
 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra Obecné antropologie 

Bc. Markéta Horáková 

Turismus v kostnici z antropologické 

perspektivy 

Diplomová práce 

Vedoucí práce: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 

Praha 2016 

  



 
 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně. Všechny použité prameny a 

literatura byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne: 8. 1. 2016     Bc. Markéta Horáková 

        …………………………. 

 

  



 
 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala zejména Biskupství královéhradeckému za umožnění 

studentského výzkumu. Jmenovitě pak Petru Jakešovi, řediteli organizační složky farnosti, 

za velmi vstřícný přístup. Dále i všem ostatním zaměstnancům informačního centra za 

podněty k mé diplomové práci a toleranci mé přítomnosti. Dále bych chtěla poděkovat 

vedoucímu mé práce panu doktoru Marku Halbichovi za cenné rady a trpělivost, a to nejen 

v průběhu psaní mé diplomové práce, ale po celé studium. V neposlední řadě pak obrovské 

poděkování patří mým respondentům za jejich ochotu odpovídat na mé otázky. 



 
 

Abstrakt 

V této diplomové práci se zabývám turismem v sedlecké kostnici u Kutné Hory. 

V první části přibližuji teoretické pozadí antropologie turismu. Ve druhé části práce sleduji 

historii kostnic a proměny ve vnímání smrti ve společnosti. Třetí část je jádrem celé práce, 

kde předkládám výsledky svého vlastního výzkumu turismu v kostnici. Data získaná 

z terénu, ve formě poznámek a přepsaných rozhovorů, se snažím uvést do souvislosti 

s antropologickými teoriemi. Dále v této části práce předkládám svou vlastní typologii 

turistů, kteří do kostnice míří. Zaměřuji se zde také na motivy a důvody, které tito turisté 

pro návštěvu kostnice mají. 

Klí čová slova: turismus, turisté, kostnice, hřbitov. 

 

Abstract 

In this thesis I will focus on tourism in the ossuary in Kutná Hora. In the first part I 

plan to describe theoretical background of anthropology of tourism. In the second part I  

will discuss the history of ossuaries and the changes in the perception of death in society. 

In the final part, I will present the results of my own research of tourism in the ossuary. My 

aim is to relate the research I conducted, through interviews transcribed, to the theoretical 

approaches. Furthermore, I will present my own typology of visitors of the ossuary and 

also focus on the motives these tourists have to visit there. 

Key words: tourism, tourists, ossuary, cemetery. 
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1 Úvod 

V této diplomové práci se budu zabývat turismem, a to konkrétně v sedlecké 

kostnici u Kutné Hory. Můžeme říci, že lidé cestovali od nepaměti v každé lidské 

společnosti. Turismus, tak jak ho chápeme dnes, je ale otázkou až moderní doby. Dříve 

lidé cestovali zejména z praktických důvodů, jako např. za lepším živobytím či za prací. 

V dnešní době je cestování nedílnou součástí života mnoha z nás a naše cesty směřují 

z různých důvodů na místa po celém světě. Cestujeme, protože chceme sbírat nové dojmy 

a zážitky, které nám dnešní otevřený svět poskytuje. Turistickými cíli se tak stávají i místa, 

která primárně tomuto účelu nesloužila. Jedním z nich jsou kostnice. 

V první části práce se pokusím přiblížit teoretické pozadí antropologie (sociologie) 

turismu. Turismus se stal předmětem seriózního bádání teprve v nedávné době, jelikož 

mezi samotnými antropology byl dlouho pojímán jako lehkovážná aktivita. Antropologové 

se tak nejprve museli oprostit od představy zábavy a užívání si při výzkumu, aby se mohli 

na turismus teoreticky zaměřit. Zastavím se u hlavních tematických oblastí, kterými se 

dnešní antropologický výzkum turismu ubírá, což jsou turisté, vztahy mezi turisty a 

domácími obyvateli, struktura a fungování turistického systému a dopady turismu na 

domácí prostředí a obyvatele. 

Ve druhé části práce se budu zabývat historickým pozadím vzniku kostnic, které 

nalezneme ve velké části evropských zemí. Kostnice začaly vznikat ve 12. století a jejich 

primární funkcí bylo sloužit jako úložiště vykopaných kosterních ostatků ze zrušených 

hrobů. Kostnice tak byly součástí prakticky každého hřbitova. V této části se také dotknu 

tematiky smrti a pohřbívání, které s kostnicemi velmi úzce souvisí. Podrobněji se budu 

zabývat historií, ale i současností sedlecké kostnice u Kutné Hory, jelikož zde jsem 

realizovala svůj antropologický výzkum. 

Třetí část pak bude tvořit samotné jádro mé diplomové práce a budu se zde zabývat 

turismem v sedlecké kostnici, kterou ročně navštíví kolem 250 000 turistů a je tak jednou 

z nejznámějších kostnic na evropském území. Na základě výsledků mé vlastní etnografie, 

kterou jsem v kostnici realizovala během léta 2015, se pokusím ukázat, jakými 

teoretickými způsoby je možné na turismus v kostnici nahlížet. V této části se také budu 

věnovat analýze a interpretaci poznatků z výzkumu, který jsem zaměřila na první ze 

zmiňovaných kategorií antropologie turismu, tedy na turisty. 

Metodou, kterou jsem při svém výzkumu použila je kombinace zúčastněného 

pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s turisty. Většinu rozhovorů jsem pořídila 
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přímo v areálu kostnice, bezprostředně poté, co turisté kostnici navštívili. Zúčastněné 

pozorování a polostrukturované interview jsou základními metodami kvalitativního 

výzkumu, jehož cílem je co nejdetailnější zaměření se na řešený problém a vytvoření 

komplexního obrazu. V polostrukturovaném rozhovoru má výzkumník předem připravené 

okruhy či širší otázky, jejichž pořadí ale není neměnné. Výzkumník má tak mnohem větší 

volnost a může lépe reagovat na konkrétní situace v rozhovoru než u strukturovaných 

rozhovorů, které mají dopředu přesně vymezené otázky. Zároveň polostrukturovaný 

rozhovor umožňuje vyjasňování otázek a odpovědí během rozhovoru. Respondent tak není 

vtlačován do předem připravených hypotéz, ale rozhovor je veden tak, aby respondent 

sdělil výzkumníkovi své pocity, dojmy či vnímání situace.  

Zúčastněné pozorování přímo v areálu kostnice mi umožnilo detailní zaměření se 

na chování turistů. Zatímco polostrukturované rozhovory pochopení subjektivních postojů 

a pocitů jednotlivých respondentů. Takto získaná data, ve formě přepsaných rozhovorů a 

poznámek z terénu, jsem se snažila následně uvést do souvislosti s antropologickými 

teoriemi. 

Cílem mé diplomové práce je ukázat, jakým způsobem turisté kostnici vnímají, jak 

se zde cítí, jaké si z ní odnášejí dojmy a co si myslí o jejím významu. Pokusím se pochopit, 

co láká návštěvníka 21. století na návštěvě kostnice, která kdysi byla zejména místem 

naděje, místem, kde se střetával svět živých a mrtvých, což člověku umožnilo setkání se 

svou vlastní smrtelností a s Bohem. Dnes je kostnice specifickým turistickým místem, 

které přitahuje různé typy turistů s velmi rozličnými motivy a důvody pro její návštěvu. 

Dále se tedy pokusím vytvořit svou vlastní typologii turistů v kostnici, ve které budu 

vycházet zejména z typologií Erica Cohena, které jsou dodnes v antropologii turismu velmi 

využívané, a celá řada prací byla jejich pomocí klasifikována. Zaměřím se také na motivy a 

důvody, které tito turisté pro návštěvu kostnice mají. V neposlední řadě se pak pokusím 

ukázat, jak se turisté v kostnici chovají. 
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2 Vývoj cestování a turismus jako objekt vědeckého zájmu 

Cestování je od nepaměti součástí každé lidské společnosti. V předindustriální době 

však bylo spojeno zejména s pragmatickými důvody, jako jsou obchod, dobývání nového 

území či cesty na posvátná místa. Turismus, tak jak ho chápeme dnes, je spojený zejména 

s moderní a postmoderní dobou (19. – 21. století). Moderní turismus a postavu turisty je 

tak možné pojímat jako postmoderní fenomén, který se objevuje až v posledních 

desetiletích. V dnešním postmoderním světě již není prostor pro člověka překážkou, každý 

z nás může opustit svůj domov a vydat se vyhledávat zážitky a dobrodružství. Dle 

Zygmunta Baumana již dnešní turista cestovat nemusí, cestuje, protože svět je pro něj 

atraktivní a nabízí mu nové zkušenosti a dojmy. Prostřednictvím návštěv různých míst 

poznává nové lidi, zvyky a památky. Dnešní turista je tak sběratelem nových zážitků, které 

se vymykají jeho každodennímu životu (Bauman 2006: 49-53). 

T: „Byla jste na prohlídce kostnice?“ 

R: „Byla, ale dneska ne. Jsem tady s dcerou a jejím francouzským přítelem, tak 

jsem je nechala, ať si to projdou sami.“ 

T:  „A kdy jste v kostnici byla?“ 

R: „Loni s manželem. My rádi a docela hodně cestujeme. Hlavně teda do ciziny, ale 

občas i po Čechách.“ 

T: „Opravdu, kde jste všude byli?“ 

R: „Procestovali jsme už skoro celý svět. Byli jsme v Asii, v Americe. Teď jsme 

měsíc cestovali po francouzském venkově, protože dcera žije ve Francii se svým 

přítelem. Byla jste ve Francii? 

T: „Ano, byla, ale pouze v Paříži.“  

R: „Tak to Vám určitě doporučuji udělat si čas a procestovat i jiné části Francie. 

Uvidíte pak Francii úplně jinak, než jen podle Paříže. To je prostě velkoměsto, i 

když krásné. Ale ten venkov je úplně jiný, nádherný, je to opravdu zážitek.“ 

2.1 Vývojové etapy turismu 

Kořeny turismu můžeme nalézt již v předmoderních společnostech. Za kolébku 

cestování je někdy označováno Japonsko, kde se první organizované cesty ke svatyním 

objevovaly již v 18. století. Tyto skupinové cesty byly organizovány cestovními agenty 
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(oshi), kteří zajišťovali ubytování a zároveň působili jako průvodci. Tito průvodci jsou 

považováni za první turistické organizátory na světě a fungovali minimálně sto let před 

tím, než byla v Evropě založena první cestovní agentura Thomase Cooka. Z Japonska také 

pochází slovo suvenýr, které původně označovalo symbol svatyně (Chambers 2000: 6). 

V této práci však budu turismus pojímat zejména jako moderní jev, jehož vývoj 

souvisí s celou řadou sociálních, politických, ekonomických a dalších změn, kterými svět 

v posledních desetiletích prošel. Z tohoto důvodu při popisu historického vývoje turismu 

vycházím z Burkarta a Medlika, kteří rozlišují tři etapy moderního turismu. 

První etapa začíná na počátku 19. století a trvá do začátku první světové války. 

V této době došlo k významným technologickým a sociálním změnám, které měly na 

rozvoj turismu velký vliv. Jde o období objevování řady nových území a období velkých 

cestovatelů, jako byli David Livingstone či Emil Holub. Zároveň jde o dobu, kdy se 

masově rozvíjela města, ve kterých vznikaly fotbalové kluby a další nové možnosti zábavy. 

V Anglii Thomas Cook organizoval své první zájezdy. Tato etapa turismu je spojena 

s železniční dopravou a vznikem antropologie. 

Druhá etapa trvá od roku 1914 do roku 1945. Jde o meziválečné období, ve kterém 

se turismus rychle rozvíjel. Tato doba je spojena celkově s velkými změnami ve 

společnosti. Lidé začínali mít více finančních prostředků a vyhledávali nové formy trávení 

volného času. Datujeme sem počátky masovějšího turismu, a to nejen přímořského, ale i 

venkovského nebo náboženského. Turismus také začínal získávat svou organizovanou 

formu. S touto etapou je spojena zejména automobilová doprava. 

Třetí fáze pak začíná po druhé světové válce a trvá dodnes. Jde o období spojené 

s pevnou institucionalizací turismu, kdy existuje řada turistických organizací, kanceláří a 

agentur. Tato etapa je spojena s leteckou dopravou.1 

2.2 Antropologie turismu 

Přestože lidé cestují od nepaměti, předmětem seriózních výzkumů se stal turismus 

teprve nedávno. Dennison Nash zmiňuje několik důvodů, proč antropologové zpočátku 

turismus opomíjeli. Za prvé, antropologové nechtěli být ztotožňováni s běžnými turisty. Za 

druhé, byl dlouho turismus i samotnými antropology pojímán jako lehkovážná aktivita, 

nehodná seriózního výzkumu. Antropologové se tedy museli nejprve oprostit od představy 

                                                 
1 Při popisu vývojových etap turismu vycházím z poznatků z kurzu Antropologie turismu a mobility, který 
jsem absolvovala v letním semestru 2014. 
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zábavy a užívání si při výzkumu. Za třetí, turismus je často označován jako moderní 

fenomén, spojený až s postmoderním životním stylem, což se vylučovalo s předmětem 

zájmu tradiční antropologie (Nash 1981: 461). Dnešní antropologii turismu můžeme chápat 

jako obor, který se zabývá motivací turistů, jejich rolemi, vztahy, turistickými institucemi a 

jejich vlivem na domácí prostředí, kulturu, obyvatele a životní prostředí (Cohen 1984: 

373). 

První ucelené pojednání o turismu napsal Josef Stradner, který ho chápe jako 

dědictví po našich předcích. Další vědecké práce o turismu vznikaly v oblasti sociologie. 

Za první etnografickou studii můžeme pak považovat práci T. A. Nuñeze Tourism, 

tradition and acculturation, kterou publikoval v roce 1963. Nárůst výzkumů turismu 

z antropologické perspektivy přišel v 70. letech, zejména v severozápadní Evropě, 

Severní Americe a okrajově v Polsku. Tento zájem dále prohlubovaly četné antropologické 

instituce, jako například American Anthropological Association nebo Ethnological 

Science. Ačkoli je antropologické studium turismu teprve nedávného data dle Nashe dnes 

již můžeme říci, že je plně zaběhnuté (Nash 1996: 4-5). 

Dennison Nash také upozorňuje, že pokud chceme zkoumat turismus 

z antropologického hlediska, je nejprve nutné ho definovat. Tato definice by měla být 

interkulturní a univerzální, aby zahrnovala domácí, mezinárodní, socialistické, 

kapitalistické, industriální i předindustriální formy turismu. Vytvořit všeobecně přijímanou 

definici turismu je však obtížné, jelikož existuje celá řada pojetí, které se od sebe vzájemně 

liší (Nash 1981: 461). 

Pravděpodobně nejvíce užívaná a všeobecněji akceptovaná avšak technická 

definice turismu byla navržena v roce 1963 Mezinárodní unií oficiálních organizací 

cestovního ruchu (IUOTO). V roce 1968 pak byla schválena Světovou turistickou 

organizací (WTO). Tato definice tvrdí, že turisté jsou dočasní návštěvníci, kteří 

v navštívené zemi setrvají alespoň 24 hodin. Turismus pak dělí na dvě kategorie. První je 

kategorie volného času, do které spadá rekreace, prázdniny, zdraví, studium, náboženství a 

sport. Druhá je pak kategorie obchodu, která zahrnuje různá shromáždění. Tato definice je 

však dle Cohena primárně využitelná pro statistické, průmyslové a legislativní účely, nikoli 

pro sociologické či antropologické práce, pro které je příliš široká a teoreticky neprospěšná 

(Cohen 1984: 374). 

V oblasti antropologie či sociologie turismu se o vytvoření všeobecně přijímané 

definice také pokusila celá řada autorů např. Boyer, Eric Cohen či Dean MacCannell. 
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Žádná z definic však neobstála jako všezahrnující a obecně využitelná (Nash 1981: 461-

462). 

Můžeme říci, že dnes existuje celá řada definic turismu, z různých oblastí či 

vědních oborů. Žádná z nich však nebyla všeobecně akceptovaná a pravděpodobně nikdy 

nebude, jelikož jde o široký jev, který je možné studovat z různých hledisek. 

Jak již bylo řečeno, turismus představuje široký fenomén, který je obtížné 

nahlédnout v jedné teoretické perspektivě. Můžeme ho tedy zkoumat pomocí mnoha 

teoretických přístupů. Výčet nejvýznamnějších antropologických přístupů nabízí Eric 

Cohen ve studii The sociology of tourism: approaches, issues, and findings (1984). 

Za prvé, můžeme turismus zkoumat jako komercionalizovanou pohostinnost. Tento 

přístup pojímá turismus jako industrializovanou formu pohostinnosti. Představitelé jsou 

Cohen, Taylor či Hiller. Zaměřují se zejména na studium komercializace tradičních vztahů 

mezi hostem a hostitelem.  

Za druhé, můžeme turismus zkoumat jako demokratizované cestování. Tento 

přístup se zaměřuje na roli samotného turisty a proměny této role v historii. Autoři, 

nahlížející na turismus z tohoto hlediska, pojímají moderní masový turismus jako 

demokratizované rozšíření aristokratického cestování. Ukazují, jak se za posledních dvě stě 

let turismus, který byl dříve záležitostí pouze vyšší třídy, změnil. Mezi představitele patří 

Boorstin, Knebel nebo Turner.  

Za třetí, se můžeme na turismus zaměřit jako na moderní volnočasovou aktivitu. 

V tomto přístupu je turismus chápán jako druh volného času a turista jako člověk, který ve 

svém volnu cestuje. Přičemž volný čas je pojímán jako aktivita, která je oproštěná od 

povinností. Toto hledisko je funkcionalistické. Jde o identifikaci volného času a turismu 

s rekreací. Hlavní představitelé jsou Nash, Pearce a Dumazdier. 

Za čtvrté, můžeme turismus pojímat jako novodobý typ tradiční poutě. Tento 

přístup je inspirován strukturalismem. Zaměřuje se na hlubší strukturaci moderního 

turismu a identifikuje ho s poutnictvím v tradičních společnostech. Jeho představitelé jsou 

zejména MacCannell a Graburn, kteří turismus chápou jako formu posvátné cesty. 

Za páté, je turismus zkoumán jako kulturní téma. Tento přístup klade důraz na 

hlubší porozumění kulturnímu významu turismu. Odmítá obecné výzkumy a pokouší se 

porozumět turismu z emického hlediska, tedy z pohledu samotných aktérů, a to jak turistů, 

tak místních obyvatel. Mezi autory patří např. Gottlieb a Graburn. 

Za šesté, je možné turismus studovat jako koncept akulturace. Autoři toho přístupu 

se zaměřují na působení turistů na jejich hostitele a snaží se studium turismu integrovat do 
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širšího rámce teorie akulturace. Turismus je zcela bezpochyby významným nástrojem 

akulturace, který může mít pro hostitelskou zemi jak pozitivní dopady, např. příliv financí 

či rozvoj trhu, tak i dopady negativní, např. poškození životního prostředí či proměnu 

osobní identity.  

Za sedmé, můžeme turismus zkoumat jako typ etnických vztahů. Představitelé 

tohoto hlediska se snaží analyticky zkoumat vztahy mezi turistou a hostitelem a následně je 

zasadit do širšího pole výzkumů etnicity a etnických vztahů. Hlavním autorem je van den 

Berghe.  

Za osmé, se můžeme na turismus zaměřit jako na formu neokolonialismu. Tento 

přístup se zabývá vytvářením závislosti mezi turismus vytvářejícími zeměmi a turismus 

přijímajícími zeměmi. Z hlediska této perspektivy je turismus chápán jako novodobá forma 

vykořisťování. Hlavním představitelem je Nash (Cohen 1984: 374-376). 

Některým z těchto Cohenových teoretických přístupů k turismu se budu 

v následujících částech práce věnovat podrobněji. 

2.2.1 Tematické oblasti v antropologii turismu 

Eric Cohen dělí sociologický výzkum turismu do čtyř základních kategorií, kterými 

jsou turisté, vztahy mezi turisty a místními obyvateli, struktura a fungování turistického 

systému a dopady turismu na místní obyvatele a prostředí (Cohen 1984: 376-388). 

Turisté 

První tematickou oblastí antropologie turismu jsou dle Cohena turisté. Výzkumy 

zaměřené na studium turistů jsou dle něj velmi rozmanité. Upozorňuje však, že velká část 

studií se soustředí na empirické pozorování a následné analýzy, které jsou zaměřené na 

praktické potřeby vlády a turistického průmyslu. Autoři se tak primárně zaměřují na 

demografické a socioekonomické charakteristiky turistů či na frekvenci, typ cesty a 

turistický cíl. Takto získaná data následně umožní badatelům odhalit hlavní trendy 

moderního turismu (Cohen 1984: 376). 

Pokud dnes hovoříme o moderním turismu, vyvstává také otázka, kdo je to moderní 

turista? Stejně jako u turismu, existuje celá řada různých definic. Dean MacCannel 

považuje turistu za typ poutníka, hledající autenticitu na místech, která jsou vzdálená od 

jeho každodenního života. Turismus tedy chápe jako moderní ekvivalent náboženské poutě 

a tvrdí, že jak turista, tak i poutník hledají autentické zážitky. Právě toto hledání činí turistu 
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turistou. Tak jako lidé v primitivních společnostech hledali posvátno, dnešní turisté hledají 

autenticitu, a to v jiných kulturách, historických dobách či v jednodušším životním stylu, 

kterým jsou zcela fascinováni. MacCannell také upozorňuje, že turisté se od sebe vzájemně 

liší, a to svými motivacemi, stylem, chováním a dalšími aktivitami (Cohen 1984: 377-378). 

John Urry vidí turistu naopak jako osobu zcela stvořenou moderní společností. Turismus 

pro něj představuje typickou volnočasovou aktivitu moderního člověka. Stejně tak i 

Dennison Nash spojuje turismus s volnočasovostí a turistu definuje velmi široce jako 

cestovatele disponující volným časem. Na rozdíl od Urryho však tvrdí, že i 

v předmoderních společnostech se objevovali lidé, kteří vypadali podobně jako dnešní 

turisté (Nash 1996: 9-10). 

Dle Cohena se dá říci, že v moderní době všeobecně více cestují muži než ženy, 

mladší lidé a lidé ve středním věku více než starší lidé. Obyvatelé měst cestují častěji a 

více než lidé z venkova. Lidé s vyššími příjmy cestují každý rok a někteří i vícekrát do 

roka na rozdíl od lidí s nižšími příjmy. Navzdory demokratizaci cestování je tedy jasné, že 

v západní (moderní) společnosti existují rozdíly ve frekvenci cestování, výběru destinací, 

organizaci zájezdů a dalších aspektech turismu (Cohen 1984: 377). 

