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Abstrakt 

 

Diplomová práce Objekt v krajině se zabývá krajinou, životním prostředím člověka, 

architekturou a uměním. Zamýšlí se nad východisky vzniku současné urbanizované 

krajiny, nad vztahy mezi člověkem a krajinou, nad působením architektury a umění 

v širších kontextech prostředí. Zkoumá také proměny entit krajiny a města v době 

digitálních technologií. 

V teoretické, praktické i didaktické rovině jsem řešil vztahy mezi architekturou, 

uměním, krajinou a člověkem v širších souvislostech. V teoretické části jsem zkoumal 

prostorové vztahy v krajině a jejich proměny. Ve výtvarné práci jsem specificky 

reflektoval místní prostředí, v didaktické jsem se zaměřil na převedení problematiky 

do podnětných didaktických úloh. 

Podle mého subjektivního názoru je nejhodnotnější výtvarná část, kde se mi podařilo 

maximálně naplnit má očekávání a cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Master thesis Object in the landscape is concerned with the landscape, people’s 

environment, architecture and art. It deals with bases of contemporary urbanized 

landscape, relationship between man and nature, effect of architecture and art in the 

wider contexts. It also explores transformation of the entities of the landscape at the 

time of digital technology. 

In theoretical, practical and educational level, I deal with relationships among 

architecture, art, landscape and man in a wider context. In the theoretical part, I 

examined the spatial relationships in landscape and their transformations. I  reflected  

local environment in practical work and I focused on transferring the issue to 

stimulating teaching jobs in educational work. 

 

In my opinion, the most valuable part is art work, where I managed to meet  my 

expectations and goals. 
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krajiny, nad vztahy mezi člověkem a krajinou, nad působením architektury a umění 

v širších kontextech prostředí. Zkoumá také proměny entit krajiny a města v době 
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Cílem práce je vykládat provázané struktury mezi přírodou, krajinou a moderní 

lidskou civilizací. Je to také objevování těchto struktur v interpretacích architektury a 

umění. 

Práce sleduje významné aspekty v postupném utváření postmoderní krajiny, začíná 

barokem, které podstatně určilo ráz české krajiny a končí architekturou a uměním 

ovlivněnými digitálními technologiemi. 
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Master thesis Object in the landscape deals with landscape, human environment, 

architecture and art. It reflects on starting points of origin of present urbanized 

landscape, on relationships between human and landscape, on the effect of 

architecture and art in the wider environment contexts. It also explores the 

transformation of the landscape entities and city at the time of digital technology. 

Thesis goal is to interpret coherent structures among nature, landscape and modern 

human civilization. It is also discovering of these structures in interpretations of 

architecture and art. 

Thesis follows significant aspects of the progressive formation of the postmodern 

landscape, begins with Baroque, which significantlly determined the character of 

Czech landscape and ends with architecture and art influenced by digital 

technologies. 
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Úvod 

 

Rozhodují intencí provázející mé uvažování na následujících stránkách je 

město a lidské sídlo jako významný určující objekt v krajině. Město je symbolem 

civilizace i selhávající normou modernistického pokroku.1 Nelze nikdy zcela oddělit 

od krajiny, ve které vzniklo a která jej obklopuje. 

Krajinu bez města si představit můžeme, můžeme do ní i vstupovat a vnímat 

její nespoutanou krásu našimi smysly, jde ovšem o krajinu povětšinou spojenou 

s menším či větším centrem lidského osídlení, s obecným i specifickým uzlem dění, 

ze kterého přichází člověk. 

Vybral jsem úhel pohledu, kde upřednostňuji toto krajinné makro-měřítko 

s hlavním objektem - městem, které nemusí být doslovně vyjádřeno, ale přítomno 

bude minimálně v pozadí, například při sledování problematiky architektury a 

veřejných prostor. Krajina je tak jako tak něco obrovského a těžko ji omezovat na 

nějakou výseč. 

O městu uvažuji v jeho hmotné, materiální a historicky dané podobě, zároveň 

nemohu opomenout  jeho digitální extenze v „kyberkrajině“, témata digitální 

architektury i umění nových médií. 

Malba, socha i konkrétní architektura je zapojena do tohoto města s jeho 

sítěmi a kódy. Lze uvažovat o kódech kulturních, společenských paradigmatech 

prorůstajících jeho podhoubí i o kódech digitálních a virtuálních sítích. Digitální 

prostory nás přivádějí zpět k simulakrům obíhajícím v kulturní krajině. 

Prostředníkem mezi člověkem a krajinou je z tohoto úhlu pohledu architektura. 

Je také zajímavým článkem mezi krajinou a kyberprostorem, krajinou virtuálních 

světů. 

 

 

 

 

                                                           

1 KOOLHAAS, Rem. Co se to stalo urbanismu?. ERA 21. 2011, 5, s. 20. 
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Historická východiska  

 

 
Obr. 1: Svatý kopeček, Mikulov                                          Obr. 2: Matyáš Bernard Braun: Garinus 

 

 

Baroko v české krajin ě  

 

Nejvýznamnějším zadáním barokního umění v Čechách byla chrámová 

stavba, v níž se rafinovaně skloubily účinky architektury, sochařství, malířství i 

dekorativních řemeslných prácí. Chrám měl být dokonalým obrazem nebe na zemi. 

Sakrální umění figurovalo v úzkém propojení s uměním profánním, vázaným 

na aristokracii, která byla ovšem pevně spjata s církví, jako vedoucí duchovní 

mocností.2  

 

V 17. Století proniká baroko do české krajiny nejen projekty zámků a 

církevních areálů lemovaných honosně koncipovanými zahradami nebo parky, ale 

také drobnějšími stavbami jako jsou letohrádek nebo zámeček, loret, venkovský či 

hřbitovní kostel, kaple, či soubor kaplí na motivy kalvárie. 

Rozvoj baroka v Čechách byl přerušen třicetiletou válkou, po uzavření 

vestfálského míru ovšem znovu navazuje a tento sloh pevně srůstá s místním 

prostředím. Baroko se postupně rozšiřuje také mimo uzavřené městské palácové a 

církevní areály, formuje se základ pro ráz české venkovské krajiny. Rozvine se také 

svébytné selské baroko, vesnice lemují drobné kapličky, boží muka i statue. 

 

„Již v 17. století dovedli barokní architekti zasazovat stavební celky do 

zvlněného terénu jako daleko viditelné a proporčně dobře odhadnuté akcenty (Svatá 

Hora u Příbrami), později pak se vzhled krajiny stal závažným činitelem při volbě 
                                                           

2 NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha : Odeon, 1969. s. 21.  
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architektonické formy, celkové siluety i konfigurace hmot. Tento respekt k povaze 

prostředí dovolil barokním architektům vyjádřit podstatné vlastnosti české krajiny, 

umělecky dotvořit její bohatý a proměnlivý rytmus, esteticky zhodnotit kontrasty 

kopců a rovin, polních lánů a vegetace. Českému baroku se podařilo zdaleka 

viditelnými siluetami chrámů a kaplí oživit linie obzorů a tímto uměleckým dovršením 

geografické struktury vytvořit z přírodního prostoru smyslově působivé, avšak 

zároveň zduchovnělé prostředí, jež dodnes pronikavě ovlivňuje naši představu o 

domově a vlasti.“3 

 

Období baroka přináší také výrazný rozkvět sochařství. Je to dáno 

posilováním vlivu aristokracie i novými příležitostmi uplatnění v rámci koncepce 

sdružení všech forem umění v jeden integrální celek. Socha zároveň naplňuje 

dobové estetické požadavky dramatičnosti a smyslovosti, jejichž prostřednictvím jsou 

vyjadřovány abstraktní ideje. 

 

„Severská renesance zredukovala své požadavky vzhledem k počtu i rozsahu 

úloh, baroko, směřující k velké syntéze všech uměleckých podílů, vystupňovalo 

naopak svou iniciativu a své nároky na plastiku do krajnosti, vykázalo jí znovu 

rovnocenné místo jako malbě, oživilo a rozvinulo její vztah k architektuře.“4 

 

Barokní sochy a sousoší jsou v exteriéru umisťovány v parcích šlechtických 

sídel, ale i ve volné krajině. Sochařská díla v krajině nesou téměř výhradně 

náboženskou tematiku, v rámci šlechtických sídel se objevují alegorické sochy podle 

antické tradice. 

Vzniká unikátní soubor soch v Kuksu od Matyáše Bernarda Brauna. 

Sochařské soubory v Kuksu, ať už alegorické řady Ctností a Neřestí nebo takzvaný 

Betlém lze považovat za jeden z vrcholů sochařské barokní tvorby vůbec. 

 

„Motivy nábožensko-výchovné a reprezentační se tu mísily s hlubšími 

pohnutkami filozofickými. Do děl, která měla být bojovným protestem i naléhavým 

manifestem objednavatele, vložil Braun celé své umělecké zaujetí, svou nejosobitější 

meditaci o otázkách života.5 

                                                           

3 NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha : Odeon, 1969. s. 22. 
4 BLAŽÍČEK, Oldřich. Od počátků renesance do závěru baroka. In Dějiny českého výtvarného umění II. Praha : 
Academia, 1989. s. 293. ISBN 80-200-0069-0. 
5 NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha : Odeon, 1969. s. 44. 
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Téměř nahá lidská těla jsou jako pohoří zbrázděná řekami, opracovaná živly a 

vyhlodaná časem, nesou lidskou bolest a touhu, vyvstávající v těžkostech života.6 

 

„Fenomén vztyčování sochařských děl v krajině v období baroka úzce souvisí 

se vztahem tehdejšího člověka k přírodě a krajině jako součásti veškerenstva, které 

je dílem Stvořitele. Jako dílo Stvořitele je toto veškerenstvo naplněno řádem, jenž 

v sobě zrcadlí jeho moudrost, dobro a lásku. Zasazení sochařského díla v krajině 

proto nikdy není nahodilé, ale vždy s tímto řádem Božím souzní.“7 

 

 

Určující tendence 19. století  

 

Emanuel Kant nadřazuje krásu přírodní nad krásu vyjevující se v umění. 

V uměleckém díle lze pouze krásně poukazovat na krásu mimouměleckou. Z umění 

si cení nejvýše hudby bez textu, umění nemá imitovat, ale má působit jako by jej 

stvořila sama příroda. Rovněž přírodní výjev je nejpůsobivější, když se jeví jako 

umělecké dílo, tj. má určitý rytmus a vhodnou míru strukturace. 

Velice ovšem záleží na subjektu vnímatele, jenž je základem estetické 

zkušenosti a který paradoxně potřebuje kulturu, aby mohl obdivovat krásu v přírodě, 

což je ušlechtilé, naopak vyžadovat krásu v umění zdá se spíše podezřelé. 

Krása není objektivně vnímatelná vlastnost, která přísluší nějakému předmětu 

a neexistuje nezávisle na jedinci a jeho zkušenostních možnostech, je souhrou mezi 

vnímajícím subjektem a předmětem.8 

 

„Tím, že Kant nespojuje otázku, zda může být něco vnímáno jako estetické, 

s předmětem, nýbrž s vnímajícím individuem, uvolňují se hranice estetického, které 

vyplnilo až umění 20. Století.“9 

 

Při setkání s monumentalitou v přírodě můžeme zakusit jiný estetický pocit a 

to vznešenost. Ta směřuje k nekonečnosti a transcendenci.10 Zahrnuje v sobě i 

určitou úzkost z této neobsažitelné monumentality. 

                                                           
6
 NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha : Odeon, 1969. s. 45. 

7 Barokní socha a česká krajina. http://www.npu.cz/ [online]. 2011. Dostupný z WWW: 
<http://www.npu.cz/barokni-socha/o-kampani/> 
8 LIESSMANN, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc : Votobia, 2000. s 18. ISBN 80-7198-444-2 
9 LIESSMANN, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc : Votobia, 2000. s 15. ISBN 80-7198-444-2 
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„Krásné je to, co se líbí v prostém posouzení. Z toho plyne, že se musí líbit 

bez jakéhokoli zájmu. Vznešené je to, co se bezprostředně líbí proto, že klade odpor 

proti zájmu smyslů.“11  

V devatenáctém století téma přírodního estetična postupně mizí z oblasti 

filozofie, kde jej vytlačuje zájem o umění, kde se markantněji projevuje svoboda 

člověka jako subjektu, který tvoří. 

S novým stoletím ovšem přichází celá generace umělců, znechucených vlastní 

kulturou i civilizací, jejichž díla vznikají s hlubokým zájmem o přírodu a krajinu. Malba 

nabízí větší svobodu a stane se tak vůdčím hybatelem ve výtvarném umění. 

Romantičtí malíři i básníci svými díly i životem adorují nespoutanost přírody, 

její živelnost, divokost, nepředvídatelnost a bezprostřednost. Hledají tajemství 

neznámých nebo zmizelých krajů i záhad historie, oceňují gotiku, středověk, 

pohanské tradice. Pohled do krajiny pro ně znamená také pohled do vlastní duše. 

Romantici se vrací do přírody jako do svého útočiště. 

 

„Právě tato samota je určitě silným motivem ve vztahu k přírodě. Osamělost 

hrdiny, samota, která romantika provází jako prokletí, mu současně umožňuje 

nahlédnout hlouběji do vlastního nitra i být blíže božství.“12 

  

S blížící se polovinou devatenáctého století přichází malíři s ideou co 

nejvěrnějšího a nejjednoduššího zachycení skutečnosti, byť i zcela všední, podpořeni 

pozitivistickou filozofií i rozvojem přírodních věd. V krajinomalbě se objevují zcela 

civilní náměty, prosté romantického dramatu. 

Jedním z nejinspirativnějších krajinářů této doby byl anglický malíř John 

Constable, který vyrůstal na anglickém venkově, již od mládí miloval přírodu a dobře 

se vyznal v jejích zákonitostech a proměnách. Ve svých dílech tak čerpal z úzkého 

sepětí s venkovskou krajinou i ze skvělého pozorovacího talentu. Oddával se 

vizuální kráse přírody, ale zároveň své obrazy důsledně komponoval. Nechtěl 

                                                                                                                                                                                     

10 „Transcendence není tedy u Kanta nekonečně vzdálenou vnější instancí, k níž marně směřuje naše spekulace, ale univerzálně společným 
vnitřním prostředím, na němž přímo participujeme tou částí naší bytosti, která se nepodřizuje zákonům přírody, nýbrž svobodně 
uskutečňovaným zákonům mravním. Transcendence umožňuje a garantuje naši svobodu – naše rozhodování pro dobro.“ 
POLÁKOVÁ, Jolana. Transcendence v evropské filozofii. http://www.jolana-polakova.cz [online]. Dostupný z 
WWW: <http://www.jolana-polakova.cz/Knihy/Perspektiva-nadeje/Transcendence-v-evropske-filozofii> 
11 Immanuel Kant#cite note-11. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 
Foundation, 22:10.2004, last modified on 20.9.2011 [cit. 2011-11-25]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant#cite_note-11> 
12 STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? : Estetické vnímání přírody v novověku. Praha : Dokořán, 2005. s. 105. 
ISBN 80-7363-008-7 
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zobrazovat ani skryté ideje nebo duševní rozpoložení, pouze jakousi pravdivost 

přírody. 

