Battista Alberti), pravděpodobně však 

                                                  
33 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. s. 5.
34 tamtéž
35 tamtéž
36 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. s. 5-14.
37 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. s. 13.
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z důvodu nedostatku jiných zdrojů. Ve středověku svět sice prožíval enormní rozvoj a 

vznik velkého množství nových měst, rozsáhlé kvalitní teoretické práce však chyběly. 

V tomto období tedy jako ideál stále sloužilo šachovnicové rozvržení města. Renesanční 

architekti sice nešetří ani teoretickými vizemi dokonalých měst, avšak veškeré jejich touhy 

zůstávají pouze na papíře. Téměř žádná města se podle jejich koncepcí nebudují. Také 

Leonardo da Vinci přispěl v éře renesance svými kresbami a návrhy ideálních přestaveb 

Florencie a pohledy z „ptačí perspektivy“.38

Renesanční návrhy pro výstavbu účelných měst se rozšířily v mnoha zemích. 

Dokonce v samotné Itálii, odkud většina těchto pojednání pocházela, nebylo realizováno 

tolik projektů, jako za jejími hranicemi. Přínosem italských textů je zejména obohacení 

původního šachovnicového schématu o výrazné městské centrum a ideu radiálního 

půdorysu.39

Vlastní koncepci stavby města spolu s opevněním vyprojektoval i německý malíř 

Albrecht Dürer. Odstupňoval městské domy podle majetku obyvatel směrem od středu ke 

kraji, všechny však chráněné hradbami.40

V baroku se ve větších městech hojně přestavovaly budovy z dob dřívějších, tyto 

úpravy však stále čerpají inspiraci z renesančních koncepcí dokonale účelného města. 

Úloha stavitelů byla o to náročnější, že nemohli jednoduše celý dům zbourat a postavit na 

jeho místě nový, ale byli nuceni integrovat nové prvky do stávajících struktur. Novinkou se 

v této historické epoše stává zeleň ve městech, tedy návrhy parků. Významné komunikace 

by podle tehdejších architektů byly nejdokonalejší v podobě přímek. „Na místě jednoho 

centra nastupují polycentrické plány s více vzájemně spojenými uzly náměstí a významných 

budov, s monumentálními osami a dominantami na průhledech.“41

Klasicismus přinesl ambiciózní koncepce řešení parků. Ideálem pro města jsou stále 

převážně geometricky řešené sítě přímých ulic, klasicistní pojetí je přesto o poznání bohatší 

a nabízí různorodou škálu prvků, kterými lze komunikace ozvláštnit (náměstí a další 

                                                  
38 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. s. 14.
39 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. s. 28.
40 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. s. 14.
41 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. s. 30.
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prostory). „Klasicistní urbanistické principy přežívaly ve většině evropských zemí až daleko 

do 19. století i do století dvacátého“.42

Daniela Hodrová k tématu ideálního města dodává: „Ideální města, města-projekty, 

města dokonale pravidelná, rozumná, (pře)civilizovaná, jsou ve své podstatě nelidská, 

mimo jiné proto, že se snaží eliminovat téměř vše, co je ve městě a jeho dění přírodního, 

respektive co je za přírodní, a tedy nežádoucí pokládáno“.43  V podstatě kontrolují přírodu 

a vymazávají veškeré nedokonalosti, které by narušily precizní dojem celku.44 S mnoha 

podobnými příklady se setkáváme i v každodenní praxi, to, co je navenek dokonalé, se nám 

jeví tak trochu „divné“. „Právě proto jsou však tato rádoby rozumná města vlastně šílená. 

Podobně šílená jsou ta novověká města, která vznikala jakoby navzdory přírodě a na přísně 

geometrickém půdorysu (na močále jako Petrohrad). Vzdorují přírodě a divočině, ale ta se 

jich stejně zmocňuje, například v podobě povodně“.45 Takto pravidelná sídla vzbuzují 

v chodcích domnění, že orientace v nich je nesmírně jednoduchá, dobře zapamatovatelná, 

přehledná, jsou přece tak geometricky prostá. Často je to však pouze iluze.46

Neexistující „města utopická v podobě, kterou rýsují jejich autoři nebo ve které 

mohou být rekonstruována na základě popisu (viz níže bájná Atlantis), patří jednoznačně a 

zřejmě bez výjimky k městům pravidelným. Touha po celostnosti města – společnosti i 

vlastní bytosti se projektuje do dokonalých obrazců – mandal, jejichž tvarům se živé město 

a žijící bytost jen vzdáleně podobají; ostatně dokonalý tvar by město i bytost umrtvoval.“47

Opakem takových dokonale geometrických měst je město – labyrint. Město plné 

tajemných zákoutí, často nesrozumitelné, ale přesto lákavé a inspirující. Člověk, který si do 

města – labyrintu troufne vstoupit sám, riskuje hodiny bloudění, jak varuje Jan Ámos 

Komenský: „Zázrak světa byl, stavení z tak mnoha pokojů, příhrad, průchodišť vzdělané, že 

kdo se bez průvodčího do něho pustil, vždycky sem a tam chodě a motaje se, nikdy ven  

                                                  
42 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. s. 30.
43 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 73.
44 tamtéž
45 tamtéž
46 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 73.
47 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 50-51.
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netrefil. Ale to žert byl proti tomu, jak sám světa tohoto labyrint, zvláště nyní, spořádán 

jest. Neradímť, věř mně zkušenému, samotně se tam pouštěti“.48

U skutečných měst se s labyrintem setkáváme jen zcela výjimečně. U některých 

měst byl dokonce labyrint součástí obrany proti nepřátelům. Pod pojmem labyrint si 

obvykle představíme tajemnou až bizarní změť pokroucených ulic a temných zákoutí, může 

tomu tak být ale třeba jen proto, že město nebo jeho část dostatečně neznáme. Labyrintem 

se město stává „pro toho, kdo je nezná anebo komu se město za určitých okolností jeví jako 

jiné“.49

Můžeme sice použít mapy a plány měst, ale pokud jsme v některých částech města 

v životě nebyli, mapa nám sotva poskytne dostatek informací, abychom si vytvořili 

uspokojivý celistvý obraz v mysli a v novém prostředí (labyrintu) se orientovali.50

Inspirativní bájné město Atlantis, které jsem použila také v didaktické části popisuje 

Platón v dialogu Kritiás následovně:

„Nejprve vystavěli mosty přes pásy moře, které obkličovaly staré hlavní město, 

činíce tak cestu ven i dovnitř ke královskému obydlí. Královský příbytek zřídili hned 

zpočátku v onom bydlišti boha i předků; když jej potom jeden od druhého přejímal a 

doplňoval jeho výzdoby novými výzdobami, přitom každý, co mohl, převyšoval svého 

předchůdce, až vytvořili sídlo, vzbuzující úžas při pohledu na velikost a krásu stavby. 

Vybudovali kanál od moře až k vnějšímu kruhu, tři sta stop široký, sto stop hluboký a 

padesát stadií dlouhý a zřídili tak průplav z moře do něho jako do přístavu, učinivše ústí 

tak široké, aby do něj mohly vplout i největší lodi. A prokopali také pásy země, které 

oddělovaly pásy moře, aby jedna triéra mohla proplouvat sem a tam, a kanál opatřili mosty 

tak vysokými, aby bylo možno dole proplouvat, neboť křídla pásů suché země měla takovou 

výšku, že dostatečně vyčnívala nad moře. Největší z těch kruhů, se kterým bylo moře 

průkopem spojeno, byl tři stadia široký a sousední kruh země byl jemu roven; druhý pak 

měl vodní pás šířky dvou stadií, suchý byl zase roven tomuto vodnímu; ten pak, který 

obepínal samotný ostrov uprostřed, jedno stadion. Ostrov, na kterém byl královský dům, 

                                                  
48 KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce. 1. vyd. Praha : Wald Press, 2005. s. 20.
49 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 17.
50 tamtéž
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měl průměr pět stadií. Pak obehnali ostrov, jakož i pásy a most, široký sto stop, ze všech 

stran kolem dokola kamennou zdí a všude na mostech u mořských kanálů postavili věže a 

brány.“51

Barevné i tvarové uspořádání Atlantidy líčí Platón s takovou přesvědčivostí, že 

téměř chceme uvěřit, že legendární město skutečně existovalo. Nakonec dodává:

„Nyní se pokusme vylíčit povahu ostatní země i způsob jejího obydlení. Především se podle 

vypravování ostrov zvedal velmi vysoko nad moře, a to příkře, ale krajina kolem města byla 

úplná rovina, objímala město a sama byla kolem dokola objímána horami, svažujícími se 

až k moři; rovina nezalesněná a rovná, obdélného tvaru, se prostírala na jedné i druhé 

straně tři tisíce stadií, na šířku měla od moře vzhůru průměrně dva tisíce stadií.“ 52 Barvité 

popisy legendárních měst a míst přetrvaly věky a lidská fantazie stále přispívá k tvorbě 

nových ideálů. Výtvarné umění, film i literatura dnes stále přináší nové a nové představy 

autorů o dokonalých místech, které mě nepřestávají fascinovat. V realitě se však naplnění 

těchto představ prozatím nejspíš nedočkám. Jak tvrdí Kevin Lynch: „Dokonale krásné 

městské prostředí je kuriozitou a leckdo dokonce říká, že dosáhnout takového stavu je 

nemožné.“53

2.1.4 MĚSTO DNES

Dříve byl pro evropskou krajinu typický výrazný kontrast měst a volné přírody. 

V současnosti se krajina s městským prostorem značně prolíná. „Ve městech bude brzy žít 

70% globální populace a lidská sídla pohltí 12-15% zemského povrchu“.54 Cílek podporuje 

současné tendence urbanistických projektů ke složitějším strukturám. Myslí si, že 

                                                  
51 PLATÓN. Timaios; Kritias. Dotisk 3. opr. vyd. Praha : Oikoymenh, 2008.
52 tamtéž
53 LYNCH, Kevin. Obraz města. 1. do češ. přel. vyd. Praha : Bova Polygon, 2004. s. 2-3.
54 CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější : texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového 
štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. 2., dopl. vyd. Praha : Dokořán, 2005. s. 31-34.
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geometrizace a neo - funkcionalismus z poválečných let krajinu ochudil. Naopak podporuje 

město – labyrint s množstvím tajemných uliček a zákoutí. 55

Současné město (megapole) už nemá začátek ani konec, rozpíná se a postupně se 

spojuje s periferiemi a vytváří velké aglomerace. Je to příroda, jejíž růst se stává 

kontrolovaným, zatímco města po celém světě nekontrolovatelně rostou. „Filosofie 

nevzniká ve městě, je to město, které myslí, a město je pohyb myšlení, které hledá své 

obydlí, protože je ztratilo, protože ztratilo svou přirozenost“.56

„Dějící se, neustále se utvářející město nepřestává oscilovat mezi tendencí být stále 

stejným a tendencí být stále jiným.“57 Město, které se snaží být stále jiné – heterogenní – se 

může natolik proměnit, že dojde ke ztrátě jeho osobnosti. Další hrozbou pro dnešní město 

je nárůst do formy megapole – „urbánní krajina“ či „krajinné město“. Děje se tak 

narůstáním periferií a také stavbou „rezidenčních zón.“ Tyto sice vyrůstají v blízkosti měst, 

avšak nerespektují ho. Postrádají charakteristické znaky městského bydlení: kontexty, 

vzájemnou komunikaci, sousedství.58

V takovém prostředí hranice ani centra nemají žádný význam, a také vztah lidí a 

měst v podstatě vymizí. „Prorůstání města do krajiny, proměna celé krajiny v město, jež by 

znamenala, že město přestane být  městem a krajina krajinou, může sotva představovat 

řešení pro budoucí město.“59 Východisko, které Daniela Hodrová nabízí, zahrnuje 

uzdravení města i člověka: města přiblížením k přírodě takovým způsobem, aby ji 

neabsorbovalo, člověka vyléčením z traumat jako je anonymita, ztráta identity, přelidněnost 

prostoru a zároveň z pocitu osamělosti v davu, hektického životního tempa. Tyto úvahy 

jsou však zatím pouhou utopií.60
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56 LYOTARD, Jean-François. Návrat a jiné eseje. Praha : Herrmann, 2002. s. 178.
57 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 72.
58 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 84.
59 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 72.
60 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 72.
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2.2 Genius loci

Genius loci lze vyjádřit jako „tvář krajiny“, ale ani tento výraz přesně nevystihuje 

onen pojem. „Ducha místa“ nejlépe vystihuje výraz sám, představuje magickou či 

mystickou moc místa a právě díky tomu se do konkrétních míst rádi vracíme. Termín 

genius loci může působit variabilně či relativně a někdy se může dokonce i vytratit. Ve své 

podstatě je to jedna z nejdůležitějších vlastností místa, která působí velice emotivně.61

„Turisty, kteří přijíždějí do Prahy,  zajímá atmosféra místa. Genius loci se nevznáší na 

nějakém obláčku, ale je pevně vepsán do tvarů, struktur a barev kraje“.62

Genia loci lze chápat i jiným způsobem. Můžeme ho hledat pod povrchem země při 

odkrytí její svrchní části, kde tmavší části zeminy naznačují sedimenty jiného původu. U 

starověkých sídlišť docházelo k překrývání sídelních vrstev, někdy i sedmi a více. „Do 

podzemí odsunutý svět – původní město nebo jeho zárodek (oppidum) – však prorůstá do 

města na povrchu, které samo podléhá neustálému vrstvení a klesání (svrchní město se 

posléze stává spodním)“.63 Tento proces vrstvení a navyšování terénu v krajině právě pod 

povrchem ukrývá genia loci, je to ale jen jeden z mnoha prvků, které ho tvoří.64

Z prostoru, ve kterém existujeme, tedy z existenciálního prostoru, vyplývají vztahy 

mezi námi samotnými a okolím. Naše bytí se tedy uskutečňuje v prostoru, na který lze 

nahlížet jako na prostor, v němž se realizuje architektura. Z existenciálního pohledu 

můžeme architekturu chápat jako oporu, která nám zajišťuje pro nás nezbytně nutné 

bydlení. Bydlení v pravém slova smyslu neznamená pouhou skrýš před vnějším světem, ale 

prostor či místo, jež je charakteristické pro obyvatele. „Duch místa“ na nás už odedávna 

dýchá v každodenní realitě, a to především skrze architekturu. Genius loci se v architektuře 

vytváří, přetrvává v ní a tím napomáhá člověku bydlet.65

                                                  
61 CÍLEK, Václav. Makom : kniha míst. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2004. s. 10.
62 tamtéž
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65 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 5.
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“Konkrétním označením prostředí je slovo místo. …ve skutečnosti si nelze představit 

událost, jež by neměla vztah k nějakému místu. Místo je bezpochyby integrální součástí 

existence“.66

Místo lze obecně charakterizovat jako atmosféru. Musíme na ně hledět jako na 

komplexní celek, ve kterém existuje nesčetně souvisejících a navzájem provázaných rovin. 