Sociopsychologické studie zaměřené na motivace, kulturní šok, rozhodování, 

postoje či uspokojení turistů začaly dle Cohena vznikat teprve v nedávné době. 

Poměrně rozsáhlé výzkumy jsou nyní orientované na motivace turistů. Turistické 

motivace jsou velmi složité a závisejí na celé řadě aspektů, které vycházejí, jak z osobnosti 

turisty, tak z prostředí, ve kterém se pohybuje. Dříve byly chápány jako krátkodobý proces 

provázený okamžitým uspokojením. Tímto způsobem ke studiu motivací dle Cohena 

přistupovali především autoři chápající turismus jako volnočasovou aktivitu. Dnes jsou 

motivy pro cestování zkoumány jako dlouhodobé individuální potřeby a životní plány. 

Jako obzvláště důležité jsou pak viděny vnitřní motivy např. seberealizace. (Cohen 1984: 

377). 

Autorem významné teorie motivace v oblasti turismu je Crompton, který ve studii 

Motivations for Pleasure Vacation (1979) rozdělil turistické motivy na sociálně-

psychologické a na kulturní. Přičemž sociálně-psychologické dle něj vycházejí z osobnosti 

samotného turisty a nejsou závislé na atributech místa. Zatímco kulturní motivy jsou 

určeny vlastnostmi místa turismu (Crompton 1979). Z této kategorizace motivů budu 

částečně vycházet v jedné z následujících kapitol této práce, kde se budu podrobně věnovat 

motivacím turistů v kostnici. 
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Další práce zaměřené na turisty jsou snahou o vytvoření jejich klasifikace. Mezi 

nejznámější a nejčastěji využívané patří typologie Erica Cohena z roku 1972, která vychází 

z míry, do které se turisté vystavují zvláštnostem hostitelského prostředí. Podle toho Cohen 

rozlišuje čtyři typy turistů – organizovaný masový turista, individuální masový turista, 

explorer (průzkumník či cestovatel) a drifter (flákač). První dva typy turistů představují 

institucionalizované typy, které upřednostňují organizovanější formy cestování a směřují 

na hlavní turistická místa. Oproti tomu dva další typy turistů jsou neinstitucionalizované a 

volí samostatnou formu cestování. Často své cesty také směřují do méně turisticky 

vyhledávaných oblastí (Cohen 1972). Tuto typologii v roce 1979 Cohen doplnil ještě o 

kategorizaci podle druhů zážitků, které turisté na svých cestách vyhledávají. Mnoho studií 

bylo klasifikováno použitím těchto dvou typologií. I já budu v této práci při vytváření 

kategorizace návštěvníků v kostnici z Cohenových typologií částečně vycházet.  

Poslední větší oblast studií, zaměřených na tematickou kategorii turistů, jsou práce 

zabývající se chováním turistů. Dle Cohena nejčastěji vznikají práce zaměřující se na 

chování turistů na plážích a v přímořských resortech. Tyto studie poukazují na odlišnost 

chování na dovolené od běžného života. Na dovolené je normální život pozastaven a 

člověk je osvobozen od svých každodenních starostí. Život na pláži je tak prožíván jako 

odtržený od běžného času, prostoru, ostatních lidí a povinností, jde o čas na zábavu a 

relaxaci (Cohen 1984: 379). 

Chováním turistů při návštěvě turistických památek se zabýval Dean MacCannell. 

Chování na veřejných místech, jako jsou i turistické památky, se dle MacCannella funkčně 

rovná posvátnému textu, který sloužil jako morální základ tradiční společnosti. Veřejná 

místa v sobě zahrnují reprezentaci dobrého i zlého. Uctivé turistické chování je dle něj 

vyvoláno monumenty a důležitými památkami. Stejně důležité znechucení je vyvoláno 

skládkami či zchátralými památkami. Společně pak poskytují morální stabilitu modernímu 

turistickému vědomí. Turistické památky obklopuje ritualizované, mechanizované chování, 

prostřednictvím kterého jedinci projevují svou úctu objektům, které společnost považuje za 

hodnotné. Toto chování považuje MacCannell za jeden z nejkomplexnějších a 

nejorganizovanějších kódů, které ustavují moderní společnost (MacCannell 2004). 

Vztahy mezi turisty a místními obyvateli 

Druhou oblast výzkumů, kterou Cohen zmiňuje, představují vztahy mezi turisty a 

místními obyvateli. Studie se zaměřují zejména na dynamiku a proměnu vztahů mezi nimi. 
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Vztahy mezi turisty a hostiteli tvoří dva sociokulturní systémy: nativní systémem, který je 

ovlivňován turismem a turistický systém.  

Studie vývojových změn mezi těmito systémy se většinou zaměřují na 

komercionalizaci tradiční pohostinnosti. V období, kdy turismus v určité oblasti vzniká, 

jsou návštěvníci považování za součást tradičních vztahů mezi hostem a hostitelem. 

Později, jak jejich počty rostou, jsou ale čím dál tím méně vítaní. Tlaky, které zde vznikají, 

tak způsobují proměnu původně tradičních vztahů na vztahy čistě komerční, ve kterých jde 

především o dosažení zisku.  

Postoje či vzájemné vnímání turistů a místních obyvatel byly doposud zkoumány 

zejména z perspektivy hostitelů. Studií, které by se zaměřovaly na dopad turismu na 

samotné turisty, je jen malé množství.  

Vývojový model, který ukazuje změny postojů a vnímání turistů místními obyvateli 

navrhl Doxey. Vydělil celkem čtyři fáze, kterými turismus prochází: euforii, lhostejnost, 

zlost a nakonec odpor. Fáze euforie neboli pozitivní postoj k turismu se většinou objevuje 

v době, kdy je v určité oblasti turismus ve svých počátcích. K euforii však může dojít 

pouze tam, kde místní lidé nejsou k účasti na turistickém ruchu nuceni. Fáze lhostejnosti se 

vyznačuje netečností. Turisté jsou v této fázi přijímání, ale jejich přítomnost již nevzbuzuje 

nadšení jako na začátku. Ve fázi zlosti již může docházet k narušení vztahů mezi turisty a 

místními obyvateli, což může vyvrcholit např. uzavřením některých oblastí. Poslední fází 

je odpor, ve kterém se místní obyvatelé proti turistům bouří. Nicméně ani fáze odporu 

nemusí být všudypřítomný důsledek masového turismu. Dle Erica Cohena mohou vztahy 

zlepšit faktory jako kulturní podobnost či zapojení místních lidí do turistického průmyslu. 

Zároveň se někteří místní lidé s turisty naučí lépe vycházet a jsou vůči nim tolerantní. 

(Cohen 1984: 379-382). 

Struktura a fungování turistického systému 

Třetí tematickou oblastí je dle Cohena struktura a fungování turistického systému. 

Moderní turismus je dle něj ekologický, ekonomický a politický systém, který je zároveň 

komplexní, globální a závisející na celé řadě různých národních a mezinárodních 

organizací, které se na jeho udržování a vytváření podílejí, jako jsou např. aerolinie, hotely 

či cestovní kanceláře. 

Tento systém se stále rozšiřuje do nových oblastí, ať už spontánně v důsledku 

vnitřních podnětů, tak díky úsilí vnitrostátních a mezinárodních orgánů. Jádro tohoto 

systému je v hlavních turistických destinacích, odkud se rozšiřuje do odlehlejších oblastí. 
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V současné době se tak turismus dostal i do míst, která byla dříve pro turisty zcela 

nepřístupná, jako jsou např. země třetího světa nebo polární regiony. Zároveň dnešní svět 

přináší nové trendy a možnosti, jako jsou např. cesty do kosmu. 

Sociologové a antropologové se prozatím zaměřují na proměny turistického 

systému na regionální a místní úrovni podle tzv. genetického modelu, který upozorňuje na 

procesuální charakter turismu. První fáze tohoto třístupňového modelu je objevení 

nějakého zajímavého místa. Druhou fázi představují lokální reakce a podněty na prvotní 

developerské záměry. Poslední fází je fáze institucionalizace, která zahrnuje vznik hotelů, 

cestovních kanceláří a dalších organizací, které turismus zajišťují. Jde tedy o vznik turismu 

v dané oblasti (Cohen 1984: 382-383). 

Dopady turismu na místní obyvatele a prostředí 

Poslední a doposud nejvíce zkoumanou tematickou oblastí je dle Cohena dopad 

turismu na místní obyvatele a prostředí. Nejvíce studií se zaměřuje na důsledky turismu na 

hostitelskou zemi a společnost, které mohou být jak pozitivní, tak negativní. Naopak dopad 

na turistovu zemi a samotného turistu bývá opomíjený. 

Nejintenzivněji antropologové a sociologové zkoumají sociální a kulturní změny 

lokálních obyvatel pod vlivem turismu. Tyto sociokulturní dopady mohou být četné a 

různorodé. Na úrovni mezilidských vztahů může např. turismus způsobovat ztrátu 

solidarity a zvyšování individualismu, což může vést ke konfliktním situacím v místní 

společnosti. Dále může turismus zásadním způsobem ovlivnit sociální organizaci, politiku 

či rytmus sociálního života tradiční společnosti. V neposlední řadě pak ovlivňuje místní 

kulturu a zvyky, které se často stávají důležitou součástí turistického průmyslu. Na druhou 

stranu turismus většinou vytváří nové ekonomické a pracovní příležitosti (Cohen 1984: 

383-388). 

Tato práce je zaměřena na první ze zmiňovaných tematických oblastí antropologie 

turismu, tedy na turisty. Z tohoto důvodu jsem také zbylé tři tematické kategorie zmínila 

pouze okrajově, jelikož se jim v následujících částech práce podrobněji nevěnuji. 

Předmětem mého zájmu je odhalení subjektivních motivů a důvodů pro návštěvu kostnice 

v Sedlci u Kutné Hory. Pokusím se ukázat, jakým způsobem návštěvníci prostor kostnice 

vnímají a jak se zde chovají. Na základě zjištěných dat také vytvořím vlastní typologii 

turistů, kteří do kostnice míří. 
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3 Kostnice aneb Memento Mori 

V této části práce se pokusím přiblížit historické pozadí vzniku kostnic, které 

nalezneme ve velké části evropských zemí. Detailněji se budu zabývat historií, současným 

vzhledem i rekonstrukcí kostnice v Sedlci u Kutné Hory, kde jsem uskutečnila kvalitativní 

antropologický výzkum, zaměřený na turisty. V této kapitole se tak nevyhnutelně dotknu 

tematiky smrti a pohřbívání. 

3.1 Kostnice, ossuaria či carnaria 

Kostnice, ossuaria či carnaria jsou prostory či stavby, určené pro postupné 

umísťování vykopaných kosterních pozůstatků z hrobů. Tyto vykopané kosterní pozůstatky 

mohou být také využity pro výzdobu těchto prostor. Nejde však o prosté skládky 

vykopaných kostí ani o místa primárně pohřební (Roučková 2008: 4).  

Předchůdci kostnic se začali objevovat od 12. století. Šlo o karnery, ve kterých byly 

kvůli nedostatku místa ukládány exhumované kosti, zejména z důvodu ochrany před 

zneuctěním či poškozením. Většinou šlo o dvoupatrové stavby, ve kterých byla horní část 

zasvěcena archandělovi Michaelovi, průvodci zemřelých duší. Ve spodní části pak byly 

ostatky zemřelých. Lebky se zde uchovávaly odděleně od ostatních kostí, které byly někdy 

použity jako výplň mezi lebkami (Jandourek 2004: 24). 

Skutečné kostnice začaly vznikat až ve 14. století. Dle Matiegky byly již v 15. 

století všeobecně vžitou institucí. Vyvrací tak předpoklad, že kostnice vznikaly v důsledku 

velkého počtu obětí ve válečných obdobích. Pro obyvatele středověku nepředstavovaly 

problém pouze válečné konflikty, ale také morové rány, v jejichž důsledku se postupně 

plnily hřbitovy a další zemřelé již nebylo kam pohřbívat (Roučková 2008: 4-5).  

Přibližně ve 14. století začali lidé vykopávat kosti ze starých hrobů, aby se uvolnilo 

místo pro hroby další. Tyto kosterní pozůstatky začali shromažďovat v prostoru kostelních 

ochozů nebo na klenebním pozadí. Těmto ochozům či kostnicím se říkalo carnaria a 

označovaly místo uvnitř kostelních hradeb, kam se ukládají kosti zemřelých. V 17. století 

se pro označení těchto míst vžil také pojem ossuarium (Ariés 2000: 75). 

V 15. století se v důsledku moru a dalších epidemií velmi zvýšila úmrtnost. Tento 

stav trval až do 17. století. Během tohoto období se snížila úroveň pohřbívání. Malé 

hřbitovy byly přeplněné, a tak bylo nutné hledat nová řešení uložení těl zemřelých. Tímto 

opařením byl vznik velkých společných jam, do kterých byli pohřbíváni zejména chudí a 
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nemajetní. Větší jámy pojaly až patnáct mrtvol, menší jen kolem sedmi. Ve velkých 

městech, jako např. v Paříži, však vznikaly obrovské jámy, které mohly pojmout až pět set 

zemřelých. Jedna až dvě takové jámy byly vždy otevřené a postupně se zaplňovaly. 

Uzavřené jámy pokrývala jen tenká vrstva zeminy, a tak během krutých zim vlci bez 

větších obtíží mrtvoly vyhrabávali. Tyto jámy vznikaly zejména z potřeby co nejrychleji 

pohřbít oběti moru, jejichž příbuzní nemohli nebo nechtěli zaplatit pohřeb v kostele. Kosti, 

které byly v kostnicích vystavené, pocházely často právě z těchto jam (Ariés 2000: 77-80). 

I když byly hřbitovy přeplněné, pohřbívalo se na ně neustále. Po rozpadu měkkých 

částí těla, byly lebky a kosti uloženy do kostnic. I přes toto přemisťování však hřbitovy 

neustále rostly do výšky. Hřbitovy bývaly kvůli divoké zvěři ohrazené, přičemž pro zdi 

byla stanovena minimální výška. Středověký hřbitov se skládal z obrovského množství 

neoznačených a neuspořádaných hrobů s viditelnými kosterními pozůstatky. Poblíž 

hřbitovních zdí také bývaly louže pro případ požárů. Z celého hřbitova se táhl zápach 

tlejících těl a ani ukládání kosterních pozůstatků v kostnicích nepřispívalo k hygienické 

úrovni hřbitovů (Roučková 2008: 6). 

Středověký hřbitov zároveň nebyl jen hřbitovem, ale také útočištěm, bydlištěm, 

náměstím a veřejným prostranstvím. Uprchlíci či lidé bez domova si na hřbitovech vedle 

hrobů stavěli domky. Pohled na pohřby a otevřené pohřební jámy nevadil jen stálým 

obyvatelům hřbitova, ale nevyváděl z míry ani nikoho dalšího. Hřbitov byl zároveň i 

místem romantických procházek, her, milostných schůzek, sloužil jako náměstí i 

promenáda, řešily se zde duchovní i světské záležitosti. Odehrávaly se zde běžné i výroční 

trhy, kde se pekl čerstvý chleba v těsné blízkosti mrtvolami naplněných jam a kostnic. 

Jakkoli se to může očima člověka 21. století zdát nevhodné či vzbuzující odpor, od 

středověku až po vrcholný novověk tyto praktiky nikomu nevadili, hřbitov byl ohniskem 

veřejného života, a tedy veřejným místem par excellence (Ariés 2000: 84-94). 

I přes nepříliš uspokojivou úroveň pohřbívání na hřbitovech šlo o výsadu, která 

nebyla všem umožněna. Katolická církev určovala okruh lidí, kteří nesměli být na 

posvěcené půdě pohřbeni. Ze hřbitova byli vyloučeni nevěřící, jinověrci a různi delikventi 

např. lidé podezřelí z čarodějnictví, sebevrazi, nepokřtěné děti, zavraždění, kati, rasové a 

neznámé osoby. Od pozdního středověku se v oddělené části hřbitova směly pochovávat 

nepokřtěné děti a na českém území za vlády Josefa II. se na vyhrazených částech směli 

pohřbívat i sebevrazi. Na českých hřbitovech či pohřebních zahradách, jak se jim také 

říkalo, byla kostnice téměř vždy. Tyto kostnice byly zdobené kalváriemi a figurami 

z lidských kostí (Roučková 2008: 7). 
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Původně tedy kostnice ve všech evropských zemích bezpochyby sloužily jako 

nouzová skladiště, kam se odkládaly vykopané kosti jen z toho důvodu, aby se na hřbitově 

uvolnilo místo pro další zemřelé a nepřemýšlelo se o tom, že by se na ně měl někdo chodit 

dívat. Počínaje 14. stoletím, pod vlivem kolektivní vnímavosti, však došlo ke změně. 

Zájem veřejnosti se zaměřil na smrt a umrlčí témata, v důsledku čehož se kostnicí začalo 

využívat záměrně.  Kosti, které se dříve povalovaly přímo na zemi, promíchané s kamením 

a štěrkem, začaly být umně skládány. Takto vyskládané kosti a lebky měly kolem 

kostelního dvora vytvořit kulisu každodenního života. Najednou musely být kosti vidět a 

vystavovaly se právě v kostnicích, které byly přímo k tomuto účelu zřizované. 

Nejnápadnějším rysem kostnice se tak staly kosti vystavené všem pohledům (Ariés 2000: 

81-83). 

Kostnice nalezneme ještě dnes, a to zejména v evropských zemích, např. ve 

Švýcarsku, Itálii, Portugalsku, Anglii, Bretani, Rakousku, Německu a v neposlední řadě 

také na území Čech a Moravy. Nalezneme je tedy, jak v zemích katolických, tak i 

protestantských. Zvláště v některých evropských zemích je tradice kostnic silně 

zakořeněná a kostnice se zde dodnes těší velké vážnosti. V alpských zemích byly ještě 

v nedávné době kosti z hrobů vybírány, čištěny, zdobeny a během církevních obřadů, 

kterých se účastnili i příbuzní, přenášeny do kostnice. Po nedělní mši pak bylo zvykem 

procházet se po hřbitově a v kostnici prohlížet pomalované lebky, které vypovídaly o 

osudu zemřelých. Na lebkách bývala jména, data či obrázky květin, věnců a dalších 

symbolů. Jedna z těchto proslulých kostnic se nachází v rakouském městě Hallstat. 

Poslední kosterní ostatky sem byly uloženy v roce 1995, jelikož kostnice se potýká 

s nedostatkem místa. Nedostatek místa na hřbitovech byl také důvodem vzniku skládek 

kostí, které mohou vzhled kostnice připomínat, ale jsou jiné povahy, jelikož zde nedošlo 

k úmyslnému vytvoření kostnice. Tyto skládky kostí jsou četné např. v Anglii. Dále pak 

mohou kostnice připomínat pohřební kaple, ve kterých se hromadí kosti ze zaniklých 

hrobů vedle mumifikovaných těl a zachovalých hrobů. Tyto pohřební kaple nalezneme 

např. v Římě. (Roučková 2008: 12-13). Z tohoto důvodu je třeba rozlišovat mezi pojmy 

kostnice, skládka kostí a pohřební kaple. 

Jedna z největších světových kostnic se nachází v Paříži. V podzemí města je 

uloženo šest milionů koster. Jde o kosterní pozůstatky ze 43 pařížských hřbitovů. Kosti 

sem začaly být přiváženy v roce 1786 kvůli nesnesitelnému mrtvolnému zápachu 

v metropoli. Staré lomy z římských dob tak byly proměněny na kilometry dlouhé 

podzemní hřbitovy (Jandourek: 26). Dnes je část katakomb (2,5 km) zpřístupněna 
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veřejnosti a ročně láká obrovský počet návštěvníků. Kosti jsou zde dnes vyskládané do 

vzorů s křesťanskou symbolikou. 

V českých zemích byla dříve kostnice téměř na každém hřbitově. V roce 1784 však 

na základě nařízení musely být všechny lidské kosti z kostnic vybrány a uloženy do země. 

Toto nařízení se neplnilo všude doslovně, někde ho nerespektovali vůbec, jinde umístili 

kosti do šachet či do prázdných hrobek. Dle Matiegky bylo ve 30. letech 20. století na 

území Čech asi 25 až 30 zachovalých kostnic a na území Moravy asi 8 až 10. Dnes je počet 

již nižší. Zachovalé a veřejně přístupné kostnice na našem území nalezneme například 

v Mikulově, Mělníku, Brně, Kolíně a zejména v Sedlci u Kutné Hory. Mimo tyto 

zachovalé a zpřístupněné kostnice jsou na našem území i kostnice ve špatném stavu a 

veřejnosti nepřístupné, příkladem může být kostnice ve Zruči nad Sázavou nebo ve 

Zdislavicích (Roučková 2008: 15-16). 

3.2 Vztah ke smrti odrážející se v přístupu ke kostnicím 

Smrt a umrlčí tematika se stala předmětem zájmu veřejnosti od počátku 14. století. 

V kultuře a umění se tematika smrti však začala objevovat již ve 13. století. Jedním 

z nejčastějších způsobů ztvárnění smrti se stala mrtvola, respektive kostlivec se zbytky 

vaziva či umrlec. Toto zobrazení bylo často velmi odpudivé. Kostlivci byli zobrazováni 

v hnilobném rozkladu, s cáry kůže, kusy masa či hady. Koncem středověku byli umrlci 

také běžnou součástí náhrobků. Během 14. – 16. století byl tedy kostlivec hlavní postavou 

umrlčí ikonografie. Vedle umrlců byl také oblíbeným námětem tanec smrti, který 

alegoricky zobrazoval moc smrti nad životem. Tanec smrti je nekonečný kolový tanec řady 

mrtvých a živých tanečníků, kteří se střídají. Tento tanec vedou mrtví a jen oni tančí. 

Každou tančící dvojici tvoří nahá, zahnívající, bezpohlavní a zároveň velice čilá mrtvola a 

muž nebo žena, oblečení podle svého společenského postavení. Mrtvola v tanci podává 

ruku živému, který ji ale prozatím nepřijal. Jde o protiklad mezi tempem mrtvých a 

ochromením živých. Smyslem je ukázat, že smrt si pro člověka může přijít kdykoli a 

všichni jsou si před ní rovni. Dalším tématem byl triumf smrti, který ilustroval moc, kterou 

má smrt nad celým lidstvem. Smrt je zde zobrazena v podobě mumie či kostlivce, který se 

zbraní v ruce, odznakem své moci, řídí obrovský vůz tažený voly. Zajímavé je, že vedle 

těchto ohyzdných či odpudivých zpodobnění lidské smrtelnosti, panoval starý a 

dobromyslný názor, že osudu je zapotřebí se podřídit (Ariés 2000: 142-151). Umrlčí 

náměty totiž nevyjadřovaly silný prožitek smrti v době poznamenané vysokou úmrtností 
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ani nesloužily k probouzení strachu ze zatracení v případě nepřijetí pravé víry. 