V období vzestupu realistického hnutí kolem poloviny devatenáctého století je 

příroda racionálně zkoumána jak vědci, tak umělci, ti pak nechtějí zobrazovat nic 

víc, než skutečný, fyzicky existující a viditelný svět. 

 Na ideových základech romantismu i realismu se rozvinul impresionistický 

způsob zobrazování, založený na požadavku přesného zachycení viděného. Jelikož 

jediné, co lze přesvědčivě zobrazit jsou vizuální vjemy, dostávají se impresionističtí 

malíři pomocí téměř vědecké metody až ke krajnímu subjektivismu. 

Krajina se zjevuje jako prchavý okamžik, který umělci ulpěl na sítnici, když ne 

rovnou na plátně. Krajina je prostředkem zkoumání optických a světelných jevů, 

obdivována je její neustálá proměnlivost, která je poněkud relativní, protože krajina 

se mnoho nemění, ale především se za různých podmínek a každým okamžikem 

proměňuje náš vjem. 

Impresionista vstupuje jako první do krajiny, aby přímo jejím područí tvořil svá 

díla. 

Koncem devatenáctého století se i zájem umělců poněkud odvrací od krás 

přírody, secesní fascinaci organičností přírodních tvarů postupně nahradí fascinace 

lidskou civilizací, městem a průmyslovým rozvojem. 

Příroda je později v některých případech až programově zavrhována, 

nejvyhraněnějším příkladem je futuristická adorace rychlosti a stroje a krajní 

odmítnutí přírody jako něčeho dávno přežitého. 

 Moderna se přestává apriorně zabývat zpodobováním viděného světa, naopak 

směřuje k abstrakci, v umění se snaží nově uchopit spíše dimenzi času, než prostoru 

s jeho konkrétními tvary. 

S experimenty Pabla Picassa nebo ruských konstruktivistů se rozvíjí 

nefigurativní sochařství, které se stane jedním z vůdčích prostředků uměleckého 

vyjádření 20. století. Konstruktivisté jsou pak prvními, kteří se více zabývají 

problémem instalace v prostoru. 

 

Dalším aspektem doby začátku dvacátého století je narůstající sociální tenze 

ve společnosti, velkým tématem pro umělce se tak stává sociální kritika, bohužel také 

ruku v ruce s ideologicky podbarveným přitakáváním společenskému a 

průmyslovému pokroku. 
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Počátky postmoderní urbánní krajiny 

 

Do poměrně nedávné doby bylo sochařství označováno jako umění, které se 

primárně zabývá formou, tato premisa byla definitivně prolomena až v 60. letech 20. 

století, architektura potom znamenala více umění v prostoru. 

Architektonický urbanismus se tradičně věnuje kompozici veřejného prostoru a 

životního prostředí. 

 

Sochařské i architektonické dílo je určováno proporcemi, mírou a měřítkem. 

Už v době antického Řecka vznikaly ideální kompoziční schémata, soustavy proporcí 

– kánony. Například Polykleitův kánon – hlava = 1/7 výšky postavy, kontrapost, 

odpovídající pohyb ramen a paží a náklon hlavy. Podobně pak rozpracuje například 

Jean Battiasta Alberti ideální koncepce pro různé typy staveb. 

Míra je vztahem kvality a kvantity. Pokud je u určité kvality míra překročena, je 

narušen výsledný estetický účinek. Měřítko pomáhá určovat velikost ve vztahu 

k ostatním formám, nezřídka nese psychologický účinek. 

 

Dnes jsou ovšem tyto vztahy poněkud komplikovanější a podobné souhrnné 

definice architektury nebo umění mnohem složitější, přejeme li si zachovat alespoň 

nějakou výpovědní hodnotu takovéto formulace. 

Níže uvádím definici architektury od současného českého architekta Petra 

Suskeho. 

 

„V architektuře jde o převedení myšlenky do postavené formy. A ona 

myšlenka jde dál než jen k nejvhodnějšímu uspořádání stavebních prvků. 

Architektura se zabývá kvalitou prostředí: tepelnou pohodou, světlem, akustikou, 

lidským měřítkem, vhodností stavebních materiálů a konstrukcí. Zabývá se 

společenskou vhodností: místy, která slouží lidem k bydlení nebo individuální či 

společenské práci, podporují lidské úkoly či činnosti a dávají smysl. Zabývá se 

ekologickou a funkční vhodností: dlouhodobou životností, využitím trvale udržitelných 

materiálů, nízkou spotřebou energie a rozmanitým využíváním budovy. Zabývá se 

estetickou vhodností: proporcemi formy a linií, zastavěným a prázdným prostorem, 

siluetou a také kulturním vyjádřením či vhodností: respektováním kontextu města 

nebo krajiny, vizí do budoucnosti a vyjádřením úcty k minulosti. Architektura může 
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být symbolem či konkrétním vyjádřením osobního životního postoje. Architektura se 

zabývá souladem – souladem kultury, funkce, techniky, prostředí, měřítka a estetiky, 

souladem mezi prvky zlomkovitě utvářeného prostředí. …13 

 

 

Architektura v krajin ě  podle Vladislava Žáka 

 

Ve známé publikaci Obytná krajina od Ladislava Žáka se objevují jak 

podnětné vize, tak i náčrty zřejmé sociální utopie. Tento architekt a vizionář nicméně 

nově rozvinul teorie o vztahu lidského obydlí s krajinou jej obklopující a své úvahy na 

poli tématiky krajinné architektury a kultury obývání krajiny systematicky setřídil, 

publikoval a veřejně hlásal. 

Některé jeho teze můžeme dnes aktualizovat a podrobit konfrontaci se 

současnou postmoderní (nebo post-postmoderní) dobou a s myšlenkami dnešních 

architektů a teoretiků. 

 

V části knihy nazvané „Stavba a krajina“ vytyčuje Žák pět obecných pravidel, 

která by měla stavba splňovat, aby se dalo prohlásit, že se hodí do krajiny a že dobře 

zapadá do místního přírodního prostředí. 

 

„První pravidlo: stavba zapadá do krajiny, jestliže je dobrá.“ 

 

„Druhé pravidlo: stavba zapadá do krajiny, jestliže je dobrá a nemá-li špatné 

sousedství a okolí.“ 

 

„Třetí pravidlo:stavba zapadá do krajiny, jestliže je vytvořena z přírodních hmot, 

zvláště místního původu, způsobem v době svého vzniku v kraji obvyklým“ 

 

„Čtvrté pravidlo:ani nejznamenitější stavba nezapadá dobře do krajiny, jestliže jsou jí 

obětovány krajinné hodnoty, jejichž cena tkví právě v jejich neporušenosti.“ 

 

„Páté pravidlo:stavba zapadne do krajiny, jestliže se stane nenápadnou, jsouc 

zakryta stromovým a omšelá stářím.“14 

                                                           

13 SUSKE, Petr. Ekologická architektura ve stínu moderny. Brno : ERA, 2008. ISBN 978-80-7366-112-0. 
14 ŽÁK, Ladislav. Obytná krajina. Praha : S.V.U Mánes, 1947. s. 118-120. 
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Zde autor rozvádí, že architektonická jakost není pojmem pouze formálním a 

estetickým, nýbrž je nutné brát zřetel také k „životní užitečnosti stavby“. Krása stavby 

by se měla snoubit s praktičností a funkčností 

Jde o modernistické přesvědčení, že vhodně určenými abstraktními 

vlastnostmi projektu bude dosaženo estetických, prostorových i funkčních kvalit. 

Stejně tak ve vztahu architektonického objektu ke krajině, k prostředí, v němž 

je stavba usazena, je nutné dbát na estetičnost, funkčnost a účelnost objektu v širším 

hledisku jeho okolí. 

Jako příklad krásy ale neúčelnosti uvádí Žák staré zámky, které sice často 

skvostně doplňovaly krajinu, ale okna měly například obrácená na sever a celkově 

byly ke svým obyvatelům nevlídné. Východiskem stavitelů byla tedy spíše krása, 

pojící se stylem dekorem. 

 

Ladislav žák se zamýšlí nad slohovou i výrobní jednotností starších staveb, 

způsobenou omezeným počtem možných technologií a materiálů pro jejich výstavbu, 

která byla: „nejen bezpečným zdrojem architektonické úrovně jednotlivých staveb, 

nýbrž zajišťovala zároveň spolehlivě i jejich vzájemný soulad, vzácnou jednotu 

stavebních celků, malých i velkých, venkovských obcí, městeček i měst – což opět 

přicházelo k dobru vzhledu a obrazu krajů.“15 

Vyvážený vztah mezi krajinou a lidským obydlím byl určován tradicí, která se 

předávala místně po mnoho generací. Ekonomické a technické možnosti byly značně 

omezeny. Většina obyvatelstva žila bezprostředně v krajině a měla určitý racionální 

cit pro své počínání v přírodě. Estetické a ekologické důsledky nevhodných zásahů, 

poškození krajinného rázu nebo zničení přírodního prostředí, se nemohly díky menší 

zalidněnosti a rozvinutosti průmyslové i zemědělské výroby projevit v takové rychlosti 

a míře jako je tomu dnes. 

Zejména staré venkovské objekty, ale i městské, na nás mohou působit 

přirozenou nenucenou krásou, která jakoby vznikala jaksi mimoděk při samotné 

výstavbě. A lidé se skutečně možná mnoho nezabývali tím, jak bude objekt vypadat, 

ale tím, že je nutno jej postavit a technologie výstavby a konečný vzhled, jako kdyby 

byl předem přesto zcela jasný. 

 

                                                           

15 ŽÁK, Ladislav. Obytná krajina. Praha : S.V.U Mánes, 1947. s. 118. 



22 

 

„Je spousta architektury, jež se staví a po tisíciletí stavěla bez jakékoli idey 

architektury. Lidé své prostředí vymýšleli a budovali podle spontánních pravidel a 

tento žitý prostor nebyl určen ke kontemplaci. A neměl ani estetické hodnoty.“16 

 

Výše charakterizované stavby bez jakékoli idey architektury a estetické 

hodnoty se nám přesto dnes mohou jevit i velmi estetické nebo nad nimi z hlediska 

estetiky architektury běžně vůbec nepřemýšlíme. 

 

Žákova pravidla pro vhodnost architektonického objektu v krajině mohou dnes 

znít poněkud banálně, nicméně stále platí, například esteticky nevhodná stavba 

nikdy nebude v krajině působit dobře a neúčelná zase bude činit obtíže lidem, kteří ji 

obývají nebo užívají. K jakýmkoli zásahům do lokality, jejíž bohatství spočívá v její 

celistvosti a neporušenosti, je třeba přistupovat obezřetně. 

 

 
Obr. 3: jihočeská krajina. Snímek jsem pořídil v létě roku 2010 na mobilní telefon, tuším, že v okolí Kardašovi 
Řečice. Rybník a typická selská stavení se stodolami. Příznačná krajinka jižních Čech, budovaná bez idey architektury. 
Chybí pouze jaderná elektrárna Temelín (taktéž bez idey architektury) 

 

K požadavkům estetické libosti, funkčnosti a účelnosti stavby i v kontextu 

okolí, krajiny a regionu, které vyslovuje Ladislav Žák, se dnes váže otázka 

ekologičnosti. 

                                                           

16 BAUDRILLARD, Jean. Pravda nebo radikálnost architektury. In KRATOCHVÍL, Petr. O smyslu a interpretaci 
architektury. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005. s. 176. 
ISBN 80-86863-04-02. 
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Téma ekologické architektury se zrodilo v 70. letech 20. století v návaznosti na 

vznik nových ekologických teorií a hnutí a také po zkušenostech s energetickou krizí. 

Příroda byla do té doby vnímána spíše jako vnější součást kompozičního 

celku objektu, jako exteriér, který se dotýká interiéru stavby a měl by s ním být 

v určité harmonii, jako zdroj inspirace a zásobárna materiálů nebo jako symbolický 

životní rámec.17 

Jak uvádí Petr Kratochvíl v publikaci Zelená architektura. „Ani ti vůči přírodě 

nejcitlivější architekti se však dlouho příliš nezajímali o to, jak moc energetických a 

materiálových zdrojů jejich stavby z přírody odčerpávají. Energetická krize 70. let 

z tohoto tématu rázem učinila – alespoň v západním světě – zásadní problém 

výstavby: vztah přírody a architektury začal být vnímán na pozadí energetických 

toků.“18 

Podstatou ekologické architektury není pouze minimalizování spotřeby energií, 

ale také důsledná volba přírodních materiálů a citlivé zasazení do přírodního rámce. 

Současným stěžejním tématem architektury je také oblast high-tech, využívání 

nových materiálů či postupů a propojování architektury s digitálními technologiemi; 

lidská stavba jako umělá inteligence v síti, domy jako velké počítače v dynamickém 

proudu informací. 

Viz následující kapitoly. 

 

 

Krajiny „t řetího sv ě ta“ 

 

Dřívější vývoj v utváření naší urbanizované evropské krajiny, kdy lidé ještě 

neměli sílu téměř demiurgovu, měnit ze dne na den a nenávratně ničit, lze srovnávat 

se způsobem obhospodařování krajiny v zemích dnešního „třetího světa“ v místech, 

kde se ještě převážně udržuje zdejší kulturní a zemědělská tradice nezdeformovaná 

překotným kapitalismem nebo jinými způsoby. 

  

„Máte-li možnost cestovat do takzvaně velmi zaostalých zemí, zjistíte, že tam, 

kam ještě nezasáhla pomoc, ať už ze zahraničí nebo od nějaké levicové vlády, je 

stopa lidského konání v krajině – včetně architektury – velmi kulturní a symbiotická. 

                                                           

17 KRATOCHVÍL, Petr. Jakou barvu má zelená?. In Zelená architektura.cz. Praha : Galerie Jaroslava Frágnera a 
Architectura, 2008. s. 20. ISBN 978-80-254-3160-3. 
18 KRATOCHVÍL, Petr. Jakou barvu má zelená?. In Zelená architektura.cz. Praha : Galerie Jaroslava Frágnera a 
Architectura, 2008. s. 20. ISBN 978-80-254-3160-3. 



24 

 

Pojmy jako ekologie, trvale udržitelné stavění či tvorba krajiny, tam nejsou známy, a 

přitom je na první pohled zřejmé, že příroda netrpí, lidé jsou relativně spokojení a 

projíždějící architekt i laik se shodnou, že obdělaná krajina i architektura jsou v ladné 

harmonii. 

Architektura a „urbanismus“, respektive využívání krajiny tady vzniká 

spontánně, ale i racionálně a logicky, protože na nic jiného nejsou prostředky. A tato 

racionalita je vztažena na všechny a na všechno.“19 

  

Píše Petr Suske na základě vlastních zkušeností v knize Ekologická 

architektura ve stínu moderny a zlehka tak navozuje romantický mýtus ztraceného 

ráje. Jedná se ovšem pouze o rovinu krajinné architektury. 

Klíčem ke krajinné harmonii v těchto oblastech je právě neporušené lidské 

měřítko zásahů do okolní přírody. Člověk se v krajině otiskuje téměř doslova svýma 

rukama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19 SUSKE, Petr. Ekologická architektura ve stínu moderny. Brno : ERA, 2008. s. 81. ISBN 978-80-7366-112-0. 
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Architektonický objekt a jeho okolí 

 

Značně znepokojen vývojem, pouští se Ladislav Žák do ostré kritiky nízké 

úrovně tehdejší architektury čtyřicátých let minulého století, Běduje nad záplavou 

špatného vkusu a architektonického kýče. Stavby takto špatné pak podle něho 

nenapravitelně ničí přírodní prostředí a znehodnocují tak i stavby jinak velice zdařilé, 

které jsou ovšem ve výrazné menšině. 