Christian Norberg-Schulz vidí jako východisko fenomenologii. „Fenomenologové se dosud 

zabývali  hlavně ontologií, psychologií, etikou, do jisté míry i estetikou, ale věnovali 

poměrně malou pozornost fenomenologii každodenního prostředí člověka. Fenomenologie 

architektury je proto naléhavě zapotřebí“.67

Prostředí, tedy místo, se skládá ze dvou složek, hmotné či přírodní a kulturní. 

Hmotná složka zahrnuje přírodní prostředí, které nás obklopuje geologicky, a kulturní je ta, 

jež je tvořena člověkem. Člověk vtiskává krajině svůj nezaměnitelný rukopis a ve své 

podstatě už dnes neexistuje krajina, která by člověkem nebyla dotčena. Člověk mění 

krajinu v užším slova smyslu svými obydlími, městy, vesnicemi, cestami, hospodařením, 

ale i ovlivňováním klimatu v širším slova smyslu, protože v důsledku toho dochází 

například k tání ledovců, což má za následek zvýšení hladiny moří. Místa, na něž dopadá 

působnost člověka, se vyznačují koncentrací a určitým typem zhuštění. Kontrast je patrný 

strukturou například: město x planina = kulturní x přírodní.68 „Zatímco prostor označuje 

trojrozměrnou organizaci prvků, které vytvářejí místo, charakter označuje celkovou 

atmosféru, která je nejobecnější vlastností každého místa“.69

Při pohledu na siluetu hradu v krajině můžeme z obecného hlediska pozorovat vztah 

figury a pozadí. Uvnitř hradu funguje uzavřený systém zcela odlišný od relativně 

homogenního prostředí zalesněné krajiny neboli pozadí. Hrad i krajina mohou ztratit svoji 
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identitu, pokud je vztah mezi nimi narušen.70 „Prostor se ze svého středu šíří s rozdílným 

stupněm kontinuity (s rozdílným rytmem) v odlišných směrech. Hlavními směry jsou 

samozřejmě horizontála a vertikála, tj. směry země a nebe. Centrovanost, směr a rytmus 

jsou proto dalšími důležitými vlastnostmi konkrétního prostoru.“71

Cestováním do cizích měst zakoušíme jejich zvláštní, rozdílný charakter A i krajina 

sama na nás působí svým charakterem. O městu lze po návštěvě hovořit jako o městu 

špinavém, hlučném, vzdušném či malebném a o krajině jako o harmonické, disharmonické, 

úrodné či mrtvé. Charakter místa úzce souvisí s časem, který ho nemilosrdně přetváří 

v závislosti na ročním období, denní době, počasí a geologickém obrušování, vrásnění, 

apod. Charakter místa je tak určován hmotnými vlastnostmi, ale i formálními, tedy těmi, 

které jsou více či méně nehmatatelné, například ohraničení státu.72

Místo samo je variabilní a mění se v závislosti na mnoha okolnostech či 

skutečnostech, které se k danému místu vážou. Radikální změna místa ale neznamená vždy 

ztrátu genia loci. Genius loci může i nadále přetrvávat a právě historický proces lidské 

civilizace může podtrhnout, zdůraznit či zosobnit genia loci místa architekturou. 

Architektura jak sakrálních, tak i světských staveb je kromě písemných pramenů a 

zachovaných artefaktů jedním z přímých svědků minulosti.73

Původ termínu genius loci můžeme nalézt u starých Římanů, kteří ho chápali jako 

osobního ducha každého místa i člověka. Záleželo jim především na tom, aby byl jejich 

genius neboli osobní duch v dobré psychické a fyzické kondici a byl v harmonii s duchem 

místa, kde žili. Všechny starověké, ale i mladší civilizace byly spjaty s prostředím, ve 

kterém se nacházely, byly na něm závislé a to především obživou. Jakýkoli výkyv od 

harmonického soužití mohl být pro takovou kulturu počátkem konce.74 „V průběhu celé 
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historie zůstával genius loci živoucí skutečností, i když nebýval vždy přímo takto 

pojmenován“. 75

„Slovem bydlení označujeme celkový vztah člověka k místu. Jestliže člověk bydlí, je 

umístěn v prostoru a zároveň vystaven určitému charakteru prostředí. Ony dvě psychické 

funkce, jež jsou do tohoto procesu zapojeny, můžeme označit jako orientaci a identifikaci. 

Aby člověk nalezl oporu pro svou existenci, musí být schopen se orientovat, musí vědět, kde 

je. Ale také se musí identifikovat se svým prostředím, tj. musí vědět, jaké je určité místo.“76

Orientace a identifikace spolu ne vždy souvisejí. Pokud navštívíme nějaké místo 

nebo některým prostorem pouze procházíme, nemůžeme říci, že bychom se s ním 

identifikovali. „A je také možné cítit se někde doma a přitom se dobře nevyznat 

v prostorové struktuře místa, tj. prožívat místo jen jako celkově přívětivý charakter“.77  

Orientace a identifikace jsou zároveň přítomné zejména tam, kde je náš domov. Onu 

definici místa, jež nazýváme domovem, můžeme aplikovat pouze na malou část 

společnosti. Materiální a finanční požadavky doby značně převyšují požadavky 

psychických potřeb jedince. V dnešní moderní urbanistické zástavbě tak často dochází 

k paradoxním situacím, kdy po několika letech přivykání neznámému prostředí, které 

nazýváme domovem, stále netušíme, kdo je naším sousedem. Zvláště ve velkých městech 

se obyvatelé identifikují především s hodnotami, které přetrvávají z dob našich předků, 

tedy opět se zástavbou a architekturou a přírodní složka je zatlačována do pozadí.78

„Výsledkem toho je, že pravé bydlení v psychologickém smyslu – nahradil pocit 

odcizení“.79 Existence člověka je tedy potom nevýlučně spjata s orientací a identifikací 

navzájem. O domovu a bydlení lze hovořit pouze v kontextu přítomnosti obou výše 

zmíněných složek. Abychom mohli říci: „mám domov“, je důležité tam mít kořeny či je 

alespoň nově zapustit. Současná moderní populace se vyznačuje vysokým stupněm 
                                                  
75 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 18-23.
76 tamtéž
77 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 18-23.
78 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 18-21.
79 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 18-21.
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migrace, a tak i hledání svobody v novém prostředí je podmíněno existencí domova, 

v němž hledáme oporu nejen psychickou či materiální, ale komplexně existenciální.80

„Genius loci města by tedy měl v sobě obsahovat ducha lokality, skýtajícího městu 

kořeny, ale zároveň by také měl shromažďovat obecné významy tkvící svými kořeny jinde a 

přenesené sem prostřednictvím symbolizace. Některé z těchto obsahů (významů) jsou 

natolik obecné, že platí pro všechna místa. Uzavřenost, otevřenost, centrum, cesta, labyrint, 

oblast.“81 Některá místa vyhledáváme opakovaně, protože se nám navždy zapíší do paměti. 

„Jestliže se nám nějaké město líbí pro svůj zvláštní charakter, bývá to obvykle proto, že 

většina jeho budov se týmž způsobem vztahuje k zemi i nebi, jako by vyjadřovaly společnou 

formu života, společný způsob bytí na zemi. Podmiňují tak zrod genia loci, umožňujícího 

lidskou identifikaci.“82

Všechny druhy prostředí se vyznačují svou charakteristickou jedinečností: prostory 

budované člověkem a snažící se podtrhnout obecný řád, místa, která zůstala člověkem 

téměř nedotčená, a místa, jež jsou výsledkem rovnováhy přírodní a kulturní složky. 

Kulturní neboli umělá složka se ukazuje v podobě architektury, o níž lze hovořit jako o 

„romantické, klasické či kosmické“83

Romantická architektura se vyznačuje až iracionální symbolikou. Inspirace antikou 

a dalšími staršími slohy jasně poukazuje na upřednostňování krásna a estetiky před 

pragmatičností. Romantickou architekturu lze spatřit ve středověkém městě, které bylo 

typické svými věžičkami, vstupními bránami a brankami, zdobenými štíty domů či 

malebnými křivolakými zákoutími.84

Kosmická architektura se oproti romantické vyznačuje strohostí, racionálností, 

jasnou účelností a je oproštěna od zdobných a symbolických prvků. Architektonická díla 

                                                  
80 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 18-21.
81 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 58.
82 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 63.
83 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 69.
84 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 69.
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vznikají účelově a představují jasný a pevný řád, který nedovoluje vstoupit rozevlátým 

liniím romantických staveb. Lze v ní spatřovat labyrint, jenž nemá počátku ani konce, ve 

kterém tápeme, proti romantické stavbě, která se vyznačovala centralismem nebo alespoň 

jasným směřováním. Realizovala se především v islámské architektuře a urbanistické 

zástavbě.85

Architektura klasická zaujímá pozici mezi výše uvedenými typy. Svým zjevem 

působí geometricky s pevným řádem. Aby byla ovšem správně pochopena, je nutné hledat i 

jejího ducha a vcítit se. Pevná organizace v prostoru větší zástavby občasně zaniká a na 

povrch se vynořuje demokratická svoboda organizace jednotlivých budov. „Vrcholná fáze 

řecké architektury se stala archetypem klasické architektury. Romantická, kosmická a 

klasická architektura jsou archetypy umělého, člověkem vytvořeného místa, které nám 

pomáhají v interpretaci genia loci každého jednotlivého sídla“86 Nalézt v dnešní době 

čistou podobu jednotlivých typů architektury je téměř nemožné.87

Každé město je typické a charakteristické svým geniem loci a tím vytváří „vnitřní 

svět sebe sama“ (mikrokosmos). Každé město v sobě akumuluje různou měrou jednotlivé 

prvky jako jsou: řád nebe, síly země, humanizovaná příroda či světlo. K harmonickému 

osídlení musí přispět všechny prvky jistou měrou. Městsky bydlet je podmíněno souzněním 

mezi oběma genii loci, tedy zkušeností místa a zkušeností otevřenosti světu, tedy obě 

složky – přírodní i umělá – musí být rovnoměrně zastoupeny.88

Současnou evropskou civilizaci zasáhla největší ztráta obydlí v 1. a 2. světové 

válce, přičemž válka s hitlerovským Německem doposud zůstává v živé paměti mnohých. 

Během druhé poloviny dvacátého století docházelo k obnovovacím pracím na osídlení, jež 

bylo zasaženo válkou především. Snaha o věrnou kopii předválečného města se většinou 

soustředila na jeho historické jádro a sídelní aglomerace vyrostla v moderním pojetí. 

Vznikaly tak činžovní domy uprostřed parků a zakládaly se široké ulice. Zanikla malá 
                                                  
85 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 69.
86 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 69.
87 tamtéž
88

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 78
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náměstíčka, uličky a mnohá zákoutí, jež byla neoddělitelnou součástí tehdejšího města. 

Došlo tím k narušení figury a pozadí, romantika byla nahrazena celkovým řádem, který je 

možné spatřit z letadla v podobě jednotvárné zástavby. Moderní prostředí města nenabízí 

podněty, je chudé na symboliku a svou uniformitou otupuje vnímání. Zde tedy můžeme 

podle Christiana Norberg – Schulze hovořit o tzv. ztrátě místa.89

„Město, Text města určuje charakter celé naší epochy – epochy města, městského 

modu bytí. Není proto divu, že postupy a rysy urbánního diskurzu – heterogennost, 

fragmentárnost, mnohohlediskovost, polyžánrovost, dialogičnost, intertextovost – pronikají 

i do neměstských textů, šíří se (stejně jako město do krajiny) i do textu „krajinného“ (..) 