Vyobrazování smrti neztvárňovalo strach ze smrti ani z onoho světa, ale zejména vášnivé 

lpění na životě a bolestné uvědomění si zkázy, které se nevyhne žádný člověk (Ariés 2000: 

165). 

V Evropě v 15. století již byla tematika smrti ve společnosti pevně zakořeněná. 

Humanisté této doby však nahradili umrlčí symboliku jakousi vnitřní přítomností smrti, 

aby si lidé po celý život uvědomovali, že každým okamžikem umírají (Ariés 2000: 164). 

Z tohoto období pochází kniha Ars moriendi (Umění umírat). Šlo o průvodce smrtí, který 

obsahoval utěšující myšlenky na spásu a přímé rady, jak se ve smrti připravit na 

nadcházející poslední soud. Obsahuje rady, jak překonat strach a pokušení. Byla zároveň i 

určitým ústupkem církve, jelikož lidem poskytovala správu nad jejich umírajícími 

blízkými, která dříve bývala výsadou duchovních. Na konci 15. století již existovala ve 

stovkách vydání (Kerrigan 2008: 139-140). 

Tematika smrti byla důležitou součástí zejména barokní kultury, ve které měla 

laskavou i děsivou podobu. Každý člověk si měl během svého života připomínat konečnost 

lidského bytí, což symbolizovalo zejména heslo Mememto Mori (Pamatuj na smrt), které 

lidem neustále připomínalo, že smrt může přijít kdykoli a kamkoli. Dále pak užívání 

patřičných symbolů, jako např. uschlých květin či zhaslých svící. Lidé se tedy měli po celý 

život připravovat na své poslední chvíle, k čemuž jim měla napomáhat již zmíněná kniha 

Ars moriendi. (Roučková 2008: 9).  

V době baroka tak byla smrt přirozenou součástí lidského života, člověk se s ní 

denně setkával a myšlenka na ni ho měla stále provázet. Na smrt se nemělo myslet až ve 

chvíli, kdy se blížila, ale po celý život. Celý život člověka byl tak přípravou na šťastnou 

smrt a na věčný posmrtný život. Tato příprava spočívala ve zbožnosti a v životě 

s neustálým pamatováním na smrt. Ve chvíli, kdy člověk ležel na smrtelné posteli, se již 

nic důležitého neodehrávalo, jelikož v tu chvíli již bylo vše rozvrženo. Na lůžku 

umírajícího se smrt proměnila v cosi metafyzického, vyjadřujícího oddělení duše od těla. 

Tento nový duchovní přístup učinil ze smrti záminku k úvahám o křehkosti lidského 

života, jejichž účelem bylo varování, aby lidé nepodléhali životním iluzím. Smrt se tak 

stala prostředkem, jak lépe žít. Umění šťastné smrti se tak stalo uměním života (Ariés 

2000: 16-17). Šťastná smrt byla smrtí spravedlivého člověka, který nemyslel na vlastní 

biologickou smrt v okamžiku, kdy přicházela, protože na ni pamatoval po celý svůj život, 

taková smrt v sobě neměla rozervanost, naopak byla zvnitřnělá a klidná (Ariés 2000: 27). 
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Výrazem barokního vztahu ke smrti bylo také budování velkých kostnic, kde se 

nacházely z lidských ostatků vytvořené oltáře, svícny, lamy, sloupy, lustry a další výzdoba. 

V těchto kostnicích nebyla jména konkrétních osob, smrt zde byla anonymní. Kostnice 

byly dramatické, expresivní, monumentální a zejména měly v člověku vyvolávat pocit 

malosti před smrtí i před Bohem. Důraz byl tedy kladen na city a emociální prožitky, které 

měly člověka povznést od všední každodennosti k mystickému vzplanutí. V kostnicích 

převažovala náboženská témata se sklonem k mysticismu, která byla zároveň umocněná 

naturalistickou konkrétností. Absolutizace víry a působení na lidské smyslové vnímání 

způsobovaly u lidí pocity duševní reflexe (Roučková 2008: 10).  

Zároveň byla barokní kostnice místem naděje, jelikož smrt byla také chápána jako 

brána do věčnosti, kde se člověk setká s Bohem, což dá jeho existenci smysl. Budování 

kostnic jako míst uložení ostatků neznámých zemřelých do vzorců vyjadřovalo naději na 

vzkříšení a zároveň bylo výkonem lidské solidarity v dějinách spásy. Solidarity, která se 

rozpínala přes jednotlivé generace a staletí. Byla to solidarita s druhým člověkem, která 

našla svůj výraz v úctě a péči o něj. V úctě k druhému člověku tak vykonával jedinec i akt 

úcty k sobě samému, čímž spontánně děkoval a chválil Boží dílo. Kostnice v barokní době 

tak byly prostorem solidarity, úcty, místem naděje a až radostným prostorem společenství 

živých a mrtvých v Kristu (Horyna 1998: 30). 

Monumentalistická a barvitá barokní doba skončila za vlády Josefa II., kdy 

vznikala nová nařízení týkající se pohřbů. Také náhrobky byly menší a méně okázalé než 

v době baroka (Roučková 2008: 10). V době osvícenských reforem se také začalo více 

hovořit o škodlivosti hřbitovů. Byly vznášeny požadavky na čistotu kostelů. Z toho důvodu 

v nich bylo odmítáno pohřbívání, jelikož se neshodovalo se zvýšeným zájmem veřejnosti o 

hygienu a důstojnost bohoslužeb. Faráři se snažili více dbát na hygienu, např. pohřbívali po 

čtyřiadvaceti hodinách od úmrtí a dělali vše potřebné, aby nepříjemnostem s pohřbíváním 

předešli. Věděli, že opatření a hygienické požadavky jejich kostely vyprázdní. I přes snahu 

farářů se v okolí farních hřbitovů šířil odporný zápach, navíc mastná půda na příliš malých 

hřbitovech neumožňovala rozklad těl. V tomto období se tak hřbitovy začaly přenášet do 

bezpečné vzdálenosti za městské hradby. Hřbitov měl být samostatným a zdmi obehnaným 

prostorem beze stromů. Zároveň měl být dostatečně velký, aby rychlá rotace hrobů 

nevyčerpala půdu. Hřbitov již tedy neměl být veřejným prostranstvím a lidé byli od jeho 

návštěvy spíše odrazováni. V důsledku přemístění hřbitovů tak došlo k nutnému oslabení 

vazby mezi hřbitovem a kostelem (Ariés 2000: 223-240). 
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Navzdory novým reformám a hygienickým opatřením se většina lidí stále modlila 

za šťastnou smrt a součástí náboženství zůstávalo barokní memento mori. Život člověka 

byl stále vnímán jako předsálí smrti. Ve světě napoleonských válek, kde zuřily vlny 

epidemií, polovina dětí umírala již v kojeneckém věku a průměrná délka života nebyla ani 

čtyřicet let, musela být smrt nevyhnutelnou součástí lidského života (Roučková 2008: 11). 

V 19. století dal romantismus vzniknout větší citlivosti a osobitému vztahu 

k soukromí, což se projevilo i ve vztahu ke smrti, která se z veřejného prostranství 

přesunula do ložnic. Strach z vlastní smrti postupně nahrazoval strach ze smrti milovaných 

blízkých. Smrt umožňovala nejhlubší souznění mezi odcházejícím a nastávajícími 

pozůstalými. Pozůstalé netrápila už sama smrt, ale fyzické odloučení od blízkého člověka 

(Ariés 2000: 377-380). Postupně pod vlivem racionalismu se zájem přesunul 

k memoriálnímu charakteru smrti. Pozornost se obrátila ke vzpomínkám a pamatování na 

blízké zemřelé. Z rodinných návštěv hřbitovů se postupně začal stávat soukromý rituál. I 

přesto však stále ještě zazníval odkaz barokního mementa mori. Časem se také měnil 

společenský rozměr smrti, jelikož péči o umírajícího začaly přebírat špitály a 

specializované ústavy. Chápání smrti se tak vydalo cestou k jejímu dnešnímu vnímání 

(Roučková 2008: 11). 

I přes dobové změny ve vnímání smrti, byl pro všechna tato období až do 19. století 

charakteristický přístup, který Ariés označuje jako ochočenou smrt. Jde o tradiční postoj ke 

smrti, kdy je smrt blízká a důvěrně známá, ale současně i oslabená a zneškodněná. Pokud 

tuto smrt nazývá ochočenou, nemá na mysli, že kdysi byla divoká a lidé si ji postupem 

času ochočili. Naopak chce říci, že dnes je smrt zdivočelá a že kdysi tomu tak nebylo, 

jelikož nejstarší smrt je právě smrt ochočená (Ariés 2000: 43-44). Tímto ochočením měl na 

mysli smíření ze strany umírajícího i jeho blízkých. Zároveň zachování zvyků a ceremonií, 

které umírajícího provázely během smrti i po ní. Smrt byla blízká, důvěrně známá a stále 

přítomná. Lidé se jí neobávali, protože věděli, jak s ní naložit, proto byla oslabená a 

zneškodněná (Nešporová 2013: 9). 

Oproti tomuto tradičnímu přístupu ke smrti stojí přístup moderní, který Ariés 

nazývá zdivočelou smrtí. Tento přístup je charakteristický pro 20. století. Poprvé se objevil 

v Severní Americe, odkud se rozšířil do Anglie a zbytku Evropy. Tento přístup se 

vyznačuje zejména odmítnutím smrt akceptovat a snaží se jí zakrývat pro její ohavnost 

(Nešporová 2013: 11-12). Proměna pomalu započala již v 19. století, kdy došlo k podstatné 

změně ve vztazích mezi umírajícím a jeho okolím. Umírající i jeho rodina předstírali, že se 

nic nezměnilo, že život pokračuje ve stále stejných kolejích. Tímto zakrýváním faktu se 
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snažili vyhnout emocím, které jsou se smrtí a umíráním spojené (Ariés 2000: 318-321). 

K proměně v přístupu ke smrti a umírání napomohla také institucionalizace smrti ve 

třicátých letech a zejména v letech padesátých 20. století. Lidé přestali umírat doma a 

pokoj umírajícího se přestěhoval do nemocnice. V nemocnici se mohla smrt bezpečně 

vyhnout zájmu známých a člověk zde umíral o samotě, nikoli jako dříve v obklopení 

rodiny a přátel. Po smrti blízkého člověka, se příbuzní museli vyvarovat projevování 

bolesti na veřejnosti, což je pravým opakem toho, co se od příbuzných žádalo dříve. 

Emoce tedy mohly být projeveny pouze v soukromí, skryté před veřejností. Toto odmítání 

smrti trvalo po celé 20. století (Ariés 2000: 329-338). 

Otázku, k jakým proměnám ve vztahu ke smrti došlo, si pokládá také Olga 

Nešporová. S nástupem moderní společnosti se odehrála celá řada společenských, 

ideových i demografických změn, které měly na umírání a smrt vliv. Zlepšily se 

hygienické podmínky a stravování, což společně s pokrokem v lékařství, vedlo ke snížení 

úmrtnosti. Velmi výrazně se snížila zejména kojenecká úmrtnost. Úspěchy lékařské vědy 

postupně přinesly ideologické změny. Náboženství postupně ztrácelo svojí autoritu nad 

smrtí a bylo nahrazeno medicínou. Smrt tedy přestala být duchovní cestou a stala se 

přírodním procesem kontrolovaným lékaři. Tajemná a metaforická smrt se proměnila 

v konkrétní a identifikovatelné nemoci. Hlavní kontrolu nad smrtí tak získala lékařská 

věda. Tento vývoj však směřoval k zakrývání přirozenosti smrti a k její medikalizaci. 

Diskuzi o problematice smrti a umírání ovlivnila americká lékařka Elisabeth 

Kubler-Ross, která realizovala výzkum v nemocnicích (1969). Z tohoto výzkumu vyšlo 

najevo, že pacienti, umírající v nemocnicích, byli po materiální stránce velmi dobře 

zabezpečeni, nicméně zcela opomíjena byla jejich emociální a duševní péče. Následně 

začala ve společnosti snaha zlepšit umírajícím podmínky a zavést koncept dobré smrti. 

V sociálních vědách byla tematika smrti zpočátku tabu. Sociologové téma smrti 

opomíjeli, s výjimkou sebevraždy, kterou vnímali jako projev sociální patologie. Smrt pro 

ně byla něčím nepřirozeným, čím se nemáme zabývat, a pokud ano, tak pouze proto, 

abychom ji odvrátili. Zlom směrem k otevřenější tematizaci smrti v západních 

společnostech nastal v šedesátých letech 20. století. Tento zlom zapříčinil zejména britský 

sociolog a antropolog Geoffrey Corer, který publikoval článek The Pornography od Death 

(1967), ve kterém přirovnává postoj ke smrti v moderní společnosti k postoji k sexu ve 

viktoriánské době. Tvrdil, že zatímco o sexu se ve společnosti začalo otevřeně mluvit, téma 

smrti ho nahradilo a stalo se tabu. 
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Na tabuizaci smrti v moderní společnosti upozorňoval také Norbert Elias. Diskurz o 

umírání, smrti, hrobech a s tím spojených záležitostech podle něj podléhá striktní sociální 

cenzuře. Podle Eliase se během 20. století tendence vytěsňovat lidskou smrt ještě zvýšila, a 

to v souvislosti se zvýšeným zájmem o kult mládí. S mládím jsou spojeny hodnoty, které 

jsou v západních společnostech dodnes oceňovány více než stáří a zkušenosti. 

Olga Nešporová upozorňuje, že Eliasovo přesvědčení o vytěsnění smrti na okraj 

společnosti je třeba brát s jistou rezervou, protože ke konci 20. století se již o tematice 

smrti hovořilo mnohem otevřeněji než v padesátých letech. Výrazně přibylo odborné 

literatury, ale i popularizační literatury určené pozůstalým. Je tedy dle ní nutné připustit, že 

tabuizace smrti nebyla úplná a týkala se jen určitých oblastí. Smrt a umírání se dle 

Nešporové opět staly běžnou součástí života, o níž je možné veřejně hovořit. Změny 

v organizaci smrti a přístupu k ní, které proběhly ve 20. století, již však zvrátit nelze. 

Většina lidí tak dnes umírá v nemocnicích, nikoli doma v obklopení rodiny a přátel. Péče o 

umírající a jejich blízké se však výrazně zlepšila, a to nejen po fyzické stránce, ale i 

duševní. Na Západě vznikají organizace na pomoc pozůstalým, které nahrazují dřívější roli 

širší rodiny, přátel a sousedů. Výraznou proměnou také prošly pohřební ústavy, které se 

dnes soustředí na individuální přání. 

V českém prostředí, ovlivněném komunistickým režimem, byla tato proměna dle 

Nešporové pomalejší. Zatímco v některých západních společnostech bylo téma dobré smrti 

a umírání ve středu zájmu již od sedmdesátých let, v České republice se toto témat 

rozvinulo až na přelomu tisíciletí (Nešporová 2013: 14-21). 

Přestože je tematika smrti, a to i smrti přirozené, opět ve středu zájmu veřejnosti, 

tak současný člověk se smrti spíše bojí. Dnešní člověk často na rozdíl od většiny 

předcházejících generací nemá útěchu ve vizi posmrtného života, a také se sám se smrtí 

příliš nesetkává. I když jsou denně v médiích k vidění desítky mrtvol, není toto setkání se 

smrtí skutečné a osobní. Z hlediska tohoto člověka jsou kostnice často místem bizarním a 

pochmurným, jelikož původnímu záměru tvůrců kostnic těžko rozumí (Jandourek 2004: 

28). Dle Mojmíra Horyny panoval v barokní době, kdy velké kostnice vznikaly, vyrovnaný 

a zdravý vztah ke smrti, který již naše doba ztratila (Horyna 1998: 30). 
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3.3 Kostnice v Sedlci u Kutné Hory 

Kostnice v Sedlci u Kutné Hory, která je místem 

odpočinku 40 000 zemřelých, patří mezi 

světoznámé kostnice. S více než 250 000 

návštěvníky ročně je jednou z nejvíce 

navštěvovaných památek ve Středočeském kraji. 

Historie města Kutná Hora je spjata 

zejména s dolováním stříbrných rud. Během 13. 

století již byl kutnohorský důl zdrojem jedné 

třetiny evropské produkce stříbra. Město se tak 

stalo střediskem ražby pražských grošů, které patří 

k nejstabilnějším evropským měnám. Díky svému 

bohatství byla Kutná Hora po Praze druhým 

nejvýznamnějším městem Českého království. 

Bohatství zdejších dolů tak dalo vzniknout řadě významných památek, které dnes patří do 

Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (Kulich 2002). 

Město poznamenaly nejprve husitské války v 15. století a následně třicetiletá válka. 

Od poloviny 19. století zde můžeme zaznamenat pozvolné narůstání zájmu o městské 

památky. V roce 1877 vznikl archeologický sbor Vocel, pojmenovaný po Janu Erazimu 

Vocelovi, který byl zakladatelem české archeologie a dějin umění. Tento sbor si za svůj cíl 

stanovil restaurování nejdůležitějších památek, které byly během historických konfliktů 

poničené. Na počátku 20. století stálo město s opravenými památkami na začátku nové éry. 

V roce 1961 byla Kutná Hora prohlášena městskou památkovou rezervací a v roce 1995 

byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Poté opět započala 

rozsáhlá obnova nejvýznamnějších kutnohorských památek, u kterých od 50. let. 20. století 

bylo znovu zaznamenáno chátrání (Pospíšil 2009: 10). Dnes po obnově nejvýznamnějších 

památek je Kutná Hora jedním z nejvíce navštěvovaných měst v České republice, kam 

každoročně míří turisté z celého světa. 

Sedlec je dnešním předměstím Kutné Hory. Více než sto let před objevením 

místních ložisek stříbra a vznikem města, zde byl v roce 1142 založen cisterciácký klášter. 

Šlo o první klášter tohoto řádu v Čechách a brzy se stal hospodářským a kulturním 

centrem. Uvedení cisterciáků do Čech je spojeno s olomouckým biskupem Zdíkem, který 

se osobně znal se sv. Bernardem z Clairvaux, zakladatelem řádu. Mniši, kteří do Sedlce 
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přišli, pocházeli z opatství Waldsassen. Během 12. století získal řád patronátní právo 

k nedalekému malínskému kostelu a později i k ostatním, jejichž založení inicioval. Mezi 

povinnosti fary patřilo i pohřbívání, podle klášterní tradice zde tedy asi od poloviny 13. 

století existoval hřbitov. Po vypuknutí stříbrné horečky plynuly klášteru mimořádné zisky, 

jelikož doly se nacházely na jeho pozemcích. Sedlec se tak stal nejbohatším klášterem 

v zemi. 

Po několika úspěšných desetiletích však upadl do dluhů, což bylo z části 

zapříčiněné obrovskými a nikdy nesplacenými úvěry českých panovníků. Klášter byl při 

válečných konfliktech ničen, poprvé v poslední třetině 13. století, následně během 

husitských válek, kdy zůstal zcela v rozvalinách až do konce 17. století, kdy byl znovu 

obnoven. Počátkem 18. století byla přistavěna nová budova konventu, ale již v roce 1784 

byl klášter v důsledku josefínských reforem definitivně zrušen. Z konventu se na počátku 

19. století stala tabáková továrna. Z kdysi velmi rozlehlého klášterního areálu se tak 

dodnes zachovaly pouze dva pozoruhodné kostely – Klášterní kostel Panny Marie a 

Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí (Kulich 2002). 

3.3.1 Historie sedlecké kostnice 

Podle tradice opat sedleckého kláštera Jindřich podnikl pouť do Jeruzaléma, odkud 

přinesl hrst země z Božího hrobu. Tuto hrst země rozesel po hřbitově, čímž se půda stala 

součástí Svaté země a tím nejvýznamnějším hřbitovem v celém okolí. Pohřbívalo se sem 

nejen z Čech, ale i z Polska, Bavorska a Belgie. Tisíce lidí zde nalezly poslední odpočinek 

v době morových epidemií. Kroniky uvádějí, že v dobách moru sem bylo pohřbeno až 

30 000 zemřelých. Počet hrobů prudce narostl po vypálení kláštera v roce 1421 během 

husitských válek, v jejichž době sem bylo pohřbeno dalších 10 000 zemřelých. Sedlecký 

hřbitov tenkrát dle dochovaných pramenů zabíral plochu 35 tisíc m2. Po husitských 

válkách, na konci 15. století, začaly být části hřbitova postupně rušeny (Kulich 2002). 

Uprostřed hřbitova se na počátku 14. století začalo s budováním hřbitovní kaple 

Všech svatých, tedy ještě v době před husitskými válkami. V sousedství byl dokončován 

konventní kostel Panny Marie, který je největší dochovanou stavbou z přelomu 13. a 14. 

století v Čechách. Již v té době byl klášter velmi bohatý, tudíž si mohl rozsáhlou stavební 

činnost dovolit. Oba chrámy postavila sedlecká stavební huť (Kulich 2002). 

Hřbitovní kaple měla dvě podlaží, toto rozvržení stavby odpovídalo funkci 

hřbitovního kostela. Nahoře se nacházela kaple, ve spodním patře pak kostnice. Kosti ze 
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zrušených hrobů se nejprve skládaly kolem kaple, později byly uloženy do její spodní 

části. Podoba kostela byla původně gotická, ve které měl horní kostelík a spodní kostnice 

shodný půdorys. V původní podobě byl prostor horního kostela zcela proniknut světlem, 

které do interiéru proudilo ze všech stran. Prosvětlenost prostoru, gotická architektura, 

vzorce kleneb a nepochybně nádherná původní výzdoba, měla být přesvědčivým 

zviditelněním nebeské sféry v pozemském světě. Stejně impozantní byl i původní 

zevnějšek kostela. Štíhlá, vysoká dvoupatrová budova působila lehce jako nádherná a 

dekorovaná brána do samotných nebes. Tato stavba nepochybně patřila k nejhodnotnějším 

architektonickým výkonům tzv. krásného slohu ve 14. století (Horyna 1998: 21-22). 

