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Bakalářská práce má charakter teoretické studie s výtvarným projektem a zabývá se 

krajinou ve městě, její vizuální hodnotou a významem krajiny pro člověka. Cílem práce je 

prozkoumání podob a možností různých pohledů na vizuální podobu městské krajiny 

s reflexí tématu ve vlastní tvorbě. Na podkladě teoretické části je následně vypracován 

návrh výtvarné řady přibližující téma žákům ve věku 10 – 12 let.  

Výsledkem práce jsou: analýza vizuální podoby městské krajiny, série obrazů na téma 

Krajina ve městě a návrh výtvarné řady pro výuku výtvarné výchovy v mimoškolních 

zařízeních. 
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The bachelor thesis is a study of landscape in a city from the visual point of view and its 

significance for a human being. The aim of the study is to explore the different forms of 

landscape and look into possible ways of how we can view it. The subject is further 

reflected in set of paintings. On the basis of the study, there is project designed on the 

topic for children aged from 10 to 12. 

Outcome of this work are: analysis of the visual forms of landscape in a city, set of 

paintings on the topic Landscape in a city and project for extracurricular art lessons. 
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1 Úvod 

Krajina v sobě propojuje člověka s přírodou, i se vším, co člověk kdy vytvořil. Kdyby nebylo 

krajiny, neměli bychom kde žít. Krajina tady byla před námi, ať už připisujeme zásluhy za 

její vznik silám přírodním nebo božským. Dennodenně ji přetváříme, ale nevytvořili jsme ji. 

Člověka tedy váže ke krajině vztah přinejmenším existencionální. Krajina je jak naším 

životním prostorem, tak poskytovatelem životodárných zdrojů. Proto, abychom přežili, 

tedy potřebujeme nejenom krajinu plnohodnotnou a různorodou. I když se od ostatní 

přírody odlišujeme svým intelektem a schopností vytvářet nové věci, zůstáváme na krajině 

a zdrojích, které poskytuje, závislí svým biologickým tělem. Čili z tohoto hlediska 

potřebujeme krajinu pro svou fyzickou existenci. 

Krajinu našeho nejbližšího životního okolí nazýváme domovem. Je místem, které důvěrně 

známe, dennodenně se v něm s jistotou pohybujeme a z dálek se do něj opět vracíme. 

Vytváříme si ke krajině vztah. V průběhu našich životů se do našich osobností vtiskuje 

charakter krajiny, ve které žijeme, a ten si pak neseme s sebou dál. Kvalita prostředí, tedy 

krajiny, má tak do jisté míry vliv na osobnostní kvality člověka, neméně však na rozvoj a 

udržování zdraví naší duševní stránky.  

Nejsem zrovna vyznávačkou sci-fi a možná i proto si nedokážu dost dobře představit mimo-

planetární život člověka. A i když je známo, že je člověk tvor přizpůsobivý, právě i díky 

tomu, že si dokáže hodně věcí uzpůsobit k vlastním potřebám, ze svého vlastního 

subjektivního hlediska usuzuji, že v důsledku odepření volného kontaktu s krajinou strádá 

člověk podobně, jako v důsledku odepření svobody. I kdybychom měli dostatek živin na 

přežití, přirozeně tíhneme po přírodním světle, prostoru, po rozmanitosti forem. I když 

tomu životní styl mnoha lidí ve městě možná protiřečí, pobývají většinu času v prostorách 

svých bytů, kanceláří, nákupních středisek, fitness center a dopravních prostředků, 

domnívám se, že v konečném důsledku se takovýto životní styl na kvalitě jejich života 

odráží. Proč by jinak neustále pátrali po nějakých nových návodech na zdravější a kvalitnější 

život? Proč by jinak každoročně někam cestovali, aby si odpočinuli?  

K tomu, abych se nad významem krajiny pro člověka zamyslela hlouběji, mne vedl osobní 

pocit ztráty a snaha o vyrovnání se s novým životním prostředím uprostřed rozsáhlé 
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sídlištní zástavby, s odlišnou tváří krajiny mého nového domova. Z tohoto záměru plynou i 

cíle této práce, ve které se přes obecné chápání pojmu „krajina“ a zamyšlením se nad 

různými možnostmi vnímání krajiny a pojetí její interpretace ve výtvarném umění snažím 

postupně zaměřit na prostředí městské krajiny a její specifické podoby, přičemž v důsledku 

původního podnětu kladu důraz také na přírodní složky v krajině. Vzhledem k rozsáhlosti 

tématu se zaměřuji především na techniku malby, také z důvodu využití této techniky při 

vlastní tvorbě praktické části práce. 

V praktické části práce reflektuji osobní pohled na městskou krajinu ve vlastní výtvarné 

tvorbě, konkrétně v malbě, přičemž se postupně zaměřuji na prostředí sídliště jako 

specifickou podobu krajiny svého nejbližšího okolí.  

Cílem pedagogické části je vytvoření návrhu na projekt přibližující téma žákům 

v podmínkách mimoškolního zařízení. Tento překládám v podobě návrhu krátké výtvarné 

řady, jejímž cílem je přispět k rozvoji vizuálního vnímání a hodnocení prostředí žáky a jejich 

schopnosti výtvarného vyjádření vlastního pohledu, stejně jako reflexi vlastních pohledu a 

sdílení pohledů ostatních. 

Úvodem bych také ráda vysvětlila použití termínu „krajina“ v rozsahu této práce. Vzhledem 

k tomu, že významy pojmů „krajina“ a „ příroda“ se v mnoha případech prolínají a rozsah 

jejich použití nelze vždy zcela zřetelně vymezit, používám v takových případech termín 

„krajina“ ve smyslu jeho významu definovaném ve slovníku spisovné češtiny jako „území se 

zřetelem k přírodnímu utváření“. (Lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR, 

2009, s. 149)  
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2  Krajina  

2.1 Význam a původ pojmu „krajina“ 

Krajina – pojem člověku tak běžný a na první pohled zřejmý. Nad jeho definicí však nejeden 

zaváhá a při hlubším zamyšlení dojde k závěru, že nelze obsáhnout význam tohoto slova 

jedinou větou, či jediným pohledem. Krajinu vnímáme jako prostředí, ve kterém žijeme, 

které nás obklopuje. Toto místo má charakter, který je dán jak způsobem, kterým je 

formováno, tak prvky, ze kterých se skládá. Tyto prvky se liší v závislosti na zeměpisných 

podmínkách, které jsou nedílnou součástí krajiny. Podle těchto charakteristik pak dále 

rozlišujeme různé druhy krajiny.  

Pod význam pojmu „krajina“ spadá také území nějakým způsobem vymezené. Krajina může 

být synonymem pro pojmy „země“ nebo „stát“. Pojem v sobě obsahuje rovněž slovo „kraj“, 

které definuje určitou oblast krajiny, nebo také jakousi hranici – okraj, čili mezní prostor 

něčeho daného. Podle těchto více či méně definovaných hranic lze krajinu rozdělovat 

podle regionů z hlediska územního, kulturního a historického, stejně tak i do oblastí 

z hlediska geomorfologického, biogeografického, či dalších.  

Přesněji je pojem „krajina“ definován ve slovníku spisovné češtiny jako „území se zřetelem 

k přírodnímu utváření“, ale také jako „kraj“, či „obraz zpodobující jeho část“. 

(Lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR, 2009, s. 149)  

Pro srovnání se podívejme na definici krajiny v online slovníku anglického jazyka The Free 

Dictionary. Pojem „country“ je na prvním místě definován jako stát a národ. Dále jako 

rodné místo, následně jako region a území rozlišitelné podle reliéfu a charakteristických 

biologických a kulturních prvků. Jako další význam pojmu je uveden „rural area“, čili venkov 

nebo oblast mimo město. Vývoj pojmu „country“ je v tomto slovníku shodný s informacemi 

v Online Etymology Dictionary, kde se uvádí, že pojem se od poloviny třináctého století 

vykládá jako „kraj, rodná zem“ a jeho původ vychází ze starofrancouzského pojmu contree, 

který sahá ještě dál do historie k lidovému latinskému pojmu (terra) contrata, což v 

angličtině znamená „(land) lying opposite“ nebo „(land) spread before one“, z latinského 

contra, což by se dalo volně přeložit jako „(země) ležící naproti“, nebo „(země) 
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rozprostírající se před člověkem“. Tento význam se zúžil ve dvacátých letech šestnáctého 

století na oblast venkova, který je protikladem oblastí městských. 

 V zákoně o ochraně přírody a krajiny (2010, s. 198) je krajina definována jako „část 

zemského povrchu s charakteristickým reliéfem tvořená souborem funkčně propojených 

ekosystémů s civilizačními prvky“. Václav Cílek (2011, s. 13), populární český spisovatel, 

geolog a filozof krajiny, popisuje v jedné ze svých publikací krajinu jako „určitý výsek souše, 

který má nějaký střed, určitou hranici či okraj a uvnitř té hranice leží pole nějakých 

víceméně jednotných vlastností“. Vyjadřuje zde však i myšlenku, že: „Krajina je obrazem 

lidí, kteří ji obývají.“  

Z výše uvedených definic tedy vyplývá, že krajina může mít různé vlastnosti, charakter a 

různé podoby, které můžeme pozorovat, poznávat a podle nich různé krajiny rozpoznat. 