Mnohohlediskovost a fragmentárnost souvisejí s ustavičně se proměňujícím, pohyblivým, 

těkajícím a vždy toliko dílčím pohledem.“90 Hodrová často používá termín „text města“ 

popřípadě „městský text“, v tomto smyslu ho chápu spíše obecně jako strukturu města, než 

jako text literární. 

Heterogenní město je ideálním materiálem pro vznik koláže, především Praha je 

v tomto ohledu velmi inspirativní. V Praze nelze přehlédnout vrstvení a prolínání prvků. 

To, jak vedle sebe působí a existují jednotlivé styly, prvky a vrstvy, dělá z Prahy 

heterogenní místo a tím se genius loci ještě více umocňuje ve své podstatě. Různorodost tak 

podporuje jeho růst a sílu naproti potlačování jeho identity v homogenním prostředí. Lze 

říci, že v homogenním prostředí je genius loci ještě ve svých počátcích a s přibývajícími 

léty a měnícími se generacemi dochází k jeho posílení a vývoji.91

Genia loci chápu jako atmosféru místa s pamětí, místa, které je některými prvky 

typické pro danou oblast nebo naopak nápadně jiné. Každé místo je svým způsobem 

zvláštní, a ať už na člověka působí příjemně nebo odpudivě, nic se nemění na faktu, že je 

ve své podobě jedinečné.

                                                  
89

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 189.
90 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 80.
91 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 90.
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2.2.1 PAMĚŤ A MÝTUS MĚSTA, ROLE ČASU

Významným faktorem ve městě je běh času a paměť. Stabilní historické body 

(významné budovy), které odolávají zubu času, jsou vzpomínkou na doby dávno minulé. I 

tyto cenné památky jsou však časem ohroženy a může se stát, že nakonec propadnou zkáze 

(způsobené různými událostmi) a postupem času a zapomínáním pak po městě zbude 

pouhý mýtus, útržky minulosti, kdy není ani jisté, zda a kdy město skutečně existovalo 

(případ Atlantidy, Tróje).92 „Z mýtu o založení město svým způsobem kdysi povstalo a do 

mýtu o své zkáze, do její věštby se opět noří. Tím však naštěstí proces nekončí – z mýtu 

proniká už téměř zapomenuté město do literárních textů  a v nich ožívá, byť už jen svou 

literární existencí.“93 Mýty a legendy jsou půdou pro výtvarné zpracování, nikdo si již 

nepamatuje, jaká města skutečně byla, a zůstává dostatek volného pole pro vlastní fantazii. 

Josef Kroutvor vysvětluje mýtus na příkladu Prahy, tento výklad však lze aplikovat 

na většinu měst s hlubokou historií. „Představují se nám dvě tváře Prahy , jedna je 

historická, melancholická a tajemná, a ta druhá rušná a moderní, ale nakonec stejně 

tajemná, neznámá a uhrančivá jako ta první. Jedna tvář je noční a druhá je denní, jedna je 

neskutečná, snová a druhá živelná, všední, věcná a samozřejmá. Jedna je kamenná a 

starobylá, druhá je hlučná a vulgární...jedna tvář přiléhá k druhé a nelze je od sebe 

oddělit. (…) Systém města má svoji vnitřní logiku. Mýtus města pak není nic jiného než 

cesta městem.“94

A dále obšírně hovoří o mýtu jako o všudypřítomné bytosti:

„Mýtus je organicky spojen s celým městem, s jeho živou i neživou strukturou. Je přítomen 

mezi stěnami domů jako průzračný vzduch, jako nic, tak přirozená je jeho existence. Mýtus 

plyne ulicemi jako ponorná řeka, jejíž existenci pociťují zejména cizinci, příchozí a 

návštěvníci, básníci, lidé mimo navyklý zákon města, běženci a štvanci, věční chodci...Pro 

ostatní je to plynoucí všední den, každodenní život, voda v řece, ale nikoliv proud, smysl a 

směřování. Mýtus je formou pospolité existence(…) Mýtus je nevypočitatelný: strhuje 

                                                  
92 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 17.
93 tamtéž
94 KROUTVOR, Josef. Pražský chodec. Praha : Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1985. s. 9.
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chodce do postranních, spoře osvětlených uliček a zmámeného jej znovu vyvádí do sršícího 

světla elektrických lamp. Je to bloudění labyrintem na rozhraní dvou století, kdy minulost 

ještě neskončila a něco nového teprve začíná.“95

Mluvíme- li o mýtu města, geniu loci, či jiných tajemných vlastnostech města, nelze 

je hledat uvnitř daného prostoru. Nacházejí se přímo ve vnímání konkrétního města. 

„K mýtu nestačí jen romantické šero a tajemství, mýtus musí něco ohlašovat, musí přinášet 

nějaké aktuální poselství.“96

Mimo čas chronologický, který plyne ve městě, vnímáme i čas minulý 

prostřednictvím promlouvající historie (staré budovy, trosky, exponáty v muzeích a také 

vzpomínky lidí). Čas budoucí je ve městech zastoupen rozpracovanými projekty a také 

v lidských přáních a očekáváních. Spolu se zmíněnou synchronií, je pro město typická i 

syntopie – „jev, při němž se v jednom prostoru prostupují dvě nebo více míst nebo časových 

vrstev“. Viditelnou formu syntopie zaznamenáváme zejména při návštěvě starých památek, 

kde na místě původních základů vyrostly nové v odlišném stavebním slohu apod. 

Nespatřitelnou syntopii lze pocítit jako tzv. genia loci.97

„Město, v němž se vrství čas, na jedné straně narůstá, vrší se – například tam, kde 

se na románský základ staví gotický dům, na druhé se do sebe propadá – tam, kde se 

časové vrstvy ocitají nad sebou a vedle sebe. Ve městě – palimpsestu se svět zjevuje jako 

palimpsest. Podobný proces se odehrává i ve výtvarných dílech Adrieny Šimotové, 

vrstvených z papíru nebo látek. (…) Jiným způsobem vrstvení je zasouvání, různé vrstvy se 

nekladou jedna na druhou ani nenásledují jedna po druhé, nýbrž zaklesávají se do sebe, 

prostupují se, jsou jedna v druhé.“98

                                                  
95 KROUTVOR, Josef. Pražský chodec. Praha : Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1985. s. 9.
96 tamtéž
97 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 44.
98 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 85.
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2.2.2 SYMBOLIKA MĚSTA

„Člověk je tvor symbolizující“.99 Veškeré prvky v prostoru, ať se jedná o interiéry 

budov, přírodu, architekturu, působí na člověka emocionálně, vyvolávají vzpomínky, 

postoje, asociace. Každé jednotlivé prostředí je nadáno určitou atmosférou, která na 

člověka působí v symbolické rovině, lze ji těžko definovat, její přítomnost je však možné 

vnímat. Podobnou vlastností, která je všudypřítomná v každém prostředí, je „estetická 

kvalita“.100

S nejsilnějšími estetickými zážitky se setkáváme tam, kde hraje významnou roli 

moment překvapení. Najednou vidíme něco, co bychom v daném prostoru nečekali, vjem 

na nás zapůsobí jako náraz. Černoušek uvádí příklady z běžného života lidí, například na 

uměleckou výstavu se můžeme soustředit jen určitou dobu, poté nás velké množství 

estetických prožitků otupí, intenzita estetického prožívání se postupně sníží.101

Ve městě na člověka symbolicky působí vztahy architektonických prvků, rytmy, 

komplexnost, řád, chaos, atd. Peter Smith definoval čtyři úrovně symbolismu, s nimiž se ve 

městě setkáváme:

1. „Asociativní symbolismus – hlavní individuální asociace, kterými každý z nás vnímá 

význam určitého prostředí.“ Jedná se o vztahy a prvky, které si ukládáme do paměti, 

a tvoří tak náš osobní orientační plán města – mentální mapu.

2. „Akulturovaný symbolismus - vyvěrá z kulturní historie a představuje symbolismus 

objektů v klasickém slova smyslu.“ Symboly, které můžeme snadno identifikovat a 

porozumět jim (např. znaky křesťanství na kostelech). Jsou ve městě prakticky 

nepostradatelné, pomáhají nám porozumět okolí, orientovat se v něm a dodávají mu 

smysluplný obsah. 

                                                  
99 ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. s.52.
100 tamtéž
101 tamtéž
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3. „Symbolismus známého -  každodenní prostředí“. Symboly, které nám připomínají 

domov (typický strom, povědomá ulice,…).

4. „Archetypální symbolika: architektura se nabízí úvahám o nadčasovosti, věčné 

platnosti – stojí v kontrapozici k pomíjivosti individuálních životů.“102

Symbolickou se stává také potřeba identifikace s městem a reprezentace příslušnosti 

k němu. Zřetelně můžeme tento jev pozorovat například při sportovních zápasech mezi 

městy, dva tábory fanoušků v barvách svých domovských měst mohou často svádět 

k fanatismu.103

Vztah uměle vytvořených míst a přírody lze charakterizovat třemi způsoby. 

„Zaprvé, člověk chce přírodní strukturu zpřesnit, tj. chce vizualizovat své „pochopení“ 

přírody, a vyjádřit tak onu existenciální oporu, kterou nalezl. Aby toho dosáhl, staví to, co 

uviděl. Zadruhé, člověk chce doplnit danou situaci tím, že přidává to, co jí „chybí“. A 

konečně, člověk chce symbolizovat své pochopení přírody (i sebe samého)“.104

Symbolizací je myšlena transformace významů do jiných médií. „Přírodní 

charakter je např. přeložen do stavby, jejíž vlastnosti nějakým způsobem tento charakter 

vyjevují. Účelem symbolizace je vysvobodit význam z bezprostřední situace; tím se stává 

kulturním objektem, který může tvořit součást komplexnější situace nebo se může přenést na 

jiné místo. Ze všech těchto tří vztahů vyplývá, že člověk shromažďuje zakoušené významy, 

aby sám pro sebe vytvořil imago mundi či mikrokosmos, který konkretizuje jeho svět. (…) 

Existenciálním účelem stavění (architektury) je tedy proměnit nějakou polohu v místo, tj. 

odhalit významy potenciálně přítomné v daném prostředí.“105

                                                  
102 SMITH, P. F. – The Dynamics of Urbanism, citováno podle ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního 
prostředí. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. s. 52-57.
103 ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. s. 57.
104 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 16-18.
105 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : krajina, místo, architektura. 2. vyd. 
Praha : Dokořán, 2010. s. 16-18.
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2.2.3 MÍSTO, KDE ŽIJEME – VNÍMÁNÍ MĚSTA 

Podle Bible založil první město Ábelův bratr Kain.106 Středověk spatřoval ve městě 

nebezpečné místo vzájemné ignorace,  hektického spěchu a mamonu. Idealizoval vesnici 

jako sídlo prostého nezkaženého člověka, bezpečí pohody a klidu, kde čas plyne pomaleji.

Člověk vnímá město spojené s jeho krajinným zázemím a krajinným potenciálem. 

České město prochází spolu s krajinou stálými změnami, které jsou podle Václava Cílka 

„spíš pozitivní a vracejí městským středům organickou složitost, užitnost a krásu.“107

Domnívám se, že ne vždy je toto tvrzení pravdivé. O osudech některých domů ve městech 

často nerozhodují uvědomělí lidé a necitlivými moderními zásahy narušují původní 

historický ráz. Příkladem může být dnešní podoba města Liberec. Z architektonicky 

vyváženého, vzdušného centra, odkud mohli návštěvníci a obyvatelé obdivovat okolní hory 

nebo věže radnice, se dnes stal chaotický nesourodý shluk nákupních středisek a 

nadzemních parkovišť. V tomto prostředí dnešní obyvatelé ztrácejí orientaci, neboť 

liberecká dominanta, hora Ještěd, již není téměř odnikud vidět.

    Podle Martina Heideggera je „naše dnešní bydlení štváno prací, těká ve spěchu za 

prospěchem a úspěchem, propadá svodům zábavního průmyslu a rekreační mašinérie.“108

Bydlení je podle obvyklé představy jen jednou z podob chování člověka. Častým modelem 

způsobu života je dnes pracovat ve městě, bydlet na venkově. Na cestách má bydlení na 

různých místech význam pouhého přístřeší. Rychlost života má vliv i na představu o domu, 

který má být především jednoduchým prostorem, v němž probíhá všední život.109

Jak vnímá město jeho obyvatel a návštěvník? Cizinec podle Daniely Hodrové vidí 

město z určitého odstupu a díky tomu ostřeji nasává atmosféru, na rozdíl od městem 

pohlceného domorodce.110 V průběhu života si pak vytváříme důvěrný vztah ke svému 

rodišti, domovu, ale můžeme pociťovat silné vazby i k místům, která jsme pouze navštívili. 