Špatnou úroveň staveb zapříčiňují nové nepřeberné různosti stavebních hmot 

a konstrukcí spojené s rychle se střídajícími architektonickými módami a trendy. Dále 

je na vině zrychlený společenský vývoj a vzestup některých sociálních vrstev 

obyvatelstva. Žák odsuzuje „nepravdivou líbivost stavby“, kdy měšťanské domy 

napodobují šlechtické paláce a lidové nebo venkovské domy zase příbytky 

měšťanstva. 

 

„I nejznamenitější stavba je znehodnocena, nalézá-li se v záplavě staveb 

bezcenných nebo jsou-li v jejím okolí takové stavební hrůzy.“20 

 

Je nasnadě zmínit známý obraz dnešních satelitních městeček a okrajových 

částí větších měst bez jakékoli vize, kdy jedna špičková stavba je obklíčena a 

deformována všemi sousedními v okolí, případně rozoranými volnými parcelami a 

stavebním ruchem. 

Tone v záplavě recyklovaných citací od antiky, přes secesi, po minimalismus. 

Spojí se s okolím v jeden mocný kašovitý proud. 

Od různých autorů nalezneme podobné definice příznačně znehodnoceného 

prostoru městského charakteru, suburbie, sprawl, junk-space neboli brakový prostor, 

nebo poetická sídelní kaše. 

 

 „Jestliže space-junk, kosmické smetí, jsou lidské odpadky, které zaneřáďují vesmír, 

pak junk-space, brakový prostor, je to, co po sobě lidstvo zanechává na této 

planetě.21 

… 

                                                           

20 ŽÁK, Ladislav. Obytná krajina. Praha : S.V.U Mánes, 1947. s. 119. 
21 KOOLHAAS, Rem. Brakový prostor. In TICHÁ, Jana. Architektura v informačním věku. Praha : Zlatý řez, 2006. 
s. 95. ISBN 80-902810-8-7. 
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„Brakový prostor je politikum: závisí na zrušení kritičnosti v zájmu pohodlí a 

potěšení.“22 

… 

„Pohodlí je nová Spravedlnost.“23 

 

I z této neuspořádanosti se ovšem vynořují určité vzorce. Ty se přirozeně 

rozvíjejí od individuálních nebo menších skupinových rozhodnutí ze zdola na rozdíl 

od definování a kontroly shora dolů, aplikované mnohokrát ve dvacátém století.24 

Koolhaas charakterizuje tento prostor také jako pavučinu bez pavouka, 

architekturu pro masy, kde je každá trajektorie naprosto jedinečná.25 

Velká urbanistická řešení nebyla nikdy příliš úspěšná, protože plánování často 

opomíjelo právě ony přirozené postupy formování města od individualit, které si nyní 

vyžadují pozornost, čímž byly částečně založeny problémy současnosti. 

 

Člověk jedná samozřejmě a krajinu si od nepaměti podmaňuje, jak jen mu to 

jeho ekonomické a technické zázemí dovoluje, buduje v ní nejen města, ale také 

dopravní infrastrukturu, těží suroviny, získává energii. Není nic překvapivého, že 

příroda byla, je a bude předmětem podnikatelských zájmů. Tyto zájmy se o estetiku 

krajiny pochopitelně nezajímají.  

Krajina se tak živelně urbanizuje, až do té míry, že dnes už pravděpodobně 

není míst v Evropě, která by více či méně nepodléhala lidskému urbanismu a 

globalizaci. 

Jak píše Petr Suske, krajina se pak ale může změnit tak, že už ji lidé budou 

obývat jen s obtížemi (a také už nikdy nebudou chodit pěšky).26 

 

Struktura dnešní univerzální globální aglomerace, suburbie, se podřizuje 

automobilové dopravě. Rozměry ulic jsou předimenzované a vzdálenosti obytných 

celků od míst, kam se váží nezbytné lidské aktivity nebo kde se jen něco děje, je 

                                                           

22 KOOLHAAS, Rem. Brakový prostor. In TICHÁ, Jana. Architektura v informačním věku. Praha : Zlatý řez, 2006. 
 s. 104. ISBN 80-902810-8-7. 
23 KOOLHAAS, Rem. Brakový prostor. In TICHÁ, Jana. Architektura v informačním věku. Praha : Zlatý řez, 2006. 
s. 104. ISBN 80-902810-8-7. 
24 BATTY, Michael. Města, komplexita a vznikající řád. ERA 21. 2011, 5, s. 28-30 
25 KOOLHAAS, Rem. Brakový prostor. In TICHÁ, Jana. Architektura v informačním věku. Praha : Zlatý řez, 2006. 
s. 100. ISBN 80-902810-8-7. 
26 SUSKE, Petr. Ekologická architektura ve stínu moderny. Brno : ERA, 2008. s. 14. 
ISBN 978-80-7366-112-0. 
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často příliš velká. Ulice jsou bez života v místech, kde domy oddělují zdi, i když 

procházíme obytnou zónou. 

 

Podle Jana Gehla je dění, které se odehrává mezi budovami v zásadě 

podstatnější a významnější než samotné budovy. Architektura by pak měla sloužit 

především tomu, aby umožňovala a nejlépe sama napomáhala společenskému 

životu, protože lidé se učí a poznávají jeden od druhého, potřebují vidět obličeje a 

slyšet lidské hlasy.27 

Pokud se budeme skutečně uzavírat ve volném čase ve svých domech, v 

zahradách se zdmi, v nákupních centrech a pouze se přemisťovat autem z jednoho 

podobného místa na druhé, morfologie města budoucnosti bude tak jako tak 

poměrně asociální. 

 

„Jednou z nepřehlédnutelných vlastností nové výstavby je její zvláštní 

sebestřednost. Je to obzvláště patrné u nově vznikajících satelitních nákupních a 

zábavních center. Jejich vazba na okolí se omezuje pouze na automobilové dopravní 

napojení. Jinak jsou svému okolí zcela cizí až nepřátelská – okolní příroda je vlastně 

obtěžuje svou klimatickou nestálostí a různorodostí. Bohužel podobný přístup 

vykazuje i řada novostaveb v centrech měst. I tady zřejmě představa o pohybu ve 

městě dává přednost autu a metru a technickým službám před chodcem, kterému 

jsou vymezeny jen určité části města a hlavně vnitřní prostory (pasáže, dvorany) 

vytvářející samostatný (někdy i ekonomicky) uzavíratelný svět.“28 

 

 

Prostory, simulakra 

 

Zaměříme-li se na ještě na ony uzavíratelné světy v jejich souvislostech, 

obnažíme-li jejich funkcionalitu bez duše, zjistíme, že jsou simulakry vrstvenými v 

prostoru a čase, nebo spíše protékajícími tam a zpět v nikdy nekončícím opakování 

téhož. 

                                                           

27 GEHL, Jan. Život mezi budovami : Užívání veřejných prostranství. Brno : Nadace Partnerství - Program partnerství pro 
veřejná prostranství a Jan Gehl, 2000. ISBN 80-85834-79-0. 
28 SUSKE, Petr. Ekologická architektura ve stínu moderny. Brno : ERA, 2008. s. 64. ISBN 978-80-7366-112-0. 
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Jejich taktika je rafinovaná, čím významnější se stává prostor v rámci svého 

prostředí, tím lépe kryje svými filozofiemi a švitořivým ruchem úspěchu holou 

prázdnotu, která po odhalení křičí. V důsledku ztráty úspěchu přichází i pád prostoru. 

V této souvislosti bych rád uspořádal například výzkum subjektivního vnímání 

místa ve čtvrti londýnské City v okolí kontroverzního objektu banky Lloyds před a po 

odhalení závažných finančních problémů zmiňované bankovní instituce. 

 

 
Obr. 4 a 5: instituce-dómy, jejich architektura a jejich světy; Sir Richard Rogers: Lloyds building (1986), na druhém 
snímku jedna z budov sídla EU. 

 

Tato místa jsou sociálně a psychologicky determinována, harmonie lidského 

sídla s prostředím je zde problematická, ať už jde o měřítko jedné stavby, čtvrti nebo 

města, ať už se zaštiťují skvělou architekturou či nikoli. Jsou odpojena. 

 

Jsou opakem architektury ticha, jak o ni uvažuje Juhani Pallasmaa, kdy 

zážitek z architektury odstíní veškerý vnější ruch a nás nabádá ke kontemplaci i 

k úvahám o sobě. Jsou protikladem stálosti, kotvící člověka v jeho existenci i v 

v lidském společenství.29 

Proti mnohomluvnosti v architektuře se v různých dobách a z různých 

pohnutek vyslovovali také například Le Corbusier, Adolf Loos nebo Tadao Ando, 

kteří ve ztišení a mlčenlivosti shledávali v podstatě vnitřní bohatství, které nemusí být 

výrazněji stavěno na odiv. 

 

Míra entropie města jakoby vzrůstala přímo úměrně s globalizací. Čím více 

virtuálních struktur a sítí je připojeno, tím se fyzická blízkost vzdaluje. 

                                                           

29 PALLASMAA, Juhani. Šest témat pro příští milénium. In KRATOCHVÍL, Petr. O smyslu a interpretaci architektury. 
Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, 2005. s. 27-28. ISBN 80-86863-04-2. 



29 

 

Ráz krajiny a kvalita přírodního prostředí, charakter velkoměsta i mikroklima 

městského bloku jsou ovlivňovány architekturou a naopak. 

Samotné naše chápání prostoru je zvnějšku určováno krajinou, která nás 

obklopuje, demografickými parametry i architekturou, v níž se vše setkává. 

Podle Baudrillarda: 

 

„Architektura jen nevyplňuje prostor, ale prostor vytváří.“30 

 

Pozastavíme se ještě u myšlenek Jeana Baudrillarda. 

Postmoderní velkoměsto označíme jako jeden ze symbolů jedenadvacátého 

století, s jeho skylines, kýčovitými satelity i špínou chudinských čtvrtí nebo bídou 

okrajových slumů, s jeho globalizující pop-kulturní, pop-politickou i ekonomickou 

rozpínavostí. 

Toto město je pestrou fata morgánou, neustále pulzujícím prostorem, kde 

zůstává téměř bez rozdílu, je-li den nebo noc, i pouští. 

Pouště, které nastavují zrcadlo, jsou bez filozofie, kultury a architektury, 

poukazují na prázdno, radikální nahotu, jež je v pozadí všech ustanovení lidských 

vztahů. 

Lidské dílo jako extenzi pouště zahlcuje opakování, lidské stavby jsou 

metaforami této cyklické prázdnoty. Kultura vyvstává jako přelud a stálost simulakra. 

Krajina je filmové plátno, kde se promítá virtuální architektura. Estetika 

surface-play je modem vnímání postmoderního člověka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

30 BAUDRILLARD, Jean. Pravda nebo radikálnost architektury. In KRATOCHVÍL, Petr. O smyslu a interpretaci 
architektury. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005. ISBN 80-86863-04-02. 
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Architektonický objekt v místním a regionálním rámci 

 

Nové, staré, p ůvodní 

 

Vrátíme-li se ještě naposledy k Obytné krajině, autor zde barvitě popisuje 

malou horskou vísku Hostišov na Táborsku a jako ilustrační příklad pro vztah 

architektonického objektu se svým okolím využívá domku spisovatele Jaroslava 

Herbena, který zde Herben nechal postavit podle návrhu Jana Kotěry. 

 Tento dům byl jediným nově vzniklým objektem ve vsi, a když například za 

Herbenem přijel jeho dobrý přítel, malíř Antonína Slavíček, nemohl tuto stavbu 

dlouho vystát pro její zářivou novost a měl za to, že hyzdí celou ves. 

 Žák se snaží definovat podmínky, pro vstup stavby do určitého prostředí a 

dochází k závěru, že by měla být postavena ideálně ze zdrojů místního původu a 

obvyklým způsobem pro dané místo.31 

 Tuto problematiku ovšem dále nerozebírá, spokojí se s konstatováním, že 

soulad staré vsi s krajinou byl přirozený, pravdivý a opravdový. A že i kdyby nová 

moderní stavba využívala místní obvyklé materiály a technologie a přizpůsobila se 

tvarově a dispozičně okolní zástavbě, bude svým způsobem umělá, zdánlivá a lživá 

právě svou snahou o nenápadnost. Autor dále přesouvá těžiště svých úvah 

k nemožnosti architektonické a stavební aktivity v místech, kde by tím mohly být 

porušeny místní a krajinné hodnoty. 

 

Peter Zumthor se k problematice nového a starého vyjadřuje takto: 

 

„Každá nová stavba zasáhne do určité historické situace. Pro kvalitu tohoto 

zásahu je rozhodující to, zda se podaří vybavit Nové takovými vlastnostmi, které 

vstoupí do smysluplného jiskřivého vztahu se Stávajícím. Protože aby mohlo Nové 

najít své místo, musí nás nejprve podnítit k tomu, vidět Stávající v novém světle. 

Hodíte kámen do vody. Písek se rozvíří a znovu usadí. Výzva byla nutná. Kámen 

našel své místo. Rybník ale už nikdy nebude stejný jako předtím“32 

 

                                                           

31 ŽÁK, Ladislav. Obytná krajina. Praha : S.V.U Mánes, 1947. s. 119. 
32 ZUMTHOR, Peter. Promýšlet architekturu. Zlín : Archa, 2009. s. 17. ISBN 978-80-901926-1-4. 
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V době moderny a v duchu její tradice bylo hojně používáno materiálů, jako je 

sklo, ocel a beton, mimo jiné k vytyčení jasné hranice budovy a okolní přírody. 

Dnes ovšem stále více vybízí příroda architekty ke společnému dialogu 

v rámci jejich díla, jelikož ti disponují vyspělejším technologickým zázemím, které jim 

umožňuje stavby přírodě opět navracet. Projevuje se také změna paradigmatu 

v postmoderní architektuře, ta ustanovila přírodu jako svůj vzor, přičemž architektura 

by měla být přírodou umělou s organičností, růstem i metabolickými přeměnami a 

stárnutím.  

Vzrůstá důraz na vhodné napojení se na primární strukturu přírody, a také na 

pečlivý výběr přírodních materiálů, roste obliba dřeva, stavba se individualizuje. I 

skutečně (post)moderní architektonické objekty se takto mohou dostávat opět blíže 

přírodě a krajině, v níž jsou situovány. 

 

 
Obr 6: Snøhetta: sobí pavilon, pozorovatelna v norském národním parku. Jednoduché spojení kovu, skla a dřeva, 
přísně geometrických tvarů s organickými. Monument v krajině. Dovre, Norsko, 2011. 
 

 

Regionální kulturní tradice 

 

Petr Suske poukazuje na fakt, že v různých částech naší planety se různí 

chápání rodinného příbytku i jeho vztahu s okolím, rovněž pak jsou velice odlišné 

typické formy sídelních celků. Rozdíly jsou dány jak klimatickými podmínkami, tak 

architektonickou i kulturní tradicí a sociálními habity společnosti. 
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Integrace architektury do krajinného a regionálního rámce a tvorba v kontextu 

pak přispívá nejen k ekologii krajinného celku, ale také k ekologii duše. Podílí se na 

tvorbě identity kraje i jedince.33 

 

  
Obr. 7: Level Architects: House in Fuji, 2011                        Obr. 8: Katsushika Hokusai: Pohled na horu Fuji 

 

Na fotografii vidíme prezentaci postmoderní japonské architektury, která 

obsahuje jasné odkazy k tradičnímu zobrazování krajiny v japonském dřevorytu či 

tušové malbě. 