Souhrnem charakteristických složek krajiny vznikají životní podmínky jejích obyvatel, jejichž 

charakter je krajinou do určité míry také formován. Zároveň však člověk svým způsobem 

života působí na utváření krajiny a jejího rázu. Navzájem se ovlivňujeme a zanecháváme 

v tom druhém své otisky. Krajina je stejně tak součástí lidského života, jako je člověk 

součástí krajiny.  

V jednom smyslu tedy chápeme krajinu jako více méně určité, vymezené a charakteristické 

území. Ale krajinu lze vnímat i obecněji jako tu viditelnou část naší země vnímatelnou 

smysly. Tedy asi tak, jak to vykládá etymologický slovník anglického pojmu, jako zem 

rozprostírající se před námi a vymezenou naším pohledem spíše než hranicemi. Pozdější 

zúžení významu na mimoměstskou oblast nabízí také představu spíše volného přírodního 

prostranství, tedy řekla bych, že v podobném smyslu, jaký stojí v slovníku spisovné češtiny 

„území se zřetelem k přírodnímu utváření“. 

2.2 Co všechno je krajina? 

Souhrnem definic z předcházející kapitoly by se dalo ve zkratce říct, že krajina je určitým 

způsobem definovatelné území, či prostor. 

Hana Fröhlichová se ve své bakalářské práci na téma Proměny krajiny snažila dospět k 

definici pojmu krajina z opačného konce, vylučovacím způsobem. Vycházela přitom z 

tvrzení Emila Hadače (1982), který konstatuje, že například dvorek, zahradu či remízek 
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bychom za krajinu označit nemohli. Fröhlichová (2010, s. 7) tak dochází k závěru, „že pro 

slovo krajina potřebujeme větší rozlohu a musí ji tvořit pevné, dostatečně velké útvary 

(kameny, hory, skály, lesy, louky, osady atd.)“ Tyto argumenty jsou z hlediska 

přírodovědeckého jistě opodstatněné. Ovšem interpretace pojmu krajina může být stejně 

tak individuální, jak se může lišit její vnímání u každého z nás. V podobném smyslu je 

krajina definována i v Evropské úmluvě o krajině (2000, s. 3), kde definice stojí přímo takto; 

„krajina znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je 

výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů“. 

Zdeněk Vašíček (1997-8, s. 12) analyzuje význam pojmu a jeho proměny v jednom ze 

svých textů Osud krajiny, krajina osudu, publikovaném v katalogu Proměny krajiny. Uvádí 

zde, že obsah termínu se na rozhraní 16. a 17. století začíná měnit hned v několika 

směrech jak ve Francii, tak v Anglii. „V roce 1549 se objeví ve významu malířského 

zpodobení přírodní scenérie ve Francii, v roce 1603 v Anglii. Ve Francii v roce 1573 a o 59 

let později v Anglii (konkrétně Johnem Miltonem) byl tento termín použit pro označení 

pohledu na přírodu z jednoho bodu.“ Na základě těchto faktů Vašíček konstatuje: „Krajina 

tehdy přestává být objektivně vymezeným územím, stává se závislou na pozorovateli, na 

individuálním pozorovateli, na jeho místu, stanovisku a pohledu. A pocitech. Tím, že do ní 

vstupuje, vytváří ji.“  

Tato osobní vnímání nám ve svých dílech interpretují také výtvarní umělci a nejeden by 

dokázal spatřit krajinu v zahradě či remízku, ba dokonce v drnu. Například zahrada je oproti 

otevřenému prostoru krajiny prostorem uzavřeným, obvykle viditelným způsobem 

vyhrazeným. Avšak člověk, kterému je přístup do otevřené krajiny z nějakého důvodu 

odepřen, ji může vnímat jako svoji krajinu. Promyšleným uspořádáním jednotlivých prvků 

se tvoří prostorové plány, které danému prostředí dodávají hloubku a formují prostor. I 

v umění lze pak k interpretaci tohoto typu prostoru přistupovat podobně jako ke krajině. 

Subjektivním pohledem výtvarníka lze tedy vidět krajinu mnohem různorodějším 

způsobem. Tuto kapitolu bych tak mohla uzavřít další myšlenkou Zdeňka Vašíčka, ve které 

konstatuje, že se zvětšujícím se množstvím unifikovaných informací, tedy jasně 

definovaných termínů, je vlastně více definován i náš pohled, tedy vidíme méně. (viz. 

Proměny krajiny, 1997-8., s. 19) 
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2.3 Krajina přírodní a krajina člověkem proměňovaná 

Je zajímavé, že i přesto, že i když člověk stále ve větší míře proměňuje okolí, ve kterém žije 

a denně se pohybuje, do syntetické podoby připomínající více jeho vlastní dílo než přírodu, 

mnoho lidí si spojuje pojem krajina v první řadě s krajinou přírodní, tedy s místy, která jsou 

utvářena převážně z přírodních prvků viditelných na povrchu a která by hledali mimo oblast 

města. K tomuto konstatování jsem dospěla v průběhu své práce, kdy jsem se například při 

sdělení tématu své bakalářské práce „Hledání krajiny ve městě“ setkala také s reakcemi 

typu: „Tak to se bude asi těžko hledat.“ (B-1, 2013) Toto je možná také důsledkem toho, že 

člověk má tendenci vnímat krajinu jako rozsáhlejší otevřený prostor utvářený různorodými 

prvky, přičemž ve městě je náš obzor mnohem omezenější čím dál tím dominantnějšími 

hradbami zástavby. Musíme však nutně vystoupat do horních pater budov, či na rozhlednu, 

aby se před námi otevřela krajina?  

Je obecně známé, že většina lidí se cítí příjemněji a bezpečněji v krajině, kterou člověk sám 

po tisíciletí obhospodařoval a upravoval. O tomto faktu se zmiňuje ve své práci i autor 

Stanislav Komárek (2008, s. 235-6), který uvádí, že právě krajiny s prolínajícími se složkami 

lidskými a mimolidskými jsou vnímány jako „půvabné“ či „harmonické“. Takovou krajinu 

nazýváme krajinou „kulturní“. Krajina „přírodní“, tvořená čistě přírodními prvky a silami, 

bez jakékoliv lidské stopy a zásahu, je již v dnešním světě vlastně nedohledatelná. Toto 

rozdělení je odvozeno, jak Komárek dále uvádí, z latinských termínů cultura – pěstování, 

vzdělávání. Značí tedy to, co nevzniká přirozeně a samozřejmě, ale vyžaduje péči a čeho si 

je třeba vážit jako nesamozřejmého. Jako opoziční je chápáno slovo natura, které značí to, 

co má být zrozeno, co povstává přirozeně, rodí se.  

Při pohledu na některá území, však může být až na pováženou, když se zamyslíme nad tím, 

do jaké míry o krajinu pečujeme a jakou mírou přispíváme spíš k její devastaci, jestli 

„kulturní“ je tím nejvýstižnějším termínem pro krajinu obhospodařovanou dnešní lidskou 

společností.  

Vezmeme-li tedy v úvahu skutečnost, že člověk svým jednáním působí na koloběh v přírodě 

do takové míry, že tím přímo či nepřímo činí zásahy do krajiny na celé zemi, těžko bychom 

po přírodní krajině pátrali. V civilizovaném světě bychom proto dnes raději mohli 

rozdělovat krajinu podle toho, jestli v ní převládají prvky přírodní, či prvky člověkem 
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vytvořené. Na webovém portálu Vítejte na Zemi jsem narazila na pojem „technologizace 

krajiny“, který tuto situaci celkem výstižně pojmenovává. Jeho uživatel jím poukazuje na 

skutečnost, že prostředí, které vytváříme, se až znepokojivě věrně podobá našim 

technologickým výdobytkům.  

  

Obr. 1: Obr. č. 1: Neznámý autor: Počítačový čip č. 1, 2010  

Obr. 2: Obr. č. 2: Neznámý autor: Moskva, západní část, 2009 

 

Zásahy současné civilizace do prostředí jsou čím dál necitlivější a rozsáhlejší. Narušují tak i 

půvab krajiny kulturní, utvářené našimi předky po dlouhá tisíciletí. Nad tímto problémem 

se zamýšlí ve své přednášce Město v krajině nebo spíše „městokrajina“?, konané v rámci 

Dnů zahradní a krajinářské tvorby, architekt Pavel Hnilička (2008, s. 7). Konstatuje, že tím, 

jak expandujeme do volné krajiny v touze po bližším kontaktu s ní, proměňujeme prostředí, 

ve kterém dnes žijeme, v něco, co už není ani město, ani vesnice, natož volná krajina. „Je to 

současná sídelní kaše, která v našich idylických obrazech začíná kynout.“ Jinými slovy, na 

zemědělských pozemcích ve stále větší míře vyrůstají místo přírodních plodin lidská sídliště, 

rozlehlé komunikace a rozměrné haly, které svou produkcí vlastně čím dál tím víc nahrazují 

funkce zemědělské krajiny. Přírodní prvky jsou z naší krajiny vytlačované stejně rychle jako 

z našich životů vůbec.  