Topofilie pak není jen láska k takovému místu, ale „vzájemný vztah biologických, 

                                                  
106 HOFFMANN, František. České město ve středověku : Život a dědictví. Praha : Panorama, 1992. s. 10.
107 CÍLEK, Václav. Makom : kniha míst. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2004. s. 55.
108 HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk : německo-český. Praha : Oikoymenh, 2006. s. 83.
109 HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk : německo-český. Praha : Oikoymenh, 2006. s. 155.
110 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 263.
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sociálních, kulturních a emocionálních faktorů, ovlivňujících vztahování jedince k danému 

životnímu prostředí.“111

Uprostřed městského dění vidí Hodrová dualitu (dobro a zlo) města v jednotě. Podle 

svého založení, vzdělání a rozpoložení čtou chodec a obyvatel město a místa jako jasná i 

temná ve spojení. V tomto pojetí dobro a zlo, světlo a tma   splývají v jednotu a vytvářejí 

dojem rovnováhy a harmonie. „Nejen proto, že se město každému ukazuje jinak, ale také 

proto, že se místo a celé město proměňuje, může proměnit, stát jiným, „převrátit“, někdy 

zvolna, jindy zprudka (posvátnou událostí, zázrakem) – v každém místě a každém městě 

jsou založeny jeho různé možnosti. Snahou obyvatele – citlivého – je prostor zdůvěrňovat, 

neznámé vytěsňovat (což je bláhové) nebo se pokoušet prostor v jeho dvojznačnosti, ba 

mnohoznačnosti pochopit (což je nesnadné, ale je dobré se o to pokoušet). Proces 

srozumívání s městem je jakoby stále znovu na začátku, nikdy nekončí, vždy zůstává cosi 

temného, jakýsi shluk, který se vynoří z nevědomí města – našeho nevědomí.“112

Odlišného vnímání města je možné dosáhnout v noci. Město za tmy možná právě 

ukazuje svůj skutečný charakter, svou tvář. V noci výrazně vyniknou rysy města, které jsou 

za bílého dne skryty v mozaice ostatních prvků. Právě v této době se město přibližuje 

charakterem labyrintu nejzřetelněji.113

Obyvatelé mají vztah k určitým částem měst podpořený obvykle vzpomínkami a 

významy. Důležitou součástí vnímání města nejsou jen statické předměty, ale také 

proměnlivé prvky jako lidé a jejich aktivní činnosti. Vnímáme město zpravidla v útržcích, 

fragmentárně, soustředíme svou pozornost na místa, věci a akce, které jsou předmětem 

našeho osobního zájmu. Využitím všech svých smyslů si vytváříme celkový dojem, tzv. 

image (obraz) města.114

„Správná představa o prostředí poskytuje lidem cenný zážitek citové jistoty, jenž 

pomůže vytvářet i harmonický vztah mezi jedincem a okolním světem. To je opakem 
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strachu, který způsobuje dezorientace.“115 V moderním městě se stane zřídkakdy, že 

bychom zažívali pocity dezorientace. Informační a orientační systémy nám pomáhají 

v cestě k cíli, také obyvatelé nám jsou obvykle ochotni poradit, dostaneme- li se však do 

takové situace, zažijeme nepříjemné pocity úzkosti a nejistoty z dezorientace. V takových 

chvílích si uvědomíme, jak důležitá je pro naši vnitřní rovnováhu a jistotu orientace. 

V domácím prostředí přirozeně neznámá zákoutí podněcují naši fantazii a často máme chuť 

prozkoumat netušená místa, která se v našem okolí nacházejí. Procházet klikatými uličkami 

může být do jisté míry zábavné, hrozí- li však, že zcela ztratíme orientaci, souvislosti a 

budeme ve změti ulic bloudit věčně, nastane chaos.116

„To nás přivádí k dalšímu pojmu, který by se dal nazvat imageability. Je to vlastnost 

objektu, která u každého pozorovatele vyvolává silný image. Může jít o tvar, zvláštní 

barevnost nebo uspořádání celého objektu, které vyvolají intenzivní, jedinečný, výrazně 

uspořádaný a prakticky použitelný image prostředí. Dalo by se tu také mluvit o zvláště 

velké výraznosti objektu. Tyto objekty jsou nejenom vidět, ale navíc na naše smysly působí 

ostře a pronikavě; můžeme použít termíny čitelnost nebo možná zřetelnost.“117 Image 

prostředí je výraznou vlastností místa, která nám pomáhá utvářet si vlastní jedinečnou 

mentální mapu (obraz) místa. 

„Mentální mapa je výslednice komplexního charakteru vnímání prostředí.“118

Pomocí své osobní mapy se člověk v prostředí orientuje. Mentální mapy jsou individuální, 

každý člověk používá jiné orientační body ve městě, někdo se orientuje podle historických 

památek, jiný podle restauračních zařízení a další například podle dopravních uzlů. 

Mentální mapa obsahuje kromě základní vizuální složky také další smyslové ukazatele 

(vůně, pachy, zvuky, atd.). Na příkladu Prahy Černoušek uvádí: „Vedle skutečné Prahy a 

její odpovídající mapy, existuje ještě několik dalších milionů map Prahy v hlavách lidí, 
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kteří buď v Praze bydlí, nebo ji navštívili. V myslích lidí existuje další město. Mentální 

mapa je vždy individuálně odlišná a nikdy se nekryje s realitou.“119

I přesto, že obraz města může mít v myslích obyvatel značně rozdílný charakter, 

existuje několik základních prvků, které se dají považovat za obecné a jsou v různých 

podobách přítomny v každém image města.120 Kevin Lynch definuje základní prvky 

následovně:

1. Cesty. Jsou trasy, po kterých se lidé pohybují. Mohou být náhodné, pravidelné nebo 

příležitostné, využívané k různým účelům, jako je pěší chůze, cestování (železniční 

trať), podzemní dráhy (např. kanály) apod. Pro většinu lidí je význam cest zcela 

zásadní.  

2. Okraje. „Okraje jsou lineární prvky, které nejsou pozorovateli přímo využívány.“ 

Nevyužíváme je stejným způsobem jako cesty. Jsou to určité předěly, zlomy 

v prostoru, ohraničující určité místo. Příkladem můžou být břehy řeky, zdi. „Okraje 

mohou být i bariérami, které jsou více či méně průchodné, a vymezují tak určitou 

oblast vůči druhé. Také je můžeme chápat jako švy, k nimž se dvě oblasti vztahují a 

spojují se skrze ně dohromady.“ Lidé okraje vnímají jako organizující prvek ve 

struktuře prostoru. Okraje také uzavírají určité části města a udržují jeho celistvost. 

3. Oblasti. Vnímáme jako části města s významnou strukturou, odlišnou od 

zbývajícího prostředí, ke kterému mají vztah. Například jednotlivé čtvrti města –

centrum, sídliště, rezidenční zóna apod.  

4. Uzly. „Nazýváme tak body a strategická místa ve městě, do nichž pozorovatel může 

vstupovat. Jsou to intenzivní ohniska, v nichž a mezi nimiž se pohybujeme. Mohou je 

tvořit hlavně křižovatky, místa přestupů, křížení nebo prosté sbíhání cest či moment, 

kdy se jedna struktura mění ve druhou. Uzly také mohou být jednoduše místem, 

které nabylo na významu kvůli koncentraci nějaké funkce nebo fyzických vlastností. 

Jako příklad poslouží oblíbený lokál nebo uzavřené náměstí.“ Významné uzly se 

postupně stávají jádry, reprezentují-li charakter celé oblasti. 
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41

5. Významné prvky. „Obvykle se jedná o docela snadno rozlišitelné hmotné objekty, 

jako budova, znamení, obchod nebo hora.“ Tyto složky obyvatele obklopují, někdy 

se dokonce nacházejí ve větší vzdálenosti od městského prostoru. Lidé jejich 

prostřednictvím chápou širší prostorové vztahy. 

Všechny zmíněné prvky jsou v městském image obsaženy zároveň, žádný 

neexistuje izolovaně. Zcela běžně se uvedené složky doplňují, prolínají a zasahují vzájemně 

jeden do druhého. 121

Výrazný obraz města napomáhá nově příchozímu obyvateli vytvořit si k aktuálnímu 

bydlišti trvalý vztah. Člověk se tak snáze cítí jako doma. Rychlé proměny, které moderní 

město provázejí, však mohou tento křehký vztah narušit a jsou příčinou neschopnosti 

člověka vytvořit si komplexní image místa. Město se tak stává nespolehlivým, jeho obraz 

nestabilním a pro člověka mohou být drastické změny image pociťovány velmi 

emotivně.122 „Je zřejmé, že  forma města nebo celé metropole nebude nějaký gigantický 

systém rozčleněný do izolovaných částí, ale složité, souvislé celkové schéma, které přesto 

zachovává možnosti proměn. Také musí brát ohled na způsob vnímání tisíců obyvatel 

města, musí vzít v úvahu možné budoucí změny funkce a významu a musí být vnímavé 

k formování nových představ.“123

Vysoká koncentrace rozdílných lidí ve městě napovídá, že město nemůže zůstat 

jednoduše a přehledně uspořádané. Obyvatelé prezentují své osobnosti navenek různým 

způsobem, významný vliv na image města má zejména jejich pojetí bydlení. Město se pak 

stává výrazně heterogenní strukturou se specifickou symbolikou a poezií. Pestrost podnětů, 

symbolů a významů, které obyvatelé při putování městem vnímají, sama o sobě obohacuje 

člověka a každou jeho aktivitu. Významuplné prostředí vypovídá o lidských hodnotách, 

vztahu k historii, stává se dobře čitelným a zřetelným a obohacuje obyvatele i návštěvníky 

estetickými prožitky z okolní scény.124
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„Jiný je estetický prožitek známého prostředí , například domova. Estetické vědomí 

je vbudováno do vědomí sounáležitosti s minulým a v ní kotví mimořádně silné emocionální 

zážitky související nakonec s teritoriálním chováním člověka s jeho potřebou soukromí. 

V tom spočívá i psychologie lokálního patriotismu – v opozici domovina – cizina. Aby tyto 

dlouhotrvající estetické prožitky vznikly, musí člověk zakusit jejich antitezi, protiklad: 

venkov proti velkoměstu nebo domov proti bezdomoví.“125 Nedobrovolná ztráta domova, ale 

i širšího, pro nás významného prostoru (např. vyhnanství), může vážně ohrozit psychiku 

člověka a jeho duševní rovnováhu.126

Aktuálním problémem v moderních městech je přesycení prostoru nejen vizuálními 

podněty, které komplikují percepci daného místa. Je čím dál obtížnější udržet pozornost 

v prostředí tak bohatém na informace. Důsledkem může být ignorace až apatie. 

V anonymním davu klesá také úroveň interpersonálních vztahů.127

2.2.4 POZNÁVÁNÍ MĚSTA CHŮZÍ

„Město s výrazným středem, dominantami, město-osobnost představuje dobře 

čitelný text, kterému obyvatel a také cizinec může rozumět, může tento text číst svou chůzí a 

podílet se na něm svým obýváním a pobytem.“128 Absence podobných záchytných bodů 

jako jsou významné dominanty znemožňuje poutníkovi utvořit si komplexní představu a 

přehled o dané lokalitě. Takové místo se zpravidla vyznačuje nekomplikovaným 

šachovnicovým půdorysem, ulice jsou si navzájem podobné, není zcela jasné, kde se ve 

městě nachází střed  a město postrádá svou osobnost, nestává se bytostí. Takovým místem 

mohou být nově budované rezidenční zóny, které zatím nemají podobu palimpsestu, jako 

mnohá starobylá města, protože zde zatím neexistují vzpomínky a paměť. Úkolem Textu 

města, města – palimpsestu je zprostředkování v něm obsažených významů, obsahů nebo 

zkušeností. Proměnlivou tvář města lze stále doplňovat, přetvářet a interpretovat a 

v neposlední řadě je město rámcem pro další „texty“ – architektura, výtvarné nebo 
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dramatické umění v městském prostoru atd. Ve sféře města se odehrávají lidské příběhy, je 

to prostor, kde bydlíme, žijeme, aktivně se podílíme na tvorbě a zároveň čtení města. 

Proces tvorby a poznávání města je pak důležitější, než výsledný okamžik pochopení 

(poznání). 129

Poznávání města se děje různými způsoby. Při návštěvě cizích měst se často 

necháváme vést příručkami a průvodci, které nás ve městě zorientují a popíší nám ho v co 

nejucelenější formě. Přirozeně jde o pouhý zlomek toho, co se o městě můžeme dozvědět a 

podobné publikace se soustředí hlavně na známá a turisticky oblíbená místa. Tento proces 

ze všeho nejvíce připomíná mapování prostoru. Výsledným zážitkem je pak koláž  

poznatků, vzpomínek, obrazů, které nám utkví. Koláž je vůbec typickým městským 

útvarem, shrnujícím naše osobní, i úplně cizí výpovědi o městě, vzájemně se prolínající a 

překrývající fragmenty.130 „Samo město se chodci – čtenáři jeví jako procesuální koláž, 

kterou sleduje, ale zároveň se v ní pohybuje (…), ve které se vše mísí a rozmanité obrazy 

města splývají s jeho tělem a tváří. Důležité místo patří ve výtvarné koláži fragmentům 

textů, nápisů, písmenům, jimiž město hýří.“131

Městu je vlastní kontextualita a intertextualita. Je naplněno výtvarnými a 

architektonickými citacemi, lze ho tedy určitým způsobem číst. Daniela Hodrová výstižně 

připomíná: „Přijmeme-li myšlenku, že město můžeme číst jako text, jako knihu, pak zároveň 

musíme připustit, že pro každého čtenáře je poněkud jinou knihou, někdy hodně jinou. 