Objekt byl postaven na místě s daným krajinným rámcem a jasnou 

dominantou, která sama o sobě není bezpříznaková. Situováním hlavního pohledu 

tímto směrem autor zvýrazňuje ideové etalony samotného Japonska. Architekt svým 

dílem osobitě vzdává poctu japonské tradici, aniž by se dopouštěl jakéhokoli 

anachronismu. 

Tvrzení, že některé stavby mohou být známé a slavné jen kvůli fotografii, je 

nezpochybnitelné a toto médium lze také snadno využít k vytvoření určité 

manipulativní iluze, ale komunikace je dnes založena na globálním šíření digitálních 

obrazů, nezbývá, než potenciální iluzi přijmout. 

Globálně se šíří i diskurs architektury, neustále se tak potkává globální 

s místním a regionálním. 

 

Existuje ovšem i jiný pohled na moderní japonské betonové stavby: 

„Výstavba budov z hrubého a těžkého betonu zadusila křehkou japonskou 

sensitivitu a přivodila ještě mnohem vyhrocenější střet s přírodou.“ 

                                                           

33 SUSKE, Petr. Ekologická architektura ve stínu moderny. Brno : ERA, 2008. Např s. 118. ISBN 978-80-7366-112-0. 
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 Kengo Kuma je přesvědčen, že lidstvo potřebuje nahradit tento materiál a 

znova v sobě objevit úctu k přírodě, bez které nemůže přežít jedenadvacáté 

století.“34 

 

 S vypůjčenými pojmy od Václava Cílka lze konstatovat, že architektonický 

objekt bude v krajině působit dobře, v ideálním případě, pokud se v něm ve své 

jedinečnosti snoubí krajina vnitřní a krajina vnější. 

 

Níže uvádím charakteristiku typického arabského, evropského a amerického 

domu podle Petra Suskeho:35 

 

Arabský dům 

 

V arabských zemích a na severu Afriky se dům otvírá do centrálního dvora a 

do ulice nebo do krajiny se uzavírá – žádná okna ven. Je to dáno uzavřeností rodiny 

islámského světa, ale hlavně je to reakce na příliš teplé klima – podobný dům 

existoval i ve starém Egyptě nebo Římě. Jednotlivé domy jsou organizované okolo 

úzkých uliček, které poskytují stín. Rozdíl teplot v chladnější uličce a na teplejším 

vnitřním dvoře umožňuje přirozenou „klimatizaci“ obytných místností pomocí 

průvanu. Rovné střechy jejich domů byly rovné nejen proto, že zde málo pršelo, ale 

především se vzhledem k velkým teplotním rozdílům mezi dnem a nocí daly využít 

jako obytné prostory. …“ 

 

Evropský dům 

 

Oproti tomu ve střední a severní Evropě je dům organizován okolo kamen či 

pece. Hlavním problémem zde je odjakživa drsná zima. Letní vedro tady nikdy nebyl 

takový problém – navíc charakteristické těžké konstrukce se těžko přehřály. Dům se 

otvírá okny do krajiny – ale i na náves nebo ulici, aby byla zaručena vyhlídka stejně 

jako komunikace s obcí. Dům je zpravidla rodinným sídlem a buduje se i pro budoucí 

potomky. Je proto solidní a staví se zpravidla tak, aby dlouho vydržel. 

 

                                                           

34 KUMA, Kenzo. Návrat k materiálům. In TICHÁ, Jana. Architektura: tělo nebo obraz?. Praha : Zlatý řez, 2009. s. 37. 
ISBN 978-80-902810-0-4. 
35 SUSKE, Petr. Ekologická architektura ve stínu moderny. Brno : ERA, 2008. s. 32. ISBN 978-80-7366-112-0. 
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Americký dům 

 

Typický dům Severní Ameriky je svou podstatou podobný domu evropskému. 

Logicky, protože má v Evropě kulturní kořeny. Organizace společnosti, zejména její 

nezbytná mobilita, z něj ale udělala spíše tržní, spotřební předmět. A to výrazně 

ovlivňuje jeho formu – je více mobilní, unifikovaný, respektive univerzální, spíše lehký 

než solidní – vyměnitelný podle místa pracovní příležitosti, bez významnějších 

historických kořenů. 
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krajinné hodnoty, hodnoty místa a čas 

 

„Loutkové divadlo se hraje s marionetami, jejichž vztahy-provázky směřují 

vzhůru. Loutková krajina je druhem kosmické krajiny, vztahy mezi nebem a zemí jsou 

v ní natolik intenzivní, že někdy cítíme provázky visící z nebe. Stanová střecha 

katedrály svaté Barbory přímo ukazuje, že celá stavba je zakotvena v nebi. Je 

vytahována nahoru a udržována napětím v meziprostoru. V Kutné hoře se ocitáme 

někde mezi podnětnou a nebezpečnou hlubokostí zemských kořenů a slunečními 

výšinami nebe v kontrapunktu mručení země a andělských hlasů, aniž máme 

zpočátku možnost si vybrat.“36 

 

Kutná Hora je skutečně mimořádné místo, ať už jde o hlavní architektonické 

památky, katedrálu sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, katedrálu s kostnicí v Sedlci nebo 

jen o atmosféru města i okolí a charakter krajiny. 

Pro tvůrce to znamená, že nemůže ani přidat, ani ubírat by neměl v okamžiku, 

kdy je umělecké dílo takové, jaké jednoduše má být. 

Stejně tak jsou lokality vzácné a neporušené nebo místa s jedinečným geniem 

loci, kde již přítomná konfigurace lidských staveb, přírodních krás a krajiny jen těžko 

snáší následný výraznější zásah, aniž by nebyla nějakým způsobem poškozena. Zde 

se rozprostírá blažené ticho architektury a božskost přírody. 

V Kutné Hoře najdeme kromě výjimečných historických památek také 

výjimečnou „fata-morganickou“ stavbu, továrnu Phillip Morris v nejtěsnějším 

sousedství Sedlecké katedrály. 

Přílišné zobecnění a dotažení myšlenky do krajnosti by nicméně mohlo také 

znamenat téměř nemožnost architektonické působnosti. Nelze opominout důležité 

hodnoty míry a uměřenosti, tak významné už pro smýšlení antického člověka, a jejich 

roli v zásahu do prostředí. 

Architektonická nebo stavební činnost je kulturní akt nesoucí stovky i tisíce let 

staré civilizační vrstvy. 

 

Renesanční architekt a filozof Leone Battista Alberti zmiňuje jiné pozoruhodné 

a objektivně neurčitelné faktory, ovlivňující vhodnost či nevhodnost stavby v určitém 

prostředí. 

                                                           

36 CÍLEK, Václav. Makom : kniha míst. Praha : Dokořán, 2007. s. 18 . ISBN 978-80-7363-120. 
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Jde o lidské příběhy a postřehy, tradované v určité oblasti, které označují 

některá místa i z blíže nevysvětlitelných důvodů za vhodná či nevhodná. 

 Téměř každá vesnice má dodnes své tajemné příběhy, pojící se k určitému 

místu a události. Nabývají často až mytické povahy, některé zůstávají živé, některé 

už jen matně podbarvují kolektivní vědomí zdejších lidí a celkový kolorit kraje. 

  Alberti píše: „Je také vhodné promysliti se vší bedlivostí, co v minulých dobách 

odvodili ze společného pozorování zkušení lidé, i když takových případů je dosti 

málo. Některá místa mají totiž v sobě od přírody cosi tajemného, co přispívá 

k šťastnému nebo k nešťastnému životu.“37 

 

Krajinné hodnoty, stejně tak i estetické, až duchovní hodnoty architektury, 

podporuje ušlechtilé stárnutí. Stárne-li krajina, do níž člověk vstupuje s úctou a 

pokorou a využívá ji jen do té míry, aby ji nepůsobil zásadní a nevratné škody, stává 

se inspirativní pro lidský život. Je živá ve svém kontinuálním a zároveň cyklickém 

proměňování, vzniká zde kontrast mezi Novým a Starým, mezi dynamikou proměn a 

stálostí, otevírá se spára, die Fuge. 

Pokud je stavba lehce ošlehaná lety, v nichž sloužila nějakému účelu, 

vyzdvihne to její kvality, na druhou stranu také prohlubuje nedostatky. Zapomnění 

může být svým způsobem novým začátkem, jinde se vrství čas a ladí harmonie 

místa. 

 

Čas v architektuře můžeme chápat v různém pojetí. Je to čas historický, který 

se akumuluje, spojený neodmyslitelně s dobou vzniku objektu a s jeho stářím, pevně 

ukotvený ve hmotě materiálu, formě a konceptu. 

V lineárním procesu stárnutí se objevuje dynamický čas, který se váže na 

kontexty užívání a funkce architektonického objektu. Jsou to simultánní procesy, 

dynamické proměny a dění uvnitř, je to také život mezi budovami. 

Budova může být chápána jakou souhrn vektorů, zaměřených sil, 

v ohraničeném území a zvolené časové jednotce, jako programy v kontextu. 

„Způsob, jakým člověk vstupuje do budovy a pohybuje se v ní, tvoří vektory. 

To, co chrání před deštěm, chladem, hlukem a zloději, tvoří plášť. Vektory aktivují; 

pláště definují.“38  

                                                           

37 ALBERTI, Leone Battista. Deset knih o stavitelství. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 
1956. Kniha první: o obrysech, s. 21-43. 
38 TSCHUMI, Bernard. Vektory a pláště. In TICHÁ, Jana. Architektura v informačním věku. Praha : Zlatý řez, 2006. 
s. 75. ISBN 80-902810-8-7. 
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Není pak nakonec způsob ubíhání času, který se člověku otevírá v určitém 

místě primárním určujícím faktorem prostoru? 

A tyto mnohé prostory, střídající se během běžného dne člověka, do značné 

míry ovlivňují jeho pojímání času i subjektivní pociťování vlastní existence. 

 

Místo nakonec může být předmětem našeho estetického zalíbení, stejně tak 

jako umělecké dílo, dochází k nehybnosti času dosažené kontemplací, 

suspendováním kauzality a transcendováním prostoru.39 Prostory a místa tak 

zásadním způsobem mění naše ukotvení v současnosti i v sobě samém, 

napomáhají, aby se člověk neztrácel v minulosti nebo budoucnosti nebo naopak 

ztracenost a zmatení podporují a činí člověka nešťastným. 

 

Peter Zumthor přirovnává architekturu k hudbě, která je uměním v čase, a kde 

se pracuje s pojmy melodie, harmonie, rytmu nebo lidského hlasu. V moderním pojetí 

hudby se celkem běžně nakládá také s disharmonií, lomenými rytmy, fragmenty a 

shluky tónů i s nediferenciovaným hlukem, což můžeme vztáhnout i k architektuře. 

Architekt by se ovšem neměl nechat pohltit výrazovou expresivitou, která se mu 

nabízí. 

 

„Myslím, že současná architektura by v zásadě měla disponovat stejně 

radikálním přístupem jako musica nova. Tento požadavek však má své hranice. 

Pokud se kompozice stavby zakládá na disharmonii a fragmentech, na 

přerušovaném rytmu, na shluku prvků a porušování struktury, dílo sice může nést 

poselství, ale pochopením jeho výpovědi zanikne zvědavost a zůstane jen otázka po 

užitečnosti stavby v praktickém životě.“40 

Architektura je podle Petera Zumthora mimojiné „vnější schránka a pozadí 

okolo plynoucího života, žíla citlivá na rytmus kroků na podlaze, na soustředěnost při 

práci, na klid spánku.“41 

 

Obecně lze konstatovat, že stavba neprospívá lépe svému prostředí, pokud 

bude omšelá stářím nebo zarostlá stromy, v případě, že jí beznadějně chybí koncept 

                                                           
39

 LIESSMANN, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc : Votobia, 2000. s 65. ISBN 80-7198-444-2 

40 ZUMTHOR, Peter. Promýšlet architekturu. Zlín : Archa, 2009. s. 11. ISBN 978-80-901926-1-4 
41 ZUMTHOR, Peter. Promýšlet architekturu. Zlín : Archa, 2009. s. 38. ISBN 978-80-901926-1-4 
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zahrnující historické nebo dynamické proudění času zasazené do obecně lidského 

kontextu okolí. Musí také oslovovat naše emoce a rozum.42 

 

Nekvalitní stavby nebo urbanistické projekty tokem času nezkvalitní, byť se 

mohou pro své okolí a obyvatele jevit snesitelnějšími a čekání na nějaký zcela nový 

zásadní impulz bude zbytečné nebo přinejmenším velmi dlouhé. 

 

Není třeba příliš poukazovat na problém sídlištní výstavby. Jestliže ovšem 

přicházíme nebo přijíždíme k většímu městu v České republice, jsou to právě sídliště, 

která nás z dálky vítají, která jsou nejnápadnější částí města z hlediska krajinného 

horizontu a morfologie. Halucinogenní nové nátěry jednotlivých panelových budov 

pak jen stvrzují marnost podobných „vylepšení“ nekvalitního sídelního celku a 

marnost celkově. 

Otázkou do budoucna bude stárnutí dnešních moderních staveb a celků jako 

je například komerční zóna v Praze na Pankráci. Stěží můžeme odhadnout, zdali se 

někdy nestanou podobnými smutnými mementy, jaké lze dnes spatřit na Jižním 

městě. 

Dostáváme se opět k uzavíratelným světům, které sice mohou mít 

transparentní fasády, tenké hranice, umě předstírající, že i za nimi jde stále o veřejný 

prostor v souladu s veřejným zájmem, harmonický vztah architektonického objektu 

s okolím to nicméně nezaručí. Na některých místech jednoduše získáváme spíše 

pocit umělosti, prázdnoty a virtuality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

42 ZUMTHOR, Peter. Promýšlet architekturu. Zlín : Archa, 2009. s. 38. ISBN 978-80-901926-1-4 
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Krajina, město a kyberprostor 

 

Transformace m ěsta 

 

Město je reliktem a atrakcí pro turisty, hlásal už McLuhan. A dá se uvažovat, 

že už dnes může být i překážkou pro další kulturní a civilizační rozvoj, protože velké 

procento obyvatel z různých důvodů nedosáhne na výhody koncentrované městské 

společnosti, na sociální a kulturní kvality, nebo je neumí využít. 

S rozvojem kyberprostoru se objevují možnosti vhodného využití technologií, 

které zlepšují obyvatelnost menších celků. Lidé se mohou tímto způsobem přiblížit 

přírodě a krajině, aniž by přicházeli o spojení s „real time“ světem. Na jedné straně se 

utváří sprawl příměstských objastí, na straně druhé je tradiční vesnice, která nabývá 

podoby mikroprostředí s globálním rozpětím.43 

  Město se přebudovává po sítích, kde se staví virtuální metropole v 

kyberprostoru. 