Možná i proto dnešní člověk, více než kdykoliv předtím, tíhne k poznávání krás odlehlých 

míst a krajů, ve kterých zůstala příroda civilizací méně poznamenána. I filozof Karel Stibral 

(2005, s. 10) v jedné ze svých publikací, zabývajících se estetikou přírody a krajiny, uvádí, 

že: „Lesy, hory a skály, které dnes přitahují tisíce návštěvníků, kochajících se jejich krásami, 

byly pro naše předky ještě do 18. století příklady šeredna a ohavnosti.“  
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Obrazy dnešní příměstské krajiny: 

 

 

Obr. 3: Dokumentační fotografie: Praha – Západ, Zličín, 2013 (vlastní tvorba) 

 

 

Obr. 4: Dokumentační fotografie: Praha 13 - I, 2013 (vlastní tvorba) 

2.3.1 Virtuální krajina 

Velká část našich životů se dnes odehrává ve virtuálním světě. Málokdo se nad tím opravdu 

pozastavuje. Je to prostě skutečnost, směr, kterým se naše společnost vyvíjí. Virtuální 

realita existuje díky naší schopnosti zobrazovat věci a svět v mysli, vidět v představách. Je 

však nehmatatelná, tedy jenom zdánlivě skutečná, nebo potencionální, avšak v daný 

okamžik neexistující. Virtuální svět do velké míry dnes představuje svět počítačů a 
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moderních médií. Prostřednictvím nich vytváří člověk i virtuální krajiny, do kterých ve 

virtuální skutečnosti také vstupuje. Požitek a přínos virtuální krajin pro člověka by se však 

dal asi nejlépe srovnat s hodnotou a kvalitou virtuálních přátelství a vztahů. Uspokojení, 

které nám přináší, je jenom zdánlivé a hodně prchavé. Virtuální krajiny vytváří člověk 

v umění již po staletí, avšak nečiní tak proto, že by chtěl obrazem nahradit skutečnou 

krajinu. Výtvarník vytváří obraz, který je fyzicky skutečný, kdežto virtuální obraz krajiny mizí 

vypnutím a zapnutím přístroje, který jej promítá.  

 

Obr. 5: Obraz trojrozměrné matematické funkce vytvořený na PC 

2.4 Příklady přístupů k zobrazování krajiny ve výtvarném umění 

V rámci hledání krajiny ve městě se pokouším nalézat jak různé způsoby nahlížení na 

krajinu, tak různé způsoby zobrazení krajiny ve výtvarném umění. Přitom jsem se zaměřila 

zejména na malbu, vzhledem k tomu, že v praktické části s touto technikou sama pracuji. 

Námětem krajiny se zabývá mnoho umělců. Ke každému řešení námětu proto vybírám 

zástupce pouze jako příklady, na jejichž pracích demonstruji jednotlivé způsoby řešení.  

2.4.1 Krajina jako zahrada – zahrada jako krajina 

Estetický postoj k přírodě jako k dobrému dílu Božímu se objevuje ve středověku. 

Představa ráje se však podobá spíše zahradě než volné krajině. Zahrada tedy představuje 

v očích člověka ideální krajinu. Tato skutečnost dokazuje, že v tomto období pořád ještě 

převládá vnímání volné přírody jako místo nehostinné a nebezpečné. Oproti tomu zahrada 

představuje místo dobře známé a bezpečné, skýtající řád a jistotu. V eseji Zahrada v krajině 
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– krajina v zahradě uvažuje Karel Drhovský dokonce o tom, že se na zemi člověk neustále 

pokouší o vytvoření zahrady, ze které byl kdysi vyhnán. (viz Krajina – Zahrada, s. 15) 

Naopak v osmnáctém století začínají zahradní architekti v Anglii usilovat o vytvoření zahrad 

a parků, které by byly v souladu se skutečnou okolní krajinou tím, že upřednostňují 

organické formy před geometrickými a výsadba přechází plynule do volné krajiny. Nicméně 

krajinu pořád přetvářejí ve snaze dosáhnout její ideální podoby. Inspirací jim byly malby 

ideální krajiny klasicistních malířů. Za nejvýznačnější tvůrce Arkádií bývají považováni 

Nicolas Poussin a jeho současník Claude Lorrain. V Itálii v období barokního klasicismu 

přistupují umělci k zobrazování krajiny stejným způsobem jako k zobrazování lidského těla, 

tj. snaží se o její idealizování. Jde však pouze o představy autora a jeho smysl pro konstrukci 

přírodních prvků a architektury do vznešeného, harmonického celku.  

   

Obr. 6: Claude Lorrain: Odpočinek na útěku do Egypta, 1666 

Obr. 7: Lechona: Stourhead Garden, 2004 

 

Výše zmiňované pojetí zahrady nebo parku však více odpovídá krajině jako otevřenému 

prostranství než zahradě v pravém slova smyslu s jasně vymezeným uzavřeným prostorem. 

Ale i zahrada jako prostor v obvyklém slova smyslu může nabízet dostatek podnětů 

k malířskému řešení od tradičního pojetí krajiny jako prostoru až po abstraktní pojetí 

záznamu individuálního vidění a prožitků z místa. Takovým vděčným zdrojem inspirace se 

stala zahrada v Giverny Claudu Monetovi, který ji proslavil celou řadou svých maleb. Její 

prostředí, neustále se měnící jak v důsledku své biologické podstaty, tak v závislosti na 

roční a denní době či počasí, mu poskytovalo stále nové podněty k tvorbě.  
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Obr. 8: Claude Monet: Můstek přes leknínové jezírko, 1899 

Obr. 9: Claude Monet: Můstek přes leknínové jezírko, 1905 

 

Podobným způsobem se soustředil na malbu zahrady v období padesátých let dvacátého 

století Zdeněk Sýkora. Krajinomalbě se věnoval systematicky celou řadu let i po tom, co se 

proslavil jako originální představitel abstraktního konstruktivizmu. Jedním z důvodů, proč 

se Sýkora přesunul z volné krajiny do zahrady, byla také skutečnost, že ho k 

bezprostřední blízkosti domu víc připoutala mezní rodinná situace. (viz Samec, 2010, s. 12) 

Vzniká tak rozsáhlý soubor maleb zahrad. Prostor v tomto období vytváří kompozicí tvarů a 

barev a jejich vzájemnými vztahy. Zúžený prostor zahrady umožňuje Sýkorovi docílit 

v obrazech jak vyššího stupně abstrakce tvarů jednotlivých elementů námětu do barevných 

ploch, tak i nápadnou barevnou nadsázku. Dochází tím k potlačení prostorové perspektivy.  

   

Obr. 10: Zdeněk Sýkora: Modrá zahrada, 1960  

Obr. 11: Zdeněk Sýkora: Oranžová zahrada, 1959 
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V současnosti se s tématem zahrad potýká i řada dalších autorů, kteří také přímo pod 

názvem „Krajina – zahrada“ v roce 2010 společně vystavili svoje díla v Galerii města Plzně. 

Přicházejí tak s individuálním pojetím krajinomalby jako zahrady. Například Jiří Ptáček 

chápe jako zahradu i malbu volné krajiny, „…ve smyslu její ohraničenosti a vymezenosti 

formátem obrazu“ (Malina, 2010, s. 8-11). Podobně lze vnímat přístup k malbě krajiny i u 

dalších z této skupiny krajinářů, například u Pavla Mühlbauera, Igora Müllera, Františka 

Hodonského, či Václava Maliny. Jak sám Malina (2010, s. 7) popisuje svůj přístup k tomuto 

žánru, jedná se o nadčasové chápání krajinomalby, které „vychází z pojetí obrazu jako 

autonomního celku, jehož předobrazem je právě příroda“. Díky zaměření na vyjádření 

podstaty krajiny a jejích forem a ztvárnění určitých jevů, jako například rytmizace a 

prolínání prvků, vyjádření vzájemných vztahů a řádu v ní, dochází v obrazech těchto 

umělců k ještě vyššímu stupni abstrakce a stylizace. Díla jsou provedena v nadsazené, 

intenzivní a jasné barevnosti, i když vyplývající z předmětu tvorby. Tito umělci totiž ještě 

pořád vycházejí z malby v plenéru, ve které nacházejí smyslové východisko a fyzický 

prožitek krajiny, avšak stylizace a nacházení řádu v krajině prostřednictvím malby pramení 

z lidské snahy po organizovaném uspořádání přírody. Například obrazy krajiny Pavla 

Mühlbauera jsou typické svou půdorysnou orientací a plošnou strukturou pravidelných 

kruhových forem. I když motivy jeho obrazů pocházejí ze Šumavy, připomínají spíše 

kulturní uspořádaní přírodních prvků parkové výsadby anebo zahrady. K tomuto 

zobecňování forem krajinných prvků dochází v důsledku autorovy techniky roztírání 

práškových pigmentů.  