Někdo může číst město jako encyklopedii, tedy procházet jím jako turista s bedekrem 

v ruce, sledovat určité trasy nebo tematické okruhy, jiný jako deník, který popisuje svými 

každodenními cestami-zápisy, a někdo jej luští jako esoterický text, hledá v něm svou 

iniciační cestu. Každý chodec čte svou knihu města, knihu svého města, byť jsou její 

součástí fragmenty knih jiných lidí.“132

Nejbezprostřednější vztah navazuje člověk s městem prostřednictvím chůze. Tento 

pohyb může být cílevědomý, motivovaný nějakou praktickou záležitostí nebo naopak 
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naprosto bezcílný, pomalý, prožitkový, zabarvený nějakou emocí. Člověk – chodec 

vstupuje do města a stává se jeho součástí, aktérem na městském jevišti, divákem nebo 

spíše čtenářem odkazů, symbolů, architektonických prvků, překvapivého rytmu 

objevujícího se v dlažbě či struktuře zdí nebo střech. Prožitky se mohou zdát v určitých 

momentech až osudové, zřetězení náhod vedoucích k určité události, déjà-vu, okamžiky 

prozření a náhlého pochopení smyslu, to vše může člověk ve specifickém rozpoložení zažít. 

Chodec podstupuje ve městě určitý typ zkoušky působením všech těchto jevů, může se stát, 

že z přemíry počitků přijde o rozum.133

Hodrová tvrdí, že tento způsob komplexního vnímání města byl člověku - divochu 

kdysi vlastní, že městský člověk v průběhu času ztratil tuto schopnost. „Městský člověk jako 

by neuměl skutečnost pojímat jinak než tak, že ji rozbije, rozparceluje, roztřídí, 

rozstrukturuje, tj. převede na série dílčích struktur a řad, jejichž počet se ovšem ukazuje 

nekonečný“.134 Dnes se město pro člověka stalo symbolickým bludištěm znaků, struktur, 

textů a jejich fragmentů, kde je nalezení hlubšího smyslu prakticky nemožné. Hodrová se 

dále domnívá, že tento smysl celku – města se skrývá v jeho středu, jehož skutečná poloha 

se nedá žádným způsobem lokalizovat. Střed města, kdysi dominanta a posvátné místo 

(např. kostel), se postupným rozšiřováním města přesunul na jiné místo. Dominantou dnes 

může být dokonce i nákupní centrum (je snad náhoda, že se takovým místům říká 

„centrum“ tedy střed?) a pomyslný střed města mizí. Hodrová uzavírá: „Můžeme se 

dohadovat, že se střed města skrývá v nějakém koutku, možná v útržku zprávy nalepené na 

sloupu, načmárané na zdi, luštěné náhodným chodcem, který jí právě v tom okamžiku 

v rámci svého osobního příběhu, provázaného s příběhem města, porozuměl, přečetl 

v tomto příběhu střed, nalezl smysl – smysl svůj i města.(…) Ten je vždy jedinečný, 

pomíjivý, stále hledaný a znovu a znovu ztrácený a jinak nalézaný. Chodec – zírající a 

meditující – si smysl po městě nosí s sebou.“135

Pohyb městského chodce, který si užívá krásu města, jde za svým cílem, nebo jen 

tak bezúčelně bloumá a potuluje se v ulicích je v podstatě šťastným pohybem. Naproti 
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tomu člověk, který městem chodí a stále nenachází svůj cíl, bloudí, chodí v kruhu stále 

stejnými místy zakouší odlišné pocity. Chodec pochybuje, cítí se být v ohrožení, okolí již 

pro něj není předmětem k pozorování a zkoumání, ale nepřátelským a hrůzu nahánějícím 

prostředím. Takové neplánované bloudění po městě má až katastrofický nádech. 136

2.3 Město jako inspirace pro výtvarné umění 

2.3.1 HISTORIE ZOBRAZOVÁNÍ MĚSTA – VEDUTA

Veduta je zobrazením konkrétní, zpravidla architektonicky civilizované krajiny, 

oživené mnohdy přítomností lidí či rostlin v přirozeném prostředí. Vznikla v úzké 

souvislosti s vývojem krajinomalby v 16. století. V období zvýšené potřeby zdůraznit vztah 

člověka a přírody, jednotlivce a kosmu vznikal způsob věcného vyjádření, založený na 

exaktním pozorování přírody a jejích zákonů. Hlavními ohnisky vzniku veduty bylo 

Nizozemsko a Itálie, poté, kdy v 15. století města dosáhla významu společensko –

historických jednotek a větší samosprávy.137

Nápadné rozšíření grafické veduty v 17. století podnítil rostoucí zájem o geografii, 

kartografii, topografickou a historicko – cestopisnou literaturu. Grafická veduta se stala 

předmětem zájmu sběratelů. Ve vydavatelstvích vycházely obsáhlejší topografie, 

ilustrované obrazy měst. Jejich odběrateli byli ostatní vydavatelé, geografové, historici, 

obchodníci s grafikou i grafické ateliéry. Od nich se mapy i veduty rozšiřovaly v cenově 

dostupnějších atlasech mezi vzdělance a sběratele.138

Malba vedut, která se v období baroka soustřeďovala hlavně v zámeckých galeriích, 

připomínala šlechtě její aristokratické rezidence, krásu zahradních pavilonů a parků 
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ilustrátori v 16., 17. a 18. storočí. Bratislava : Tatran, 1974. (překlad Hana Kalinová)
138 tamtéž



46

v rafinovaně upravené přírodě. Ještě větší rozkvět zaznamenaly sbírky malovaných 

bojových scén s městem nebo pevností v pozadí. Z ikonografického hlediska měla význam 

i malířská veduta s votivním a sakrálním posláním, ačkoli byla nezřídka dílem klášterního 

anonyma. Nebývalou úroveň malířství vedut dosáhla benátská krajinomalba 18. století, 

která otevřela cestu vedutistické tradici v čele s profesionálními tvůrci, kdy tento žánr 

vyvrcholil. 139

Grafická veduta si získala oblibu především v knižní ilustraci. Podněty na 

ilustrativní veduty vycházely z tiskařství, kde se grafická veduta stala rovnocennou součástí 

historické, cestopisné a topografické literatury. Specifičnost grafického přednesu spočívala 

v jedinečných interpretačních a reprodukčních možnostech a nejlépe odpovídala 

požadavkům ilustrace.140

Z výtvarného hlediska se ve vývoji grafické veduty vyhranily dva proudy –

krajinářský a kartografický. Výrazněji se rozvinula veduta krajinářská. Od poloviny 18. 

století se v krajinářské vedutě začal objevovat dílčí obraz městského interiéru. V druhém 

proudu, kartografickém, se veduta změnila v jakýsi dobový reportážní snímek terénu. 

Pohled z ptačí perspektivy a vysoký horizont připomíná kartografické schéma. Detailně 

věrné obrysy ulic a domů jsou zobrazené pravděpodobně podle půdorysných plánů, kde si 

kreslíř z nedostatku vyvýšených míst zvolil pozorovací bod a uplatnil ho při strategických 

vedutách, válečných obléhacích scénách, apod.141

Zobrazení města nacházíme již v raně helénistickém období, důkazy se zachovaly i 

ve freskové výzdobě Herculanea a Pompejí z doby 100 let př. n. l. Staří křesťanští malíři se 

uchylovali ke znakům bez imitace přírody. Schematický prostor v byzantském umění 

nedovoloval zobrazovat autenticitu. Výrazně modelované tvary vystupují v monumentální 

mozaikové ploše z prostoru. Individualizaci a optickou přesnost nepoznalo ani románské 

umění. (…) Náznaky hloubkového zobrazení krajiny se objevují v toskánsko – sienském 
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malířství v polovině 14. století. Na nástěnné malbě Ambrosia Lorenzettiho v sienské 

radnici je asi první podrobné vyobrazení města s čilým ruchem v ulicích před branami.142

Jako protiklad italské logické objektivizaci vzniká na severu franko – vlámské 

umění založené na empirii a navazuje na toskánsko – sienský objev prostoru důvěrnějším 

pozorováním přírody. Nový pohled na krajinu s architekturou obsahují ilustrace 

„Přebohatých hodinek vévody z Berry“. Tato modlitební knížka z let 1411 – 1416 je 

doplněna kalendářem s iluminovanými symbolickými obrazy měsíců, výjevy, jejichž 

pozadí tvoří veduty zámků z majetku vévody z Berry. Vliv burgundského deskového 

malířství se projevil novou vlnou realismu u Jana van Eycka, který na obraze Madona 

kancléře Rolina roku 1436 použil motiv konkrétního města.143

Samostatnou hodnotu krajiny pro evropské umění objevil Albrecht Dürer, který 

pojal krajinomalbu až překvapivě moderně. Během roku 1494 prošel celé blízké okolí 

rodného města Norimberku a namaloval několik úzkostlivě přesných a citlivých akvarelů.  

Zatímco mistři pozdní gotiky pojímali krajinu jako něco vedlejšího, Dürer v ní viděl 

organický celek. Našel jednotu v diferencovaném prostředí, zdánlivé nepravidelnosti forem, 

které se neustále mění a gradují v bohatém výtvarném rytmu.144

V druhé polovině 17. století se těžiště v krajinomalbě přesunulo na vedutu. Město 

již nebylo jen historickým, ale konkrétním plastickým útvarem, který vyrůstal z půdorysu 

v přesných perspektivních zkratkách.145

Vývin benátské a v konečném důsledku i evropské malířské veduty vyvrcholil 

v díle Giovanni Antonia Canale, zvaného Canaletto, který tvořil krajiny a veduty 

v Benátkách, Římě a v Londýně. K dosažení iluze prostoru používal perspektivní praktiky 

římských divadelních dekoratérů, zobrazováním širokých a hlubokých výřezů benátských 

kanálů.146
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V Čechách vývin veduty ovlivnilo převážně Německo a Rakousko. 

V porudolfinském pražském prostředí se narodil a vyrostl Václav Hollar, vynikající grafik a 

vedutista, jehož dílo se stalo východiskem české grafické tradice. Precizně jemné kresby a 

lepty Hollarových vedut nebyly jen faktografickými, ale i estetickými obrazy důležitých 

míst Evropy a představovaly slohově čistý příklad barokní veduty.147

2.3.2 MĚSTO VE VÝTVARNÉM DÍLE 20. A 21. STOLETÍ

Město se nejvýrazněji uplatnilo jako námět v obrazech členů umělecké Skupiny 42, 

která vznikla během druhé světové války. Výtvarní umělci zobrazovali skutečný okolní 

svět, v kterém žili, fascinovala je poezie města a periferie, což byla témata, kterým se 

umění dosud vyhýbalo.148

V díle Františka Hudečka se mnohokrát objevuje postava nočního chodce, který 

prochází temnými ulicemi města. 149 Umělci se město stalo druhým domovem, přestože se 

neustále vracel do svého rodiště, kresby i malby městských periferií jsou precizním 

ztvárněním válečné Prahy. František Hudeček i František Gross byli k městu magneticky 

přitahováni, zajímalo je prostředí, ve kterém žili. 150 Dalším vynikajícím kreslířem, 

tvořícím ve Skupině 42, byl Jan Smetana. Jeho kresby měst připomínají Hudečkův projev, 

ale bez melancholických a nostalgických nálad. Precizní dokumentární styl a cit pro 

prostorové vztahy jsou důkazem umělcových kvalit.151

Kamil Lhoták veřejnosti své dílo poprvé představil v roce 1939, a přestože neměl 

akademické výtvarné vzdělání, jeho specifický malířský projev a zaujetí technickým 

pokrokem civilizace mu zajistil uznání u odborné veřejnosti ještě téhož roku. Obyčejné 

náměty jako ulice a budovy se objevovaly v jeho obrazech a vyzařovaly neobvyklou 
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atmosféru.152 Tím se velice shodoval s názory a pocity členů Skupiny 42, kteří obdivovali 

proměnlivost městského prostředí. Lhotákova tvorba postrádá zbytečný patos, vypráví 

příběhy a zážitky umělce jak z běžného života, tak také inspirované literaturou.153 Kamil 

Lhoták si zřetelně uvědomoval, že město se člověku stalo přírodou, že moderní lidé si 

přizpůsobili veškeré okolí svým potřebám pomocí techniky, strojů a konstrukčních 

zařízení.154 „Kamil Lhoták objevoval poezii všedních, důvěrně blízkých věcí, podávaných 

někdy s retrospektivní vizí reality a umocňovaných jeho zjitřelou senzibilitou“. 155

Významným dílem se podílel na vývoji českého výtvarného umění Jan Zrzavý, 

který se též ke konci života věnoval krajinomalbě, příkladem jsou jeho díla zobrazující 

krajinu v okolí Havlíčkova Brodu.156 V pozdním díle se tématu města věnoval také Egon 

Schiele, jehož inspirací se stal mimo jiné i Český Krumlov.157

Ze současných umělců lze jmenovat Jakuba Špaňhela, který se ve svých malířských 

cyklech zabývá budovami centrálních bank různých zemí (tedy částmi měst) nebo 

benzinovými pumpami.158

Zajímavý způsob využití města jako inspirace pro výtvarnou tvorbu nacházím u 

mladé současné umělkyně Zuzany Kynčlové, absolventky Vysoké školy umělecko-

průmyslové v Praze. Převážně se zabývá tvorbou skleněných šperků a užitných předmětů, 

věnuje se však také výrobě kovových uměleckých broží, které představují síť ulic různých 

měst, kde se pohybovala. Jsou to tedy jakési osobní mapy a zároveň vzpomínky na místa, 

která navštívila.159
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2.3.3 MĚSTO PACOV JAKO NÁMĚT PRO UMĚLCE 

Město Pacov se stalo inspirací pro mnoho tvůrců v oblasti výtvarného umění i 

literatury. Především rodáci z Pacova a přilehlého okolí se podíleli na uměleckém 

zachycení rodného města a místní muzeum současným obyvatelům a návštěvníkům 

četnými aktivitami tyto osobnosti připomíná. 