Těžko si lze představit, že by někdy vzniklo bez asynchronní komunikace, 

která se váže na fyzickou přítomnost materiálu, ovšem slova i obrazy zvěčněné na 

hliněných tabulkách nebo zdech chrámů, historie i kulturní statky se dnes znova 

oddělují od pevné hmoty, matriálu papíru, kamene, plátna. Dematerializují a 

decentralizují se, obíhají prapodivným nervovým obalem Země. Vazby mezi různými 

místy mohou být silnější při obrovské prostorové vzdálenosti než v sousedství. 

Takto se proměňuje krajina dneška, a to, jak může být vnímána. William J. 

Mitchel přichází s pěkným příměrem, když vedle sebe klade změny v pojetí města a 

rozvinutí novějších nervových struktur na starém ještěřím mozku u člověka. 

 „Digitální prostor je pevně zabudován v širších společenských, kulturních, 

subjektivních, ekonomických a imaginativních strukturách žité skutečnosti a 

v systémech, v jejichž rámci existujeme a pohybujeme se.“44 

Virtuální je tedy dnes již integrální součástí naší běžné reality. 

 

Když se chceme něco dozvědět, nemusíme vždy nutně někam chodit, ani 

mluvené slovo není podmínkou. 

                                                           

43 SASSEN, Saskia. Měřítko a rozpětí v digitálním globálním světě. In TICHÁ, Jana. Architektura v informačním věku. 
Praha : Zlatý řez, 2006. s. 29-38. ISBN 80-902810-8-7. 
44 SASSEN, Saskia. Měřítko a rozpětí v digitálním globálním světě. In TICHÁ, Jana. Architektura v informačním věku. 
Praha : Zlatý řez, 2006. s. 32. ISBN 80-902810-8-7. 
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Zdá se pochopitelné, že se tak ztrácí talent k ústní promluvě. Jak nedávno 

uváděla Petra Procházková v Lidových novinách, i negramotný Afgánec, kterého 

potkáte na ulici, disponuje většinou košatou řečí a velkými rétorickými schopnosti, ve 

kterých převyšuje „západního člověka“. 

V důsledku rozpínání kyberprostoru také klesá užívání tradičních městských 

prostor a veřejných míst. Interakce probíhá pomocí sociálních sítí, mailů apod. 

Přesouvání elektronických informací může být celkově rychlejší a efektivnější než 

přesuny lidí nebo zboží. 

Můžeme budovy nahrazovat systémy? Někdy zřejmě ano. 

 

 

Nová vizuální kultura 

 

Generativní postupy při vytváření obrazu nebo architektonického konceptu 

jsou fenoménem, který urazil dlouhou cestu až po dnešní postmoderní digitální 

epochu, zde teprve nalezl skutečně úrodnou zem, usadil se neochvějně 

v kyberprostoru a nabyl globálního významu. Jakýkoli hyper-reálný obraz může být 

vygenerován. 

Od hledání formy se dostáváme k hledání vhodného diagramu, ten se 

proměňuje změnou jediného parametru. 

Tisícinásobné překreslování totožných šablon středověkými čínskými mistry, 

náboženské ikony, Sýkorovy obrazy na základě kombinatoriky, to vše jsou pouze 

varianty a úpravy, s vypůjčením slova z diskurzu informatiky, analogové. 

Fotografie vydávané za reálné, zásadně změněné v grafických programech, 

viz Americký prezident Barack Obama, který na obálce časopisu ztratí svého 

společníka a pozoruje tak osaměle na ropnou katastrofu, znamenají pouze 

manipulaci s obrazem. 

Architektonické a urbanistické i umělecké projekty dneška ale vznikají přímo 

na základě nového estetického vnímání a radikálně odlišných estetických preferencí, 

které vycházejí z virtuální sféry. Objevily se virtuální postupy formování tvarů a hmot, 

které by bez digitálního parametrického navrhování nebyly myslitelné ani 

realizovatelné. Zrodila se zcela nová vizuální kultura, která se naučila orientovat 

podle jiných vizuálních systémů. Pracuje s generativními principy i s manipulací. 
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„Vidění se v různých historických etapách proměňuje, neboť je aktivním, 

interpretativním procesem, utvářeným komunitou a institucemi…“45 

 

Využívány jsou otevřené a nelineární struktury bez znatelných kompozičních 

os a center. Pravoúhle uspořádaný pravidelný karteziánský prostor je minimálně 

zakřivován, ale spíše změněn do zdánlivé organické či tekuté neuspořádanosti a 

neuchopitelnosti. 

Obsahy a procesy uvnitř objektu jsou vynášeny ven, vnější fasáda se 

medializuje. Je aktivním rozhraním mezi vnitřním a vnějším prostorem. Budova drží 

krok se současnou rychlostí událostí. 

 

„Pláště budov mohou být sestaveny z řady proměnlivých a promísených 

povrchů, jež jsou generovány počítači, aby následně jejich parametry byly zaslány 

přímo do továrny za účelem výroby ve skutečné velikosti.“46 

 

Krajina se tak stává extenzí virtuálna, ano, můžeme kauzalitu takto obrátit. Ve 

světě fyzické přítomnosti, ověřitelném všemi našimi smysly, lze spatřit zcela virtuální 

architektonický objekt či celou scenérii. Digitální data se zhmotňují do forem ve světě 

kolem nás. 

 

 
Obr. 9: Pezo von Ellrichshausen architects: Solo Houses                            Obr. 10: Loenhart&Mayr: Murturm, 2010 

                                                           

45 KŮST, František. Estetická role nových médií. In FILIPOVÁ, Marta. Možnosti vizuálních studií. Brno : Barrister & 
Principal a Masarykova univerzita, 2007. s. 114. ISBN 978-80-87029-26-8. 
46 FLORIÁN, Miloš. Digitální architektura. http://www.earch.cz[online]. 2009. Dostupný z WWW: 
<http://www.earch.cz/clanek/3807-digitalni-architektura.aspx> 



42 

 

První obrázek je render, nikoliv fotografie. Španělský architekt kráčí ve 

stopách moderny, ačkoliv využívá sofistikované technologie digitálního navrhování. 

Jeho projekt zlehka připomíná návrhy Karla Pragera nebo Ela Lyssického. 

Druhý obrázek je fotografie rozhledny na rakousko-slovinských hranicích od 

rakouských architektů Loenhart&Mayr. Jde o ukázku fraktálové architektury v její 

tvarově jednoduché podobě, ale s viditelně virtuálními esencemi. 

 

 

Virtualita v architektu ře 

 

Virtualita se v architektuře projevuje v mnoha aspektech. Digitální navrhování 

je dnes běžnou součástí praxe, vyvinuty byly zcela komplexní softwarové nástroje 

pro modelování forem, prostředí i sítí, napojené na výrobní procesy. 

Vznikající koncept lze také pomocí 3D tisku převádět do reálného modelu a 

navrhování stavět na multimediální bázi. 

Virtuální realita může být využita v praxi při společné práci několika odborníků 

na jednom projektu, ti mohou být rozeseti po celé zeměkouli a pracovat současně na 

jedné virtuální stavbě. 

Další společnou cestou architektury a virtuálna je výše zmiňované pronikání 

nové digitální vizuální kultury do podoby i funkcí dnešní architektury a krajiny. 

Virtualitu nalezneme také ve smyslu konstruované prázdnoty bez jakéhokoliv 

mentálního prostoru a tajemství, kdy stavba je pouze technicistní konstrukcí, 

přepisem diagramu a město jen aglomerací klonů. 

 

Riziko tkví právě v tom, že přístroj sám se ujme vedení a člověk bude pouze 

prodlouženou rukou stroje, která využívá celé škály jeho možností. Člověk propůjčí 

svou kreativní a estetickou volbu počítači. High-tech architektura si stanový vlastní 

kritéria kvality založené na vnitřní logice technické racionality, která přesvědčivě 

zastíní vše ostatní. 

 

Jean Baudrillard kritizoval Guggenheimovo Muzeum v Bilbau, podle jeho 

názoru je prostorovou chimérou, výplodem intrik, jež ve vedení vystřídaly formu a 
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„ready made“, protože všechny prvky pro kombinování jsou dané a pouze potřebují 

scénu.47 

Celý projekt navíc nesl stopu nenápadné industrializace umění a chytrých 

ekonomických spekulací. 

Podle mého osobního názoru je přesto, nebo právě i proto, Guggenheimovo 

muzeum pozoruhodné a fascinující architektonické dílo. 

 

 
Obr. 11 a 12: Frank O. Gehry: Guggenheim Museum Bilbao, 1997 

 

Jak píše dále Jean Baudrillard: „Člověk je jen technickým operátorem 

programu. To je ono virtuálno. Je to vyčerpání všech technických virtualit přístroje.“48 

 Architektura se tedy snadno stane umělou a virtuální, pokud jen vyčerpává 

své technologické možnosti a pokud pouze vyčerpává možnosti formování při 3D 

navrhování. Přirozená inteligence místa se tímto transformuje na inteligenci umělou a 

místo se změní na ne-místo. Krajina bude zvláštním tekutým prostorem převalování 

dat. 

 

„Je na nás, zda stojíme o tajemství, které je na překážku oné obecné 

estetizaci a oné mentální technologii kultury. A lze si představit, že v architektuře 

vyjdeme z genia loci, z potěšení z místa, a s vědomím věcí, jež jsou často nahodilé 

povahy, objevíme jiné strategie, jiné dramaturgie, které budou působit proti tomuto 

                                                           

47 BAUDRILLARD, Jean. Pravda nebo radikálnost architektury. In KRATOCHVÍL, Petr. O smyslu a interpretaci 
architektury. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005. s. 178. ISBN 80-86863-04-02. 
48 BAUDRILLARD, Jean. Pravda nebo radikálnost architektury. In KRATOCHVÍL, Petr. O smyslu a interpretaci 
architektury. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005. s. 1. ISBN 80-86863-04-02. 
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univerzálnímu klonování člověka, místa, budov, proti onomu vpádu univerzální 

virtuální reality.49 

 

Nebezpečí spočívá také ve vzniku dvojího města, v přílišné polarizaci 

uzavřených a po různých stránkách elitních míst v kontrastu k bezútěšným čtvrtím 

s chudým a nevzdělaným obyvatelstvem. 

Jak už bylo vícekrát zmíněno, veřejný prostor, který je založený mimo jiné na 

setkávání různých skupin lidí, tímto trpí. William J. Mitchel nastiňuje krajní případ 

vývoje města takto: „V krajním případě je před námi obraz města jako výbušného 

sousedství úpadkových a zanedbaných čtvrtí, obklopených teritorii psychopatických 

posledních mohykánů, zabarikádovaných ve svých elektronických pevnostech.“50 

 

V blízkosti hlavního města Spojených arabských emirátů, Abu Dhabi, je 

v současnosti plně aktuální projekt dokonalého města Masdar City na rozloze cca 

6km2 s plánovaným rozpočtem kolem dvaceti miliard dolarů. Ve městě by mělo žít 

zhruba 50 000 obyvatel, autorem projektu je kancelář Foster & Partners. 

Město je koncipováno jako nejdokonalejší lidské osídlení na základech 

nejmodernějších technologií, výsostného urbanistického řešení respektující také 

místní tradice, na předpokladech vzniku významného studijního a vědeckého centra 

a s premisou trvale udržitelného rozvoje.51 

Město, pokud bude realizováno, se může stát piedestalem lidské civilizace, 

bude ale pravděpodobně vykoupeno mnohem větším počtem ghett. 

 

 Považuji za nutné dodat, že technologie nenesou rozhodující podíl na 

negativních i pozitivních událostech minulosti, současnosti ani budoucnosti. 

Rozhodující je vždy člověk, který jimi disponuje.  

 

Na scéně postmoderní architektury ovlivněné postupy digitálního navrhování, 

estetikou virtuálního světa a novou vizuální kulturou, je možné, i díky digitálnímu 

přenosu dat, objevovat díla vytvářející fascinující prostory, architektonické objekty 

                                                           

49 BAUDRILLARD, Jean. Pravda nebo radikálnost architektury. In KRATOCHVÍL, Petr. O smyslu a interpretaci 
architektury. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005. s. 181-182. 
ISBN 80-86863-04-02. 
50 MITCHELL, William J. E-topia: : život ve městě trochu jinak. Praha : Zlatý řez, 2004. ISBN 80-902810-3-6. 
51 ADLEROVÁ, Iva. Masdar City : Technologický zázrak budoucnosti v poušti. http://21stoleti.cz/ [online]. 2010. 
Dostupný z WWW: <http://21stoleti.cz/blog/2010/12/22/masdar-city-technologicky-zazrak-budoucnosti-v-
pousti/> 
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značnou měrou kultivující veřejný prostor i krajinný ráz svou kvalitou i vybočením 

z ustáleného paradigmatu. Vedle ryze tradičního citlivého harmonického vztahu 

architektury s prostředím, můžeme obdivovat radikálně nový hold přírodě a okolní 

krajině. 

 Člověk snadno odsoudí neznámé a komplikované nebo kontroverzní dílo, 

pokud nedisponuje potřebným vizuálním kódem. Ochuzuje se pak o nevšední 

zážitek. Úkolem architektů i pedagogů je rozvíjet všeobecnou vnímavost i toleranci 

k jinému a nabádat k zamyšlení a interakci. 

  

 

Obr. 13, 14, 15: Marc Fornes & The Very Many: FRAC Centre, Orleans, 2011 

 

 
Obr. 16, 17, 18: MAD Architects: Absolute Towers, Mississauga, 2011 
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Obr. 19: MAD Architects: Absolute Towers, Mississauga, 2011 

 

 

The Very Many vytvářejí generativní struktury organických tvarů, výsledkem 

bývá drobná architektura pro interiér i venkovní veřejná prostranství se specifickou 

poetikou pojící se netradičním způsobem k určitému prostoru. Architektura je zde 

formou umělého života. 

Nové mrakodrapy Absolute Towers v kanadském městě Mississauga disponují 

jednoduchými elegantními zvlněnými liniemi, na skyline tohoto města v sousedství 

Toronta se objevují jako pomyslná třešnička na dortu. 

Ve srovnání s Very Many jde o zcela jinou dimenzi architektonického objektu, 

funkcí, měřítkem, materiály i tvary. Zatímco u menších organických struktur je 

navozován pocit blízkosti až intimity, kanadské mrakodrapy naopak počítají 

s dalekým horizontem a velkými vzdálenostmi, rozvinutou dopravní infrastrukturou, 

působí na úrovni velkoměsta, vstupují do dialogu s okolním krajinným profilem. 
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Socha v rozšířeném poli 

 

„V sochařství nebyla tradice nikdy tak silně zakořeněna jako v malířství, a 

proto když na přelomu století ztratilo svou platnost akademické modelování ideálních 

postav založené na (neo)klasických precedentech, nebylo jasné, co by je mohlo 

nahradit na pozici základního stylu práce.“52 

 

V období raného modernismu jasně převládalo malířství nad sochařstvím, pro 

sochaře vyvstával „paradoxní imperativ“ odhmotnění konkrétních tvarů, kterými se 

jejich práce odlišovala od malířství.53 

„Trojrozměrné umění ve vizuální představivosti moderního uměleckého světa 

zaujalo ústřední pozici až v několika uplynulých desetiletích; na počátku tohoto 

procesu stál v 60. letech minimalismus a hnutí arte povera či neo dada. Některými 

svými způsoby vystavování, v nichž se zaměřili na instalaci, razili cestu mnozí umělci 

zabývající se tímto druhem tvorby – nejvýrazněji ruští konstruktivisté.“54 

 

Mezi lety 1913-14, po Tatlinově návratu z Berlína a Paříže, začaly vznikat jeho 

malířské reliéfy ze dřeva, kovu, skla, štuku, lepenky i jiných materiálů, 

pravděpodobně inspirovány konstruovanými reliéfy Pabla Picassa i Archipenkovými 

konstrukcemi z různých materiálů. 