Různými technickými experimenty tak umělci nalézají nové způsoby zobrazení přírodních 

forem, jejich uspořádání a vzorců, které vychází z lidské touhy po řádu a nalézání řádu 

v náhodě a chaosu. 
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Obr. 12: Jiří Ptáček: Smaragdová zahrada, 2003   

Obr. 13: Pavel Mühlbauer: Letní krajina, 2004  

      

Obr. 14: Igor Müller: Z cyklu Svět ticha, 2009      

Obr. 15: Igor Müller: Z cyklu Mlhavé jitro I 

   

Obr. 16: František Hodonský: Vodní vítr, 2007    

Obr. 17: František Hodonský: Noční zahrada, 2000  
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2.4.2 Krajina jako zátiší 

Na krajinu se lze dívat také v jejím detailu. To je také dalším ze způsobů, jakým současní 

krajináři nahlížejí na předmět jejich tvorby. Hledají podstatu věcí. Vycházejí přitom 

z pozorování krajiny, ovšem nejde jim o zachycení její věrné podoby. Nalézají v ní inspiraci 

pro výtvarné zobrazení elementárních krajinotvorných prvků jak v detailech, tak v celcích, 

které vytváří tak, jak je oni sami vidí. Tento přístup přímo vybízí ke zkoumání struktur, 

expresi organických pohybů, barevné nadsázce a k celkově procítěné hře s výtvarnými 

prostředky. Umožňují nám tak prostřednictvím jejich prožitků prožít poetiku i těch 

nejjemnějších detailů či těžko popsatelných dojmů z krajiny.  

Již o generaci dříve se podobným způsobem zabývá krajinou a jejím zobrazováním Jiří John. 

Jiří John nehledá námět svých prací ve velkolepých scenériích, ale svou interpretací 

povznáší všední náměty k velkoleposti, nalézá krásu ve střídmosti a jednoduchosti a tuto 

nesentimentální střízlivost dokáže stejnými prostředky převést do svého díla. (viz Zemina, 

1988, s. 9) Právě z jeho obrazů na nás působí takový klid a harmonie, jaké nalézáme 

v přírodě. Postupně se tento autor ve své tvorbě ve stále větší míře zajímá o základní 

struktury, jevy a procesy v přírodě a s nesmírnou trpělivostí je prostřednictvím svých 

představ, vycházejících z obdivu k přírodnímu řádu, v celé jejich jemnosti přetváří 

v „krajiny-zátiší“, jak jeho nový, netradiční způsob zobrazování krajiny nazývá Jaromír 

Zemina (1988, s. 42). Na dílech Jiřího Johna je obdivuhodný právě jeho výtvarný cit a smysl 

pro znázornění přírodních forem a struktur. Je to jak způsob jeho výtvarného vidění krajiny, 

tak i dovednost, s jakou dokáže výtvarnými prostředky efektně přenést své vidění do 

obrazu.  

V podobném duchu dnes vytváří krajinná zátiší i Jiří Ptáček. U Františka Hodonského je vliv 

tohoto prostorového řešení (a do jisté míry také barevnosti) patrný hlavně v období 

osmdesátých let dvacátého století. Postupně se pořád intenzivněji zabývá barevnou 

skvrnou jako primárním výtvarným prostředkem a dosahuje ještě vyšší abstrakce tvarů. 
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Obr. 18: Jiří John: Krajina, 1961 – 1962     

Obr. 19: Jiří John: Zelená Krajina, 1962 

     

Obr. 20:  Jiří Ptáček: Slunce a stín II, 2006  

Obr. 21:  Jiří Ptáček: Jadérko, 1999 

    

Obr. 22: František Hodonský: Jarní krajina, 1984  

Obr. 23: František Hodonský: Plovoucí rostliny, 1982 
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2.4.3 Krajina jako kosmos 

Pokud lze vidět krajinu v detailu, tak je nejspíš také možné nahlížet na kosmos přes krajinu. 

Krajina je to, co člověka s něčím větším, co je nad ním, propojuje. To základní biologické a 

hmatatelné s tím nadpozemským tajuplným duchovnem. Znovu a znovu v nás vyvolává 

údiv nad každodenní samozřejmostí koloběhu života, nad tím, jak jsou věci na tomto světě 

uspořádány a zařízeny. Krajina není jen kus země, je to také obloha, světlo, déšť a vzduch. 

Krajina je také síla, energie, která na nás působí, a každý tuto energii vnímáme svým 

osobním jedinečným způsobem. Umělec pak tuto energii transformuje do svých děl a 

podává tak výpověď o svých představách o světě. V podobném smyslu popisuje svou 

životní inspiraci Kameneckým kopcem Karel Malich. Nechává na sebe krajinu působit, ale 

její podoba nemá vliv na jeho obrazy a plastiky. Vytváří svoje vlastní vize. (viz Výtvarnické 

konfese, 2008) Karel Malich zaznamenává své vize v kresbě i malbě. Jeho vidění krajiny 

překračuje hranice dvourozměrného obrazu a kresba vystupuje do prostoru v podobě 

lineární plastiky. Zachycuje tak krajinu originálním způsobem jako odhmotněný a 

dynamický prostor – vesmír. 

  

Obr. 24: Karel Malich: Vycházím z lesa, 2010      

Obr. 25: Karel Malich: Krajina, 1975 
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3 Hledání krajiny ve městě 

3.1 Význam a původ pojmu „město“ 

V českém etymologickém slovníku lze dohledat pojem „město“ pod pojmem „místo“. 

„Totéž slovo, ale s krátkou kvantitou, je město; původně bylo asi spojení „trhové město“ ( = 

místo pro trh), pak „trhové“ bylo vynecháno.“ (Machek, 1957, s. 365)  

Pro srovnání jsem se proto opět obrátila na slovník anglického jazyka. Pod anglickým 

pojmem „town“, tedy město, se obecně rozumí osídlené území větší než vesnice. Podle 

etymologického slovníku se začal tento pojem používat od dvanáctého století, po dobytí 

Anglie Normany. Pojem se však vyvinul ze staroanglického „tun“, jehož původním 

významem bylo „enclosure, garden“, tedy ohrada, zahrada, ale také „yard, manor, 

homestead“, v překladu dvůr, panství, nebo statek. (viz Online Etymology Dictionary) 

Z toho vyplývá, že se jednalo o území vymezené nějakým druhem ohrady nebo hradby. 

Tato definice by odpovídala pojmu „hradiště“, českému předchůdci středověkého města, 

které bývalo také obehnané hradbami. Moderní města se již rozrostly daleko za své 

původní hradby s neustále se posouvajícími předměstskými sídlištními zástavbami. 

3.2 Krajina ve městě 

Město jako pojem je menší než krajina. Ve skutečnosti však dnešní velkoměsta pokrývají 

svou rozlohou tak velké části krajiny, že jeho hranice nedokáže člověk pojmout pohledem 

často ani z rozhledny. Některá města se dokonce rozprostírají po území i několika krajin 

anebo států najednou. Město tak pojímá krajinu do sebe a samo se stává jednou velkou 

krajinou. V těch lepších případech zachová alespoň její fragmenty, které pak zastupují 

v úloze zkvalitnění životního prostředí jeho obyvatel nenahraditelný prvek. Praha je jedním 

z těch měst, ve kterém se dochovalo poměrně velké množství takovýchto lokalit i díky 

tomu, že „předvídaví ochránci přírody ve druhé polovině minulého století v Praze zřídili 

neobvykle hustou síť chráněných přírodních území, která umožnila do dnešní doby 

zakonzervovat ukázky rozmanitých ekosystémů“. (Cílek, Ložen, 2011, s. 150) Také řada 
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člověkem vytvořených prostor v podobě parků a zahrad skýtá pro městského člověka 

příležitosti ke kontaktu s přírodou.  

Úloha města jako centra obchodu přetrvává až dodnes. Je charakteristické vysokou 

hustotou obyvatelstva, tedy i hustotou zástavby a komunikačních sítí. Soustřeďují se v něm 

jak obchodní aktivity, tak kulturní dění. Člověk je tvor společenský a města, ve kterých se 

soustřeďuje velká část obyvatelstva země, by tak měla představovat ideální prostor pro 

navazování kontaktů a vytváření mezilidských vztahů. Paradoxně má tak velké množství lidí, 

žijících tak blízko sebe, jeden k druhému mnohem dál, než je tomu na venkově. Jedním 

z faktorů tohoto jevu je právě rychlý způsob života ve městě, ke kterému v neposlední řadě 

přispívá právě vysoká míra technologizace. Vliv technologizace se však rychle šíří i mimo 

město. Sama to pozoruji ve své rodné vesnici, kde se lidé ještě v době mého dětství denně 

potkávali cestou třeba do obchodu nebo do kostela, nebo se přistavili na kus řeči u vaší 

branky. Dnes už každý profičí přes ulici ve svém automobilu a vystoupí až na svém dvorku. 

Člověk kromě sociální interakce tedy potřebuje i vhodné prostředí. V městském prostředí 

skýtá vhodná místa k setkání lidí kromě kulturních center právě městská krajina, tedy parky 

a zahrady. Tato místa mají přirozené ozdravné účinky pro naši lidskou duši. Závratné tempo 

života tu najednou zpomalí, ruch města se ztiší. Jejich charakteristickým prvkem je zeleň. 