Tento původní vzhled Hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí narušily 

husitské války, při kterých byla stavba porušena. Z období po husitských válkách na konci 

15. století, kdy začaly být části hřbitova rušeny, pochází pověst o poloslepém mnichovi. 

Kosterní pozůstatky ze zrušených hrobů byly nejprve skládány kolem kaple a poté uloženy 

do její spodní části. V roce 1511 je zde poloslepý mnich srovnal do šesti pyramid. Po 

dokončení práce se mu údajně zrak vrátil. (Kulich 2002). 

V roce 1661 byla provedena obnova horní kaple, zdevastované po husitských 

válkách, která již hrozila zřícením. Základové konstrukce a obvodové zdi byly zajištěny. 

Spodní patro bylo obestavěné dalšími rozsáhlými prostory, čímž se jeho rozloha 

ztrojnásobila. Na vnějšku stavby tak vznikla terasovitá podnož, ze které dnes horní kaple 

vyrůstá. V této době byla v horní kapli zazděná některá okna, aby byla zvýšena stabilita 

budovy. Loď, v původním tvaru gotické hvězdice, byla zaklenuta jednoduchou barokní 

klenbou. Drobné gotické klenby zůstaly zachovány pouze v kněžišti horního kostela. 

V interiéru spodní kaple se loď stala pouhým 

středním polem nově vzniklého halového trojlodí, 

klenutého raně barokními valenými klenbami. 

Stejně jako v horní kapli, tak i ve spodní části 

kostela zůstaly gotické křížové klenby zachovány 

v kněžišti. 

Další barokní úprava proběhla po roce 1708 

za vlády obnovitele sedleckého kláštera, opata 

Jindřicha Snopka. Tato obnova proběhla dle návrhu 

architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Podle 

Santiniho návrhu byl vytvořen nový vstup do 

spodního kostela. Celou stavbu bylo nutné zajistit, proto Santini vestavěl štít mezi věže 
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západního průčelí a stavbu vzepřel přístavbou západní předsíně. Barokní štít mezi věžemi 

byl osazen sochou Panny Marie od Matěje Václava Jackela z roku 1709 (Horyna 1998: 22-

25).  

Tyto dvě barokní úpravy daly definitivní podobu vnějšku kostela Všech svatých 

s kostnicí, vnitřní prostor byl pak definitivně dokončen až ve druhé polovině 19. století. 

Významným mezníkem byl rok 1784, ve kterém Josef II. hromadně rušil kláštery včetně 

sedleckého. Hřbitovní kostelík koupili Schwarzenbergové z Orlíka, kteří dali kostnici její 

dnešní definitivní podobu. Jejich stavební mistr František Rint z České Skalice v roce 1870 

vyzdobil interiér kostnice s pomocí členů své rodiny. Všechny kosti před použitím 

vydesinfikoval a vybílil chlorovým vápnem. Rint z původních šesti kosterních pyramid 

zachoval pouze čtyři. Část kostí ze zrušených pyramid použil k výzdobě a část nechal 

pohřbít pod velký železný kříž na hřbitově. Výzdobu doplnil o Schwarzenberský erb a 

zakomponoval zde i své jméno. Z tohoto důvodu bývá považován za původního autora 

jedinečného uspořádání lidských ostatků v kostnici. Podle odhadu zde bylo k výzdobě 

použito ostatků 40 000 zemřelých (Kulich 2002). 

Dle Mojmíra Horyny byl Rintovou romantickou výzdobou významně 

transformován estetický i významový řád prostoru. Místo dočasného spočinutí zemřelých, 

kteří s nadějí očekávají zmrtvýchvstání, bylo proměněno na říši triumfující smrti (Horyna 

1998: 26). 

3.3.2 Vnitřní výzdoba kostnice 

„Lebka a hnáty jako znak, ba jako přímý dotek smrti, zaplňují prostor 

v nejpůsobivějších kombinacích a kompozičních vzorcích. Ze všech stran a v nečekaných 

variacích, ve stále opakovaném hrozivě mlčenlivém echu rozechvívá atmosféru prostoru 

kostnice ponurý škleb vítězné smrti. Jako bychom zde všude četli a prožívali soustředěnou 

úzkost, naslouchali výtvarné baladě na téma důstojnosti a chmurné krásy smrti, obklopení 

atmosférou romantických eposů či dobově oblíbených gotických románů plných děsů a 

záhad.“ (Horyna 1998: 26). 

Podle klášterní tradice byla kosterní výzdoba v kostnici dekorativním způsobem 

upravena již v 16. století za Jana Blažeje Santiniho. Tato výzdoba byla výrazně jednodušší, 

jen doplňovala křivky oblouků a kleneb. Důležité zde byly zejména pyramidy v koutech, 

nad kterými visely zlaté koruny (Pospíšil 2009: 156). Santiniho výzdoba nese 

charakteristické rysy barokní zbožnosti a je v ní zcela patrná křesťanská symbolika. Kosti 
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v pyramidách symbolizují zástupy čekající před Bohem. Vzkříšení zemřelých a boží 

království je pak symbolizováno korunami, které jsou nad pyramidami umístěné. Girlandy 

z lebek a překřížených hnátů jsou symbolem vznášejících se andělů. Dále byly zřízeny dva 

boční oltáře, kazatelna a světlem prozářený hlavní oltář v kněžišti. Před triumfálním 

obloukem byly postaveny čtyři lebkami zdobené obelisky, které symbolizují vítězství 

světla nad temnotou a vládu nebes nad zemí. Do výklenků byly umístěny liturgické 

symboly, kalichy a monstrance. Santiniho úprava zdůraznila starobylost prostoru kostnice, 

a to symbolicky i obrazově (Horyna 1998: 24). Je to tedy právě Santini, který je považován 

za autora i nositele ideje základní koncepce kosterní výzdoby. 

 

 

Jedna z pyramid symbolizující boží království.→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Hlavní oltář s expresivním plastickým výjevem 

Kalvárie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden z obelisků před triumfálním obloukem. → 
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František Rint v roce 1870 doplnil interiér o lustr, erb Schwarzenbergů a celou řadu 

doplňků a detailů, které často nemají s křesťanskou symbolikou nic společného. Množství 

těchto doplňků a detailů se časem rozpadlo díky vlivu vlhkosti a neukázněnosti některých 

návštěvníků (Pospíšil 2009: 158). Ani Rintova výzdoba však není samoúčelná, po 

desetiletí má návštěvníkům připomínat omezenost trvání lidského života a nevyhnutelný 

fakt smrti. Právě tato skutečnost má vést ke vzájemnému harmonickému soužití, vážení si 

vlastního života a uvědomění si odpovědnosti k Bohu (Kulich 2002). Rint svou výzdobou 

tak podtrhl symbolický význam celé stavby, i když se některé prvky tradiční křesťanské 

symbolice vzpírají. Ve spodní části zemřelí s nadějí čekají na vzkříšení. Horní kaple pak 

symbolizuje vítězství nad smrtí. 

 

Lustr, který je údajně sestaven ze 

všech 206 kostí lidského těla, visí 

uprostřed kaple a pod ním je vchod do 

hrobky s ostatky několika bohatých 

kutnohorských měšťanů, jejichž 

jména jsou v kostnici vyobrazená.→ 

 

← Erb Schwarzenbergů, kde se jako na originále 

erbu, nachází v pravé spodní části havran, klovající 

oko Turkovi, což znázorňuje vítězství 

Schwarzenbergů v bitvě u Rábu v roce 1591. 

 

 

 

 

 

 

Podpis Františka Rinta z kosterních pozůstatků, který 
je umístěný pod schodištěm.→ 
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Barokní heslo Memento Mori, Pamatuj na smrt, které je možné vyjádřit slovy: „Co 

jsme my, budete i vy a co jste vy, byli jsme i my“, by mělo zůstat platným poselstvím pro 

každého návštěvníka kostnice. Toto heslo, spojené s křesťanskou nadějí na vzkříšení, nám 

pomáhá chápat symboliku tohoto prostoru a jeho výzdoby. Nejedná se zde o oslavu smrti, 

ale o myšlenku, že před Bohem jsou si všichni lidé rovni (Římskokatolická farnost Kutná 

Hora 2013). 

3.3.3 Současnost a probíhající rekonstrukce kostnice 

Současným správcem památky je Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec. 

Dvakrát do roka se zde slouží mše svatá, kostel tak stále splňuje svůj prvotní účel. Funkční 

okolní hřbitov není ve správě Římskokatolické farnosti, ale ve správě města. 

V červnu 2014 byla započata první etapa několikaleté obnovy památky. Cílem 

první etapy je oprava teras, krovu a střechy kaple. Římskokatolická farnost k této obnově 

přizvala celou řadu odborníků z různých oborů, z oblasti archeologie, památkové péče, 

stavitelství a restaurátorské péče o kosterní pozůstatky. Základním zdrojem financování 

opravy památky je její turistický provoz. 

Objekt se potýká s celou řadou problémů, z nichž nejzávažnější jsou problémy 

statické a problémy související s vlhkostí, jelikož je stavba částečně pod terénem. 

Nejzávažnějším problémem je pak celkové naklonění objektu a pokles v místě věží. Pilíře 

se postupně zabořují do podloží a tím narušují podlahu a omítky, ve které vznikají trhliny. 

Vít Mlázovský, hlavní projektant a autorský dozor, zmiňuje několik možností, jak statické 

problémy budovy vyřešit. První možností je opřít budovu o skálu, která se nachází dvanáct 

metrů hluboko pod podlahou suterénního prostoru. Druhou možností, je rozšířit plochu 

základové spáry natolik, aby byla dostatečně široká a odpovídala pevnosti zeminy. 

Poslední a nejlepší možností by bylo prokázat, že porucha už je v tuto chvíli stabilizovaná. 

Z toho důvodu Akademie věd provádí měření náklonu a poklesu. Statické problémy, které 

budova má, vznikly při barokní přestavbě, kdy došlo k přetížení původní gotické 

konstrukce. 

Druhým zásadním problémem budovy je vlhkost. Stavba se nachází tři metry pod 

terénem a zdi nemají žádné hydroizolace, což způsobuje celou řadu poruch. Zároveň má 

vlhkost vliv na štukovou i kosterní výzdobu, která se zde nachází. V rámci projektu je tak 

navrženo odvlhčení budovy. Plánem je odkopat zeminu po celém obvodu kostnice a 

vytvořit zde větranou mezeru. Dále je navržena větraná podlaha. Těmito úpravami by se 
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mělo dosáhnout snížení vlhkosti na rozumnou úroveň, tak aby nedocházelo k dalšímu 

poškozování výzdoby. 

Dále je v plánu otevřít některá ze zazděných oken v horní kapli. Nejprve budou 

otevřena okna v presbytáři, jelikož je zde zazdívka široká pouze patnáct centimetrů a 

pochází až z 19. století. V případě úspěchu, je možné otevření dalších oken. Některé 

zazdívky však pochází ze Santiniho doby, k jejich zachování jsou tedy i památkové 

důvody. 

Součástí rozsáhlé rekonstrukce památky je i obnova kosterních pozůstatků. Za 

tímto účelem zde od roku 2014 probíhá výzkum stavu kosterních ostatků. Systém závěsů 

kosterních ostatků je původně proveden ocelovým drátem bez povrchové úpravy. Pro 

zvýšení životnosti kosterních pozůstatků je snahou tento materiál nahradit za materiál 

nerezový. Nejprve se výzdoba rozebere, vyčistí a poté dojde k petrifikaci kostí tradiční 

technologií – vápnem, která zde již byla v minulosti použita. Za tímto účelem jsou 

prováděny soupisy kostí a zjišťování jejich počtu, a to zejména dlouhých kostí a lebek. 

Požadavkem sedlecké farnosti je, aby byla výstava snadno demontovatelná, jelikož bude 

probíhat i rekonstrukce další vnitřní výzdoby, jejíž součástí budou štukové práce a 

restaurování fresek. 

Celkovou snahou je rekonstrukci provést tak, aby se nezměnil ráz památky a byl 

zachován její historický vývoj. U interiéru je cílem navrátit ho do původního stavu po 

provedení dekorativních úprav Františkem Rintem. Vzhled po jeho dekorativní úpravě 

kostí je velmi dobře fotograficky zachycen, jelikož Kutná Hora má jeden z nejstarších 

fotografických fondů v České republice. 

Petr Jakeš, ředitel organizační složky farnosti Sedlec, zmiňuje, že je snahou, aby 

byla památka po celou dobu této několikaleté rekonstrukce přístupná veřejnosti. V tiskové 

zprávě z roku 2013 uvádí: „Denně vyřizují naši pracovníci telefonáty a emaily s dotazy, 

zda bude otevřena kostnice i v příštím roce. Proto jsme se rozhodli informovat všechny, že 

sedleckou kostnici neplánujeme v příštích pěti letech uzavřít, návštěvníci nemusí mít 

strach, že by přijeli do Kutné Hory a kostnici by neviděli.“ 2 

S rekonstrukcí se také pojí otázka, jak kostnici dále prezentovat veřejnosti. Dle 

Petra Jakeše je snahou ji představovat jako dřívější součást cisterciáckého kláštera. 

Součástí obnovy památky tedy bude i nově navrhovaný koncept této problematiky, 

vycházející z názorů celé řady odborníků. Dle požadavků Římskokatolické církve by měla 

                                                 
2 Tisková zpráva je přístupná na oficiálních webových stránkách kostnice: 
http://www.ossuary.eu/index.php/cz/oprava-pamatky. 
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prezentace veřejnosti zejména odrážet upomínku na pietu, na místo posledního odpočinku 

několika desítek tisíc zemřelých. Zároveň, by mělo být zřejmé, že se jedná o stále funkční 

církevní objekt.3 

 

 

 

 

  

                                                 
3 V této podkapitole jsem čerpala z dokumentu z roku 2014 o opravě památky. Dokument je veřejně 
přístupný na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yEM4C322on8&feature=youtu.be. 
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4 Turismus v sedlecké kostnici u Kutné Hory 

Sedleckou kostnici ročně navštíví až 250 000 návštěvníků. Nejvíce během jarních a 

letních měsíců. Kostnice je otevřená každý den, včetně neděle. V hlavní sezoně denně až 

do 18:00, v ostatních měsících do 17:00 či 16:00. Vstupné pro dospělého stojí 90 Kč, 

snížené pro děti, seniory a studenty 60 Kč. Tyto ceny platí pro samostatný vstup do 

kostnice. V případě hromadného vstupu do kostnice a pro kombinované vstupy do více 

kutnohorských památek, jsou nabízeny slevy. Při vchodu je možné zapůjčit si k památce 

text s popisem jednotlivých prvků kosterní výzdoby. Tento text je k dispozici v mnoha 

světových jazycích. Další možností je prohlídka kostnice s průvodcem. Opět je možná 

pouze samostatná prohlídka kostnice nebo kombinace s dalšími kutnohorskými 

památkami. Pro dopravu mezi těmito památkami mohou návštěvníci využít Tourist Bus, 

který parkuje přímo u kostnice a turisty dopraví do 2,5 km vzdáleného centra Kutné Hory, 

k chrámu svaté Barbory. Další možností je privátní skupinová prohlídka s průvodcem bez 

účasti dalších turistů po dohodě v informačním centru. 

Sedlecká farnost je nejvýznamnějším činitelem v oblasti cestovního ruchu v Kutné 

Hoře, a to také zejména proto, že má ve správě sedleckou kostnici, která je 

nejnavštěvovanější památkou středních Čech. Z tohoto důvodu sedlecká farnost v roce 

2010 otevřela informační centrum v Zámecké ulici, nedaleko kostnice. Informační centrum 

poskytuje návštěvníkům informační služby, průvodcovské služby a prodej suvenýrů. 

Další možností návštěvy kostnice je využít některý z nabízených zážitkových 

programů. Prvním z nich je celoročně probíhající „Večer v sedleckém opatství“. Večerní 

prohlídka začíná v katedrále svaté Barbory a končí v kostnici. Součástí programu je také 

zpěv gregoriánského chorálu, ukázka varhanní hudby, ochutnávka kutnohorského vína a 

minikoncert na barokní varhany v kostnici. 

Druhým zážitkovým programem je noční prohlídka kostnice, která probíhá každé 

léto v rámci festivalu Kutnohorské léto. Jedné z těchto prohlídek jsem se během svého 

výzkumu v kostnici také zúčastnila. Prohlídka začíná před vchodem do spodní části 

Kostela Všech svatých, tedy do kostnice. Ještě před vstupem, kostýmovaný průvodce 

(cisterciácký mnich) návštěvníky stručně seznámí s historií a okolnostmi vzniku kostnice. 

Dále se pokračuje do spodní části kostela, kde probíhá výklad o kosterní výzdobě. Celá 

kostnice je osvětlená svíčkami, což umocňuje dojem z tohoto místa. Po prohlídce spodní 

části se vystoupá do horní kaple za hudebníky, kteří předvedou několik ukázek duchovních 

zpěvů a hru na barokní varhany. Tato prohlídka probíhá každé červencové a srpnové 



36 
 

pondělí od 21:00 do cca 22:00. Plné vstupné je 140 Kč, snížené 95 Kč. Je zde také 

omezený počet návštěvníků, a to na 60. Na základě vlastní zkušenosti se domnívám, že 

tato prohlídka je mnohem více působivá než běžná denní prohlídka. Noční prohlídka 

s výkladem člověku více umožní zamyslet se nad tímto neobvyklým místem, kde se tváří 

v tvář setkává se svou vlastní smrtelností.4 

 

 

 

 

 

 

4.1 Antropologický výzkum turismu v kostnici a jeho metodologie 

Tato podkapitola by v mém případě mohla začínat úvodem s názvem trable 

studenta při hledání vhodného tématu diplomové práce. Na výběr témat se všichni 

vyučující ptali již v prvním semestru studia, proto jsem již během něho začala přemýšlet, 

která oblast antropologie mě baví nejvíce a natolik, abych se jí chtěla věnovat v mé 

diplomové práci. Během prvního semestru jsem tak střídala jeden nápad na výzkum za 

druhým. Mé divoké myšlenky během diplomních seminářů usměrňoval Marek Halbich, za 

což jsem mu velmi vděčná. Svými otázkami ohledně praktických stránek průběhu 

případných výzkumů, mi vždy ukázal, nakolik je výzkum reálný. Během psaní anotací na 

Klíčové antropologické texty, tak ve mně lehce narůstala panika, čemuž ještě napomohla 

častá otázka mých spolužáků: „Tak co, už víš, o čem budeš psát?“. Přičemž tito spolužáci 

samozřejmě už dávno věděli, o čem budou psát. 

Během letního semestru mě velmi oslovil kurz Antropologie turismu a mobility, 

který jsem absolvovala. Na základě toho, jsem se konečně rozhodla, že oblastí, které se 

                                                 
4 Informace v této podkapitole jsem čerpala z oficiálních webových stránek kostnice: 
http://www.ossuary.eu/index.php/cz/kostnice. Dále z informací získaných od správců památky a z poznatků z 
osobní účasti na noční prohlídce kostnice. 
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budu v diplomové práci věnovat, bude antropologie turismu. Tím začalo hledání vhodného 

tématu. Po „průzkumu“ repozitáře závěrečných prací a zjištění, kterým tématům se již 

někdo věnoval a kterým ne, jsem se rozhodla zaměřit se na oblast temného turismu. Na 

toto téma jsem na konci prvního ročníku odevzdala návrh projektu na diplomovou práci. 

Hurá, stihla jsem to! 

Následně jsem začala hledat vhodné místo, akci či organizaci k provedení 

výzkumu. Během léta 2014 jsem kontaktovala jednu nejmenovanou organizaci, zaměřující 

se na prohlídky Prahy, přičemž průvodci jsou lidé bez domova. Ozvali se mi na začátku 

září, během podzimu jsme si vyměnili několik emailů a v únoru 2015 jsme se sešli. Již ze 

schůzky jsem měla smíšené pocity, jelikož se naše představy ohledně průběhu a zaměření 

výzkumu výrazně lišily. Organizace by měla zájem spíše o kvantitativní výzkum. Zároveň 

bych byla velmi omezena v možnosti účasti na prohlídkách a kladených otázkách. Obě 

strany si daly týden na rozmyšlenou a nakonec jsme se nedohodli. 

Již během jednání se zmíněnou organizací jsem hledala další možnosti. Jednou 

z nich byla sedlecká kostnice. Sedleckou farnost jsem s žádostí o umožnění studentského 

výzkumu kontaktovala na email, na který zareagovali velmi vstřícně. V dubnu 2015 jsem 

se sešla s Petrem Jakešem, ředitelem organizační složky farnosti Sedlec. Na této první 

schůzce jsem představila sebe a své záměry. Dozvěděla jsem se, jakým způsobem si 

farnost Sedlec přeje památku prezentovat veřejnosti a jaké by měla požadavky k tomu, aby 

mi výzkum umožnila. Následně jsme se předběžně na umožnění výzkumu dohodli. Poté 

bylo nutné, aby výzkum prošel schválením Biskupství královéhradeckého. K čemuž bylo 

nutné z mé strany dodat souhlas se zpracováním osobních údajů a zejména formulář 

s informacemi o průběhu a cíli výzkumu. Na začátku června, pár dní před státní 

závěrečnou zkouškou ze socio-kulturní antropologie, mi k mé obrovské radosti přišel domů 

písemný souhlas k provedení výzkumu od Biskupství královéhradeckého. 

Po obdržení souhlasu jsem se opět sešla s Petrem Jakešem a dohodli jsme se na 

přesném průběhu a pravidlech výzkumu. Jeho přístup byl velmi vstřícný a jeho požadavky 

nijak omezující a limitující můj výzkum. Požadavkem bylo pouze chovat se a oblékat se 

v souladu s pietním charakterem kostnice. Dále požadoval mít seznam otázek, které bych 

mohla klást, pro případ, že by se návštěvníci na výzkum ptali v informačním centru. 

Dohodli jsme se, že výzkum proběhne v hlavní turistické sezoně, během léta 2015. Po 

zaslání otázek a dat, kdy se budu v areálu kostnice pohybovat, jsem měla již prakticky 

volnou ruku. Přes výše zmíněné peripetie se zvolením vhodného tématu a následně místa 

výzkumu jsem mohla realizovat svůj studentský výzkum, který mě po celou dobu bavil a 
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naplňoval, což bych přála každému studentovi. Během výzkumu jsem také měla možnost 

poznat celou řadu zajímavých lidí, a to jak z řad návštěvníků, tak zaměstnanců 

informačního centra. Rozhovory s nimi pro mě byly často velmi hodnotné, a to nejen pro 

účely mé diplomové práce. 