Nejznámějším umělcem, který město proslavil, byl básník Antonín Sova 

(26. 2. 1864 - 16. 8. 1928). Z jeho sbírky Z mého kraje, věnované Pacovu a jeho okolí, jsem 

vybrala jako příklad báseň Byl městys malý, která podnítila i můj zájem o tento kraj.160

„Byl městys malý

Byl městys malý... V mědi uschlých listi

již na podzim se chvějí domků štíty.

Na stupních krámku kupčíka zřím čísti, 

z citronů věnec nad ním kývá smytý.

A topolová alej zas tu stojí

jak vryta v zem, z ní babí léto dýchá...

Kostelní vížky planou v slunce zdroji...

Jen vrabců sbor tu ruší příval ticha, 

a ržání koně u hostinských jeslí;

jak z podsklepí cink sklenic okny zvoní.

Dál pestrý kolotoč se v zrak ti kreslí

tou strnulostí kočárků a koní...“161

Z výtvarného umění můžeme jmenovat malíře Jana Autengrubera, který se 

v Pacově v roce 1887 narodil, ale ještě jako malý chlapec se i s matkou brzy odstěhoval.162
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Dnes v Pacově nebo blízkém okolí žije a tvoří několik současných výtvarníků jako 

např. Ivan Šmilauer (obrazy a sochy)163, Jiří Duffek (mimo jiné tvoří obrazy s pacovskou 

tematikou)164 a dorůstá nová generace orientující se i na nová média (Jana Hrušková 

mladší, Veronika Pešková).

2.4 Město jako prostor pro výtvarné vyjadřování 

Díky vysoké koncentraci obyvatelstva ve městech se zde setkává mnoho kultur a 

životních stylů. Lidé se často snaží své postoje, emoce a myšlenky sdílet s ostatními, 

veřejně je prezentovat a městský prostor se k těmto exhibicím přímo nabízí. Konečně 

shromažďování a společné aktivity lidí jsou jednou z prapůvodních funkcí města (poutě, 

trhy, průvody, oslavy), přestože byly v průběhu historie častokrát znemožňovány ať již 

režimem nebo jen nedostatkem prostoru, kdy společné plochy ustupovaly dopravě či dalším 

sférám. Dnes se opět městům vrací jejich tradice – fungování města jako veřejné scény, 

prostoru pro divadelní představení a také výtvarné vyjadřování.165

Výtvarnými nebo dramatickými aktivitami, které se ve městech objevují, lidé své 

město prožívají. Aktéři rozčeří hladiny každodenní šedi nápadným barevným kostýmem, 

výrazným pohybem či exhibicí na nepřístupných místech. Daniela Hodrová k tomu dodává: 

„Tvořením města, jež zahrnuje tvoření ve městě (i jím se tvoří město), jako způsobem 

prožívání, psaní, žití města se obyvatel snaží překonat průrvu mezi vnějším městem a sebou, 

vnějškem a vnitřkem, učinit z města město „vnitřní“ a ze sebe živou součást města –

rozehrát město a sebe v něm. Happeningy, performance, pouliční divadlo jsou de facto 

                                                                                                                                                          
162  Město Pacov [online]. 2011 [cit. 2011-06-02]. Městské muzeum A. Sovy v Pacově. Dostupné z WWW: 
<http://muzeum.mestopacov.cz/stranka-2/>.
163 ŠMILAUER, Ivan. Ivan Šmilauer [online]. c2010 [cit. 2011-06-02]. Sochy a obrazy. Dostupné z WWW: 
<http://www.smilauer.cz/>.
164 Město Pacov [online]. 2011 [cit. 2011-06-02]. Městské muzeum A. Sovy v Pacově. Dostupné z WWW: 
<http://muzeum.mestopacov.cz/stranka-2/>.
165 HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropy. 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 326.
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zviditelněným, inscenovaným prožíváním města, které takto dává o sobě vědět netečným 

kolemjdoucím.“166

Výtvarné projevy ve městě nejen vznikají, ale také se do něj instalují (nejen do 

muzeí, ale také přímo na ulici mezi chodce). Kolemjdoucí se tak často stává přímým 

účastníkem výtvarné performance či happeningu. Autorka zdůrazňuje přínos kubismu, kde 

se podle ní nejvíce projevuje městskost, a to díky mnohohlediskovosti, proměn prostoru a 

perspektiv.167

Městský prostor se tak stal kolektivním divadlem a galerií bez vstupného a bez 

prostorových omezení. Výrazně se na ulicích uplatňuje reklama jakožto nejnižší rovina 

městské výzdoby. „Estetika reklamy se snaží vyhovět co nejlépe všem zákazníkům, a proto 

se podřizuje průměrnému, dokonce podprůměrnému vkusu.“168

2.4.1 STREET-ART, LAND-ART, EKO–ART, EXPLOSIONALISMUS

V předchozích kapitolách byla řeč o nepozorovaném návratu přírody (divočiny) 

zpět do měst. K divočině neodmyslitelně patří i její obyvatelé – domorodé kmeny a jejich 

činnost. V městském prostředí označuje Hodrová za divochy sprejery, kteří se svými 

projevy snaží upozornit na svou existenci, životní styl a přivlastnit si části města. Graffiti 

prorůstá městem, znovu a znovu se objevuje stejně jako příroda v podobě trsů trávy mezi 

dlažebními kostkami. Graffiti se neomezuje jen na místa k tomu určená, naopak čím 

zapovězenější prostor, tím větší výzva. Autorka tvrdí, že nejvíce sprejerů lze najít mezi 

studenty středních výtvarných škol, což nemohu potvrdit, naopak si myslím, že mladí 

studenti uměleckých oborů mají dnes již mnohem rafinovanější způsoby sebevyjádření.169

„Dělání graffiti je stále chápáno jako projev subverzivní aktivity, s přídechem 

nebezpečnosti a na hraně zákonnosti.“ Systém stále tyto aktivity potlačuje, označuje je za 

vandalismus a mladým rebelům hrozí nemalé sankce.170

                                                  
166 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 265.
167 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 265.
168 KROUTVOR, Josef. Pražský chodec. Praha : Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1985. s. 16-19.
169 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha : Akropolis, 2006. s. 57.
170 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany : H&H Vyšehradská, 2008. s. 61.
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Důkazem, že dnes není tolerován ani citlivý umělecký zásah do městského prostoru, 

je také explosionalistická Akce BOU iniciovaná Tomášem Šmilauerem z roku 2008, 

inspirovaná tvorbou Vladimíra Boudníka. Účastníci akce přírodním uhlem dokreslovali

skvrny na staré zanedbané zdi v ulici Vyšehradská na pražském Novém Městě, čímž se 

dopustili přestupku a byli odvedeni na policejní stanici a následně byli nuceni kresby 

odstranit. Z pozvánky na podobnou akci následující rok je zřejmé, že se studenti nenechali 

odradit, ale zároveň své záměry přizpůsobili předchozí zkušenosti.

“Konec června 2009 – AKCE V ULICÍCH. Budeme se pokoušet tvořit 

explosionalistickou metodou – dokreslovat či domalovávat skvrny na pražských zdech 

rafinovaným způsobem, který není v žádném rozporu se zákonem, a tudíž nemůže být 

postihnut policií. Konkrétně: dokreslování skvrn přes pauzák, označení obrazu na zdi 

pomocí pasparty nebo zvýraznění představy na chodníku křídami.”171

K netradičním pojetím graffiti patří trojrozměrné realizace Jana Kalába (Point), 

které nalézáme na fasádách budov, na těžko přístupných a viditelných okrajích střech i na 

volném prostranství v parcích. Kromě inovativního pojetí 3D graffiti autor ozvláštňuje 

interiér města barevnými hříčkami, jakými jsou například obarvené dlažební kostky nebo 

kaluže.172 „Jakmile je jednou divák rozpozná, vyhledává je i příště a stává se tak aktivním 

pozorovatelem městského prostředí. Jsou to záchytné body (nepostrádající rysy zábavnosti i 

určité nevysvětlitelnosti) pro soudobé městské chodce a čumily, trávící nudné minuty 

čekáním na semaforu nebo projíždějící svou obvyklou trasou, kde je již, jak se domnívají, 

nemůže nic překvapit.“173

Nemohu se nezmínit o novém pojetí street artu, o kterém zatím nebylo mnoho 

napsáno. Britský Guardian upozorňuje na tvořivé akce, které se pod rouškou noci konají 

přímo uprostřed velkoměst. Aktéři se rozhodli uplést barevné „obleky“ nudným městským 

                                                  
171 ŠMILAUER, Tomáš. Akce Bou [online]. 2008 [cit. 2011-06-02]. Aktuálně. Dostupné z WWW: 
<http://akcebou.wz.cz/aktualne.html>.
172 Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. Artlist : databáze současného umění [online]. c2006-2011 [cit. 
2011-06-02]. Jan Kaláb. Dostupné z WWW: <http://artlist.cz/index.php?id=2681>.
173 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany : H&H Vyšehradská, 2008. s. 63.
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prvkům, stromům, budovám atp.174 Monotónnost města rozehrávají vzorované šály, 

omotané kolem krků soch, průvody barevných háčkovaných zvířátek na starobylém mostě 

a podobně.175 Obalováním tak připomínají bulharského umělce Christa, který se proslavil 

svými velkolepými projekty (zakrytí budovy Reichstagu v Berlíně, mostu Pont Neuf 

v Paříži atd.) v minulém století.176 Přestože se barevné textilie dají snáze odstranit, než 

sprejem vytvořené graffiti, stále je i tento způsob street-art posuzován jako ilegální.177

Jedním z rafinovanějších řešení zásahů do městského prostoru představuje tzv. 

„sticker art“ neboli samolepky.178 Setkáváme se s nimi v dopravních prostředcích, na 

budovách, a dokonce na veřejných toaletách. Samolepky mají velkou výhodu malého 

formátu a tím se jejich šíření prakticky nedá kontrolovat ani zastavit. 

„V oblasti výtvarného umění se objevuje tzv. eko-art jako kritické zhodnocení 

nešetrného land-artu.“ Dnes se již neomezuje jen na přírodní prostředí, setkáváme se s ním 

i ve velkoměstech, kde šetrně přetváří terén nebo jeho části zjevným nebo skrytým 

způsobem.179

                                                  
174 THOMAS, Mark. Mark Thomas joins the guerrilla knitters. Guardian : The Observer [online]. 1.11.2009, 
n/a, [cit. 2011-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2009/nov/01/mark-
thomas-guerrilla-knitting>.
175 Yarn bombing. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 
Foundation, 30.4.2010, last modified on 2.6.2011 [cit. 2011-06-11]. Dostupné z WWW: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Yarn_bombing>.
176 CHRISTO. Christo and Jeanne-Claude [online]. c2011 [cit. 2011-06-02]. Artworks. Dostupné z WWW: 
<http://www.christojeanneclaude.net/major_pontneuf.shtml>.
177 Yarn bombing. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 
Foundation, 30.4.2010, last modified on 2.6.2011 [cit. 2011-06-11]. Dostupné z WWW: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Yarn_bombing>.
178 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany : H&H Vyšehradská, 2008. s. 61.
179 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany : H&H Vyšehradská, 2008. s. 38.
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3 VÝTVARNÁ ČÁST 

Jak jsem se dostala k tomuto konkrétnímu městu? Čím mě inspirovalo? O čem 

vypovídá výtvarná část této diplomové práce? Co řeším v grafických listech a fotografiích 

města Pacova?

Ráda bych se stručně vrátila na samý počátek své cesty, hledání místa k životu, 

hledání domova, který se stane skutečným domovem a bude jím na delší dobu, než jen 

přechodné období. Pro současného člověka je možná běžné, že se často stěhuje a hledá své 

místo na světě a já jsem možná ještě příliš mladá, abych mohla vyjadřovat myšlenky tohoto 

typu, ale již mě unavuje se neustále přemisťovat, nikde nezapouštět kořeny, hledat místo 

pro život, tedy alespoň nedobrovolně. Myslím si, že moderní člověk skutečně potřebuje čas 

od času změnu, ale ráda bych o takových změnách rozhodovala sama. 