Její měkké, živé formy, tak vizuálně doplňují převládající geometrické formy městské 

zástavby.  

 

Obr. 26: Dokumentační fotografie: Praha 13 - II, 2012 (vlastní tvorba) 
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3.3 Co se skrývá pod myšlenkou „hledání krajiny ve městě“ 

Vlastním vnímáním svého nejbližšího okolí pozoruji, jak důležitá je krajina a přírodní prvek 

v krajině pro mne. Již při pohledu ze svého okna zvedám pohled nad střechy protilehlých 

šedivých domů směrem k obloze. Tento přechod tlumí rostliny, které do oken s oblibou 

vysazuji od té doby, co jsem se do města přestěhovala. I toto je určitým důkazem toho, že 

člověk potřebuje kontakt s přírodní krajinou a tímto způsobem se vlastně snaží alespoň 

kousek z ní přenést i do svého obydlí. Mnohem citelněji vnímám potřebu blízkého kontaktu 

s přírodou právě změnou svého životního prostředí, tedy fyzické krajiny. Člověk své okolí, 

ve kterém žije od narození, bere často jako samozřejmost a mnohdy začne vnímat jeho 

skutečnou hodnotu, až když o něj přichází. Možná to zní jako vyčpělá fráze, ale Kysuce jsou 

krajem, který je mnohdy ke svým obyvatelům drsný a nehostinný. Zimy jsou tam dlouhé, 

země málo úrodná. Domovem mého dětství byl tedy venkov. Nepocházím ze zas až tak 

malé vesnice, ale život člověka v Kysucké dolině olemované vrchy Javorníků, Beskyd a 

Kysucké vrchoviny se odehrává v neustálém kontaktu s krajinou. I když tam zemědělství 

není již hlavním zdrojem obživy, dodnes tam většina lidí zjara osazuje svá políčka 

bramborami a zahrádky zeleninou. Dnes již vnímám tu vůni rozorané země mnohem 

intenzivněji a s větší láskou. 

V přesvědčení, že se nejedná o stesk po domově, mne však utvrzuje skutečnost, že jsem si 

již v minulosti dost dobře přivykla na život v jiné krajině, konkrétně v malém městě v Anglii, 

možná právě i díky jeho všudypřítomné zeleni bez výškové zástavby. Na předměstí Prahy se 

však místo panoramatu krajiny rozprostírá panorama betónových sídlišť. 

Tato zmíněná zjištění také napomohla vzniku tématu této práce, prostřednictvím které 

reflektuji svou snahu o nalezení určitého souznění s krajinou mého nového domova, o 

vyrovnání se se všemi prvky a stránkami života ve městě. Sídliště totiž považuji za součást 

města, stejně jako jsou jeho součástí všichni jeho obyvatelé. Usiluji o to pozornějším 

vnímáním svého okolí se snahou otevřít svůj pohled více všemu, co mne obklopuje. Dalším 

vlivem je mi přitom studium krajiny ve výtvarném umění i strastiplné vypořádávání se 

s městskou krajinou prostřednictvím vlastní tvorby. 
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3.4 Krajinomalba jako způsob ztotožnění se s městskou krajinou 

Krajina jako námět vybízí výtvarníka k hledání cesty, skrze kterou by dokázal její vyvážený 

řád prostřednictvím výtvarných prostředků a vlastního vnímání co nejlépe interpretovat. 

Svou tvorbou se tak propracovává k vlastnímu porozumění zákonitostí forem a struktur 

v krajině. Dospívá tak k určitému ztotožnění se se svým okolím, k nalezení svého místa 

v něm. Prolnutí jeho vnitřního já s vnějším světem a určité podřízení se jeho řádu je tedy u 

krajinomalby značnější než například u figurální tvorby. (viz Malina, 2010, s. 5)  

Vývoj motivu krajinomalby podléhá vývoji lidské společnosti a jejího vztahu ke krajině. 

„Tyto vztahy vedly ke vstupu motivu krajiny do uměleckého vědomí zprvu jako reálná nebo 

symbolická součást figurálních motivů, později jako samostatný nositel významů, jehož 

specifičnost sdělení nemůže převzít žádný jiný motiv.“ (Baleka, 2010, s. 184) Po 

osamostatnění se motivu pak dále dochází k jeho dalšímu členění podle typu scenérie, 

která v obraze krajiny dominovala. Pro mořskou scenérii se ujalo označení marína, zatímco 

pro zobrazení, ve kterých převažuje scenérie městská, se používá termín veduta. 

V městském a příměstském prostředí se výtvarník potýká s úkolem, ve kterém pomocí 

svého cítění a tvorby hledá v krajině vztahy mezi prvky přírodními a těmi, kterými ji člověk v 

neustále větší míře dotváří, což činí městskou krajinu specifickým tématem. 

3.5 Proces hledání krajiny ve městě  

Město Praha nabízí mnoho krásy na pohled. Člověk hodně rychle přivykne životu v místě, 

které skýtá tak nesčetné množství zajímavostí a možností. Jediné, s čím jsem se jako 

venkovanka ani po letech úplně nevyrovnala, je bydlení v rozsáhlé bytové zástavbě. Místo 

na kopce okolní krajiny, vyhlížím z bytu na zdi protilehlé bytové zástavby a na zatažená 

okna mých sousedů přes ulici. Sama jsem se okna doposud zatahovat nenaučila. Ano, je to 

něco za něco, člověk nemůže chtít od jednoho místa všechno. Má vlastně na výběr: vybrat 

si to správné místo, nebo najít cestu, jak se s tím, co mu nevyhovuje, vypořádat. Rozhodla 

jsem se tedy alespoň se pokusit najít cestu, jak se s krajinou mého nového domova sžít, 

nebo se s ní alespoň jako s již existující realitou smířit. 
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3.5.1 Krajina městských parků 

Na začátku cesty jsem to vzala trochu oklikou. Zaměřila jsem se totiž na oblasti města, ve 

kterých se zachovala krajina nedotčená výstavbou. Je to jedna z cest, kterou by se dalo 

dané téma rozvíjet. Chráněná území pražských přírodních parků, výletní místa obyvatel 

města, stejně jako množství historických parků skýtají rozmanitou škálu malířských námětů. 

I v historii krajinomalby se dá dohledat dostatek příkladů, ze kterých by bylo možné čerpat 

inspiraci.  

Městské parky, promenády a příměstská nábřeží jsou jedním z typických námětů 

impresionistických malířů. Impresionisté však nebyli inspirováni námětem samotným, 

k jeho volbě je vedla především touha o zachycení proměnlivé atmosféry a světla, tedy o 

přírodní děje, které citlivý pozorovatel vnímá bezprostředně právě i v místech, ve kterých 

se běžně pohybuje. Spolu s atmosférou onoho okamžiku nám tak, svým způsobem 

nezaujatí pozorovatelé, zaznamenali ve svých obrazech také něco z tehdejší podoby 

prostředí městské a příměstské krajiny, ale i něco z charakteristického způsobu života 

společnosti jejich doby. 

V českém prostředí patří mezi nejvýraznější umělecké osobnosti ovlivněné 

impresionismem Antonín Slavíček, který však vnáší do malby pohledů na Prahu poněkud 

jinou atmosféru, než jaká vyzařuje z děl jeho francouzských kolegů. Jeho obrazy jsou 

výtvory umělce nejenom poučeného nejnovějšími teoriemi o barevnosti a světle v malbě, 

ale tyto teorie do své práce, ke které přistupoval s velkým zápalem a dokončoval s horlivým 

úsilím, dokázal navíc přenést svým osobitým intenzívním výrazem. Slavíček pravidelně 

vyjíždí za svými náměty na venkov, kde se vněm prohlubuje cit pro krajinu a, jak popisuje 

autor jedné z jeho monografií, Jan Tomeš (1973, s. 34, 53), „něco v duchu – a v duši – 

malířově“; toto „něco“ je pak vneseno do jeho tvorby i po návratu do Prahy. Není to jen 

barevný záznam viděného, je v tom jeho souznění s krajinou. „Malíř nestojí vně reality, jako 

by stál v ní.“ 
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Obr. 27: Claude Monet: Koupání v Le Grenouillère, 1869   

Obr. 28: Camille Pissarro: Hide Park, Londýn, 1890  

     

Obr. 29: Antonín Slavíček: Pohled K Tróji, 1908       

Obr. 30: Antonín Sláviček: Letenská pláň, 1906 

 

I když se výše zmíněné příklady svým charakterem nejvíce přibližují zastoupení přírodní 

krajiny v městském prostředí, nenalézám v něm v rámci vytýčeného tématu ty správné 

impulzy pro svou tvorbu. Mým původním úmyslem totiž bylo řešení jakéhosi konfliktu, 

který vychází právě z rozdílu prostředí, ve kterém žiji, s tím, ze kterého pocházím. Jde mi 

tedy především o objevování cesty k dosažení souladu se svým bezprostředním okolím, a 

proto se potřebuji soustředit na krajinu, ve které se běžně pohybuji a kterou každodenně 

procházím. Potřebuji se konfrontovat právě s tou skutečností, která mne k tomuto tématu 

dovedla, orientovat se na řešení vztahů krajinných prvků přírodních s těmi civilizačními, 

které vytvářejí jeden celek.  
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3.5.2 Periferní a sídlištní krajina 

Výtvarní umělci nalézají pro městské krajiny, nebo reflexi jejich vztahu k ní, různá řešení. 