Samotný výzkum tedy probíhal během léta 2015, od konce června do poloviny září. 

Během této doby jsem pravidelně, většinou jednou týdně, do kostnice jezdila. Celkem jsem 

zde uskutečnila deset celodenních návštěv. Přijížděla jsem mezi devátou a desátou hodinou 

ranní a odjížděla mezi sedmnáctou, osmnáctou hodinou odpoledne. Také jsem se 

zúčastnila jedné z nočních prohlídek, probíhajících v rámci festivalu Kutnohorské léto. 

Léto 2015 bylo velmi horké, některé dny, které jsem v kostnici strávila, bylo téměř 40 °C, i 

přes to zde byl každý den obrovský počet turistů. 

Během těchto návštěv jsem pořídila 50 polostrukturovaných rozhovorů se 79 

respondenty. Většina rozhovorů probíhala s dvojicí (25) či s jednotlivci (23), dva 

rozhovory pak s trojicí. Větší skupiny jsem neoslovovala, jelikož u dvojic se lidé často do 

rozhovoru zapojují rovnoměrně, zatímco u větších skupin už tomu tak není, což se 

projevilo i u dvou rozhovorů s trojicí. Rozhovory probíhaly v českém jazyce s českými či 

slovenskými turisty. Cizince jsem příliš neoslovovala, zejména z toho důvodu, že drtivá 

většina z nich do kostnice míří ve velké skupině s průvodcem. Zpočátku jsem se některé 

oslovit pokusila, s rozhovorem však nesouhlasili či tvrdili, že neumí anglicky. Postupně 

jsem tak od oslovování cizinců zcela upustila a soustředila se na česky hovořící 

návštěvníky. Většina mých respondentů, až na tři, se zúčastnila denní prohlídky bez 

průvodce. Tři z mých respondentů pak navštívili noční prohlídku s průvodcem probíhající 

v rámci akce Kutnohorské léto. 

Každý rozhovor jsem po představení, požádání o rozhovor a ústním souhlasu ze 

strany respondenta, začínala jednoduchou otázkou: „Jak se Vám v kostnici líbilo?“. Tato 

otázka velké většině respondentů pomohla se uklidnit a rozpovídat. U některých turistů 

jsem svými otázkami, týkající se jejich pocitů či názorů na význam kostnice, vyvolala 

smích či rozpaky, jiní mi na základě těchto otázek odhalili svůj velmi zajímavý pohled na 

kostnici. Někteří rozhovor se mnou pojali také jako příležitost dozvědět se něco dalšího 

z historie kostnice či o její současné rekonstrukci. Řada z nich se také chtěla dozvědět něco 

o mně, mém studiu a výzkumu. Často jsem se tak ocitla v pozici respondenta já a 

návštěvník v pozici tazatele. Tyto rozhovory patřily díky své přirozenosti k mým 

nejoblíbenějším. 
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Rozhovory s turisty jsem pořizovala přímo v areálu kostnice na přilehlém hřbitově 

nebo u bočního vchodu na hřbitov. Zřídkakdy přímo před vstupem do kostnice, jelikož zde 

se stále hromadí velké množství lidí. Většina rozhovorů trvala okolo čtyř minut, některé 

však i výrazně déle. Během těchto rozhovorů jsem nepoužívala diktafon. Ihned po 

skončení jsem rozhovory přepisovala na jedné z laviček u kostnice či na dětském hřišti za 

kostnicí. Snažila jsem se zaznamenat nejen přímé výpovědi, ale také celkovou atmosféru 

rozhovoru, náladu respondenta, sdílnost, případnou nervozitu a další aspekty rozhovorů. 

Rozhovory byly vždy anonymní, respondentů jsem se na jméno neptala a věk jsem 

odhadovala. 

 

←Turisté hromadící se u vchodu. 

 

←Boční vchod na hřbitov, kde 

jsem pořídila většinu rozhovorů 

s turisty. 

 

 Kromě těchto padesáti rozhovorů přímo v terénu jsem ještě mimo areál kostnice 

pořídila šest delších rozhovorů na diktafon. Tyto rozhovory byly s jednotlivci a trvaly 

v průměru okolo deseti minut. Mnohem více se zde ale projevovala nervozita respondenta, 
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také byly mnohem méně spontánní. Všichni do jednoho z těchto šesti respondentů chtěli 

dopředu znát alespoň náznak otázek a příslib, že se nebudu ptát na nic „záludného“. Navíc 

také i přes mou snahu, aby celý rozhovor působil přirozeně, se často nejvíce rozpovídali a 

nad kostnicí zamýšleli až ve chvíli, kdy jsem diktafon vypnula. Ve své diplomové práci 

jsem si chtěla vyzkoušet obě tyto možnosti. Pro příště bych však volila už pouze rozhovory 

bez diktafonu, protože i když jsou více náročné na paměť tazatele, jsou dle mého názoru 

přirozenější, spontánnější a více příjemné, jak pro respondenta, tak pro antropologa. 

Jako příklad uvádím některé z otázek, které jsem respondentům kladla: Co Vás 

nejvíce lákalo na návštěvě kostnice?, Jaký máte z návštěvy kostnice pocit?, Z jakého 

důvodu jste se rozhodli kostnici navštívit?, Jste v kostnici poprvé?, Zajímáte se o historii?, 

Jaký je podle Vás v dnešní době význam kostnice?, Co se Vám zde nejvíce líbilo?, Co se 

Vám líbilo naopak nejméně?, Doporučil(a) byste někomu návštěvu kostnice?. 

Celkem jsem tedy vycházela z 56 rozhovorů s 85 respondenty. Podařilo se mi 

oslovit 50 žen a 35 mužů. Průměrný (většinou odhadovaný) věk dotazovaných byl 42 let. 

Dále jsem pracovala s 39 vyslechnutými rozhovory a útržky rozhovorů, které jsem během 

zúčastněného pozorování v areálu kostnice vyslechla. V neposlední řadě pak s celou řadou 

různých poznámek z terénu a myšlenek, které mě v tu chvíli napadaly. Můj výzkum je tak 

kombinací zúčastněného pozorování v areálu kostnice a polostrukturovaných rozhovorů. 

Již před výzkumem a zejména během něho jsem si začala klást otázky, jak se zde 

turisté chovají, jaké mají pro návštěvy motivy a jak se zde cítí, jaké typy návštěvníků sem 

míří či jaký význam má kostnice pro návštěvníka 21. století. Mým cílem je v následujících 

částech práce tyto otázky zodpovědět. 

Během výzkumu jsem zde také zažila několik situací, které mi v danou chvíli 

výzkum narušovaly, zpětně však působí úsměvně. Během jednoho dne se na lavičkách, u 

kterých jsem nejčastěji turisty oslovovala, usadili dva bezdomovci. Vesele zde popíjeli a 

pokřikovali na turisty. Poté, co si všimli, že jsem u kostnice nějak příliš dlouho, obrátili 

svou pozornost i ke mně. Pokusila jsem se jim vysvětlit, kdo jsem a co u kostnice dělám. 

Požádala jsem je, aby mi svým chováním nenarušovali mou činnost. Odezvou mé žádosti 

byl ale pravý opak. Po dohodě se zaměstnanci informačního centra jsme byli nuceni 

zavolat na ně policii, která je od kostnice vykázala. Během mých následných návštěv se 

zde ještě občas objevili, ale vždy se již ode mě drželi v uctivé vzdálenosti. 

Druhá příhoda je obdobná. Jelikož je kostnice právě v rekonstrukci, pracovala zde 

během mého výzkumu skupina dělníků, kteří si velmi rychle všimli mé celodenní 

přítomnosti. Již během mého druhého dne neváhali svou práci na chvíli přerušit a přijít mě 
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řádně vyzpovídat, kdo jsem, odkud jsem a koho tady stále hledám. Na jejich otázky jsem 

jim odpověděla a stručně jim popsala svůj výzkum. Načež mě rozesmáli otázkou: „Pro č si 

to všechno raději nevymyslíš a nezůstaneš doma?“. Další dny, kdy jsem se v kostnici 

pohybovala, mě vždy během rozhovorů s turisty, velmi zaujatě pozorovali z terasy, kterou 

opravovali. 

Obě tyto veselé příhody ukazují, že antropolog není jen ten, kdo pozoruje, ale také 

tím, kdo je pozorován. Je neopomenutelnou součástí výzkumu, jelikož je jedním z aktérů 

sociální situace, kterou pozoruje.  

4.2 Antropologické přístupy k turismu v kostnici 

V této části práce se pokusím ukázat, prostřednictvím kterých antropologických 

přístupů či teorií je možné turismus v kostnici nahlédnout. Tento výčet vychází z mého 

vlastního výzkumu turismu v sedlecké kostnici a mé interpretace sociální situace. Zcela 

jistě tedy není vyčerpávající. Jiný antropolog či antropolog, provádějící výzkum v jiné 

kostnici by jistě mohl nalézt celou řadu dalších přístupů k této problematice. 

4.2.1 „Je to takový unikát“ 

R: „Když už jsem tady, tak jsem to taky chtěla vidět. Je to rarita.“ 

T: „Jste tady poprvé?“ 

R: „Jo v téhle kostnici jo.“ 

T: „Byla jste v nějakých jiných?“ 

R: „Byla jsem v jedné na Šumavě, ale tam to bylo jen tak na hromadách, jak to asi 

vyndali z těch hrobů. A potom v Děčíně, tak je to taky takhle poskládaný, ale není to 

tam tak pěkný, tohle je takový unikát.“ 

… 

R: „Tahle kostnice je takový kutnohorský unikát, je to úplné umění, jak je to 

vyskládaný že?“ 

… 

T: „Vaše kamarádka se sem chtěla sama podívat nebo jste ji to jako místní 

doporučila?“  
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R: „Chtěla sama, ale já jsem jí i říkala, že to musí vidět, když už je tady, že si to 

nemůže nechat ujít, protože to se jinde než u nás nevidí. Takže když tu je, tak by to 

měla vidět.“ 

… 

T: „Mohu se ještě zeptat, jaký má podle Vás kostnice význam?“ 

R: „Význam to má velký, jak říkám, je to jedinečné místo, unikát, to jinde fakt 

neuvidíte, takže je potřeba to chránit ať se to uchová pro další…“ 

… 

T: „No vidíte, je to trochu ponurý, ale zase je to takový unikát, že jo. No, kde tohle 

najdete…“ 

R: „To ano, v Čechách asi není taková druhá.“ 

T: „Taky jsme tu my místní na to pyšní, že jo. Taková úplně národní památka, 

unikát a my to tady máme. Tak ještě, že to teď opravují. Sice to lešení není nic 

pěkného, ale potom to bude určitě zase pěkný.“ 

… 

R: „Je to tu zajímavý viď? Je to trochu ponurý, ale stojí to za to vidět. Je to taková 

rarita, i když se tam člověk cítí trochu blbě…“  (Z vyslechnutého rozhovoru.) 

Domnívám se, že komentáře mých respondentů naznačují, že kostnici je možné 

považovat za památku, která je vyčleňována nad ostatní kostnice a i některé další památky 

na našem území. V propagačních materiálech je kostnice veřejnosti představována jako 

jedinečný a unikátní objekt, který se ve Středních Čechách nachází. Výše uvedené útržky 

z rozhovorů ukazují, že tato reprezentace kostnice se poté odráží v přístupu návštěvníků 

k památce. 

Návštěvu kostnice je tak dle mého názoru možné pojímat jako novodobý typ 

tradiční poutě. Tento přístup je jedním, z těch, které zmiňuje Eric Cohen, jehož osm 

teoretických přístupů ke studiu turismu jsem popsala v první kapitole této práce. 

Představiteli jsou zejména Dean MacCannell a Nelson Graburn. Oba pojímají turismus 

jako variantu tradičních poutí. 

Nelson Graburn rozlišuje dvě části lidského života. První z nich je každodenní 

pracovní život člověka, který je střídán časem posvátným neboli cestovním. Střídání těchto 

dvou aspektů lidského života považuje za druh rituálu, ve kterém zážitky ve volném čase 

stojí v opozici k práci a každodennímu životu. Turisté opouští svůj domov a vydávají se na 

cesty, proto věří, že zažijí něco, co doma zažít nemohou (Graburn 1989: 21-36). 
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Dean MacCannel stejně jako Graburn pojímá turismus jako novodobý typ tradiční 

poutě. Turistu dle jeho názoru dělá turistou snaha hledat autentické zážitky či posvátno 

v nějaké kmenové společnosti. Moderní turista se snaží uniknout ze své každodennosti a 

najít něco autentického ve světě, který se stává neautentickým. Tyto zážitky hledají turisté 

prostřednictvím návštěvy turistických atrakcí. Turistickou atrakci není možné vymezit 

naturalisticky, jelikož památky, které přitahují turisty, jsou vzájemně velmi odlišné, mohou 

to být horská pásma, měsíční kameny, Grantova hrobka nebo i celé národní státy. Tyto 

atrakce jsou prakticky nerozeznatelné od jiných, které jsou však méně slavné. 

V nepřeberném množství památek, které turista může navštívit, existuje systém, který 

některé památky vyčleňuje nad ty ostatní. Takovou památkou je např. Mona Lisa jako 

hlavní atrakce Louvru mezi tisícovkou jiných děl. Systém, který vyčleňuje Monu Lisu nad 

jiné památky, je dvojnásobným procesem, skládající se ze sakralizace památky a rituálního 

přístupu turistů k této památce (MacCannell 2004: 55-58). Na základě výše uvedených 

komentářů mých respondentů se domnívám, že i kostnici v Kutné Hoře je možné 

považovat za společností ritualizovanou a sakralizovanou památku, která je určitým 

způsobem vyčleňována nad některé jiné památky na našem území. 

MacCannell vychází z Goffmana, který rituál pojímá jako mechanizované jednání, 

skrze které jedinec projevuje respekt a úctu nějakému objektu velké hodnoty. Moderní 

vyhlídkové zájezdy mají dle MacCannella vlastní morální strukturu a kolektivní vědomí 

toho, které památky je třeba vidět. Existují místa či země, na která když turista či 

cestovatel zamíří, nevyhne se určité povinnosti tyto památky navštívit. Při návštěvě Paříže 

je to např. Mona Lisa či Eiffelova věž, při návštěvě Londýna Tower Bridge a při návštěvě 

Kutné Hory kostnice. Tento rituální přístup k určité památce vzniká již v samotném 

cestování a vrcholí v momentě, kdy turista k památce dorazí. Někteří turisté si k památce 

vytváří natolik silný rituální přístup, že mají potřebu strávit s památkou či na určitém místě 

pár chvil o samotě, a proto je rozčilují další turisté, kteří se tam v tu chvíli nacházejí 

(MacCannell 2004: 58-59). Tento rituální přístup k sedlecké kostnici je patrný z výpovědí 

některých mých respondentů. 

T: „Mohu se zeptat, jak se Vám líbilo v kostnici?“ 

R: „Líbilo, je to zajímavé, akorát je tam najednou obrovské množství turistů, takže 

to trochu kazí ten dojem….a i fotky no. Nevyfotíte fotku, abyste tam neměli hlavy 

dalších turistů“. 

… 
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T: „Jaký máte z kostnice pocit?“ 

R1: „Dobrý, má to tu takovou zvláštní atmosféru“. 

R2: „To ano, ještě kdyby tu mohl být člověk sám, tak by si to víc užil“. 

Pro vyčlenění některých památek nad jiné nestačí pouze rituální přístup a chování 

jednotlivců, ale je třeba upřesnit spojení mezi přístupy, chováním k památce a konkrétními 

institucionálními nastaveními. Tento proces MacCannell nazývá sakralizací památky. 

První fází sakralizace památky, je fáze jmenovací. Jde o vyčlenění památky jako objektu, 

který je hoden pozornosti a ochrany. V této fázi je třeba zasedání Kongresu či jiné 

instituce, která má rozhodovací pravomoc. Rozhodnutí předchází aktivity jako 

rentgenování, fotografování či expertízy, jejichž cílem je potvrdit estetické, historické, 

sociální či další hodnoty daného objektu. Touto fází kostnice prošla zejména v roce 1995, 

kdy bylo historické jádro Kutné Hory zapsáno na seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. V souvislosti s tím, začala být kostnice představována veřejnosti jako 

světoznámý unikát. Dalším stadiem je fáze rámování a vyzdvihnutí, jde o oficiální 

ohraničení objektu a oddělení od zbytku světa. V případě obrazu je to zarámování a 

zasklení, u přírodní či architektonické památky, je to její ohraničení. I touto fází kostnice 

zcela nepochybně prošla, je zdí oddělena od města a bez zaplacení vstupu, není možné 

dostat se dovnitř. Třetí stadium představuje uchovávání památky, zahrnující péči o ni či její 

opravy. Ochranu a opravy sedlecké kostnice zajišťuje Římskokatolická farnost Kutná Hora 

– Sedlec, která ji má ve správě. Dalším stadiem je pak mechanická reprodukce posvátného 

objektu. Vytváří se fotky, modely, kopie, které jsou často i ceněné a vystavované. Na 

internetu tak můžeme nalézt celou řadu fotografií kostnice od umělců až po fotografie z 

„rodinného alba“.  Právě tato fáze má za následek, že se turisté vydávají na cestu, aby 

spatřili pravý, „autentický“ objekt. Poslední fázi představuje sociální reprodukce, ke které 

dochází v momentu, kdy jsou po památce pojmenovávány další věci či místa (MacCannel 

2004: 59-63).  

Turistické atrakce a chování, které je obklopuje, považuje MacCannell za jeden 

z nejkomplexnějších a nejorganizovanějších kódů, který utváří moderní společnost. 

Společnost přisuzuje uměleckým dílům a památkám důležitost, originalitu či skutečnost 

tím, že se kolem nich hromadí reprezentace. Památka se tak stává „autentická“ ve chvíli, 

kdy vzniká její první kopie. Rituální přístup k památkám či uměleckým dílům tedy vzniká 

ze vztahu mezi originálním objektem a jeho sociálně vykonstruovaným významem 

(MacCannel 2004: 63). 
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Dle mého názoru sedlecká kostnice prošla MacCannelovým procesem sakralizace a 

ritualizace památky. Památky, které prošly tímto procesem, dle MacCannella kladou na 

turisty určité morální nároky. Je téměř nemyslitelné a v očích společnosti nepochopitelné, 

navštívit určité místo, zemi či město a takovéto památce se vyhnout. To, že je sedlecká 

kostnice společností ritualizovaným místem, které člověk při návštěvě Kutné Hory nemůže 

vynechat, dokazují i některé výpovědi mých respondentů. 

T: „Jaký byl tvůj důvod pro návštěvu kostnice?“ 

R: „Já nevím, jestli se dá říct vyloženě, že byl účel podívat se na to, že tam jsou 

seskládaný mrtvý lidi. Opravdu je to jedna z památek a tak jakoby si člověk řekne jo 

chtěla bych vidět tenhle hrad….tak si řekne dobře pojedeme se podívat do kostnice. 

Určitě teda nelituju toho, že jsem tam byla, že jsem to viděla, ale že bych měla 

vyloženě touhu, jako jo chci vidět kostnici, tak to ne. Je to prostě památka, která 

patří ke Kutný Hoře a kterou jsme si celkově prošli….tak si říkáme jo podíváme se i 

do kostnice.“ 

… 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice, když jste se o ní dozvěděli?“  

R: „Tak od známých jsme se o tom (myšleno o kostnici) dozvěděli právě, protože 

žijí v Kutné Hoře, tak jsme se bavili, co bychom tam mohli navštívit a tak nám to 

doporučili. Nedá se úplně říct, že by nás to lákalo, ale spíš si tak jako člověk řekne, 

že když už tam jede (myšleno do Kutné Hory), tak proč to nevidět, protože je to zase 

něco jiného, co se jen tak nevidí.“ 

Dále se v rozhovorech objevily výpovědi, které naznačují, že někteří turisté 

pojímají prohlídku kostnice jako povinnost při návštěvě Kutné Hory. 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „Když už jsme tady, tak jsme se sem chtěli podívat. Jako ne že by nás to asi tolik 

lákalo, ale když už jsme v Kutné Hoře, tak by to asi byla škoda nevidět.“ 

… 

T: „Co Vás lákalo na prohlídce kostnice?“ 

R: „No ne, že bych byla nějaký úchyl (smích) a tyhle věci až tak vyhledávala, ale 

když už jsem tady, tak jsem to taky chtěla vidět, je to taková rarita.“ 
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Proč kostnici jednoduše nevynechat, pokud nás její návštěva příliš neláká? Protože 

sociální struktura kladoucí na členy společnosti určité nároky, nám to dle MacCannella 

neumožňuje. Říká nám, co by měl každý vidět, slyšet, zakusit. Z toho důvodu většina 

návštěvníků Kutné Hory kostnici nakonec navštíví, i když je to původně ani nelákalo. 

Turistické atrakce se představují jako doporučení, která místa navštívit, čímž turistovi 

nakonec připraví matici míst, která není možné vynechat, a která by měl „každý vidět“. 

Turismus prokazuje dle MacCannella hlubokou strukturaci, která je ve svém 

základu strukturou společenskou. I když si to turisté neuvědomují, tak to, co vyrážejí 

pozorovat, je společnost a její organizace. Moderní společnost se tak ustavuje jako 

struktura norem, které určují chování na veřejnosti. Chování na veřejných místech, jako 

jsou i památky, je tedy veřejnou reprezentací sociální struktury, nacházející se ve veřejném 

prostoru. Chování na veřejnosti a další viditelné veřejné části společnosti jsou tedy 

v podstatě turistickými atrakcemi. Organizaci chování a objektů na veřejných místech 

přirovnává MacCannell k posvátnému textu, který plní funkci morálního základu 

společnosti. Tato veřejná místa v sobě zahrnují reprezentace jak dobrého, tak zlého. 

Turistické chování uctivého obdivu je vyvoláno památkami, jako je sedlecká kostnice, 

zatímco neméně důležité znechucení se vztahuje ke skládkám či zchátralým památkám. 

Uctivý obdiv a znechucení tak společně poskytují morální stabilitu turistickému vědomí, 

které ve svém přesahu odkazuje na strukturu a organizaci společnosti jako celku 

(MacCannell 2004: 55-57). 