 V těchto Tatlinových pracích jde už o konstrukci bez předmětu, zkoumají 

prostorové vztahy a rozdílnost materiálních hodnot. Byly to první realizace v dějinách 

sochařství, jež se nezabývaly jakýmkoli způsobem napodobením reality. 

 Roku 1915 vytváří první rohové protireliéfy, které již využívají prostor s 

možností různých pohledů a nejsou omezeny na plochu desky. Tatlin tak chtěl 

demonstrovat "skutečné materiály ve skutečném prostoru". Protireliéfy již obsahují 

časovost, či latentní kinetismus. Tatlin vymezuje zorné pole a stupňuje prostorovou 

dynamiku. 

 

 

                                                           

52 FOSTER, Hal, et al. Umění po roce 1900. Praha : Slovart, 2007. s. 266. ISBN 978-80-7209-952-8. 
53 POTTS, Alex. Sochařská představivost a vidění sochy. In KESNER, Ladislav. Vizuální teorie. Praha : H&H, 2005. 
s. 324. ISBN 80-7319-054-0. 
54 POTTS, Alex. Sochařská představivost a vidění sochy. In KESNER, Ladislav. Vizuální teorie. Praha : H&H, 2005. 
s. 324. ISBN 80-7319-054-0. 
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Obr. 20, 21, 22: Constantin Brancusi: Bird in Space 1923; Antoine Pevsner: Developable Surface, 1939; 
Alexander Calder: Object with Red Discs, 1931 
 

V díle Constantina Brancusiho Bird in Space (1923) je uvnitř konceptu 

obsažena figura, což napovídá i jeho název. Je zde přítomna jakási tvarová esence, 

vycházející ještě z viditelného světa, zároveň s vizí letu nebo trajektorií pohybu 

křídel. 

 Developable Surface od Antoina Pevsnera je zcela autonomní konstruovanou 

abstraktní formou v prostoru. Object with Red Discs se opatrně vztahuje k místu a 

divákovi svou kinetickou hrou. 

 

Moderna přinesla osvobozený sochařský objekt, autonomní izolovaný tvar 

s určitou vnitřní integritou. 

V době postmoderní může být socha definována jako „socha v rozšířeném 

poli“ jak ji charakterizovala Rosalind Krauss. Tato socha, nebo možná by bylo 

přesnější označovat ji jako trojrozměrný sochařský objekt, se zcela oprošťuje od 

tradice zobrazování lidského těla sahající minimálně do dob antiky, není svazována 

ani konceptem modernistického integrálního objektu. 

Carl Andre označoval svá díla jako „věci“ nebo „místa“, Donald Judd jako 

„specifické fyzické objekty“, Claes Oldenburg jako „enviromenty“, prostředí. 
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Celkový tradiční rámec sochařské disciplíny se značně rozšířil, roztáhl se 

v prostoru i čase a definitivně přiřkl tvořivou autonomii recipientovi, který se později 

zapojuje, ač chtěně či nikoliv, přímo do tvorby uměleckého díla. 

Socha na sebe bere podoby prostoru setkání s divákem, prostorové scény 

nebo vyznačeného místa, je dílem v kontextech. 

 

 
Obr. 23: Ronald Bladen: Three Elements, 1965                                 Obr. 24: Sol LeWitt: modulární struktury 

 

Minimalismus, primární struktury. Minimalistické objekty komponované 

v krajině působí kontrastem jasných forem v rozmanitosti přírody, vzniká prostor 

s určitým napětím a prostorová hra, rozehrávající se mezi uměleckým dílem, divákem 

a krajinou, stimulující vidění a vnímání místa. 

„V Severní Karolíně byla ve venkovních prostorách umístěna ocelová verze 

díla Three Elements. Lichoběžníkovité tvary se zde zdají být znakem krajiny. 

Pozorovatelé vidí monolity již z velké dálky, ať se k nim přibližují z kteréhokoliv 

směru. Teprve v bezprostřední blízkosti lze skulpturu s jejími proporcemi a znaky, 

které oplývají současně monumentálností i lidskou dimenzí, úplně pochopit.“55 

 

Modulární objekty Solla LeWitta z druhé poloviny šedesátých let jsou 

počátkem konceptuálního umění. LeWitt zkoumá možnosti rastrování prostoru, jeho 

objekty jsou jasně vymezené ve své matérii, zvolený systém, záměrně co 

nejjednodušší, ovšem sugeruje nekonečné potenciální prostorové kombinace. Tyto 

objekty vnímám jako efemérní zhmotnění abstraktní myšlenky dynamicky rozvrhující 

prostor a sebe sama. 

                                                           

55 MARZONA, Daniel. Minimalismus. Praha : Slovart, 2005. 94 s. 
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Sol LeWitt proslul svým výrokem: 

 

„Myšlenka se stává strojem, který vyrábí umění“ 

 

Robert Smithson ve svém díle Spiral Jetty naopak vstupuje přímo do 

výsostného procesu tvorby krajiny a to aktem výrazně materiálním úzce spjatým 

s místem, pobřežím, jezerem, kamením i dnem. Sjednocuje člověka s krajinou, 

spojuje umělé a přírodní i duchovní a materiální. 

Krajina předkládá svůj ráz, je zdrojem a médiem sdělení, která může umělec 

následovat. Umělec i příroda se pak stejnou měrou podílí na tvorbě estetického i 

duchovního charakteru místa. 

 

 
Obr. 25: Robert Smithson: Spiral Jetty, 1970 

 

Modernismus s ideou pokroku se vyčerpal, vznikla nová pluralita, která 

nedovoluje dějinně-filozofickou orientaci a hodnocení umění. Postmoderna se 

ustanovila na základě plurality konceptů vědění, životních rozvrhů, vzorců jednání 

nebo rozdílnosti jazyků a kultur. Právě pluralita je pro postmodernu sjednocujícím 

prvkem.56 

                                                           

56 LIESSMANN, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc : Votobia, 2000. s 173-4. ISBN 80-7198-444-2 
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Konrad Paul Liessman cituje v publikaci filozofie moderního umění formulace 

hlavních aspektů postmoderního umění a architektury od amerického teoretika 

Charlese Jenckse. 

Je to „disonantní krása“ nebo „disharmonická harmonie“, která se projevuje 

v souběžnosti stylů, v roztříštěné jednotě zahrnující i vzájemné kolize. Dále pak 

„radikální eklekticismus“, tedy míšení různých kulturních kódů. „Elegantní 

urbanismus“ v architektuře, který se vyrovnává s přecentralizováním města 

prostřednictvím zájmu spíše o jednotlivosti a menší celky. Je to také 

„antropomorfismus“, neboli návrat k formám nějakým způsobem odvozených od 

lidského těla. Jencks zmiňuje ještě „návrat k obsahu“ často s podtextem parodie 

minulosti a to ve formě „anamnézy“ nebo „naznačené vzpomínky“. 

Nejvýraznějším aspektem je ovšem „dvojité kódování“, používání ironie, 

mnohoznačnosti a protikladu, kdy můžeme postmoderní dílo vykládat podle několika 

různých kódů.57 

Postmoderní architektura inscenuje svůj humanismus jako „návrat 

k nepřítomnému centru“ dále přesně cituji Liessmana: „jako touhu po prostoru 

společenství i jako doznání, že neexistuje nic adekvátního, co by ho zaplnilo – výraz 

všech ztracených jistot, které přesto mohou zůstat a být citovány již jen jako touhy.“58 

Podobně tak v umění na místo bezprostřednosti vyvstává nutnost odkazování 

a narážky na něco, co bylo základem „nezničitelné životní zkušenosti“, a již 

neexistuje. 

 

 
Obr. 26, 27: Rachel Whiteread: House, 1993 

                                                           

57 LIESSMANN, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc : Votobia, 2000. s 177. ISBN 80-7198-444-2 
58 LIESSMANN, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc : Votobia, 2000. s 178. ISBN 80-7198-444-2 
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Umění a digitální prostor 

 

Nejvýznamnějším médiem dvacátého století byla bezpochyby televize, 

postupem času všudypřítomná a na prahu nového tisíciletí i v České republice 

úspěšně digitalizovaná. 

Prostřednictvím televizního vysílání se formuje senzorický aparát dětí už od 

malička. Televize ovlivnila centrální nervový systém každého z nás. 

 

Tajemství taktilní síly televize spočívá v tom, že televizní obraz má nízkou 

intenzitu neboli definici a tudíž na rozdíl od fotografie nebo filmu nenabízí žádné 

podrobné informace o specifických objektech, nýbrž vyžaduje aktivní účast diváka“.59 

Neboli nutí diváka zapojit kromě zraku a sluchu ve velké míře také hmat, jakoby 

ohmatávat plynoucí tok obrazů a zvuků a vyplňovat prostory mozaikovité sítě. 

 

Prehistorie počítačů sahá do devatenáctého století. Charles Babbage se už ve 

třicátých letech devatenáctého století pokoušel vyrobit programovatelný stroj, který 

by dokázal ovládat jiné stroje pouhou změnou programu. 

Výrazný rozvoj programovatelných strojů přinesla až druhá světová válka. 

Stroje z tohoto období lze již označit jako předchůdce počítačů, které známe dnes. 

Využívaly se především pro vojenské účely. 

Přelomovým obdobím byla polovina šedesátých let, kdy počítač již urazil 

dlouhou trnitou cestu. Z této doby pochází také projekt ARPANET, předchůdce 

internetu i slavný Moorův zákon. 

Roku 1965 zveřejnil Gordon Moore v časopise Electronics Magazine svůj 

předpoklad, že: „složitost součástek se každý rok zdvojnásobí při zachování stejné 

ceny.“ Moore svou předpověď o deset let později ještě poupravil, dalo by se ale 

shrnout, že předpověděl, že počítače každé dva roky zdvojnásobí svůj výkon za 

stejnou cenu. Tento předpoklad pravděpodobně platí ještě dnes. 

Internet se masově rozmáhá v polovině devadesátých let, dnes jej užívá více 

než miliarda lidí po celém světě. V roce 2008 mělo připojení k internetu 42 procent 

domácností v České republice a dnes bude tento podíl ještě vyšší.60  

 McLuhan už v šedesátých letech hovoří o „globální vesnici“. 

 
                                                           

59 MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura. Brno : Jota, 2008. ISBN 978-80-7217-128-6. 
60 Zdroj: Český statistický úřad, 2008 
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Digitální média se v umělecké tvorbě začínají ozývat v 90. letech minulého 

století. Jak již bylo uvedeno, internet se postupně stal běžnou součástí 

každodenního života, pronikl rovněž do uměleckých projektů.  

Moderní digitální technologie proměňují komunikaci i percepci mediálního 

sdělení, proměňují tedy i tvorbu a percepci uměleckého díla, do kterých zásadně 

vstupuje postprodukce. Někdy mi připadá, že i naše vnímání začíná být 

postprodukční, sestavované, citující, recyklující. 

Většina kulturních objektů je dnes transformována do digitální podoby. 

Obrazovka počítače se stává prostředníkem pro setkávání s kulturou, je rozhraním, 

kde se aktualizuje sdělení nesené médiem. 

 

Všední život se estetizuje, design je všudypřítomný, umění je obrazově 

reprodukováno. 

Postmoderní komunikace založená na obrazech se snadno šíří digitálním 

éterem. Obrazy, se kterými se setkáváme dnes a denně, ať už jde o reklamu, 

ovládání mobilního telefonu, videoklip nebo fotografii v novinách, nás přirozeně 

obklopují. 

Naopak je pouze naší volbou, pokud se rozhodneme navštívit například 

kamennou galerii nebo muzeum umění.  

Provázanost těchto dvou obrazových světů, uměleckého a mimouměleckého, 

je dnes samozřejmá. „Lze dokonce tvrdit, že podstatná část moderního umění je 

založena na pronikání širší vizuální kultury do sféry umění: nejrůznější druhy tiskovin, 

typografické elementy, plakáty, reklamní a mediální snímky, fotografie a veškeré 

formy pohyblivých obrazů jsou klíčovou součástí výtvarného dění, od raných 

kubistických experimentů po současnou počítačovou animaci.“.61 

 

Objevují se multimediální díla, založená na sugestivní virtuální simulaci 

prostředí a interaktivitě. Člověk je návštěvníkem, pozorovatelem, posluchačem, 

vnímatelem i autorem zároveň, což mu umožňuje pocítit radost z nebývalé 

otevřenosti umění v kontrastu například s návštěvou retrospektivní výstavy kubismu. 

Nové digitální umění neklade vesměs nároky hlubších znalostí dějin umění, i 

když může obsahovat narážky a citace. Vyžaduje spíše elementární znalost 

vizuálního kódu digitálních médií. Zdánlivě může klouzat po povrchu., 

                                                           

61 KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Praha : Argo a Národní galerie, 2000. ISBN 80-7035-155-1. 
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Jeho funkce je nicméně založena na aktivizaci a aktualizaci vidění či vnímání, 

překódováním běžné reality či transformováním situace reálného světa do situace 

digitální. Vystupuje v protikladu k nátlakovému otupování a řízené infantilizaci ze 

strany masmédií, které jsou nicméně onou nekonečnou zásobárnou zdrojů pro 

digitální umění i pro postmodernu obecně. 

 Vedle čistě konceptuálních děl, opírajících se o složité myšlenkové 

konstrukce, jejichž těžko čitelné záznamy nebo poselství mohou být různě 

prezentovány a snadno také předstihnuty svou vlastní klinickou smrtí, existují díla 

promlouvající estetikou současných masmédií velmi bezprostředně a okamžitě i 

s rizikem určité absence hloubky. Je zde již známá pluralita možných přístupů, jež 

tvoří hlavní pilíř postmoderního umění. 

 

„Digitální umění se snaží ukázat různé podoby sociálně-technologických 

vztahů a uchopit prostor mezi autonomií, závislostí a symbiózou umění s médii, 

stejně jako lidí se stroji. Nová média v umění inovačním způsobem propojují různé 

stroje, organismy a sociální struktury do společných celků, přičemž mění hranice 

mezi přirozeným a umělým, fysis a techné.“62 

 

 
Obr. 28: Mengbo Feng: 2007WCSS120X240_01 

                                                           

62 KERA, Denisa. Nová média. http://www.artlist.cz/: databáze současného umění [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.artlist.cz/?id=149> 
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2007WCSS120X240_01 je počítačem generovaná čínská krajinomalba 

vycházející z dlouhé historie tradičního umění. 

Jako taková by měla obsahovat některé tradiční kvality, například vitální 

energii a přirozenost63. Byla by také spíše vnitřní krajinou než přepisem vizuální 

reality, krajinou v níž se snoubí pozorované a nastudované s osobností a emocemi 

umělce. 

Obraz 2007WCSS120X240_01 nenese fyzickou stopu autora. Z technického 

hlediskka jde o tisk a speciální temperovou podmalbu, kterou ale vytváří 

spolupracovník, specialista na barvy. Autor ve speciálním programu definuje 

kompozici a terén. Ten poté obaluje texturami, které jsou kombinací skenů starých 

krajinomaleb a textur ze softwarové knihovny. 