Od klasické veduty jako pohledu na město až po konceptuální způsob interpretace. 

V průběhu první poloviny dvacátého století se městskou krajinou do jisté míry zabývaly v 

podstatě všechny umělecké směry.  

V České republice se programově přímo městem zabývala Skupina 42. Jejímu vzniku 

předcházelo období společné tvorby členů, kdy se jejich poetika, vycházející ze 

surrealistických technik, postupně formovala v osobní interpretaci charakteristickou 

civilistním projevem. Vliv na jejich tvorbu měly do jisté míry všechny předcházející moderní 

umělecké skupiny a nezanedbatelně také druhá světová válka a okupace, což přispělo k 

celkovému melancholickému ladění obrazů představitelů skupiny. Částečně však tato 

melancholie vychází právě z programového záměru zobrazení života běžného člověka dané 

doby v jeho běžném prostředí, tedy městské periferie s neustále se rozšiřujícími oblastmi 

průmyslové výroby. Především obrazy Františka Grosse zachycují scenérie převážně 

industriální nebo vyloženě stísněné bytové lokality. Malíři Skupiny 42 však těmto námětům 

i přes jejich pochmurnou barevnost a zdánlivou prozaičnost dokázali díky hlubšímu 

citovému vkladu dodat na poetičnosti. Obrazy Kamila Lhotáka jsou, ve srovnání s těmi 

Františka Grosse, jakoby zalité sluncem, plné světla, jasných barev a neutichajícího 

optimismu. Civilistní poetika jeho obrazů vychází z velkého zaujetí pro techniku, zejména 

různé dopravní prostředky, které zachycoval s vášní v nejjemnějších detailech a z jeho 

fantastických vizí krajin s příběhy, jakoby vystupujícími přímo z malířových snů. Jejich 

obrazy jsou tak do jisté míry jak individuálním vyznáním obdivu lidskému géniu, tak kritikou 

doby a vyjádřením obav z negativních důsledků civilizačního pokroku. 
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Obr. 31: František Gross: Libeň, 1945     

Obr. 32: Kamil Lhoták: Vstříc osudu, 1948 

 

Obr. 33: František Gross: Město, 1943 - 1947 

 

Obr. 34: Kamil Lhoták: Krajina 20. Století, 1942 
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V současné malbě se obrazy města a městské krajiny objevují například v tvorbě Antonína 

Střížka a jeho současníka Tomáše Císařovského. Oba přitom vycházejí do určité míry 

z inspirace „civilistní poetikou“ Skupiny 42. Jiří Přibáň (2011, s. 126), který se zabývá 

tvorbou obou autorů ve své knize Obrazy české postmoderny, srovnává jejich přístup 

k rekonstrukci minulosti, k níž se oba autoři neustále vrací, následně: „Narozdíl od 

Císařovského, jehož obrazové cykly jsou založeny na epičnosti a neustálé komunikaci mezi 

společenskou a kulturní přítomností a minulostí, Střížek s obrazy minulosti pracuje tak, že 

se ptá, co se mezi minulostí a přítomnosti odehrálo s naším smyslovým vnímáním.“ 

V cyklech, které věnuje Tomáš Císařovský krajinomalbě, se soustředí především na 

proměnu obrazu krajiny v důsledku pokroku lidské civilizace a lidského jednání vůbec. 

K interpretaci tohoto tématu ho ovšem nevede obdiv k technice a rozvoji, ale usiluje spíš o 

jakousi vizuální reflexi s filozofickým a ekologickým podtextem. Tím, jak do centra svých 

obrazů krajiny v její symbolicky přírodní monumentální podobě zasazuje výdobytky či 

dokonce už jenom pozůstatky našeho počínání a dodává jim tak symbolicky podobně 

monumentální význam, nám nastavuje zrcadlo a vede k pozastavení se. 

 

Obr. 35: Tomáš Císařovský: Divoká Šárka, 2005 

 

Obrazy Antonína Střížka nás naopak vtahují do magické, zasněné atmosféry výjevů 

všedních okamžiků z městského života. Tohoto efektu na našem vnímání dosahuje Střížek 

idealizováním forem, které nás běžně obklopují, a konstruováním obrazu na základech 

formálních principů světelných, barevných a tvarových kontrastů či pohybu a statičnosti 
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tak, aby dosáhl podobných účinků, jakých dosahovali ve svých obrazech romantičtí malíři 

jako Caspar David Friedrich. (viz. Přibáň, 2011, s. 122-125) 

      

Obr. 36: Antonín Střížek: Karlín, 2008 

Obr. 37: Caspar David Friedrich: Poutník v mlhách, 1818 

 

Ve svém osobním vypořádávání se s tématem městské krajiny bych mohla hledat určité 

paralely právě i v práci výše zmiňovaných autorů. Podobně jako Císařovský se soustředí na 

vliv civilizačního pokroku a na proměny obrazu krajiny, i já se pokouším o reflektování 

necitlivých civilizačních zásahů do krajiny s tím, že se snažím tyto změny přijmout a 

postupnou adaptací dospět k určité symbióze se svým novým prostředím. Uvědomuji si 

přitom, že se snažím tyto prvky do určité míry i vědomě potlačovat a docílit v obraze 

určitého prolnutí civilizačních prvků s přírodními. Přizpůsobuji tak obraz částečně svému 

smyslovému vnímání. Možná je tento způsob nahlížení na krajinu trochu idealizující, ale i 

zakomponováním konfliktních prvků do obrazu přiznám jejich reálnou existenci.  

S námětem příměstské sídlištní zástavby se také zabývá již řada výtvarníků. Ze současné 

mladé generace je to například Rastislav Sedlačík, nebo z těch starších pak Angličan David 

Hepher. V jejich dílech je určitá analogie už v tom, že je toto téma inspirovalo k tvorbě jako 

takové. Stejně tak oba pracují s fotografií a malbou. Avšak zatímco David Hepher, který se 

tímto tématem zabývá již řadu let, přistupuje k sídlišti čistě jako k zajímavému námětu pro 

výtvarné zpracování, Rastislav Sedlačík svým způsobem zpracování vznáší určitou kritiku 

této formy životního prostředí. David Hepher vnímá sídliště jako krajinu a tak k ní ve své 
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práci i přistupuje. Je to jeho přirozené prostředí, ve kterém žije a běžně se pohybuje, 

pozoruje ho a hledá v něm zajímavé podněty, na které reaguje ve své tvorbě asi podobně, 

jako vychází krajináři za svým námětem do plenéru. (viz. Mead, 2002, s. 9) Také Rastislav 

Sedlačík čerpá ze zkoumání každodenní reality prostředí sídliště a podobně jako David 

Hepher používá fotografie sídliště jako podklad pro malbu. (Goržová, 2008) Ale na rozdíl od 

Hephera nedotváří v obraze přímo architekturu, ale výraznými barevnými zásahy 

zvýrazňuje její organické okolí, přičemž ponechává architektonické bloky jenom jako 

pozadí. Redukovanou barevností sídlištní zástavby tak interpretuje pocit opuštěnosti a 

anonymitu, které toto životní prostředí vyvolává. 

  

Obr. 38: David Hepher: Okna na sídlišti Brandon IV, 1998 

Obr. 39: David Hepher: Z Peckamu do Athosu, 1998  

     

Obr. 40: Rastislav Sedlačík: Sunrise, 2006      

Obr. 41: Rastislav Sedlačík: Playground, 2009 
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3.5.3 Krajina uprostřed krajiny 

V této kapitole bych se však chtěla věnovat ještě dalšímu způsobu, jímž lze přistupovat 

k percepci a zobrazování krajiny v městském prostředí. Spočívá v zaměření se na detail a 

v nalézání krásy v kontrastech či souladu i těch nejmenších krajinotvorných prvků v našem 

prostředí. V tomto smyslu zachycuje město ve svých grafikách a malbách Marie Blabolilová. 

V její soustředěnosti na detail a pojetí obrazu krajiny ve stylu „krajiny-zátiší“ lze shledat 

jakousi spojitost s koncepcí krajiny v dílech Jiřího Johna. Blabolilová je však jednou 

z osobností s ryze individuálním způsobem výtvarného vyjadřování. Ve svých obrazech, 

které jsou spíše jakýmisi výřezy detailů okolní skutečnosti, dovede působivě výtvarně 

zachytit propojení přírodních prvků s prvky lidskými. V tomto smyslu je ke svému okolí 

nesmírně vnímavá a nalézá takováto propojení i v detailech těch nejvšednějších jevů a 

pohledů, čímž představuje jeden ze způsobu, jak nacházet rovnováhu ve svém nejbližším 

okolí. 