Pokud se tedy podíváme na turismus v kostnici očima MacCannellovy teorie, je 

možné vnímat ho jako novodobý typ tradiční poutě na místo, které bylo společností 

sakralizováno, a ke kterému mají turisté určitý rituální přístup. Vydávají se sem hledat 

„autentické“ zážitky, tedy přímé, osobní setkání s kosterními pozůstatky v nejproslulejší 

kostnici na českém území. Téměř každý, kdo Kutnou Horu navštíví, tedy navštíví i kostnici 

a v očích společnosti je zvláštní, pokud to neudělá, jelikož jak uvádí MacCannell suvenýry 

sbírají jednotlivci, ale památky celé společnosti (MacCannell 2004: 58). 

Otázka autenticity, kterou MacCannell inicioval, se dle Belhassena následně stala 

klíčovou v teoretické diskuzi o turismu. Tato diskuze poukázala na skutečnost, že termín 

autenticity není v odborné literatuře užíván konzistentně, ale zahrnuje různé významy 

(Belhassen 2008: 668). 

Problematikou autenticity a reprezentace turistických míst se z hlediska 

konstruktivismu zabývá Edward Bruner. Zamýšlí se nad tím, jak by měla určitá památka 

prezentovaná turistovi vypadat a v jaké podobě se dá tvrdit, že je autentická. Uvádí celkem 
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čtyři významy autenticity. Prvním významem je historická uvěřitelnost pro návštěvníka. 

To znamená, že památka či nějaké místo musí naplňovat představy, jak v určité konkrétní 

době vypadala. Dalším významem je autenticita jako perfektní simulace originálu, což 

znamená, že objekt se musí jevit jako reálný, tak aby návštěvník např. z 19. století řekl, že 

jako z 19. století vypadá. Třetím významem je pak autenticita ve smyslu originálu, což 

znamená, že místo či věc je původní a nejedná se o pouhou kopii. Posledním významem 

autenticity je, že určité místo je řádně autorizované a certifikované tzn. legitimizované jako 

autentické. Otázkou ovšem je, kdo a jak má právo rozhodnout, že něco autentické je a něco 

jiného není. Podle Brunera je autenticita zejména záležitostí moci, někteří lidé mají dnes 

právo autenticitu potvrzovat či vyvracet. Není tedy vlastností objektu ani kultury, ale je 

sociálním procesem, ve kterém se konkurenční zájmy snaží prosadit svou vlastní 

interpretaci historie (Bruner 1994: 397-415). Sedleckou kostnici můžeme za autentickou 

považovat zejména z perspektivy třetího Brunerova významu, tedy originálu, jelikož 

kosterní pozůstatky zde vystavené, jsou původní. 

Wang zmiňuje ještě autenticitu v existenciálním významu. Z tohoto hlediska se 

autenticita vztahuje k osobnímu zážitku každého člověka, který autenticitu při setkání 

s určitou turistickou památkou, v tomto případě se sedleckou kostnicí, buď zažívá, nebo 

nezažívá (Belhassen 2008: 670). 

S MacCanellovým pojetím turismu jako hledáním autenticity, ať už v jakémkoli 

významu, nesouhlasí John Urry. V knize The Tourist Gaze uvádí, že je dle jeho názoru 

nesprávné myslet si, že hledání autenticity je základem organizace turismu. Základem 

turismu je dle Urryho zejména kontrast mezi normálním místem života (práce či domov) a 

místem turismu (Urry 1990: 12). 

4.2.2 „Máme volný den“ 

Z výpovědí mnoha mých respondentů vyplývá, že turisté kostnici navštěvují 

zejména ve svém volném čase, který chtějí vyplnit prohlídkou některého ze zajímavých 

míst. Kostnice také často není jejich jediným cílem, ale je součástí výletu, v rámci kterého 

navštíví hned několik památek. 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „Vyrazili jsme na výlet, tak jsme se chtěli podívat i sem, je to zajímavé…“ 

… 
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T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R1: „No já jsem tady upřímně kvůli manželovi hlavně, to on sem chtěl.“ 

R2: „M ě to prostě zajímalo, zajímá mě historie. Tak když máme volno, tak hodně 

jezdíme po památkách.“ 

… 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „No chtěli jsme se na to podívat, jsem tu s přítelkyní. Prošli jsme tu ty památky, 

město. Takže jsme se koukli i do kostnice. Přítelkyně má kousek odtud chalupu.“ 

… 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „Máme volný den, tak jsme se chtěli podívat do Kutné Hory. Je tady hodně 

církevních památek, takže ani kostnici jsme nemohli vynechat.“ 

… 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „Je to tu zajímavé, trochu možná tajemné nebo jak to říct, ale zajímavé, ta 

historie a tak. Chtěla jsem s vnukem někam na výlet a tady to určitě stojí za to.“ 

Na základě výpovědí mých respondentů se domnívám, že návštěvu kostnice je 

možné pojímat jako volnočasovou aktivitu. Stejně jako přístup předešlý, je i turismus jako 

volnočasová aktivita jedním z osmi, které zmiňuje Eric Cohen. Mezi hlavní představitele 

patří Dennison Nash a John Urry. 

Dennison Nash zmiňuje, že vznik sjednocené teorie turismu je velmi 

nepravděpodobný. Nejlepším uchopením turistického fenoménu je dle něj za základ 

turistického zkoumání považovat turistu. Turistu nepovažuje za osobu vytvořenou až 

moderní společností a upozorňuje, že i u předmoderních společností můžeme nalézt typy 

lidí, kteří jsou dnešním turistům velmi podobní. Nash tedy definuje turistu velmi široce 

skrze volnočasovost. Volný čas považuje za osvobozený od sociálních povinností, které 

jsou nutné pro udržení společnosti. Turista je dle něj cestovatel, který disponuje volným 

časem. Samozřejmě mezi turisty existují rozdíly napříč kulturami, sociálním statem a další, 

ale dle Nashe všechny varianty naplňují definici cestovatele mající volný čas (Nash 1996: 

8-11). 

Skrze volný čas definuje turistu také John Urry. Ten však turismus považuje za 

typickou volnočasovou aktivitu moderního člověka, která předpokládá svůj opak, tedy 

vymezenou a organizovanou práci. Práce a volný čas jsou tak separátními sférami 
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sociálních praktik moderní společnosti a jsou ve vzájemném kontrastu. Turismus vzniká 

z pohybu lidí do odlišných destinací a je zde jasný úmysl vrátit se po relativně krátké době 

domů.  

S turistickými místy se dle Urryho pojí specifický turistický pohled, který má 

několik typických rysů. Hlavním rysem je jeho masový charakter. Dále je turistický pohled 

ovlivňován vlastnostmi krajin a měst, které jej odlišují od každodenní zkušenosti, zároveň 

se vyznačuje větší citlivostí k vizuálním prvkům těchto krajin a měst. V neposlední řadě je 

pakturistický pohled vytvářen pomocí znaků. Turisté na těchto místech hledají typické 

znaky určitého chování či míst, např. líbající se pár pod Eiffelovou věží je typickým 

znakem nadčasové romantické Paříže. 

Turistická místa neboli místa turistického zírání jsou masová a sociálně 

organizovaná, zároveň jsou vybírána a předjímána na základě denního snění a fantazie. 

Toto očekávání je vytvářeno pomocí filmů, televizních pořadů, literatury či časopisů. 

Pokud se tedy turista rozhodne některé z těchto míst navštívit, tak se zde na něco těší a 

něco od vidění tohoto místa očekává. Když jsem se turistů v sedlecké kostnici ptala, zda 

jim návštěvu někdo doporučil nebo si sami toto místo našli, odpovídali většinou, že o 

kostnici vědí ze školy, protože velká část zde v minulosti se školou byla. Dále, že si sami 

kostnici vyhledali jako vhodné místo na výlet nebo si o ní přečetli v časopisu, případně ji 

viděli v nějakém dokumentu. 

T: „Byl jsi v kostnici poprvé?“ 

R: „Ne, už jsem tam byla kdysi v dětství, někdy na ZŠ a to bylo ve dne na denní 

prohlídce, kde jsme byli s učitelkou, bez průvodce. Pamatuju si to ale dost matně. 

Tak jsem si to chtěla připomenout.“ 

… 

T: „N ěkdo Ti návštěvu kostnice doporučil?“  

R: „Nikdo mi to nedoporučil. Přečetla jsem si o tom článek v jednom časopise, 

který se zabývá záhadami nebo píše o různých památkách. Takže takhle jsem se 

k tomu dostala.“ 

… 

T: „Doporučil Vám někdo návštěvu kostnice?“ 

R: „To ani ne. My jsme se o tom dozvěděli z filmů. Mě se taková místa líbí, já mám 

ráda historii, takže jsme si to našli sami.“ 
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Aby se určité místo stalo místem turistického pohledu, musí zde být aspekt, který 

jej odlišuje od každodennosti. Turismus je tak výsledkem binárního dělení na běžné a 

mimořádné (příjemné) zkušenosti. Může zde být několik způsobů, jak k takovému 

vydělení místa dojde. Za prvé, může být určité místo unikátním objektem např. Eiffelova 

věž či Grand Canyon. Tato místa každý zná a téměř každý by je za svůj život rád viděl. Za 

druhé, v místě se mohou nacházet konkrétní znaky něčeho např. typické anglické vesnice 

či typického amerického mrakodrapu. Za třetí, může jít o místa, která reprezentují, jak se 

dříve žilo - např. muzea. Za čtvrté, to mohou být místa, kde jsou běžné aspekty sociálního 

života vsazené do neobvyklých kontextů - např. ukázka, jak funguje domácnost 

v komunistické zemi. Za páté, se na místě mohou nacházet běžné úkony či aktivity, které 

jsou ale vsazené do neobvyklého vizuálního prostředí. Za šesté, existují znaky místa či 

věci, které naznačují, že jistý objekt je opravdu výjimečný, ačkoli to na první pohled 

nemusí být poznat, např. kdybychom nevěděli, že určitý obraz je od světoznámého malíře, 

v galerii bychom ho pravděpodobně nepoznali. Urry ještě zmiňuje názor Campbella, který 

tvrdí, že každodenní snění o turistických místech a následné očekávání, je výsledkem 

procesů moderního konzumu. Lidé tak prostřednictvím turismu hledají imaginární 

uspokojení (Urry 1990: 1-15). 

Sedleckou kostnici můžeme považovat za místo turistického zírání, jelikož je 

společností vnímána jako unikátní objekt. Tímto způsobem je také veřejnosti prezentována. 

Lidem tak při návštěvě kostnice, jde zejména o vidění něčeho, co se vymyká jejich 

každodennosti. V tomto případě tak kosterních pozůstatků 40 000 zemřelých, 

vyskládaných do různých vzorů a dekorativních prvků. Snaha vidět unikátní objekt, je 

patrná i z výpovědí některých mých respondentů, kteří ji velmi často popisovali jako unikát 

nebo raritu. 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „Všechny památky jsme si tu chtěli projít a kostnici jsme si právě nechali 

nakonec…je to zajímavé, taková rarita, to jinde není. U nás je také kostnice, tak 

jsme tam nakoukli a jsou tam ty kosti jen tak poházené na hromadách. Tady musím 

ocenit, jak se o to starají…je to pěkné, že se to udržuje.“ 

… 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „Chtěli jsme to vidět, přece jenom to není úplně běžné, kostel s výzdobou 

z lidských kostí.“ 
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… 

T: „Jak se Vám líbila prohlídka kostnice?“ 

R: „Moc, je to úžasné. Já už jsem tady počtvrté. Vždycky když jsem v blízkosti 

Kutné Hory, tak sem zajdu, protože to je unikát, to jinde neuvidíte. Teď jsem byl 

ještě v Brně, ale tam to udělali nové a to není ono, tady to má atmosféru, dýchne na 

Vás ta historie. 

Jak již bylo výše řečeno, Urry odmítá MacCannelovo pojetí turismu jako hledání 

autenticity. Podle Urryho jde zejména o kontrast místa turismu, v tomto případě sedlecké 

kostnice, s místem každodennosti. Turisté dle něho hrají různé turistické hry a velmi dobře 

si uvědomují, že na této zkušenosti není nic autentického. Uvědomují si, že kostnice již 

dnes nevypadá jako v době, kdy zde slepý mnich podle legendy kosti poprvé vyskládal 

nebo jako v době oprav po husitských válkách. Jde jim zejména o vidění neobvyklého, o 

vidění tohoto unikátního objektu. 

Navíc ne všichni turisté znají historii tohoto místa. Setkala jsem se zde i s turisty, 

kteří historii znali velmi podrobně, ale povětšinou s těmi, kteří měli o kostnici jen povrchní 

znalosti. Z tohoto důvodu ani nelze předpokládat, že by zde nutně hledali něco 

autentického. 

Většina turistů sem míří ve svém volném čase, na „výlet“. Jejich motivy a důvody 

se samozřejmě liší, čemuž se budu věnovat v jedné z následujících částí práce. Někteří míří 

na romantický výlet do Kutné Hory a kostnice se tak stává jeho součástí. Jiní přijíždějí po 

mnoha letech, aby se podívali, jak se kostnice změnila. Další mají pocit, že kostnici by měl 

během svého života každý vidět, protože to patří do základního vzdělání. 

T: „Co Tě lákalo na prohlídce kostnice?“ 

R: „No částečně výlet s nějakým cílem, s nějakou prohlídkou zajímavého místa, o 

kterém jsme slyšeli ve vyprávění…Taky jsme si chtěli ty informace oživit a zjistit, 

jak to tam dneska vypadá po určité době.“ (Respondent byl na noční prohlídce 

kostnice. Dříve zde byl před 30 lety se střední školou). 

… 

T: „Co Vás lákalo na prohlídce kostnice?“ 

R: „Chtěli jsme si udělat nějaký výlet a tady v okolí je toho dost k vidění, ještě 

pojedeme na Šternberk.“ 

… 
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T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „Loni jsme byli v Barboře, tak jsme se letos ještě chtěli podívat sem, tak nějak to 

beru, že to patří do základního vzdělání v oblasti nějaký historie.“ 

Domnívám se, že se tak velmi často potvrzuje Urryho názor, že turisté míří na 

určitá turistická místa, v tomto případě do sedlecké kostnice, nikoli z důvodu hledání 

autenticity, ať už v jakémkoli slova smyslu, ale zejména proto, že mají volno, které chtějí 

vyplnit návštěvou některého z unikátních míst. Míst, která můžeme považovat za místa 

turistického zírání, a tak vhodná pro „výlet“, kam lidé míří, protože se to ve společnosti tak 

dělá. 

4.2.3 Tajemné místo 

Kostnice je specifické místo, které v návštěvnících vzbuzuje celou řadu různých 

emocí. Někteří z mých respondentů ji označovali jako místo tajemné, děsivé, depresivní či 

až morbidní. Mezi mými respondenty se také objevili ti, kteří místa spojená se smrtí, 

tajemnými či tragickými událostmi cíleně vyhledávají. 

R: „Je to tu zajímavé, trochu možná takové jakoby tajemné nebo jak to říct, ale 

zajímavé.“ 

… 

R: „M ě to nepřijde nijak děsivé, spíš trochu tajemné, to prostředí a ten hřbitov ještě 

okolo.“ 

… 

T: „Pro č se Vám kostnice líbila nejméně?“  

R: „Tady je to takový depresivní, no já nevím…“ 

T: „Cítíte se zde špatně?“  

R: „No spíš jo, já nevím no ty lidský kosti…Je to takový divný že jo, aby to bylo 

jako dekorace vystavěný ne. I když takhle to v těch kostnicích asi prostě je no.“ 

… 

R: „Myslím si, že je to tady třeba uchovávat, jak říkala kamarádka. Je to jedinečné 

místo a já si myslím, že historii je třeba připomínat, aby se na ní nezapomnělo, i 

když tímhle trochu morbidním způsobem.“ 

T: „Morbidním?“  
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R: „No ano, ty vystavené kosti…Jsou to přeci lidé, kteří kdysi byli jako my a teď 

jsou zde po smrti vystavení pro turisty.“ 

… 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „Ud ělali jsme si výlet do Kutné Hory jako po všech památkách. Mě ale právě 

nejvíce lákala kostnice. Mám ráda trochu záhadná místa.“ 

T: „Záhadná?“ 

R: „No, kde třeba straší nebo se tam v minulosti stalo něco divného.“ 

T: „A navštívila jste nějaká podobná místa?“ 

R: „T řeba podzemí v Táboře nebo různé hrady, kde se říká, že straší a tak. Jako 

přiznám se, že mě tohle láká…záhady (smích).“ 

… 

T: „Co Vás lákalo na prohlídce kostnice, když jste se sem vydali na základě toho 

článku?“ 

R: „Je to takový záhadný místo, tak jsme se sem chtěli podívat.“ 

T: „P řivedl Vás sem i třeba jiný zájem, třeba o historii nebo spíše o ty záhady? 

R: „Spíše ty záhady. My jsme se na doporučení tady toho časopisu už vydali na 

několikáté místo. Navštívili jsme třeba mlýn, který byl popisován jako místo 

s nejhorší karmou, protože tam syn zabil své rodiče.“  

Na základě výpovědí mých respondentů se domnívám, že na turismus v kostnici je 

možné zaměřit se také z teoretického hlediska „dark“ turismu. Zároveň tento teoretický 

náhled na turismus v kostnici považuji za nutné zmínit ze dvou důvodů. Prvním důvodem 

je, že sedlecká kostnice je pravidelně zmiňována v článcích a studentských pracích o 

temném turismu v Čechách. Zároveň je také možné nalézt ji na mnoha internetových 

serverech jako tip pro temnou turistiku či jako tip na jedno z nejděsivějších míst v České 

republice. Druhým důvodem je, že já sama jsem si tuto památku vyhledala s prvotním 

zájmem psát diplomovou práci na téma temného turismu. Po provedení kvalitativního 

antropologického výzkumu v areálu kostnice jsem však k tomuto teoretickému náhledu na 

tuto památku zdrženlivější. K důvodům, proč tomu tak je, se vrátím po představení 

obecného teoretického rámce „dark“ turismu. 

Pojmem temný turismus se dají označit všechny cesty na místa, která jsou nějakým 

způsobem spojená se smrtí, utrpením, bolestí nebo strachem, jako jsou např. hřbitovy, 

místa katastrof či konfliktů, vězení a další. Vedle pojmu „dark“ turismus dnes existuje celá 
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řada dalších pojmů, které tento typ turismu označují, např. „thanatourism“, „grieftourism“, 

„morbidtourism“ a další. Nejvíce užívaným a pro veřejnost známým, zůstává pojem „dark“ 

turismus, který z tohoto důvodu budu ve své práci dále používat, přestože má ze všech 

zmíněných pojmů také nejvíce negativních konotací. 

Tento pojem poprvé použili v roce 1996 britští badatelé Lennon a Foley ve 

speciálním vydání International Journal of Heritage Studies a poté ho využili také v názvu 

své knihy Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster. Lennon a Foley chápali 

temný turismus jako záležitost postmoderní doby a dávali ho do souvislosti s konzumní 

kulturou (Sharpley, Stone 2009: 12-14). 

Ačkoli tento pojem poprvé použili Lennon a Foley, nebyli úplně první, kdo 

upozornil na spojení mezi smrtí a turismem. Již v roce 1993 na toto spojení upozornil 

Rojek, který hovořil o rozvoji turismu na místa úmrtí a hroby významných lidí či lidí, kteří 

zemřeli náhlou a násilnou smrtí. Pro tento druh turismu použil termín „black spots 

tourism“ (Sharpley, Stone 2009: 10). 

Pro Lennona a Foleyho je temný turismus Západní fenomén, který vznikl až ve 20. 

století. Konkrétně dávají jeho vznik do souvislosti s potopením Titanicu (1912). Oproti 

nim stojí např. Seaton, který argumentuje tím, že tento typ turismu má velmi dlouhou 

historii, která sahá až do středověku, jako příklad uvádí návštěvy panoptik, veřejných 

poprav nebo bitevních polí (Sharpley, Stone 2008: 578). Stejně tak i Sharpley a Stone 

nepovažují cestování na místa spojená se smrtí za nový fenomén a jako příklad uvádějí 

gladiátorské hry. Dalo by se tedy říci, že mnoho lidí je odjakživa fascinováno smrtí, bolestí 

či neštěstím, které se jich přímo nedotýká. Upozorňují však, že během posledního století se 

tento druh turismu značně rozšířil. Lidé dnes častěji cestují na místa úmrtí slavných nebo 

místa hromadného utrpení. Přičemž důvod, proč se poptávka po tomto typu turismu 

zvyšuje, zůstává dle Sharpleyho a Stona nejasný (Sharpley, Stone 2008: 574-575). 

Mezi nejnavštěvovanější místa na světě, která jsou s temným turismem spojována, 

patří Osvětim (Polsko), Muzeum Anny Frankové (Holandsko), Černobyl (Ukrajina), Hrad 

Bran (Rumunsko) nebo Hirošima (Japonsko). V České republice to jsou Terezín, Lidice, 

Ležáky, Slavín a samozřejmě sedlecká kostnice. 

Na výčtu těchto míst je zřejmé, že pojem temný turismus je velmi široký a zahrnuje 

celou řádu míst, která nemají vzájemně nic společného. Z tohoto důvodu vznikla celá řada 

pokusů o jeho klasifikaci a kategorizaci. 
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O základní kategorizaci temného turismu podle charakteru místa se pokusili 

Dunkley, Westwood a Morgan. Rozdělili celkem sedm základních kategorií (Dunkley, 

Westwood, Morgan 2007: 7-9). 

Za prvé, hororový turismus, který je spojený s vraždou, mučením nebo neslavně 

známým zločinem. Příkladem může být londýnské Chamber of Horrors v muzeu 

voskových figurín Madame Tussaud či místa spojená s vraždami Jacka Rozparovače.  

Za druhé, turismus spojený se smutkem, který umožňuje návštěvníkovi osobní 

zážitek. Dělí se na místa, kde jsou hromadně pochováni lidé, což jsou pohřebiště či místa 

hromadných tragédií např. hřbitov Highgate v Anglii. Dále na místa spojená s konkrétní 

smrtí např. Sixth Floor v Dallasu, kde byl zastřelený tehdejší americký prezident J. F. 

Kennedy. 

Za třetí, turismus spojený s utrpením, zahrnující místa, kde lidé zažili utrpení, které 

často skončilo i smrtí. Může jít o vězení, místa, kde byli lidé drženi v otroctví či slumy. 

Příkladem může být věznice Alcatraz. 

Za čtvrté, turismus spojený s tragédiemi, zahrnující místa přírodních či záměrných 

katastrof. Dále místa katastrof či nehod s hromadným ale i individuálním efektem. 

Příkladem může být Ground Zero v New Yorku či místo nehody princezny Diany. 