Nikdy jsem nikde nežila dostatečně dlouho na to, abych takové místo mohla 

považovat za svůj domov, kde mám zázemí, místo, kam se mohu vracet, kde na mě někdo 

čeká. V Liberci jsem z různých osobních důvodu vystřídala čtyři různá místa až do svých 

devatenácti let. Od  čtrnácti let se přidala jako paralela Praha, jako místo středoškolských a 

později vysokoškolských studií. Ani v Praze jsem se nevyhnula neustálému přemisťování, 

v současné době bydlím již na třetím místě, vyjímaje dílčí každoroční stěhování na několik 

různých pokojů v rámci vysokoškolské koleje, což v praktickém životě znamená, že si 

nemůžete vytvořit vlastní prostor k životu a upravit si ho podle svých představ. V osmnácti 

letech jsem objevila poslední město - Pacov, který se mi, doufám, stane domovem na dobu 

delší, než všechna předchozí města. Žádné z jmenovaných měst, jsem tedy zatím nestihla 

poznat hlouběji, vytvořit si zde trvalejší vazby, přestat být cizincem, který jezdí jen na 

návštěvu s nejnutnějšími potřebami v batůžku jako turista. Trvale udržet vazby ke všem 

třem městům je nemožné, již dnes jsem je prakticky ztratila s rodným Libercem, pomíjivá 

Praha mě sice vždy přijme do své náruče, ale silnější vztahy a vazby jsem si zde nebyla 

schopná za tak krátkou dobu vytvořit. Doufám tedy, že se mi podaří podrobněji poznat 
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alespoň město zatím poslední – Pacov. Přestože proces, kterým do něj pronikám je 

dlouhodobý a nikdy nekončící, pokouším se o to v této části diplomové práce. 

Co mě k Pacovu váže? Nemám zde žádné kořeny, přišla jsem jako středoškolská 

studentka zamilovaná do mladého sportovce, který o svém rodném městě hrdě vyprávěl. 

Zdálo se mi zábavné, že je tak přecitlivělý, když se o „jeho“ městě z legrace vyjádřím 

nějakou zkomoleninou a chtěla jsem poznat co je tak zvláštního na tak obyčejném městě, 

které není o nic krásnější nebo zajímavější než jiná města, ale pro rodáka je městem 

nejkrásnějším a nejzajímavějším, protože je na něj hrdý a chce pro něj něco udělat.

Byla jsem ochotna se vzdát vazeb, které mě pojí s Libercem i Prahou (nikdy ne 

úplně, neboť rodinné vztahy jsou nejsilnější), abych mohla hlouběji proniknout a poznat 

toto nové město, kde neznám nikoho tak dobře, jak by tomu bylo, kdybych zde vyrůstala. 

Zklamání, která jsem prožívala v Praze i Liberci jsem chtěla vyměnit za místo, kde bych 

mohla začít znovu a vybudovat si zde domov podle svých představ. 

Často se zde setkávám s tím, že místní obyvatelé se nemohou dočkat, až z města 

odejdou, tvrdí, že město je „zapadlá díra“, kde lidé nemají žádné příležitosti, nemají šanci 

nalézt práci. Nechápu příliš tento postoj místních obyvatel, pro mě je na tomto městě 

nejdůležitější, že zde mám někoho, koho mám ráda a tudíž Pacov mohu považovat za svůj 

domov. Cítím se zde na rozdíl od Prahy nebo Liberce v bezpečí, nikde na mě nečíhají 

„strašáky minulosti“, město se pro mě postupem času stává známé a přehledné a tím 

uklidňující a konejšivé. I přesto, že jsem zpočátku měla obavy, že v něm budu vždy 

osamocena, protože maloměsto nemívá tak vřele otevřenou náruč jako anonymní 

velkoměsto, již jen tím to několikaletým zkoumáním města samého vím, že Pacov se mi 

postupně stává přítelem. Nepotřebuji zástupy známých nebo samozvaných kamarádů, od 

toho dnes fungují sociální sítě a mobilní telefony, ale potřebuji klid a bezpečí. Domnívám 

se, že se mi daří nalézat krásu města, harmonii nebo tajemství, kterých si „domorodí“ 

obyvatelé nikdy nepovšimli nebo se pro ně staly každodenní samozřejmostí. Sleduji, jak se 

město mění a oceňuji obrovskou snahu místních mladých zástupců města, kterým na jejich 

domově záleží. 
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„Základem vztahů mezi lidmi je vztah dvou lidí. Základem každého nového života je 

dvojice: buněk, zvířat nebo lidí.“ 180

Výtvarná část prošla dlouhým vývojem a hledáním. Zpočátku jsem se soustředila na 

pocity, které ve mně vyvolávala chůze městem a na nalezení genia loci Pacova. Připadala 

jsem si jako osamělý neviditelný poutník, často jsem při svých procházkách nepotkala 

živou duši. Tento prožitek jsem zachytila ve fotografiích osamělého pejska a chodce. Poté 

se začal můj náhled na město proměňovat. Při cestách jsem se stále orientovala podle 

pacovských dominant  - dvou kostelních věží a postupně jsem si uvědomovala, že ve všem, 

co ve městě nacházím, vidím zdvojení. Dva kostely, dva stromy, dvě okna, dokonce i já 

sama jsem součástí dvojice lidí. Tento moment jsem do výtvarné části reflektovala formou 

prezentace fotografií a grafik, protože všechny fungují v páru. Někdy jako analogie (rytmus 

řazení domů a stromů),  jindy jako harmonie (zvláštní zákoutí, ploty, střechy). Postupným 

vyřazováním fotografií jsem shromáždila ty, které svým dokumentárním charakterem 

nejlépe vyjadřují genia loci, a nakonec jsou to právě fotografie, které upřednostňuji před 

grafikou jako výsledek výtvarné části. Díky tomuto dlouhodobému zkoumání města Pacova 

jsem se s ním více „sblížila“ a již mi nepřipadá jako nepřátelské a cizí prostředí. 

                                                  
180 ŠAMŠULA, Pavel. Obrazárna v hlavě : Výtvarná čítanka pro 6. ročník ZŠ. 1. vyd. 
Praha : Práce, 1997. [Díl] 3, s. 36.
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4 DIDAKTICKÁ ČÁST

V didaktické části jsem navrhla komplexnější projekt, kde jako základního rámce 

používám genia loci konkrétního města (Pacova) a obecnější formu, totiž město jako 

organismus. V příloze lze dohledat myšlenkovou mapu projektu, z kterého jsem podrobněji 

rozpracovala 12 úkolů, řazených do dvou řad a několika dílčích úloh pro různý věk dětí 

(vždy uveden u řady nebo jednotlivé úlohy). 

Byla bych ráda, aby se děti naučily vnímat své (rodné) město, cítily probíhající čas 

a dozvěděly se o jeho historii, aby se pokusily městu naslouchat a porozumět. Snažím se 

podpořit jejich vztah k životnímu prostředí obecně, nejen k městu jako takovému. Doufám, 

že se mi podaří společně s dětmi prozkoumat vztahy prvků i lidí v městském prostředí, 

koloběh a vrstvení času uvnitř města. Za důležité považuji také uvědomit si sounáležitost 

s městem a rozdíly mezi známým a cizím městem. Dovést se s městem identifikovat a 

chránit ho. S tématem místa, kde žijeme, úzce souvisí ekologie a ochrana životního 

prostředí a některé úkoly mohou být použity i na základní škole a mohou tak navázat 

například na předměty: biologie, historie, výchova ke zdraví a další.

Přála bych si, aby děti ve městě vyhledávaly harmonii ve zdánlivém chaosu, 

motivy, které jsou pro ně osobně důležité a řešily je podobně jako já. Pro mě to ve výtvarné 

části byla dvojice.

Vyzkoušené úkoly jsem zhodnotila v části reflexí, obrazová dokumentace je 

přiložena v elektronické podobě.
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Výtvarná řada – MĚSTO

Pro věk 13- 15 ZUŠ, hodinová dotace obvykle 2,5 hod.

1. Dokument z města

Motivace: sbírka struktur z města, sbírka frotáží (reklamní štíty, kanály, struktura dlažby, 

zdiva, ploty, kontejnery, garáže, auta, lavičky, vše, co můžeme najít ve městě) – může být 

buď mix námětů, nebo zaměření jen např. na frotáže plotů = sbírka plotů.

Alternativním úkolem může být cesta ze školy, do školy (pro omezení prostoru, který je 

nutné obsáhnout) – sbírka frotáží povrchu, který mají děti pod nohama – ornamenty na 

dlažbě, hladké chodby, shody, rohožky v autě, koberce apod.

Výtvarný jazyk: hledání zajímavých struktur, plastický detail

Výtvarná technika: frotáž

Výtvarná kultura: principy práce s frotáží - Miloš Šejn, Max Ernst

2. Charakter našeho města

Motivace: vertikální nebo horizontální vyjádření charakteru města, moderní výškové 

budovy X nízká stará zástavba

Výtvarný jazyk: vertikální X horizontální linie, rozklad plochy

Výtvarná technika: kresba tužkou nebo uhlem

Výtvarná kultura: kubismus, Picasso, Braque

3. Dějiny architektury – základní znalost slohů

Motivace: historické město obsahující všechna období, každý vytvoří část města 

v libovolném slohu (hradby, věž, brána, dům, hrad, zámek, most, sloup, kostel, …), 

sestavení města – vystavení dohromady

Výtvarný jazyk: zviditelnění typického slohového znaku

Výtvarná technika: malba na větší formát (A2, A1)

Výtvarná kultura: dějiny architektury
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4. Střechy

Motivace: pohled z okna na uspořádání střech, hledání harmonie

Výtvarný jazyk: směry linií, uspořádání tvarů, systém X chaos

Výtvarná technika: monotyp

Výtvarná kultura: Schieleho města 

5. Strašidelné město

Motivace: město, kde nikdo nebydlí – pocit strachu a opuštěnosti

Výtvarný jazyk: důraz na sdělnost barvy, vyjádření nehostinnosti, smutku, prázdnoty, 

strachu..

Výtvarná technika: malba temperou

Výtvarná kultura: Kupka (Vzdor- Černý idol, Cesta ticha), Róna

Výtvarná řada – pro malé děti

ATLANTIDA

Pro věk 6-8 let ZUŠ – hodinová dotace obvykle 2,5 hod.

Inspirováno bájnou Atlantidou. Úkoly, které popisují účinky živelné katastrofy mohou být 

nemotivovány také nedávnými událostmi ve světě.

1. Bájné město

Motivace: bájný svět Atlantis, pyšné zářivé fantastické město

Přidaná hodnota: pověst o Atlantidě

Výtvarný jazyk: kombinace prvků v koláži

Výtvarná technika: barevná koláž

Výtvarná kultura: Jiří Kolář
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2. Vlna

Motivace: síla ničivé vlny

Výtvarný jazyk: směry linií, mohutnost, rychlost, pohyb

Výtvarná technika: kresba tužkou

Výtvarná kultura: Katsushika Hokusai (Vlna), komiks

3. Panika

Motivace: panika, vlna, která smete město i obyvatele se blíží, vyjádření pocitu paniky

Výtvarný jazyk: výrazová barevnost

Výtvarná technika: malba temperou

Výtvarná kultura: expresionismus, Munch – Výkřik, úzkost

4. Pod vodou

Motivace: svět pod vodou, jak vypadá zarůstající město pod hladinou moře?

Výtvarný jazyk: chladná omezená barevnost světa pod vodou

Výtvarná technika: malba

Výtvarná kultura: fotografie, příp. video života pod vodou

5. Rozklad

Motivace: rozpad slavného města, deformace, zarůstání, zapomnění města pod vodou

Výtvarný jazyk: deformace materiálů, zmar, zarůstání, rozklad

Výtvarná technika: modelování z hlíny, otisk dalších materiálů

Výtvarná kultura: dekadence, Zdeněk Beran



62

Následující úkol se sice netýká přímo Atlantidy, avšak navazuje na předchozí motiv: 

rozpad a následná rekonstrukce.

1. Rekonstrukce

Motivace: Rekonstrukce ztraceného města. Nedávné živelné pohromy v Japonsku, USA,…

Výtvarný jazyk: použití detailu jako základu pro kompozici, detail jako nápověda.

Výtvarná technika: malba temperou na A3

Výtvarná kultura: fresky z Pompejí, René Magritte (+ vybrané ukázky použité jako základ 

pro domalování obrazu)

Dítě- stavitel, jak bych udělal město, z kterého zbyl jen kousek já? Z rozstříhaných 

nakopírovaných částí obrazu si děti (ve věku 7-8 let) vyberou jeden prvek, nalepí na čtvrtku 

velikosti A3 a domalují, jak by mohlo znovu postavené slavné město vypadat. Původní 

obrázek uvidí až nakonec.

2. Město, místo, kde žijeme

Motivace: Město, ve kterém žiji. Vybočit ze zažité trasy, popř. jít stejnou trasou jako vždy, 

ale cíleně vnímat okolí a všímat si detailů.

Výtvarný jazyk: úhel pohledu, vyvážená/narušená kompozice, světlo/stín/kontrast

Výtvarná technika: barevná nebo černobílá fotografie (série 3-5)

Výtvarná kultura: Vermeer, dokumentární fotografie (inspirace Vermeerovým zaměřením 

na detail.)