   

Obr. 42: Marie Blabolilová: Mraky, 2009   

Obr. 43: Dům se stínem Stromu, 1987 

 

Postupně se i můj pohled na okolní krajinu měnil. Snažím se na ni nahlížet z různých úhlů a 

objevovat v ní nové podněty soustředěnějším vnímáním variability barevnosti, tvarů, 

struktur a pohybů v průběhu dne a ročních období nebo vlivem změn světla a atmosféry, či 

vlastních nálad a úhlů pohledu, ale i zapojením ostatních smyslů byly moje obrazy 
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obohacovány také zvuky, vůněmi a doteky. Přitom jsem svůj pohled určitým způsobem 

podvědomě zaměřovala spíše na ty živé složky krajiny. Pomáhají mi odreagovávat se od 

běžných starostí. Tímto pohledem jsem krajinu začala vidět i v docela malých věcech jako 

třeba v trávě přerůstající přes okapovou rohož na chodníku, nebo ve zvlněné hladině vody 

rybníka. 

     

Obr. 44: Vlastní fotodokumentace: Krajina v detailu I, 2013 

Obr. 45: Vlastní fotodokumentace: Krajina v detailu II, 2013 

3.6 Reflexe praktické části hledání krajiny ve městě 

3.6.1 Proč právě malba 

I když se malbě akrylovými barvami nevěnuji dlouhou dobu a kromě několika experimentů 

v minulosti jsem se k důslednější a systematičtější práci s tímto médiem dostala až 

v průběhu bakalářského studia, našla jsem v této technice prostředek zatím nejlépe 

vyhovující mému výtvarnému vnímání a cítění. Nejspíš je to právě barva, co mě na této 

technice nejvíce láká, stejně jako mne fascinuje barevnost neustále se měnící přírody. Ale 

není to jen samotná barevnost, jsou to také výtvarné vlastnosti akrylových barev (od 

možnosti vytváření vodových lazur až po krycí schopnosti a možnosti vrstvení pastózní 

barvy), kterých využívám k vyjádření osobního vnímání námětu.  

3.6.2 Reflexe výtvarné interpretace krajiny ve městě 

Zpočátku jsem se za svým námětem vypravovala do pražských přírodních rezervací, 

procházela jsem městské parky i zahrady. V průběhu své práce jsem postupně nacházela 

dostatek různých podnětů a nápadů. Nacházela jsem ve městě krajinu, se kterou jsem se 
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ztotožňovala, i takovou, která mne dráždila a provokovala. Postupně vznikaly z těchto 

různých míst také různorodé vizuální záznamy a výtvarné interpretace. Ne všechny cesty 

sžívání se s městskou krajinou se však ukázaly být tím správným řešením. Z potřeby zaměřit 

se na své nejbližší okolí, které bylo vlastně podnětem pro celou práci, stejně jako z potřeby 

dospět k ucelenějšímu výstupu v praktické části, jsem se nakonec zaměřila na krajinu svého 

bezprostředního okolí.  

Postupně se snažím propracovávat od konkrétního vnějšího k hlubšímu vnitřnímu nejen ve 

výsledné tvorbě, ale i v samotném hledání námětu – jeho vnímání a osobního chápání. Víc 

se zaměřuji na oblast nejbližšího okolí, tedy přímo svého bydliště. Tady můžu nejlépe 

každodenním kontaktem s krajinou sledovat její neustále měnící se podoby a naslouchat 

dialogu její prvků. 

Mým záměrem není realistické zobrazení krajiny, i když svou malbu o realistickou podobu 

krajiny opírám. Hledám zároveň poučení a inspiraci napříč historií krajinomalby. Přesto, že 

je námětem mé práce krajina ve městě, práce výtvarníků zabývajících se přírodní krajinou 

shledávám stejně podnětné jako práce těch, kteří se zabývají krajinou městskou, Z tohoto 

důvodu se v praktické části práce zaměřuji právě na propojení přírodních prvků 

s nejvýraznějším prvkem městské části, ve které bydlím – sídlištní zástavbou. Náměty pro 

jednotlivé obrazy nacházím přímo v prostředí sídlištního komplexu Lužiny v Praze 13 

v propojení s prvky přilehlého parku. Subjektivní reflexi podnětů z tohoto prostředí 

následně přenáším do obrazu se záměrem docílit určitého souladu a souznění odlišných 

prvků. V konečném důsledku se snažím o co nejautentičtější vyjádření svého vnímání 

námětu a vyjádření osobního vztahu k místu. 
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Obr. 46: Vlastní tvorba: Krajina ve městě I, 2013 

Obr. 47: Vlastní tvorba: Krajina ve městě II, 2013 
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Obr. 48: Vlastní tvorba: Krajina ve městě III, 2013 

Obr. 49: Vlastní tvorba: Krajina ve městě IV, 2013 
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4 Krajina jako námět pro výtvarnou tvorbu dětí 

4.1 Význam krajinomalby v dětské tvorbě 

Neustále rostoucí zájem o digitální virtuální realitu ve společnosti, a to zejména u mládeže, 

potlačuje zájem o tu skutečnou, každodenní. Mladí ve stále větší míře nahlížejí na 

„skutečnost“ virtuální digitální podobou. Svědčí o tom také reflexe pedagogické zkušenosti 

českého malíře Václava Maliny, když se zmiňuje o tom, do jaké míry jsou dnešní žáci 

základních škol zvyklí vnímat všechno prostřednictvím digitálních technologií. Následkem 

toho pak při výzvě k nakreslení krajiny či čehokoliv podle skutečnosti si motiv automaticky 

vyfotografují mobilním telefonem a poté digitální obrázek mechanicky překreslí na papír. 

(viz. Malina, 2010, s. 8) Tento způsob vnímání, nebo spíš nevnímání živé a hmotné reality 

kolem sebe, je pro mladé generace stále charakterističtější.  

Domnívám se, že tento fakt může mít vliv i na vytváření jejich vztahu ke krajině a k okolí 

vůbec. Nejenže se tímto způsobem nahlížení připravují o vidění a poznání skutečnosti v její 

mnohotvárné, neustále proměnlivé, živé podobě, ale myslím, že tím také narůstá propast 

v porozumění přírodě a v udržování souladu s ní v našem životním prostředí.  

Správnou motivací k výtvarné činnosti by však děti mohly dostat podnět k otevřenějšímu 

zájmu nejen o vizuální podobu věcí kolem sebe, svého okolí, krajiny. Důležitý je tedy i výběr 

a obeznámení se s možnostmi nabídnutých technik a z toho plynoucí potřeba jedince zvážit 

a aplikovat pro námět tu vhodnou techniku. Výtvarná výchova tak může svou měrou 

přispět k formování osobností dětí nejenom rozšiřováním schopností jejich výtvarného 

cítění a vyjadřování, ale i prohlubováním vztahu k jejich okolí a aplikací estetického cítění 

v jeho budoucím utváření, z čehož následně plynou také impulsy k rozvoji cítění sociálního 

a ekologického a v neposlední řadě k formování hodnotové orientace. 

Estetický prožitek prostřednictvím umění a jejich vlastní tvorby může u dětí iniciovat za-

myšlení. V tomto smyslu se o krajinomalbě vyjadřuje v jednom z úvodních textů katalogu 

k výstavě Proměny krajiny i Jaroslav Anděl (1997-8, s. 9), kde píše, že estetický prožitek, 

který v nás obrazy krajiny podněcují „…může poskytnout některá vodítka a ukazatele na 

naší cestě. Může pomoci nahlédnout, že krajina je součástí nás samých a my jsme součástí 
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její… Jestliže krajinu pochopíme jako existenciální dimenzi naší tělesnosti a naopak naše 

tělo jako součást většího přírodního celku, pochopíme, že devastace krajiny je naší sebe-

destrukcí, fyzickou i duchovní… Uvědomíme si,…, že starost o krajinu je naše starost“. 

Nejdříve je však potřeba je přimět zastavit se a dívat se, naslouchat, či dotýkat se. 

4.2 Návrh výtvarné řady na téma „Krajina mého města“ 

Výtvarná řada je navržena pro aplikaci ve výuce výtvarné výchovy v mimoškolních 

zařízeních se záměrem přiblížení tématu krajiny ve městě, jako i krajinomalby celkově, s 

následným vedením žáků k vlastní reflexi nejbližšího prostředí ve výtvarné tvorbě, pokud 

možno alespoň do nějaké míry ve smyslu problémového vyučování. 

4.2.1 Výchovný a vzdělávací záměr 

„Krajina je nepochybně živým tvorem, jen rytmus, kterým se proměňuje, a stereotyp, 

s nímž krajinu vnímáme, ji odsunuje někam na okraj naší pozornosti.“ (Knížák, 2005, s. 5) 

Cílem navrhovaného projektu není ani tak snaha vést k nějakému environmentálnímu 

povědomí jako spíš motivovat děti prostřednictvím výtvarné tvorby a prožitku z něj 

k vnímavějšímu vztahu k jejich nejbližšímu okolí, k objevování a docenění i těch méně 

patrných, přesto však půvabných zákoutí, či poukázat na různorodost prvků a struktur 

v krajině, jejich vzájemnou komunikaci, stejně jako na variabilitu jejich možného 

výtvarného ztvárnění a celkově tak přispět k formování jejich vizuálního cítění pro prostředí 

a krajinu. 