Klíč spočívá spočívá v historickém kontextu předloh, Mengbo Feng si jako 

vzor vybral čínské umělce 16. století, Čtyři Wangy, představitele takzvané literátské 

malby, kteří prosluli variováním typizovaných forem starých mistrů a seriální výrobou 

svých maleb. Tuto sérii děl provází autorovo motto: 

 

„Přijal jsem za svůj vzor čtyři Wangy a jako oni materiál znovu překóduji.“ 

 

Fengova idea sleduje tedy poměrně přesně šlépěje tradice, kudy kráčí dál až 

do naší digitální doby s nekonečným počtem virtuálních vizualizací všeho druhu a 

miliardami obrazů v bezedné studnici internetu. Zacházení se štětcem a tuší 

zastupuje v tomto procesu počítač a sofistikované metody tisku. 

Uvnitř Fengových krajin se prolínají dvě struktury, virtuální svět a jeho 

vizualita a kulturní ikonosféra.64 Vidíme naprosto „nereálné“ virtuální hory a barevné 

efekty, na hladině se zrcadlí text a prostor je tradičně euroamericky trojrozměrný. 

Symbolickým se stává i samotný proces jeho tvorby, v němž spatřuji paralelu 

k modernímu informačnímu boomu, neustálému třídění a přesouvání dat v digitálním 

překladišti. 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 Čínská malba : Mengbo Feng. Praha : Galerie Rudolfinum, 2008. ISBN 978-80-86970-75-2. 
64 Čínská malba : Mengbo Feng. Praha : Galerie Rudolfinum, 2008. ISBN 978-80-86970-75-2. 
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Obr. 29: Federico Díaz: Sembion, 2004             Obr. 30: Federici Díaz: Geometric Death Frequency-141, 2010 

 

Federico Díaz programuje postupy vzniku uměleckého díla, zadává podmínky, 

sestavuje diagram, vytyčuje hřiště, v jehož pružných mantinelech se bude hra odvíjet. 

V projektu Geometric Death Frequency-141 nebo v Outside Itself uvedeném na 

letošním benátském bienále předává valnou část tvorby instalace robotům. Ti pomocí 

senzorů reagují na okolní podněty a přizpůsobují svou práci. Stroj překonává sám 

sebe, rozšiřuje svou autonomii a v interakci s lidmi tvoří. 

 

Podle Ludvíka Hlaváčka, by pojem umělosti světa neměl být chápán 

negativně, ale spíše jako při-rozenost, jako něco, co s sebou přináší lidská svoboda 

a kreativita. 

 

„Úděl žít ve světě, který si člověk sám vytvoří, byl zřejmě vyjádřen mýtem o 

vyhnání z Ráje. Právě moment hluboké svobody a kreativity individua není 

myslitelný bez utváření umělých světů, modelů, symbolů, znaků. Každý umělý, 

člověkem vytvořený svět je nutně částečný a obsahuje možnost násilí. Možnost 

násilí však není naplněna pouhým faktem umělosti, nýbrž tím, že se umělý svět 

staví na místo pravého. Potenciálnímu násilí umělých světů lze tedy oponovat nikoli 

jejich odmítáním, ale naopak přijetím faktu jejich umělosti, částečnosti, která je 

kvalifikuje k tomu být předmětem neustálé korekce a přetváření, jak je pravidlem 

v otevřené společnosti“65 

 

Umění může nabývat podoby vize realizující se on-line prostřednictvím 

složitých digitálních a technologických procesů v interakci s divákem. Vyvstává pak 

jako prostředí pro přenášení mému. Konečný produkt není tolik podstatný. Spíše než 
                                                           

65 HLAVÁČEK, Ludvík. Umění, technika a otevřená společnost. In Orbis Fictus. Praha : Oswald, 1996. s. 10. ISBN 
80-85433-26-5. 
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materiální objekt vytváří se zaměřený objekt mysli v krajině dat s extenzí do 

„reálného“ světa. 

Umění, architektura i urbanismus se scházejí v konceptu umělého organismu 

symbioticky napojeného na primární struktury přírody. Paradoxně tak vzniká nová 

organičnost se zdroji v digitální kultuře. 

 

 
Obr. 31: Jakub Nepraš: Ayahuasca, 2007 
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Výtvarná část 

 

Téma a jeho uchopení 

 

Vždy jsem obdivoval modulární objekty od Sola LeWitta. Byl jsem zaujat 

jednoduchostí tvarů a celého systému, který lze pořádat podle libovolného vzorce a 

rozvrhovat tak prostor. LeWitt společně s dalšími minimalisty definoval novou podobu 

trojrozměrné sochařské tvorby, aby se definitivně vyvázala z tradičního zobrazování 

reálného nebo abstraktního tvaru. 

 V poslední době orientuji čím dál tím více svou pozornost směrem k současné 

architektuře. Oslovuje mne úžasná práce s materiály v rámci jasného konceptu, 

kterou se prezentují například Martin Rajniš, Petr Suske nebo Peter Zumthor. 

S velkým zaujetím zároveň sleduji vizionářskou scénu nové organické fraktálové 

architektury nebo architektury blobů. 

Má práce nese jasné vizuální podobnosti například s vyhlídkovými věžemi od 

Martina Rajniše. Jde ovšem o jinou dimenzi tvorby. Už LeWitt se důrazně bránil 

srovnávání minimalistických děl s architekturou, protože umělecké dílo není 

vytvářeno pro funkční využívání. 

Objekt, který jsem zkonstruoval a instaloval v krajině, sleduje její charakter, 

duch místa, reaguje na historické vrstvy a je koncipována stejnou měrou jako součást 

prostoru vizuálního i duchovního. Není funkční, snaží se promlouvat řečí 

trojrozměrného výtvarného díla. 

 

Vyvýšenou plání vede úzká asfaltová cesta, dvě stě metrů od vesnice se od ní 

směrem vlevo odpojuje prašná polní cesta. Na rozcestí roste osamělá lípa téměř 

dokonale pravidelného oblého tvaru sbíhajícího se do mírné špičky. Lípa je to malá, 

sotva přes deset metrů do výšky, přesto je výraznou dominantou místa i pohledu 

jemně se dotýkajícího vzdálených šumavských kopců. 

U druhé polní cesty, vpravo od asfaltky, procházíme podél řady samovolně 

vzrostlých bříz, osik a vrbin. Na místě jen lehce vyvýšeném ukončuje tuto řadu o 

něco vyšší, v sousoší propletená lípa s kaštanem, odkud z korun kluci takřka pohlíží 

hoře Kleť do očí. 
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Půjdeme-li po této cestě dále, jdeme vstříc geografické dominantě 

Českobudějovicka, hřebenu Blánského lesa s nejvyšším vrcholkem Kleťí. V blízkosti 

této cesty jsem umístil objekt, který jsem vytvořil. 

Budeme-li pokračovat v tomto směru, sledujíc spíše cesty dávno zaorané 

traktory, projdeme-li polem nebo naskrz mezí, dostaneme se k nejpozoruhodnějším 

z kapliček ze zdejší bohaté sítě těchto drobných staveb. Jsou zcela ztraceny v polích, 

neopravené, čnící zde jako němí zkamenělí svědci 18. či 19. století. 

Rozmístění kapliček označuje staré cévy miniregionu spojující okolí s jeho 

centrem, původně ranně gotickým venkovským kostelíkem s farou a hřbitovem. Po 

vyznačení na mapě jsou místa s kapličkami a křížky někdy až překvapivě 

geometricky uspořádány. 

Ze všech stran místní lehce zvlněné krajiny zde z reliéfu osobitě a 

s charakteristickým klidem vynořuje útlá kostelní věž. 

Okolí je protkáno průvody stožárů elektrického vedení, v dálce odpovídá věž 

teplárny o něco přísnějším tónem a poukazuje, že zdejší krajina je rovinatým 

hledištěm do rozevřeného jeviště šumavských kopců s pozoruhodnou směsicí 

vertikálních objektů vytvořených lidmi nebo přírodou, které dotvářejí konečný ráz. 

 

Lípa, vrby, stožáry, křížky, kapličky, komín, posedy, srnky a zajíci, panoráma, věž, 

svatá hora s vysílačem… 

 

„Až příště stanete před nádherným výhledem, udělejte si mentální poznámku 

ohledně toho, co se vám na něm zdá zajímavé. Řekněme, že je to zalesněné údolí 

s červeným statkem v dálce. Je tu pastvina se zašlým dřevěným plotem a stádem 

krav a mělký kamenitý potok na pravé straně pastviny blíže k vám. Pak se od výjevu 

odvraťte a uvědomte si prázdná místa ve vašem mentálním obraze. Co je na druhé 

straně vlevo od pastviny? Jsou kopce úplně pokryté stromy, jsou tam ještě další 

domy? Když se k výjevu znovu obrátíte tváří v tvář, bude najednou úplnější, protože 

jste k vašemu vidění přidali právě tyto prvky“66 

 

 

 

 

                                                           

66 ELKINS, James. Dívat se jinam a vidět příliš mnoho. In KESNER, Ladislav. Vizuální teorie. Jinočany : H&H, 2005. 
s. 359. ISBN 80-7319-054-0. 
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Realizace 

 

      

 
 

Objekt je zkonstruován ze čtyř do sebe vsazených zužujících se vrstev, které 

se směrem vzhůru pravidelně opakují. Hlavními konstrukčními prvky jsou smrkové 

plaňky dlouhé 85 cm, 3 cm široké a 1, 5 cm vysoké a špalíčky s rozměry 3x3x1,5 cm. 

Plaňky jsou spojeny bukovými tyčkami. Výška objektu je cca 2 metry, po instalaci o 

metr více. 

Objekt jsem instaloval v blízkosti cesty nad vesnicí Černice v prostoru, který 

pro mne znamená hraniční území nejbližšího okolí místního kostela, okolí, kde je 

kostel ještě „cítit“. V blízkosti jsou staré kapličky jak z jedné strany, kolem současné 

silnice, tak i z druhé, kde pravděpodobně bývaly cesty v dřívějších dobách. 

Umístěním objektu navazuji na historické kontexty. Tvarem objektu reflektuji tyto 

drobné stavby i viditelnou siluetu kostelní věže. 
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Didaktické vyžití tématu 

 

Didaktický projekt 

 

Didaktický projekt obsahuje tři části nazvané: ČLOVĚK, OBYDLÍ, KRAJINA. Je 

koncipována pro gymnázium, její část byla v praxi realizována na základní umělecké 

škole s věkovým rozmezím aktérů od pěti do devětadvaceti let. 

 

ČLOVĚK 

 

Téma: Člověk ve vztahu k sobě i ostatním lidem 

Věk: 12-14 let 

Typ školy: Gymnázium 

Počet hodin: max. 2 vyučovací bloky (1 blok počítán jako jeden a půl hodiny, 

což cca odpovídá dvěma spojeným klasickým školním hodinám) 

 

 

1 

námět: hádání barvy, na kterou ten druhý myslí 

koncept: já a ty, barvy, slova a představy 

motivace:  Zkuste uhádnout, na jakou barvu myslí váš spolužák, můžete volně 

navazovat rozhovorem o vlastních asociacích, rozdílnosti nebo 

překvapivosti pohledů. 

zadání:  Jeden ze dvojice si vybaví barvu a bude ji postupně představovat tomu 

druhému. Pomocí vlastností, které lze barevným tónům přisuzovat a pomocí 

metaforického vyjádření poodhalovat myšlenou barvu. Uvádění věcí přímo 

spojených s určitou barvou by bylo až krajní nápovědou v případě, že by se 

hádající opravdu nemohl trefit. 

výtvarný problém: expresivita barev, barvy a jejich psychologický účinek; barvy 

v sociálně-kulturní tradici 

technika: verbální vyjadřování představ a asociací 

přidaná hodnota: poznání barev v jejich psychologických a socio-kulturních vztazích 

na základě dialogického rozhovoru; názor jako výsledek dialogu 

výtvarná kultura: Van Gogh, Rothko, Kandinsky. 
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jiné kontexty: psychologie umění, Arthur Rimbaud, symbolika barev, sémiotika 

postup: utvoří se dvojice, vždy jeden napovídá a druhý hádá, poté mohou 

společně diskutovat 

cíl osobnostn ě-sociální: pochopení mínění a pocitů, zkušeností, způsobů dívání se 

druhého; hledání konsenzu 

cíl vzd ělávací: poznání barev, seznámení se s psychologickými vlastnostmi a socio-

kulturními významy barev 

reflektivní otázky: Může nést samotná barva nějaké sdělení? Jakým způsobem 

a jaké sdělení? Je rozdíl mezi tím, jak bude například zelenou vnímat Evropan, 

Arab nebo Ind? Jak vnímám zelenou já a jak ty? 

výstupy RVP: disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně 

volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření; je vnímavý k uměleckým a kulturním 

hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence; přispívá k vytváření a 

udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a 

empatii; s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné 

prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických 

vyjádření informací různého typu; používá s porozuměním odborný jazyk a 

symbolická a grafická vyjádření informací různého typu; je citlivý k míře zkušeností a 

znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci; rozšiřuje své poznání a chápání 

kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; respektuje různorodost 

hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; rozumí sdělením různého typu v 

různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně 

argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikativních situacích pomáhá 

dosáhnout porozumění 

kompetence RVP: kompetence k umělecké komunikaci; kompetence kulturní, 

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 

mezip ředmětové vazby: multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, 

český jazyk, jazyková komunikace, občanská výchova 

 

 

2 

námět: obrazy dvou věcí, jedné osobní a důvěrně známé a druhé patřící spolužákovi 

koncept: známé a neznámé; věc; objevování 

motivace: 2 věci, 2 obrazy, 2 lidé; každý nakreslí svůj předmět přinesený z domova, 

ale nesmí se na něj při tom dívat, pak nakreslí předmět toho druhého, pouze podle 
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slovního návodu spolužáka; své předměty si nesmí předem ukazovat. Jaký si, kdo 

přinese předmět? Jak jej nakreslí? Jak nakreslí předmět toho druhého podle jeho 

popisu? A budou se dva obrazy téže věci podobat? 

Zkuste se opravdu soustředit a poslouchat, co 

říká spolužák a jak to přesně myslí, ale nebojte se zcela odlišných výsledků, 

budou prostorem k diskuzi….. 

zadání: Přinést si nějaký osobní předmět, který dobře znám a na který se často 

dívám. Z paměti jej nakreslit. Pak nakreslit druhý, ten přinesený spolužákem, jen 

podle jeho slovní charakteristiky jeho vlastního přineseného předmětu. Při tvorbě 

postupovat poctivě a na předměty se nekoukat. Ani ten, který věc popisuje, by se 

neměl dívat, co právě kreslí druhý z dvojice. 

výtvarný problém: převést představu o věci do slovní a pak do obrazové znakové 

podoby; obrazový a verbální znakový systém 

technika: kresba pastelkami 

přidaná hodnota: porozumění druhému, jeho i vlastním představám ve vztahu 

k řeči a vizuálnímu diskurzu 

výtvarná kultura: Orbis Pictus, František Antonín Skála 

jiné kontexty: hudba, lodě ☺, sémiotika 

postup: Utvoří se dvojice. Každý nakreslí svůj předmět, na který se nesmí dívat. 