Studenti 15-18 let. Zdokumentovat nějaký typický prvek ve městě, kde žijete. Věci, 

okolo kterých denně chodíte a nikdy si jich nevšímáte. Najít zajímavý úhel pohledu, 

souvislost, příběh, světlo. Samostatná domácí práce. Důraz na kompozici a obsah.
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3. Pohled z okna netradičními materiály

Motivace: pohled z okna za 5 minut

Výtvarný jazyk: absence detailu, barevné plochy

Výtvarná technika: malba temperami s použitím netradičních materiálů (špachtle, 

houbičky) na formát minimálně A2

Výtvarná kultura: Richter

Děti ve věku 11-13 let. Pokud máme možnost, jdeme malovat temperami ven nebo 

alespoň malujeme pohled z okna. Použijeme ale netradiční materiály, které nám nedovolují 

dělat precizní linie a tvary – např. špachtle, houbičky, hřeben, smeták apod.

Pokusíme se barvy míchat až na papíře tím, že je přes sebe budeme vrstvit. (motivace 

ukázkami obrazů od Richtera).

V dalších nápadech, uvedených v myšlenkové mapě by se měla rozvíjet také 

prostorová představivost, práce s trojrozměrným materiálem, která více s tematikou města 

souvisí.

4.1 Reflexe odučených úkolů

1. Ilustrace ke knize. (věk 11-13 let)

Motivace: Četba – Vladimír Chvátil: O Norikovi181 – popis města, příběh, kniha, kde si 

čtenář dotváří příběh sám – rozhoduje za hrdinu. Čtení úryvku s popisem města.

Výtvarný jazyk: výpověď o městě, záznam města podle popisu v knize, atmosféra

Výtvarná technika: kresba tužkou nebo pastelkami na formát A3

Výtvarná kultura: ilustrace

Hodinová dotace: 3 hodiny

                                                  
181 CHVÁTIL, Vladimír. O Norikovi. Praha : ALTAR, 1997. nestránkováno. ISBN 80-85979-20-9.
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Na tuto hodinu se dostavily samé dívky, které nenavštěvovaly základní uměleckou 

školu, pouze projevily zájem o výtvarné aktivity. Počáteční motivace byla trochu narušena 

pozdním příchodem jedné z nich. Představila jsem jim knihu – gamebook O Norikovi, 

napsaný českým autorem Vladimírem Chvátilem. Celý příběh je v podstatě pohádkově-

humorné putování hlavní postavy za štěstím. Postupně prochází různými městy, lesy, 

vesnicemi a setkává se s různými lidmi i zvířaty. Chvíli jsem dětem četla právě pasáž, 

odehrávající se na náměstí města, kde by měl hrdina nalézt slíbené štěstí, nechala jsem je 

rozhodovat o dalším osudu hrdiny a poté se pustily do práce na ilustraci k dané pasáži. 

Zpočátku se tvářily rozpačitě a ještě chvíli společně rozvíjely příběh a dohadovaly se, co se 

bude dít v knize dál, ale poté se již soustředěně věnovaly kresbě. Odhadovala jsem, že 

necelé 3 hodiny budou pro takovou práci dostatek času, ale po nějaké době jsem zjistila, že 

dívky v tomto věku opravdu potřebují na práci dostatek času, nechají se snadno rozptýlit. 

Nicméně mě mile překvapily výsledky i přístupem k práci, vzaly si obrázky domů ještě na 

dodělání. Obzvlášť jedno z děvčat mě potěšilo zajímavým pohledem na město z ptačí 

perspektivy a propracovaným dlážděným náměstím. Myslím, že tento úkol vyšel docela 

obstojně, dívky to bavilo, a přestože by na práci potřebovaly ještě nějaký čas, s výsledky 

byly i ony spokojené.

2. Z řady Atlantida  - Pod vodou (věk 6-13)

Motivace: svět pod vodou, jak vypadá zarůstající město pod hladinou moře?

Výtvarný jazyk: chladná omezená barevnost světa pod vodou

Výtvarná technika: malba temperou na A3 (starší děti kresba tužkou na A2)

Výtvarná kultura: fotografie příp. video života pod vodou

Hodinová dotace: 2,5 hodiny

Tento úkol jsem zadávala v přítomnosti paní učitelky v ZUŠ v Pacově. Dorazilo 

přibližně čtrnáct dětí různé věkové skladby, to pro mě bylo mírné překvapení. Děti ovšem 

chodily postupně po dobu cca 20 minut po začátku hodiny, což mi velmi výrazně narušilo 
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počáteční motivaci založenou na společné debatě a úvahách o Atlantidě. Kladla jsem dětem 

otázky a většina se se zájmem zapojovala do hovoru. Připomněli jsme si, kdy a co Atlantida 

byla, považuji toto téma za zajímavé, protože v sobě nese nádech tajemnosti, nikdo neví, 

kde a zda opravdu Atlantida existovala. Děti se tak mohly uvolnit a říkat své 

nejfantastičtější představy o jejím vzhledu a obyvatelích. Nakonec, když jsme si v hlavě tak 

krásně vykreslili bájné město, jsem dětem dala za úkol ho potopit. Tedy namalovat, jak asi 

toto místo vypadá dnes, kdo tam žije apod. K této části jsme si také povídali, jak to vlastně 

pod vodou vypadá, a ukázala jsem jim několik fotografií z podmořského světa. Přestože 

jsem se trochu bála, jak budou reagovat na úkol vymyšlený původně pro malé děti i děti 

starší (třináctileté), pojaly to po svém a úplně jinak než malé děti. Zabývaly se potápěči, 

kteří místo prozkoumávají, nebo zbytky architektury detailně propracované. Malé děti se 

vrhly na práci s vervou sobě vlastní, nejvíce je zajímali mořští živočichové a rozložené 

ruiny, několik dětí tradičně malovalo i mořské panny (nápadně podobné Disneyho Malé 

mořské víle a jejímu otci), truhly s pokladem. Jedno dítě mě naprosto odzbrojilo legendou 

ke svému obrázku, kde popsalo, jak se který bájný živočich jmenuje. Zajímavé detaily se 

objevily na velkém počtu maleb. V tomto případě mi časový limit 2,5 hodiny stačil jen pro 

mladší děti, starší by potřebovaly minimálně ještě jednou tolik. 

3. Charakter našeho města (věk 11-13 let)

Motivace: vertikální nebo horizontální vyjádření charakteru města, město – velkoměsto, 

moderní výškové budovy X nízká stará zástavba

Výtvarný jazyk: vertikální X horizontální linie, rozklad plochy

Výtvarná technika: lavírovaná kresba tuší

Výtvarná kultura: kubismus, Picasso, Braque

Časová dotace: 3 hodiny

Převážily vertikály (sídliště), děti inspirovány paneláky, ve kterých samy bydlí…, 

přestože město je v centru poměrně nízké, žádné mrakodrapy – nejvyšší dominantou je 

kostel a kaple. 
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Na tuto hodinu také dorazily pouze dívky. Tento úkol se mi, zdá se, vůbec 

nepovedl. Zvolila jsem pouze ústní motivaci bez obrazové inspirace a děti si 

pravděpodobně nebyly úplně jisté tím, co po nich chci. Když jsem viděla, co jim vzniká 

pod rukama, nebylo mi jasné, zda to vím i já sama. Přesto alespoň jedné dívce se podařilo 

obraz alespoň začít zajímavým způsobem, bohužel ho ale nestihla dokončit. V tomto 

případě budu muset příště zvolit jinou motivaci a také si ujasnit, co přesně bych v tomto 

úkolu chtěla dosáhnout. Možná také kresba z fantazie na toto téma je pro děti v tomto věku 

příliš složitá a možná by bylo vhodné zvolit kresbu podle skutečnosti nebo předlohy. Tento 

úkol tedy ze své pozice hodnotím jako nepovedený z důvodu nejasné motivace a cíle.

4. Pohled z okna netradičními materiály

Motivace: pohled z okna 

Výtvarný jazyk: absence detailu, barevné plochy

Výtvarná technika: malba temperami s použitím netradičních materiálů (špachtle, 

houbičky) na formát minimálně A2

Výtvarná kultura: Richter – pohledy na město přes vodu

Malba netradičními materiály – houbičky, hřebeny, dřevěné třísky, dýha, síťovina, 

párátko. Žádný štětec k dispozici. Míchání barev převážně až na papíře, vrstvení, struktury 

– nemožnost precizního detailu – rozsáhlé barevné plochy. Věk 11-14 let – 3 hodiny. 

Formát A2 nebo A3. 

U tohoto úkolu jsem měla vážné pochybnosti, že bude stejně nejasný jako ten 

předchozí, ale zřejmě díky malbě podle předlohy dopadly obrazy podle mého názoru velmi 

dobře. Opět se zúčastnily jen dívky a měla jsem k dispozici prostory s absolutně 

nemotivujícím výhledem z okna a shodou okolností ještě byla toho dne pořádná zima a 

z oken nebylo vidět vůbec nic, protože byla úplně zamlžená. Nicméně jsem se rozhodla to 

zkusit i přes tato omezení. Přinesla jsem dětem různé materiály a vysvětlila jsem jim, proč 
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po nich chci, aby nepoužívaly štětce. Co jsem si ale neuvědomila, že když dívkám zakážu 

štětce, nebudou moci ani barvy míchat jinak, než netradičními materiály. Když jsem tedy 

po chvilce přišla do třídy, viděla jsem, jak se snaží namíchat barvu na paletě párátkem, ale 

užívají si u toho spoustu legrace. Nechala jsem to tedy být a byla jsem velmi mile 

překvapena, jaké kompoziční záběry si děti vybraly. Přesto se snažily vytvořit na svých 

malbách i nějaké detaily, což se jim s použitím hrubých materiálů příliš nedařilo. Myslím 

však, že pro ně tento úkol měl přínos také právě proto, že se díky oproštění od detailů 

soustředily více na kompozici a barvy.

5. Brána (věk 11-13)

Motivace: vstupní brána, brána do jiného světa, dimenze, portál,…. Co se stane, když tudy 

projdu? Kam vedou brány? Prozkoumávání okolí, známých koutů, které se mohou 

v určitém čase měnit, vést do neznámých míst…

Výtvarný jazyk: barevná plocha X linie, atmosféra obyčejné i tajemné brány…

Výtvarná technika: barevná tuš štětcem, kombinace s perokresbou – formát A3

Souvislost s městem ve smyslu vstupní brána, městská brána, jaké vás napadají, co 

je vlastně definuje? Co ještě lze považovat za bránu a co už ne? Např. literární Narnie C. S. 

Lewise je světem skrytým za obyčejnou skříní = skříň je brána, Carrollova Alenka a králičí 

nora jako brána do jiné reality apod.

Tento úkol jsem zkoušela s dospělými i s dětmi. Zatímco dospělí se soustředili spíše 

na realistické průchody nebo esoterické symboly, děti pojaly tento úkol velmi tvořivě jako 

hru barev a tvarů. Bohužel jsme se ale opět nevešly do časového limitu 3 hodin.
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5 ZÁVĚR

V teoretické části diplomové práce jsem s pomocí doporučené literatury 

shromáždila poznatky o tématu město z různých úhlů pohledu. V úvodu jsem se zaměřila 

na definování pojmu města, stručně jsem zpracovala chronologickou historii vzniku a 

vývoje měst, proměny a současné nahlížení na problematiku města a podle vlastního 

výběru jsem uvedla příklady specifických druhů města, které jsou využitelné v motivacích 

didaktických řad a projektů ve výtvarné výchově. Samostatnou podkapitolu jsem vyhradila

snaze o vysvětlení termínu genius loci, který úzce souvisí se symbolikou a mýtem města a 

celkovou percepcí města. Zvláštní pozornost jsem věnovala části o poznávání města chůzí a 

tuto metodu jsem následně využila ve vlastní výtvarné práci.

Výtvarné zobrazování města jsem rozdělila na obecnější vývoj žánru veduty a 

výběr umělců, kteří se ve svém díle zabývali tématem města ve 20. století a v současnosti, 

dále jsem popsala jsem typické projevy výtvarného vyjadřování v městském prostoru a 

informovala o nových trendech v této oblasti výtvarného umění.

Město Pacov jakožto hlavní předmět subjektivního zájmu jsem v příslušných 

kapitolách stručně popsala z hlediska historie, uvedla jsem příklady významných osobností, 

kteří ve městě tvořili nebo teprve tvořit začínají a dále jsem se Pacovu věnovala ve vlastní 

výtvarné práci a také v didaktickém projektu.

Práci jsem chápala jako oporu pro vlastní nejen výtvarné poznávání města Pacov, 

které jsem díky poznatkům z literatury přestala chápat jako pouhý rámec pro bydlení a 

existenci, ale uvědomila jsem si město jako živou bytost a posunula jsem se zas o krok dál 

ve vzájemném sbližování s tímto organismem. 

Teoretickou část by zcela jistě bylo možné dále prohlubovat, uvědomuji si, že 

potenciál tématu města je značný, proto jsem prozkoumala jen takové oblasti daného celku, 

které jsem považovala za užitečné a využitelné v didaktické a výtvarné části práce. 

Didaktický projekt se zaměřením na město Pacov považuji za aplikovatelný na základních i 

základních uměleckých školách.
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Obrazová dokumentace k teoretické, výtvarné a didaktické části je dostupná v elektronické 

podobě na přiloženém médiu.
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