Cílem výtvarné činnosti žáků je seznamování se s prostředky výtvarné komunikace, 

technikami, obrazotvornými prvky, jejich možnostmi a následné ověřování jejich 

komunikačních účinků ve vlastní tvorbě. 

4.2.2 Předpoklady a východiska  

Přístupy k výuce výtvarné výchovy, které u dětí stimulují úvahy na dané téma vedoucí k 

procesu komunikace vlastních postojů a tvořivému přístupu k řešení složitějších otázek ve 

větším kontextu, spadají pod principy „problémového vyučování“. Učitel do tohoto 

procesu vstupuje pokud možno bez předsudků k výtvarnému projevu svých svěřenců či bez 

předem utvořených představ o výsledku záměru a působí v průběhu aktivity více jako 
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iniciátor komunikace, který otevírá dialog na určité téma a podněcuje žáky k vlastnímu 

vyjádření názoru a samostatnému tvůrčímu úsilí. (viz Roeselová, 1997, s. 25-26) Základním 

předpokladem realizace je tedy jak schopnost učitele žáky motivovat k výtvarné aktivitě, 

tak jeho otevřenost přijímat jejich individuální reakce na podněty a jejich výtvarné 

interpretace. 

Výtvarná řada je navržena pro aplikaci ve výuce výtvarného oboru v mimoškolních 

zařízeních a vychází z pojetí a cílů Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

umělecké vzdělávání. 

Cílovou skupinou jsou tedy žáci výtvarného oboru mimoškolních zařízení ve věku 10 – 12 

let. 

Náměty dílčích úkolů se odvíjejí od tématu této práce „Hledání krajiny ve městě“. Návrh 

výtvarné řady tedy vychází z předpokladu možnosti jeho realizace v městském 

prostředí, tedy v zařízení v takovém prostředí přímo situovaném, které by tak umožňovalo 

přímý kontakt žáků s námětem. 

Předpoklad časového rozložení realizace každého z dílčích úkolů jsou dvě souvislé 

standardní vyučovací hodiny. 

4.2.3 Námět č. 1: Krajina za mým oknem 

Výtvarné problémy a jejich motivace: Bezprostřední obraz krajiny – dojmy letmého 

pohledu/možnost dlouhodobějšího pozorování, všednost, důvěrnost, intimita. Ohraničený 

obraz krajiny – detaily, tvary, barvy a kompozice prvků, řád, kontrast. Realita vs. představa 

– vnímání a zobrazení pouze viděného/vstup představy a povědomí o neviděném. 

Techniky, materiály a postupy: Plošné výrazové prostředky dle vlastní volby a jejich 

kombinace - kresba, malba, koláž, frotáž, otisk. 
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Vazba na výtvarnou kulturu:  

   

   

   

Obr. 50: Marie Blabolilová: Dům se stínem Stromu, 1987 

Obr. 51: František Gross: Rajská zahrada, 1943 

Obr. 52: Josef Sudek: Okno mého ateliéru, zima, 1949 

Obr. 53: Claude Monet: Boulevard des Capucines, 1873 

Obr. 54: David Hepher: Windows (detail), 2000 

Obr. 55: Robert Delaunay: Okna, 1912 

Obr. 56: Pavel Mühlbauer: Letní krajina, 2004 

Obr. 57: Jiří Ptáček: Slunce a stín II, 2006 

Obr. 58: Ivan Ouhel: Pohled z okna, 2001 
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4.2.4 Námět č. 2: Soužití ve městě  

Výtvarné problémy a jejich motivace: Procházka v plenéru (nejbližší okolí) – hledání 

podnětů k tvorbě, sběr postřehů a pořizování záznamů. Studie různorodých prvků 

v městské krajině – materiály, struktury, tvary, barvy, linie, objemy. Kontrast vs. souhra – 

zaměření na detaily a prvky vs. kompozice prvků – kontrast, chaos, řád, rytmus, soulad. Hra 

s výtvarnými výrazovými prostředky a technikami. 

Techniky, materiály a postupy: Výtvarné výrazové prostředky dle vlastní volby a jejich 

kombinace - kresba, malba, koláž, frotáž, otisk, stopy nástrojů, objektová tvorba, instalace. 

Vazba na výtvarnou kulturu:  

   

  

Obr. 59: David Hepher: Tree (prostřední část), 2012 – 2011  

Obr. 60: Marie Blabolilová: Mraky, 2009 

Obr. 61: Ivan Ouhel: Rytmy, 2000 

Obr. 62: Jan Zrzavý: Loretánské náměstí, 1963 

Obr. 63: Vladimír Gebauer: Malé světy II, 1999 
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Obr. 64: Rastislav Sedlačík: Bridge, 2007 

Obr. 65: Richard Long: Hemisphere circle, Tokyo, 1996 

4.2.5 Námět č. 3: Vzpomínky na krajinu z cesty do školy  

Mapování nejbližšího okolí, uvědomování si vizuálního obrazu okolí – město je plné linii, 

geometrických ploch, (soustředění se na linie, barvy (různé jemné odstíny), tvary, rytmus, 

vzájemnou kompozici prvků – hledání harmonie), ukládání si vjemů do své paměti, malba 

vhodně zvolenou technikou, nebo kombinace technik (akvarel, tempera, pastel, možnost 

kombinace s koláží, či s kresbou, třeba tužkou, tuší, poznávání obrazotvorných prvků. 

Inspirace: Skupina 42, Klee, Kandinskij, kubismus, Chagall) 

Výtvarné problémy a jejich motivace: Mapování svého nejbližšího okolí, uvědomování si 

vizuálního obrazu okolí – vybavování si důvěrně známého vs. objevování nepoznaného, 

přehlíženého. Hodnocení vizuálního obrazu svého okolí – výtvarná exprese, reflexe a 

dialog. Využití postřehů a záznamů o prostředí a využití poznatků a zkušeností s výtvarnými 

výrazovými prostředky z předchozích úkolů. 

Techniky, materiály a postupy: Výtvarné výrazové prostředky dle vlastní volby a jejich 

kombinace - kresba, malba, koláž, frotáž, otisk, stopy nástrojů, objektová tvorba, instalace. 
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Vazba na výtvarnou kulturu:  

    

  

  

Obr. 66: Marc Chagall: Champ de Mars, 1954 – 1955  

Obr. 67: Richard Long: Stone line (1980), Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh, 2007 

Obr. 68: Karel Malich: Rozkvetlý strom a já jdoucí krajinou, 2007 

Obr. 69: Antonín Střížek: Karlín, 2008 

Obr. 70: František Gross: Město, 1943 – 1947  

Obr. 71: David Hepher: Durrington towers I (výřez), 2007 

Obr. 72: Don Eddy: New Shoes for H, 1973 – 1974 
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Obr. 73: Vladimír Gebauer: Nad krajinou, 1982 

Obr. 74: Rastislav Sedlačík: Waiting, 2006 

Obr. 75: František Hodonský: Vodní vítr, 2008 

Obr. 76: Jiří John: Podletí, 1961 
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5 Závěr 

Navazování kontaktu a vedení určité formy dialogu se svým nejbližším okolím je dobrým 

základem pro fungující vztah mezi člověkem a krajinou, podobně jako je tomu ve vztazích 

mezilidských. Titulem „Hledání krajiny ve městě“, který nese tato práce, by se tedy dalo 

také rozumět poznávání krajiny. Toto poznávání směřovalo od seznamování se s jejími 

různými tvářemi a charakterem až po jakési vedení dialogu prostřednictvím výtvarné 

tvorby a její reflexe. Celý proces tak vedl nejenom k prozkoumání rozličných podob 

městské krajiny, ale především k lepšímu poznání mého nejbližšího okolí, oproštění se od 

jednostranně kritického pohledu na sídlištní město a objevování jeho vizuálně estetických 

možností. 

Z výtvarného hlediska se dá k námětu krajiny přistupovat různými způsoby od vyloženě 

intimní osobní interpretace, přes akci a happening, až po trvalé zásahy velkých rozměrů ve 

stylu amerického land art. Z důvodu rozsáhlosti záběru tématu jsem se však v této práci 

zaměřila na oblast krajinomalby, kterou se také zabývám v praktické části práce. Ve 

výtvarné části práce jsem tedy do krajiny žádným způsobem přímo zasahovala a jakékoliv 

posuny nebo zásahy do vizuální podoby krajiny probíhaly výhradně v průběhu procesu 

malby obrazů, které jsou výsledkem praktické části. Přesah námětu do jiných oblastí 

současného výtvarného umění si uvědomuji a taky při tvorbě výtvarné řady jsem brala 

ohled na tuto skutečnost. 

Jako cíl do budoucna bych si chtěla vytyčit aplikaci navrženého projektu výtvarné řady 

v praxi, která představuje nejenom jedinou možnost ověření kvalit, nedostatků a cílů 

záměru, ale také možnost předání vlastních poznatků a zkušeností získaných v průběhu 

této práce. 
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