Pak nakreslí předmět spolužáka podle jeho verbálního popisu jeho předmětu. 

Následuje prostor pro rozhovor. 

cíl osobnostn ě-sociální : rozvoj porozumění druhému a jeho představám 

cíl vzd ělávací: porozumění tvorbě vizuálního znaku 

výstupy RVP: disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně 

volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření; účelně se zapojuje do společných 

uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo; přispívá k 

vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné 

úctě, toleranci a empatii; s ohledem na situaci a účastníky komunikace, efektivně 

využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických 

a grafických vyjádření informací různého typu; používá s porozuměním odborný jazyk 

a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu; vyjadřuje se v mluvených i 

psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, 

s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a 

k  možným pocitům partnerů v komunikaci; rozumí sdělením různého typu v různých 
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komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně 

argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikativních situacích pomáhá 

dosáhnout porozumění; respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností 

ostatních lidí 

kompetence RVP: kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně 

sociální, kompetence komunikativní 

mezip ředmětové vazby: osobnostní a sociální výchova, český jazyk, jazyková 

komunikace, občanská výchova 

 

 

3 

námět: malba autoportrétu se zavřenýma očima, portrét jako znázornění lidské 

hlavy, ale i identity 

koncept: autoportrét jako představa o sobě samotném 

motivace: Namalujte svůj autoportrét jako sebevyjádření, slovně reflektujte své 

pocity a vnímejte vyjádření ostatních. 

zadání: Jednou rukou, jednou barvou a se zavřenýma očima namalovat autoportrét. 

Při tvoření se spoléhat na svou druhou ruku a její haptické vjemy a na zkušenost. 

Reflektovat své počínání. 

výtvarný problém: převedení haptických vjemů do plochy, malba podle představy 

technika: malba prsty 

přidaná hodnota: Poznání aspektů sebe sama i osobnosti ostatních prostřednictvím 

malby autoportrétu a její reflexe 

výtvarná kultura: Šimotová, Kmentová, Van Gogh, Gutai 

jiné kontexty: psychologie umění, analytická psychologie, existencialismus 

postup: Zvolit barvu, zavřít oči, malovat a reflektovat. 

cíl osobnostn ě-sociální: Poznání aspektů sebe sama i osobnosti ostatních 

prostřednictvím malby autoportrétu a její reflexe 

cíl vzd ělávací: Autoportrét nejen jako fotografie obličeje, nýbrž také sebevyjádření 

osobnosti; seznámení s různými výtvarnými přístupy a možnostmi při tvorbě 

autoportrétu 

reflektivní otázky: Přináší otázky po vlastním já. Jaký k sobě máme vztah? 

„Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme?“ 

výstupy RVP: Disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují 

samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření 
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Je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást 

lidské existence 

přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 

založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; s ohledem na 

situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu; používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a 

grafická vyjádření informací různého typu; prezentuje vhodným způsobem svou 

práci i sám sebe před známým i neznámým publikem; rozšiřuje své poznání a 

chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; respektuje 

různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

kompetence RVP : kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně 

sociální, kompetence komunikativní 

mezip ředmětové vazby: osobnostní a sociální výchova, občanská výchova 

 

 

OBYDLÍ 

 

Téma: Bytost a jeho obydlí 

Věk: 12-14 let 

Typ školy: Gymnázium 

Počet hodin: max. 3 vyučovací bloky (1 blok počítán jako jeden a půl hodiny, 

což cca odpovídá dvěma spojeným klasickým školním hodinám) 

 

 

1 

námět: obyvatelé a bytosti, postavičky z hlíny 

koncept: bytost a místo 

motivace: dadaistická hra s druhovými jmény zvířat nebo také s postavami známými 

z pohádek a příběhů. Ty jsou napsány na lístek, rozděleny na půl a promíchány. 

Vznikají nová hravá jména bytostí. 

zadání: Zamyslet se nad vlastnostmi bytosti, na zahradě nebo v blízkém okolí najít, 

ukázat a popsat místo, kde postavička povětšinou přebývá a zodpovědět otázku, 

proč by se jí tam mělo líbit. Poté vymodelovat její podobu. 

výtvarný problém: modelace figurální plastiky 
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technika: modelování z hlíny 

přidaná hodnota: zamyšlení nad vztahem živé bytosti a určitého místa 

výtvarná kultura: František Skála, Charles Ray 

postup: Losování s lístečky, zamyšlení nad charakteristikou právě objevené bytosti, 

hledání místa, kde přebývá, modelování postavičky. 

cíl osobnostn ě-sociální : budování vztahu k prostředí, ve kterém žijeme, rozvíjení 

představivosti 

cíl vzd ělávací: poznávat materiál a naučit se základním pravidlům modelace tvarů 

výstupy RVP: disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně 

volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření; proniká do struktury a obsahu 

uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu; účelně se zapojuje do 

společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo; 

disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností a 

které formují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci; přispívá k 

vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné 

úctě, toleranci a empatii; rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává 

společenským i mediálním tlakům 

kompetence RVP : kompetence k umělecké komunikaci; kompetence osobnostně 

sociální; kompetence komunikativní 

mezip ředmětové vazby: osobnostní a sociální výchova 

 

 

2 

námět: obydlí pro bytost, domek, hnízdo, nora, pelech, pavučina… 

koncept: bytost a místo 

motivace: přenesení vymodelovaným postaviček na zamýšlená místa a rozjímání 

nad jejich dalším osudem 

zadání: Vytvořit obydlí nebo domek pro svého tvora, případně dotvořit stávající 

prostředí. 

výtvarný problém: konstrukce z nejrůznějších (přírodních) materiálů 

technika: spojování, svazování, pletení, lepení, konstruování 

přidaná hodnota: uvažování nad otázkami domova 

výtvarná kultura: František Skála, land art 

jiné kontexty: architektura, zoologie 
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postup: Rozmyslet, popsat případně načrtnout představu, obydlí vytvořit nebo 

zkonstruovat, instalovat. 

cíl osobnostn ě-sociální : budování vztahu k prostředí, ve kterém žijeme, rozvíjení 

představivosti 

cíl vzd ělávací: poznávat různé materiály a konstrukční postupy 

výstupy RVP: disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně 

volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření; proniká do struktury a obsahu 

uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu; účelně se zapojuje do 

společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo; 

disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností a 

které formují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci; přispívá k 

vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné 

úctě, toleranci a empatii; s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně 

využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických 

a grafických vyjádření informací různého typu; prezentuje vhodným způsobem svou 

práci i sám sebe před známým i neznámým publikem; respektuje různorodost 

hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; v nejasných nebo sporných 

komunikativních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

kompetence RVP : kompetence k umělecké komunikaci; kompetence osobnostně 

sociální; kompetence komunikativní 

mezip ředmětové vazby: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova 

 

 

3 

námět: propojování obydlí, vytvoření cestiček společenských míst a smluvených 

signálů 

koncept: komunikace v krajině 

motivace: také bytosti mají určitě své cesty a vynálezy… 

zadání: Společně navrhnout a realizovat komunikační síť mezi příbytky 

výtvarný problém: instalace nebo konstrukce z nejrůznějších (přírodních) materiálů 

technika: instalování, konstruování, spojování, svazování, lepení 

přidaná hodnota: vytváření pozitivních mezilidských vztahů 

výtvarná kultura: František Skála, land art 

jiné kontexty: urbanismus 
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postup: Rozmyslet, popsat případně načrtnout představu, realizovat cestičky a 

spojnice mezi příbytky, vytvářet společná místa, zdokumentovat a reflektovat 

společnou práci. 

cíl osobnostn ě-sociální : rozvíjet schopnosti spolupráce s ostatními, rozvíjet 

komunikační dovednosti 

cíl vzd ělávací: poznávat různé materiály a způsoby umělecké tvorby 

výstupy RVP: je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako 

důležitou součást lidské existence; účelně se zapojuje do společných uměleckých 

aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo; disponuje vědomostmi a 

dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké 

vyjádření; přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 

založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; s ohledem na situaci a účastníky 

komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i 

neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu; 

prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, 

spoluvytváří je a chrání; respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností 

ostatních lidí; v nejasných nebo sporných komunikativních situacích pomáhá 

dosáhnout porozumění 

kompetence RVP : kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně 

sociální, kompetence kulturní; kompetence komunikativní, kompetence občanská 

mezip ředmětové vazby: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova 

 

 

KRAJINA 

 

Téma: Krajina mýtů, krajina dneška, životní prostředí člověka 

Věk: 12-14 let 

Typ školy: Gymnázium 

Počet hodin: 5 i více bloků (1 blok počítán jako jeden a půl hodiny, 

což cca odpovídá dvěma spojeným klasickým školním hodinám) 

 

1 

námět: čtení příběhů z řecké mytologie, dramatizace některých scén, které se staly 

později náměty známých obrazů. 
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koncept: krajina jako jeviště 

motivace: čtení příběhů, tematicky laděné obrazové ukázky 

zadání: Vybrat si některý ze známých obrazů na motivy antických bájí a vytvořit 

krátkou dramatickou scénku nebo „oživený obraz“. 

výtvarný problém: dramatické zpracování tématu, vytvoření scénického rámce 

technika: dramatizace obrazového díla 

přidaná hodnota: přiblížení světa dávných mýtů 

výtvarná kultura:  Oscar Schlemmer i Herman Nitsch 

jiné kontexty:  divadlo, scénografie 

postup: Najít malířské dílo s tematikou antických bájí, vytvořit jednoduchou scénu a 

přehrát krátkou etúdu. 

cíl osobnostn ě-sociální : rozvíjet schopnosti spolupráce s ostatními, rozvíjet 

komunikační dovednosti 

cíl vzd ělávací: poznávání mytologie v kontextu výtvarného umění 

výstupy RVP: disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně 

volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření; proniká do struktury a obsahu 

uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu; účelně se zapojuje do 

společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo; je 

vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské 

existence; přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 

založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; prezentuje vhodným způsobem 

svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem; rozšiřuje své poznání a 

chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; respektuje 

různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; v nejasných nebo 

sporných komunikativních situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

kompetence RVP : kompetence k umělecké komunikaci; kompetence osobnostně 

sociální; kompetence kulturní; kompetence komunikativní 

mezip ředmětové vazby: osobnostní a sociální výchova, literárně-dramatický obor 

ZUŠ 

 

 

2 

námět: krátký animovaný film na téma každodenního života člověka - část první - 

výběr prostředí, návrhy kulis a postav 

koncept: krajina jako jeviště 
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motivace: promítání aktuálních záběrů z webkamer po celém světě 

zadání: Vytvořit podklady pro krátký animovaný film 

výtvarný problém: návrh scénického rámce, ztvárnění prostoru, časové rozvržení 

technika: kresba, malba, koláž, instalace… 

přidaná hodnota: multimediální charakter a současná temetika 

výtvarná kultura:  Andy Warhol, Jakub Nepraš 

jiné kontexty:  animovaný film, scénografie 

postup: Shlédnout on-line záběry, vybrat prostředí, načrtnout děj animace, načrtnout 

postavy, rozdělit si práci do skupin a začít s realizací. 

cíl osobnostn ě-sociální : rozvíjet schopnosti spolupráce s ostatními, rozvíjet 

komunikační dovednosti 

cíl vzd ělávací: vztahy mezi novými médii a uměním 

reflektivní otázky: Co je „reálné“? Co je „virtuální“? Co je „umělé“? 

výstupy RVP: disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně 

volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření; proniká do struktury a obsahu 

uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu; disponuje pracovními návyky, 

které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností a které formují jeho morálně volní 

vlastnosti a hodnotovou orientaci; účelně se zapojuje do společných uměleckých 

aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo; je vnímavý k uměleckým a 

kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence; aktivně 

přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a jejich předávání dalším 

generacím; přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 

založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; rozhoduje se na základě vlastního 

úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům; s ohledem na situaci a účastníky 

komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i 

neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu; 

používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací 

různého typu; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, 

spoluvytváří je a chrání; respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností 

ostatních lidí; v nejasných nebo sporných komunikativních situacích pomáhá 

dosáhnout porozumění 

kompetence RVP : kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně 

sociální, kompetence kulturní, kompetence komunikativní, kompetence občanská 

mezip ředmětové vazby: multimediální tvorba, osobnostní a sociální výchova, 

mediální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
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3 

námět: krátký animovaný film na téma každodenního života člověka - část druhá -  

animace 

koncept: krajina jako jeviště 

motivace: např. Film o filmu Fimfárum 2 

zadání: Vytvořit sekvence pro animovaný film, vytvořit konečnou animaci 

výtvarný problém: obraz v pohybu, časování 

technika:  fotografie, animace 

přidaná hodnota: především společná cesta k cíly… 

výtvarná kultura:  Andy Warhol, Jakub Nepraš 

jiné kontexty:  animovaný film, scénografie 

postup: Sestavit scénu, proměňovat ji podle děje, nafotit snímky, vytvořit animaci 

cíl osobnostn ě-sociální : rozvíjet schopnosti spolupráce s ostatními, rozvíjet 

komunikační dovednosti 

cíl vzd ělávací: vztahy mezi novými médii a uměním, zdokonalení technické 

zdatnosti 

výstupy RVP:  disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně 

volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření; proniká do struktury a obsahu 

uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu; disponuje pracovními návyky, 

které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností a které formují jeho morálně volní 

vlastnosti a hodnotovou orientaci; účelně se zapojuje do společných uměleckých 

aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo; je vnímavý k uměleckým a 

kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence; aktivně 

přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a jejich předávání dalším 

generacím; přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 

založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; rozhoduje se na základě 

vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům; s ohledem na 

situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 

komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 

informací různého typu; používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a 

grafická vyjádření informací různého typu; prezentuje vhodným způsobem svou 

práci i sám sebe před známým i neznámým publikem; rozšiřuje své poznání a 

chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; respektuje 

různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; rozumí sdělením 

různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná 
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sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikativních 

situacích pomáhá dosáhnout porozumění 

kompetence RVP : kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně 

sociální, kompetence kulturní, kompetence komunikativní, kompetence občanská 

mezip ředmětové vazby: multimediální tvorba, osobnostní a sociální výchova, 

mediální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
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Realizace 
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Závěr 

 

Zabýval jsem se vztahy mezi architekturou, uměním a krajinou v širších 

souvislostech. Téma jsem zpracoval v jeho teoretické, výtvarné i didaktické rovině. 

V teoretické části jsem zkoumal prostorové vztahy v krajině a jejich proměny. Ve 

výtvarné práci jsem specificky reflektoval místní prostředí, v didaktické jsem se 

zaměřil na převedení problematiky do podnětných didaktických úloh. 

Podle mého subjektivního názoru je nejhodnotnější výtvarná část, kde se mi 

podařilo maximálně naplnit má očekávání a cíle. Mohu pouze litovat, že objekt již 

neexistuje, alespoň ne vcelku a na svém místě, jelikož podlehl zkáze při silné vichřici. 

Při realizaci části didaktického projektu jsem si ověřil jeho použitelnost a 

výsledky i zájem o téma byly potěšující. 
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