Za páté, turismus spojený s válkou, který zahrnuje různá místa spojená s válkou či 

vojnou, ať už přímo bojiště, vojenská muzea a památníky či rekonstrukce bitev.  Příkladem 

může být Imperial War Museum ve Velké Británii. 

Za šesté, turismus spojený s genocidou, zahrnující návštěvu míst, kde byli záměrně 

zabíjeni lidé či celé národy. Patří sem zejména koncentrační tábory např. Osvětim. 

Za sedmé, extrémní turismus, kde se lidé mohou zúčastnit událostí, při kterých jsou 

přímými svědky smrti či dalších pro širokou veřejnost neobvyklých aktivit. Příkladem 

mohou být veřejné popravy, účast na kremaci či cesty na místa, která jsou zasažená 

válečným konfliktem. 

Tuto kategorizaci jsem zde zmínila, jelikož ji považuji za nejvíce vyčerpávající. 

Dalšími autory, kteří se o klasifikaci temného turismu podle typu místa pokusili, jsou 

Seaton, Dann, Ashworth či Tarlow (Dunkley, Westwood, Morgan 2007: 6).  

Autory nejkomplexnějšího díla o temném turismu jsou v současnosti bezpochyby 

Sharpley a Stone, kteří se kriticky zaměřili na předcházející přístupy a snaží se komplexně 

ukázat spojení mezi temným turismem a sociokulturním chápáním smrti. Právě Sharpley 

vytvořil zajímavou kategorizaci temného turismu, přičemž místa rozdělil podle stupně 
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temnoty. Na rozdíl od ostatních autorů bral v potaz také nabídku temného turismu, nejen 

poptávku. 

V rámci poptávky zařazuje místa do typologie motivací návštěvníků a rozlišuje tak 

temný turismus jako zkušenost, představení, integraci a klasifikaci. V kategorii zkušenosti 

(zážitku) je hlavní motivací touha po odhalení fenomenologického významu návštěvníkovi 

vlastní sociální existence. Není zde zájem o to, jak lidé umírali, ale o význam a důsledek 

určité individuální či hromadné smrti. V kategorii představení je hlavní motivací 

vzpomínání a truchlení za určitou individuální či hromadnou smrt. V této kategorii 

přirovnává Sharpley temný turismus k pouti, jelikož zde stejný zážitek sdílí velká skupina 

lidí. V další kategorii je hlavní motivací interaktivní zapojení se do prostředí památky. 

Turisté tak sami sebe zapojují do objektu spotřeby, kterým je smrt v kontextu určitých 

okolností. Příkladem mohou být různé akce, kde se turisté převlečou za vojáky a 

rekonstruují určitý konflikt. Extrémní formou tohoto typu turismu jsou cesty na místa, kde 

turista očekává svou smrt např. cesty nemocných lidí do zemí, kde je povolena eutanazie. 

V poslední kategorii klasifikace je hlavní motivací upevnění sociálního statu návštěvníka, 

prostřednictvím návštěvy památky. V tomto případě je zájem o smrt spíše povrchní, 

protože cílem je samotný akt návštěvy památky. V rámci nabídky Sharpley rozlišuje místa, 

která vznikla náhodou a záměrně (Sharpley, Stone 2009: 16-22). 

Na základě kombinace faktorů nabídky a poptávky rozlišuje čtyři kategorie 

temného turismu (Sharpley, Stone 2009: 20). 

Za prvé, světlý turismus zahrnující turisty s minimálním nebo omezeným zájmem o 

smrt, navštěvující místa, která neměla být turistickými atrakcemi. 

Za druhé, šedý turismus ze strany poptávky, zahrnující turisty fascinované smrtí, 

navštěvující místa, která neměla být turistickými atrakcemi. 

Za třetí, šedý turismus ze strany nabídky, do kterého patří místa záměrně vytvořená 

s cílem prezentovat smrt. Nicméně návštěvníci, kteří je navštěvují, nemají o smrt 

dominantní zájem. 

Za čtvrté, temný turismus, do kterého patří místa záměrně vytvořená, s cílem 

uspokojovat zájem o smrt. Míří sem návštěvníci, u kterých je tento zájem dominantní a 

jsou smrtí fascinovaní. 

Příkladem světlého turismu může být návštěva hrobu známého člověka, kde hlavní 

motivací není zájem o smrt, ale o jeho život. Na druhé straně příkladem temného turismu 

může být návštěva místa havárie letu 93 Amerických aerolinií, „Flight 93 tour“. Toto 
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letadlo bylo jedno ze zasažených teroristickými útoky 9. září 2001. Zde je dominantní 

zájem o smrt těchto lidí, nikoli o jejich život. 

Sharpley a Stone si také pokládají otázku, proč se během posledního století zájem o 

temný turismus výrazně rozšířil. Odpověď lze dle jejich názoru hledat ve vztahu mezi 

temným turismem a sociokulturním chápáním smrti. Všímají si určitého paradoxu, který 

v dnešní společnosti panuje. Smrt je odsouvána z veřejné sféry, ale zároveň je 

medializována. Na jedné straně je v dnešní společnosti patrná absence smrti díky 

privatizaci jejího významu, medializací umírání a profesionalizaci smrti. Smrt je tak 

skrývána a odsouvána do pozadí. Na druhé straně je ale smrt všudypřítomná v populární 

kultuře a samozřejmě také proto, že jde o přirozenou součást lidského života. Právě 

z důvodu tohoto nevyrovnaného vztahu ke smrti roste v naší společnosti zájem o temný 

turismus. Důvodem zvýšené návštěvnosti těchto památek je potřeba konfrontace se smrtí, 

která je dána paradoxem absence a prezentace smrti. Temný turismus tak může dle autorů 

napomoci k zamyšlení se nad vlastní smrtelností a k návratu tématu smrti do veřejné sféry 

(Sharpley, Stone 2008: 579-590). 

Pokud bych tedy měla sedleckou kostnici zařadit do kategorizace temného turismu, 

tak v případě kategorizace vytvořené Dunkleym, Westwood a Morganem jde nepochybně 

o památku, která je spojená se smutkem. V případě Sharpleyho kategorizace bych kostnici 

zařadila do světlého turismu či šedého turismu ze strany poptávky. Zde není zařazení zcela 

jednoznačné. Jde o památku, která nebyla primárně vytvořená s cílem být turistickou 

atrakcí. Objevují se zde, jak turisti s minimálním či žádným zájmem o smrt, tak ale i turisti 

smrtí fascinovaní, kterých je ale výrazně méně.  

T: „Jak se Vám v kostnici líbí?“ 

R: „No já jsem úplně nadšená, jak je to udělaný, je to úžasné, zajímavé místo. My 

jsme původně do Kutné Hory ani nechtěli, ale když jsme se dozvěděli o kostnici, tak 

jsme se přijeli. (…)“  

T: „Takže Vy jste přijeli vyloženě kvůli kostnici?“ 

R: „Ano“  

T: „Co Vás lákalo na její návštěvě?“  

R: „Hodně cestujeme po takovýhle temnějších památkách, tak nás to zajímalo a 

jsem teda opravdu nadšená.“ 

T: „Temnějších památkách?“ 
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R: „Ano, s takovou komplikovanější historií, kde se něco stalo. Třeba, kde někdo 

zemřel.“ 

Dunkley i Sharpley a Stone popř. další autoři, kteří se zabývají temným turismem, 

vždy u návštěvníků památek předpokládají nějaký, alespoň minimální zájem o smrt či 

bolest nebo utrpení. Já jsem se však během svého výzkumu v sedlecké kostnici setkala jen 

s velmi málo lidmi, u kterých byl tento zájem patrný a kteří hovořili o tom, že památky 

tohoto typu cíleně vyhledávají. Navíc, většina z těchto návštěvníků neměla zájem primárně 

o konfrontaci se smrtí, ale hovořili o tajemnu a zvláštní atmosféře. Během svých návštěv 

jsem se setkala pouze s jednou turistkou, oblečenou v gotickém stylu, která hovořila o tom, 

že místa, kde se člověk určitým způsobem setkává se smrtí, cíleně vyhledává. Návštěvu 

sedlecké kostnice pak srovnávala s návštěvou Osvětimi. 

R: „Je to jedinečné, zajímavé místo s atmosférou, ale nemůžu říct, že by to na mě 

působilo nějak hodně emotivně. Teď jsme byli v Osvětimi a tam jsme se vybrečeli, 

tady už to takový zase není…“ 

Dále se dá také souhlasit s názorem Sharpleyho a Stona, že temný turismus, 

v tomto případě návštěva kostnice, umožní některým návštěvníkům zamyslet se nad vlastní 

smrtelností či přístupem společnosti ke smrti a tématům, která se s ní pojí. 

T: „Jaký máte z návštěvy kostnice pocit?“ 

R:„Takový téměř až mrazivý, tak nějak to tady na člověka dolehne…“ 

R2: „Je to tam dobře napsané…Ti, kdo jste byli vy budeme i my a ti, co jsme my, 

byli jste i vy...nebo tak nějak…je to pravdivé.“ 

… 

R: „Alespoň vidíme, jak všichni skončíme, že toho po nás opravdu moc nezbude, 

všichni po smrti skončíme stejně. Vy jste ještě mladá…ale člověk se na to dívá jinak 

v padesáti než ve dvaceti.“ 

… 

T: „Jaký jste měla v kostnici pocit?“ 

R: „Dobrý, mě to nijak neděsí. Já pracuji ve zdravotnictví, takže jsem na to zvyklá. 

Lidé se rodí a zase umírají, takhle to prostě je.“  

T: „Když pracujete ve zdravotnictví, mohu se zeptat, jaký si myslíte, že je u nás 

přístup ke smrti?“ 
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R: „To je celkem těžké. My ve zdravotnictví to bereme tak, že je to součást života. 

Člověk se narodí, zemře, ale celkově ve společnosti to je těžké posoudit. Asi jak kde 

a kdo. Někdo to chápe jako součást života, jiný o smrti zase moc mluvit nechce.“ 

… 

T: „Myslíte si, že je kostnice vhodné místo pro školní zájezdy, po Vaší zkušenosti?“ 

(Respondentka uvedla, že když kostnici navštívila jako dítě se školou, měla 

z prohlídky trauma.) 

R: „Právě nevím, na druhém stupni už asi jo, proč ne, ale když jsem tu byla já, tak 

to bylo na prvním stupni, tak ve čtvrté, možná ve třetí třídě a tenkrát mě to 

doopravdy vyděsilo. Takže si myslím, že pro malé děti to úplně vhodné není. Takhle 

blízko smrti…“ 

T: „Myslíte si, že je tady cítit blízkost smrti?“ 

R: „Asi jo, taková relativnost života, že jo…když tady člověk vidí ty kostí, tak si 

říká, jak asi skončí on.“ 

Většina turistů, se kterými jsem se ale v sedlecké kostnici setkala, nepřijíždí 

ani s minimálním zájmem o smrt, nezamýšlejí se nad ní a necítí se zde být se smrtí 

konfrontováni. Kostnici pojímají jako jednu z mnoha památek a spíše vyzdvihují 

její uměleckou či historickou stránku. 

R: „Víte, já i když vím, že jsou to skutečný kosti, tak já to ani tak neberu. Jak je to 

takhle vyskládaný, tak mě to přijde spíš jako umění. Vezměte si třeba ten lustr 

uvnitř, to je fakt nádhera…“ 

… 

T: „Zaujalo Tě něco na kostnici?“ 

R: „No…určitě mě třeba zaujaly ty vystavěný čtyři pyramidy, které jsou z těch 

ostatků. A to, že nám říkal ten pan průvodce, že se plánuje rekonstrukce a jakým 

způsobem budou ty kosti znovu přerovnávat, že to bude složitý systém. Vlastně 

nejde úplně zaručit zachování těch pyramid, že se možná už taky nikdy nedají úplně 

dohromady, tak jak jsou dneska…tak asi to. A potom různý zajímavosti ohledně 

těch ostatků, kde nám vykládal, jak která lebka vypadá a z jakého důvodu tak 

vypadá a jaký to byl asi člověk.“ 

T: „A naopak kdybys měla říct, co se ti na té prohlídce nelíbilo nebo na kostnici, 

jestli něco takového je?“ 
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R: „M ě to nijak nepobuřuje. Neberu to nijak negativně, že je to vlastně z lidských 

ostatků, já to beru jako památku. Takže nemůžu říct, že by se mi tam něco nelíbilo.“ 

Kostnice neboli Hřbitovní kostel všech svatých s kostnicí, je stále funkčním 

církevním objektem. Význam tohoto místa pro společnost se samozřejmě v průběhu času 

změnil a většina lidí dnes kostnici chápe hlavně jako turistickou památku. Nicméně 

v rámci výzkumu se ukázalo, že jen zlomek návštěvníků sem míří z důvodu dominantního 

zájmu o smrt a témata s ní spojená. Navíc kostnice samozřejmě primárně nevznikla jako 

místo, jehož cílem by bylo prezentovat smrt turistům, ale jako místo spojené s křesťanskou 

nadějí na vzkříšení. Z těchto důvodů si nemyslím, že je nejvhodnějším teoretickým 

přístupem nahlížet na turismus v kostnici primárně z perspektivy „dark“ turismu. I já jsem 

tak od svého prvotního záměru ustoupila a snažím se ukázat turismus v kostnici z více 

teoretických hledisek. 

4.2.4 Pietní místo 

Pro další skupinu mých respondentů představuje kostnice zejména důležitou 

církevní památku. Hřbitovní kostel všech svatých s kostnicí je dřívější součástí 

cisterciáckého opatství a dodnes je stále funkčním kostelem, i když se zde mše svatá slouží 

pouze dvakrát do roka. Respondenti, kteří na tuto skutečnost poukazovali, v rozhovorech 

vyzdvihovali zejména pietní charakter tohoto místa. 

T: „Mohu se zeptat, jak se Vám prohlídka líbila?“ 

R: „Já jsem křesťan, takže mě se zde líbí. Je to takové pietní místo. Akorát by bylo 

pietnější, kdyby zde nebylo takové obrovské množství lidí.“  

… 

R: „No člověk by takhle neřekl, že je to místo odpočinku 40 000 lidí že? Je to pietní 

místo no, je to pěkné.“ 

T: „P řipomínáte, že je to pietní místo. Přivádí Vás sem i náboženské důvody?“ 

R: „Tak možná trochu, jak říkám, je to pietní místo a myslím, že na to by se nemělo 

zapomínat. Takže je důležité, že se to opravuje a tak.“ 

… 

T: „Byli jste na prohlídce kostnice?“ 

R: „Ano, byli.“  

T: „Jak se Vám to líbilo?“ 
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R: „Líbilo, je to silné místo.“ 

T: „Jaký máte z návštěvy pocit?“ 

R: „Dobrý, je to pietní místo. Akorát je zde nepříjemný ten hluk, jak to opravují. 

V kapli je to hodně slyšet.“ 

… 

T: „Jaký má podle Vás kostnice v dnešní době význam?“ 

R: „Pro nás, pro věřící to má velký význam. Je to pietní místo a důležitá církevní 

památka, ale i tak celkově je to asi obecně zajímavé pro turisty, tak by se o to mělo 

pečovat.“ 

Posledním teoretickým rámcem, který se tedy na základě výpovědí mých 

respondentů ukazuje pro výzkum turismu v kostnici jako vhodný, je náboženský turismus. 

Mezi náboženstvím a turismem existuje celá řada historických vazeb. Náboženské 

cesty nejsou jen doménou křesťanství, ale jsou důležitým aspektem všech světových 

náboženství, a to napříč všemi historickými dobami. Tradičním místem náboženských cest, 

je např. Jeruzalém pro křesťanství a Mekka pro islám. Tyto cesty jsou chápány jako 

tradiční náboženské poutě. 

V současné době můžeme náboženský turismus rozdělit na náboženskou turistiku a 

náboženské poutě, které mají podobné vlastnosti, ale jsou odlišné. Otázka, jakým 

způsobem se od sebe liší, je pro náboženský turismus zásadní. Le Febvre definoval 

náboženský turismus, jako skládající se z celé řady duchovních míst a služeb, přičemž tato 

místa jsou navštěvována z náboženských, ale i světských důvodů. V rámci této definice 

pak rozděluje svatyně a poutní místa. Ve svatyních, jako jsou kostely a chrámy, se 

nacházejí uctívané církevní relikvie. Zatímco poutní místa představují místa zázraků. Tato 

definice je však omezena pouze na křesťanský kontext. Existuje celá řada dalších poutních 

míst, která do této kategorizace nespadají, např. řeka Ganga nebo Himaláje, které jsou 

součástí přírodního prostředí (Blackwell 2007: 37). Podle typu místa bychom tedy v rámci 

náboženské turistiky mohli vydělit sakrální památky a poutní místa.  

Pro rozlišení mezi poutí a náboženskou turistikou je zásadní také charakter cesty na 

určité místo. Pouť zahrnuje náboženskou inkorporaci do cesty. Důležitá je především 

samotná cesta na místo, která je náboženskou praxí a rituálem, který může zahrnovat 

mnoho nepříjemných faktorů, jako je např. hlad nebo námaha. Oproti tomu je náboženská 

turistika dobrovolnou a dočasnou aktivitou, která je motivována náboženstvím a zároveň je 
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doplněna i o další motivace. Cílem je náboženské místo, ale sama cesta není náboženskou 

praxí (Blackwell 2007: 38). 

Samotný charakter místa a cesty však není pro pojetí cestování na určité místo, jako 

náboženské turistiky, dostačující. Zásadní je spojení s již zmíněnými lidskými motivacemi 

a vírou. Z míst, kam byli lidé dříve přitahováni duchovními motivacemi, se dnes stávají 

turistické atrakce, kam míří široká škála návštěvníků. Na těchto místech se tak pohybují 

poutníci, náboženští i světští turisté, pro které nemají navštěvovaná místa žádný hlubší 

náboženský význam. Tito návštěvníci se od sebe liší právě svými motivacemi. Turistické 

motivy jsou složitým a komplexním jevem, který závisí na individuálním přesvědčení i na 

společenském kontextu. Abychom tak mohli cestu na určité místo označit jako 

náboženskou turistiku, mělo by být hlavním motivem náboženství. I nábožensky 

motivovaní cestující a poutníci se však mezi sebou výrazně liší ve svých motivacích a 

očekáváních. Zejména u náboženských turistů existují vedle náboženských motivů řady 

dalších - např. příležitost zažít dobrodružství. Ani u poutě však nemusí jít pouze a 

výhradně o náboženské motivy. Současné výzkumy ukazují, že počet turistů, kteří dnes 

cestují vyloženě jen z náboženských důvodů, je poměrně malý. Často tak mohou světské 

motivace převyšovat ty duchovní. Lze ale předpokládat, že náboženské motivace budou 

vyšší u poutě než u náboženské turistiky, jelikož funkcí poutě by mělo být zejména 

zprostředkování mezi přirozeným a nadpřirozeným světem, na rozdíl od náboženské 

turistiky (Blackwell 2007: 40-46).  

Pokud bych měla zařadit sedleckou kostnici do kategorizace náboženského turismu, 

tak podle typu místa je kostnice sakrální památkou nikoli poutním místem. Mezi 

návštěvníky se zde objevují i nábožensky motivovaní turisté, které bych zařadila do 

kategorie náboženský turista nikoli poutník. Všichni, se kterými jsem se zde setkala, měli 

pro svou návštěvu i další motivy kromě náboženských, přičemž tyto motivy byli i 

v určitých případech převažující. Navíc také samotný charakter návštěvy památky a cesty 

odpovídá spíše náboženské turistice a znaky poutě nenese. Návštěva kostnice je pro 

většinu i nábožensky motivovaných návštěvníků volnočasovou aktivitou. Cílem je 

náboženské místo, ale samotná cesta ke kostnici není náboženskou praxí. Navíc většina 

věřících návštěvníků kombinuje návštěvu kostnice s návštěvou dalších sakrálních památek 

v Kutné Hoře. 

T: „Jaký byl Váš důvod pro návštěvu kostnice?“ 
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R: „Jeli jsme celkově do Kutné Hory, byli jsme v Barboře i v kostele, chtěli jsme se 

sem podívat, jsou to významné křesťanské památky…“ 

T: „Zmiňujete, že jsou to křesťanské památky…přivedli Vás sem i náboženské 

důvody, jste věřící?“  

R: „Ano jsme věřící, takže se dá asi říci, že i náboženské důvody, ale celkově jsme 

se sem chtěli podívat, navíc toto místo je zajímavé i pro nevěřící.“ 

… 

T: „ Říkáte, že je to církevní památka, jste věřící?“  

R: „Ano, jsem.“ 

T: „Takže se dá říci, že Vás sem přivedli i náboženské důvody?“ 

R: „Ano, asi ano, prostě jsem se chtěla podívat do Kutné Hory a tak i do kostnice 

samozřejmě, patří sem…“ 

4.2.5 Shrnutí 

Na základě výpovědí mých respondentů a poznatků z terénu se ukázaly celkem 

čtyři vhodné teoretické přístupy ke studiu turismu v kostnici. 

Prvním z nich je pojetí návštěvy kostnice jako novodobého typu tradiční poutě. 

Z tohoto hlediska může být kostnice chápána jako společností ritualizovaná a 

sakralizovaná památka, která je vyčleňována nad ostatní. Kostnice je tak vnímána jako 

unikátní objekt, který by měl každý při návštěvě Kutné Hory spatřit na vlastní oči. 

Druhým přístupem je pojetí turismu v kostnici jako volnočasové aktivity. Velká 

část návštěvníků míří do kostnice ve svém volném čase. Nejčastěji na výlet s rodinou či s 

přáteli. Od prohlídky kostnice často nemají žádná konkrétní očekávání. Pouze mají volný 

den, který chtějí vyplnit návštěvou některého ze zajímavých míst. Kostnice je tak místem, 

které tvoří protiklad k jejich každodennosti. 

Další možností je chápání turismu v kostnici jako „dark“ turismu. Z hlediska tohoto 

přístupu je možné vidět kostnici jaké místo tajemné, záhadné či úzce spojené se smrtí nebo 

se smutkem, kam vedle ostatních turistů míří i ti, kteří místa tohoto typu cíleně 

vyhledávají. 

Poslední teoretickým rámcem je pojetí návštěvy kostnice jako náboženského 

turismu. Z této perspektivy je kostnice chápána zejména jako církevní památka, stále 

funkční kostel a pietní místo, na které směřují věřící, aby se poklonili ostatkům zemřelých. 
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4.3 Typologie turistů v kostnici 

Kostnice je specifické místo, kam míří velmi široká škála návštěvníků. Již před 

začátkem svého výzkumu jsem si tak kladla otázku: Jaké typy turistů do kostnice míří? 

Autorem nejznámější kategorizace turistů zůstává Eric Cohen. První systematickou 

typologii, kterou jsem zmiňovala již v první kapitole této práce, vytvořil v roce 1972. 

Touto typologií narušil do té doby jednotný obraz turisty, kterého rozdělil na čtyři 

specifické typy. Tato první typologie vychází z míry, do které se turisté vystavují cizímu 

prostředí. Uvádí čtyři základní typy osob, které cestují po světě (Cohen 1972: 167-168). 

Prvním z nich je organizovaný masový turista, který volí populární turistické 

destinace a místa. Vybírá si organizované zájezdy a hotely, určené pro zahraniční klientelu. 

Vyžaduje minimálně takový životní standard, na který je zvyklý z domova. 

Druhým typem je individuální masový turista, který volí prakticky stejné destinace 

a místa jako masový turista, ale jeho cesty nejsou skupinově organizované, což mu dává 

větší svobodu pohybu. Jak organizovaný masový turista, tak i individuální masový turista 

jsou institucionalizované typy turistů. 

Dalším typem je turista – průzkumník, který si své cesty plánuje sám a záměrně se 

vyhýbá velkým turistickým místům. Snaží se seznamovat s místními obyvateli, ale zároveň 

si je vědom dočasnosti své dovolené. 

Posledním typem je pak turista – drifter (flákač), který nemá žádný přesný cíl, ani 

vymezený čas. Záměrně se vyhýbá jakékoli formě organizovaného turismu. 

Tuto prvotní typologii Eric Cohen v roce 1979 doplnil o typologii turistů podle 

zážitků, které na svých cestách vyhledají (Cohen 1979: 182-191). 

První doplňujícím typem je rekreační turista, který chce rekreovat a užívat si 

zábavy. Jde o typického člověka moderní doby.  

Druhým typem je diverziální turista, který se snaží uniknout ze své každodennosti, 

rutiny a nudy.  

Další je turista-hledač zážitků, který chce vyhledávat autentické zážitky a setkávat 

se s alternativními životními styly, které ale nepřijímá za své. Snaží se spíše najít smysl 

svého života. Jeho zkušenosti jsou tak hlubší než u předchozích typů turistů.  

Dále Cohen hovoří o experimentálním turistovi, u kterého nachází podobnost 

s tradičním poutníkem. Tito turisté vyhledávají alternativní životní styly, se kterými 

experimentují. Stále však zůstávají spojeni se svou vlastní kulturou a společností. I když 

cizí životní způsoby zcela nepřijímají, tak do nich ale dokážou zapadnout. 
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Posledním doplňujícím typem je existenciální turista, který je zcela pohlcený 

alternativním životním stylem. Plně se identifikuje s cizí kulturou a úmyslně ji přijímá za 

svou. Jde o jedince, který dlouhodobě pobývá v jiné kultuře než ve své vlastní. 

Tyto Cohenovy typologie, zejména první z nich, inspirovaly celou řadu dalších 

autorů a mnoho prací bylo jejich pomocí klasifikováno. I já, ve své typologii turistů 

v kostnici, z Cohena částečně vycházím. Je nutné poznamenat, že předkládaná typologie 

vychází pouze z mého výzkumu turismu v kostnici a mé interpretace. Zároveň jako každá 

jiná typologie, zůstává typologií, ve které se jednotliví návštěvníci určitým typům 

přibližují a někteří se jim naopak mohou zcela vymykat. Navíc hranice mezi těmito typy 

turistů nejsou nijak pevné a jednotliví návštěvnicí se tak mohou „hodit“ do více kategorií. 

Skupinoví turisté: velké skupiny turistů, zejména cizinců s průvodcem. Dále školní 

a seniorské zájezdy. Tyto turisty jsem vzhledem k praktickým stránkám výzkumu 

neoslovovala. Tito turisté dle Cohenovy typologie spadají do kategorie organizovaný 

masový turista. Zájezd do kostnice si kupují jako hotový balíček, do kterého vedle kostnice 

patří i všechny ostatní památky v Kutné Hoře a popřípadě i v blízkém okolí. Jejich 

návštěva kostnice je striktně organizovaná a mohou zde strávit jen čas pro návštěvu této 

památky určený. Z hlediska druhé Cohenovy typologie, bych je zařadila zejména do 

kategorie rekreační turista. 

Individuální turisté: nejčastěji rodiny s dětmi a páry – většinou páry středního a 

staršího věku nebo dvojice žen. Tato skupina patřila k mým nejčastějším respondentům. 

Z hlediska Cohenovy typologie jde o individuální masové turisty. Na rozdíl od 

skupinových masových turistů není ale jejich návštěva kostnice organizovaná. Mohou si 

sami zvolit, jakým způsobem budou při prohlídce kostnice postupovat, zda se nejprve 

podívají do horní kaple, spodní kaple či se projdou po přilehlém hřbitově. Zároveň čas, 

který zde stráví, je zcela na nich. Tuto kategorii turistů bych dále rozdělila na dvě 

podskupiny. 

Výletníci: nejčastěji rodiny s dětmi, které jedou ve svém volném čase na výlet. Tito 

turisté se vyznačují velmi nízkou před-znalostí kostnice a její historie. Nepřijíždí 

s konkrétním zájmem a nad svým důvodem návštěvy kostnice se příliš nezamýšlejí. 

Většinou neodcházejí s nově nabytými informacemi, protože to ani nebylo jejich 

primárním cílem. Oni chtěli památku zejména „vidět“ a k tomu využili svůj volný 

den. V kombinaci s hezkým počasím a návštěvou dalších památek, je tak kostnice 
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součástí jejich rodinného výletu. Z hlediska Cohenovy typologie podle zážitku, 

bych tyto turisty, zařadila mezi rekreační typ. 

T: „Z jakého důvodu jste se rozhodli kostnici navštívit?“ 

R: „Jen tak na výlet, celkově do Kutné Hory, nejen do kostnice.“ 

… 

T: „Co Vás lákalo na prohlídce kostnice?“ 

R: „Taková kostnice asi jinde není, tak jsme sem chtěli na výlet, máme dovolenou a 

docela rádi cestujeme po Čechách, po památkách a tak…“ 

Zvídaví turisté: nejčastěji páry a dvojice žen. Tito návštěvníci velmi často přijíždějí 

s velmi dobrou před-znalostí kostnice, její historie, architektury či s dalšími 

informacemi. Rozhovor se mnou tak někdy pojímali jako možnost dozvědět se o 

kostnici ještě více. Nejvíce se také ze všech oslovovaných skupin zajímali o mou 

osobu, studium a výzkum, ve kterém rozhovor využiju. Mnohem konkrétněji než 

předchozí skupina turistů mi dokázali odpovědět, co je na návštěvě kostnice lákalo 

nebo zajímalo. Z hlediska druhé Cohenovy typologie bych je zařadila na pomezí 

rekreačního a diverziálního turisty. 

T: „Co Vás lákalo na prohlídce?“ 

R: „Chtěli jsme to vidět, má to zajímavou historii, navíc taková kostnice jinde asi 

není, nebo jsem ji neviděla.“  

T: „Zajímáte se o historii?“ 

R: „Ano, vždycky mě bavil dějepis na ZŠ i na gymplu, jeden čas jsem chtěla jít 

historii studovat, ale nakonec jsem nešla, ale jako koníček mě to baví, ráda jezdím 

po památkách, čtu o historii těch míst a tak..“ 

T: „A historii kostnice znáte?“ 

R: „Ano, to co je dostupné, o slepém mnichovi, že kosti jsou z doby moru a 

husitských válek…“ 

„Dark“ turisté: neboli turisté hledající tajemno. Většinou mladí lidé, kteří do Kutné 

Hory přijíždějí vyloženě kvůli kostnici. Vidí ji často jako tajemné a záhadné místo, 

případně hovoří o zvláštní atmosféře či auře, kterou kostnice podle nich má. Specifickou 

podskupinou této kategorie jsou návštěvníci oblečení v gotickém stylu. K rozhovoru se mi 

však podařilo získat pouze jednu dívku, jelikož rozhovor se mnou buď odmítli, nebo byli 
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ve velké skupině. U těchto turistů jsem si však všimla jednoho výrazného aspektu. Většina 

ostatních turistů se po přilehlém hřbitově pouze projde kolem dokola, ale tito turisté trávili 

velmi dlouhou dobu nejen v kostnici, ale i na hřbitově. Často se u hrobů v různých pózách 

fotografovali, což většina ostatních návštěvníků nedělá. Z hlediska Cohenovy první 

typologie bych tyto turisty zařadila na pomezí individuálního masového turisty a 

cestovatele. Z hlediska zážitků pak do kategorie turista – hledač zážitků či experimentální 

turista. 

T: „Jaký jste měla uvnitř pocit?“ 

R: „Dobrý, je to zvláštní, trochu tajemný…“ 

T: „Tajemný?“ 

R: „No“  (smích) 

T: „Jezdíte často na výlety na takováhle místa?“ 

R: „Na jaká?“  

T: „No jak říkáte, tajemná?“ 

R: (smích) „Občas, možná, ale že bych vyhledávala nějaký divný místa to ne. Tak 

normálně na hrady nebo zříceniny, kde je to trochu strašidelný nebo tak.“ 

Věřící turisté: nábožensky motivovaní turisté. Povětšinou starší páry, ale setkala 

jsem se i s mladými lidmi okolo 25 let, které bych do této skupiny zařadila. Tito turisté 

vnímají kostnici zejména jako církevní památku. V rozhovorech vždy hovořili o pietním 

charakteru tohoto místa. Většina z nich také negativně reflektovala současný turistický 

chod památky. Dle těchto návštěvníků by měla být kostnice klidnějším, pietnějším místem, 

aby bylo zřejmé, že se jedná o stále funkční církevní objekt. Z hlediska Cohenovy první 

typologie, bych je zařadila do kategorie individuální masový turista. Z hlediska 

vyhledávaných zážitků pak do kategorie turista – hledač zážitků, a to zejména kvůli hlubší 

zkušenosti z tohoto místa. 

T: „Jaký máte pocit z návštěvy kostnice?“ 

R: „Mn ě se zde líbí, ale pokud to má být pietní místo, tak by zde měl být větší klid. 

Já bych tam dala prosklenou zástěnu, ať tam každý nahlédne, ale aby se dovnitř 

nevstupovalo. A taky by ta cena měla být nižší, když je to křesťanské místo…“ 

Mimo turisty jsem u kostnice potkala také několik obyvatel Kutné Hory, kteří o ni 

hovořili vždy velmi pozitivně až s určitou hrdostí. Dále jsem zde potkala tři majitele 



68 
 

některého z hrobů na přilehlém hřbitově, kterých jsem se ptala, zda jim turistický ruch na 

hřbitově nevadí. Všichni tři zmiňovali, že není vždy příjemný, ale nevyjadřovali se o 

turistech vyloženě negativně. 

 

4.4 Motivy a důvody turistů k návštěvě kostnice 

Co nás v dnešní době vede k návštěvě kostnice? Jaké jsou k tomu naše hlavní 

důvody a motivy? Tyto otázky si kromě mě pokládal již Mojmír Horyna, který se domnívá, 

že nasloucháme dominantnímu hlasu naší doby a toužíme především „vědět“. Vědění tak 

považuje za hlavní moc dneška. Upozorňuje však, že je často jen banální a povrchní 

(Horyna 1998: 31). 

Já osobně se domnívám, že dalším dominantním hlasem naší doby je kromě 

„vědění“ také „vidění“. Často tak není primárním zájmem se o místě či památce něco 

dozvědět, ale hlavně „to“ vidět na vlastní oči. Dle Zygmunta Baumana v dnešní době 

přistupujeme ke světu konzumně a hodnotíme ho podle toho, kolik nám poskytuje dojmů a 

zážitků. Dnešní turista je tak sběratelem nového, chce vyhledávat dojmy a povídání o 

těchto dojmech je to jediné, na čem mu záleží. Turista chce poznávat nová místa, lidi, 

památky a tyto zážitky si zafixovat prostřednictvím vyprávění či fotografií. Je tak 

sběratelem jiného, nové zkušenosti, která se liší od jeho každodennosti (Bauman 2006: 49-

53). 

Otázka motivací je v turismu jednou z nejsložitějších. Turistické motivy jsou velmi 

komplexní a závisí na individualitě turisty i na socio-kulturním prostředí, ze kterého turista 

vychází. Jak jsem již zmiňovala v první kapitole, studie zaměřené na motivace začaly 

vznikat teprve v nedávné době.  
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Za základní a obecnou teorii motivace je možné považovat Maslowovu pyramidu 

potřeb (1954). Maslow rozdělil lidské motivace na základě potřeb do kategorií, které 

seřadil podle hierarchie. Lidské potřeby tak dělí do pěti stupňů, od nižších po nejvyšší, a to 

na fyziologické potřeby (hlad a žízeň), potřeba bezpečí, potřeba lásky, potřeba úcty a 

potřeba seberealizace. Lidé se zpočátku snaží uspokojit své fyziologické potřeby. Poté, co 

se tyto základní potřeby splní, již nefungují jako motivátory a jedinec je motivován 

k uspokojování potřeb vyššího řádu. Tato hierarchie by však dle Maslowa neměla být 

pojímána jako fixní, jelikož pořadí se může v závislosti na okolnostech měnit (Blackwell 

2007: 40-41). Obecně lže říci, že turismus patří do vyšších kategorií pyramidy. Díky velké 

variabilitě motivů lze tento teoretický přístup k motivacím stále považovat za přínosný. 

Autorem významné teorie motivace, která je aplikována přímo na turismus, je 

Crompton, který v článku Motivations for Pleasure Vacation (1979) kategorizoval motivy 

na stupnici od sociálně-psychologických až po kulturní. Sociálně-psychologické motivy 

vycházejí z individuálních faktorů jedince a nejsou závislé na atributech místa turismu. 

Oproti tomu kulturní motivy vycházejí z vlastností místa. Mezi sociálně-psychologické 

motivy jich řadí celkem sedm, a to únik z reality každodennosti, průzkum a hodnocení sebe 

sama, relaxace, prestiž, regrese, upevnění příbuzenských vztahů a usnadnění sociální 

interakce. Mezi kulturní motivy pak zařazuje jen dva, a to novost a vzdělávání (Crompton 

1979). Crompton tak navázal na Danna, který rozdělil push a pull faktory pro turismus. 

Přičemž push faktory vycházejí ze samotné motivace jedince. Zatímco pull faktory se 

vztahují k vlastnostem míst.  

Dann vytvořil také kompletní analýzu motivů „dark“ turismu a rozdělil celkem osm 

hlavních motivů, a to strach z přízraků (snaha o překonání dětského strachu), hledání 

novosti, nostalgii, oslavu zločinu či deviace, krvelačnost, snahu o porozumění, osobní 

výzvu a hledání smyslu vlastní smrtelnosti. Sharpley a Stone však upozorňují, že tato 

kategorizace je deskriptivní a existuje celá řada specifických míst, kam návštěvníky 

přitahují různé individuální motivy. V případě Sharpleyho a Stona však tyto různé motivy 

spojuje nějaký, alespoň minimální, zájem o smrt (Sharpley, Stone 2008: 576). 

V oblasti náboženského turismu se motivacemi zabývala Blackwell, jejíž přístup 

jsem zmiňovala v jedné z předcházejících kapitol. Upozorňuje, že i náboženští turisté se od 

sebe vzájemně ve svých motivacích liší a zároveň vedle náboženských motivací u nich 

nalezneme i další motivy k návštěvě různých míst. 

Motivací turistů v kostnici jsem se dotkla již v předcházejících podkapitolách, a to 

zejména v té poslední, jelikož motivace byly hlavním faktorem pro vytvoření mé 
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typologie. Z tohoto důvodu také uvedené motivy částečně s typologií turistů korespondují. 

Na základě svého výzkumu jsem nalezla celkem sedm základních motivů či důvodů 

k návštěvě kostnice. 

Prvním z nich je relaxace (výlet). Početně jde až o třetinu mých respondentů, kteří 

přijíždějí do kostnice zejména ve dnech, kdy je hezké počasí, které chtějí využít pro 

návštěvu některého ze zajímavých míst u nás. Turisté s tímto motivem nemají ani tak 

zájem o kostnici, jako spíše volný čas, který chtějí vyplnit. Z hlediska mé typologie sem 

spadají zejména výletníci. 

T: „Byli jste na prohlídce kostnice?“ 

R: „Ano, byli. Jako mladý jsme se sem nedostali tak až teď na sklonku života 

(smích).“ 

T: „Ale to ještě určitě ne. Máte to do Kutné Hory daleko?“ 

R: „Máme, jsme až z Lanškrouna. Takže to máme jako celodenní výlet.“ Teď 

půjdeme ještě do všech těch památek, když už jsme tady.“ 

Druhým nejpočetnějším motivem je snaha vidět jedinečné místo. Tito turisté 

kostnici často popisovali jako unikát či raritu, kterou stojí za to vidět. Často také 

zmiňovali, že se jedná o jednu z nejslavnějších kostnic v Evropě. Z hlediska mé typologie 

s tímto motivem přicházeli zejména zvídaví turisté a „dark“ turisté. 

T: „Z jakého důvodu jste se rozhodli kostnici navštívit?“ 

R: „P řijeli jsme sem s vnukem tady za kamarádkou (ukazovala na druhou ženu). 

Tak jsme se sem chtěli podívat, je to unikát a určitě to stojí za to.“ 

Třetím nejčastějším motivem jsou náboženské důvody. Z hlediska mé typologie 

sem patří věřící turisté, kteří do kostnice přijíždějí, jelikož se jedná o stále funkční církevní 

objekt a pietní místo. 

T: „Co Vás lákalo na prohlídce kostnice?“ 

R: „No, chtěli jsme se sem podívat. Jsme věřící a ono je to vlastně církevní 

památka. Ale pro mě to tak úplně není. Moc se mi to nelíbilo, víte, já se bojím těch 

kostí.“ 

Dalším motivem je zájem o historii. S tímto důvodem kostnici navštěvuje poměrně 

početná skupina turistů. Z rozhovorů vyplynulo, že tito turisté mají často velmi dobrou 
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znalost jak obecné historie, tak i historie kostnice. V rozhovorech také zmiňovali různá 

místa, která v poslední době navštívili. V mé typologii spadají především do kategorie 

zvídaví turisté a věřící turisté. 

R1: „No já jsem si všimla, že někde jsou ty kosti spojené jen takovým drátkem, tak 

to je dobře, že se to opravuje, aby se ta historie uchovala pro další generace.“ 

T: „Vy se zajímáte o historii?“ 

R2: „Ano, zajímáme. Rádi navštěvujeme památky a různá historická místa. Máme 

krásnou zemi, je tady toho hodně. Třeba kdybyste někdy přijela k nám na 

Moravu…“(Následně vyprávěl o různých památkách, které bych při návštěvě 

Moravy neměla vynechat.) 

Pátým důvodem je zájem o tajemno, se kterým přijíždějí zejména „dark“ turisté a 

někteří zvídaví turisté. Tito turisté často Kutnou Horu navštíví jen kvůli kostnici a jiné 

památky nenavštěvují. 

T: „Co Vás lákalo na návštěvě kostnice?“ 

R: „Je to takový záhadný, tajemný místo, tak jsme se sem chtěli podívat.“ 

Dalším častým důvodem je zájem o sebevzdělávání. Tito turisté v rozhovorech 

zmiňovali, že návštěvu kostnice považují za patřící do základního vzdělání a za místo, 

které by tak měl každý Čech za svůj život navštívit. Z hlediska mé typologie sem spadají 

zejména zvídaví a věřící turisté. 

T: „Jaký byl Váš důvod pro návštěvu kostnice?“ 

R: „Je to výlet s rodinou a taky jako vzdělání. Je toho tady víc v Kutné Hoře, tak 

asi to no. Je to asi jediný takový místo v okolí, tak ho stojí za to vidět i právě 

z hlediska nějaké vzdělanosti.“ 

Posledním, sedmým motivem, se kterým jsem se v rozhovorech setkala, je zájem o 

architekturu. Početně jde o nejužší skupinu turistů. Někteří z nich se vůbec nezajímali o 

vnitřní výzdobu kostnice a spodní kapli tak nenavštívili. Pouze si prohlédli kostel zvenku a 

případně horní kapli. V mé typologii sem patří zvídaví turisté. 

T: „Byli jste na prohlídce?“ 

R: „Ne, my jsme se přišli podívat na Santiniho, ale dolů nás to neláká.“ 

T: „Pro č?“  
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R: „Je to trochu morbidní…z lidských kostí vyskládané pyramidy no…a ještě jich je 

40 000. Mezi 40 000 mrtvých já dolů teda nemusím.“ 

Z hlediska teorií motivací Cromptona a Danna, které jsem zmiňovala, bych relaxaci 

a náboženské důvody zařadila mezi sociálně-psychologické (push) motivy. Zatímco snahu 

vidět jedinečné místo, zájem o historii, tajemno, sebevzdělávání a architekturu do 

kulturních (pull) motivů.  

Jednotliví turisté, kteří do kostnice přijíždějí, nemusí mít ke své návštěvě pouze 

jeden z uvedených motivů či důvodů, ale tyto kategorie se u mých respondentů vzájemně 

doplňovaly a překrývaly. Zcela běžně se tak v rozhovorech ukazovaly dva až tři motivy. 

Zejména nábožensky motivovaní turisté, jak zmiňuje i Blackwell, prakticky nikdy 

nesměřují do kostnice jen z náboženských důvodů, ale stejně jako ostatní turisté se zajímají 

o historii, sebevzdělávání či mají volný čas, který chtějí využít k relaxaci. Stejně tak 

zvídaví turisté uváděli velmi často hned několik důvodů k návštěvě kostnice. 

4.5 Turistické vnímání kostnice a chování turistů 

Motivy, se kterými návštěvníci do kostnice přijíždějí, následně samozřejmě 

ovlivňují jejich vnímání kostnice, pojetí jejího významu a chování na tomto místě. Kromě 

otázek zaměřené na motivy a typy turistů jsem si tak před výzkumem a během něho kladla 

celou řadu otázek, jako jsou: Jak se zde turisté cítí?, Jak návštěvník 21. století vidí význam 

kostnice?, Co se turistům v kostnici nejvíce líbí a co naopak nejméně? či Jak se zde turisté 

chovají? 

Největší část návštěvníků kostnice, se kterými jsem hovořila, měli z její návštěvy 

pozitivní pocit. Nejčastěji ji popisovali slovy jako zajímavé, unikát, rarita, jedinečné či 

poučné. Tito návštěvnici také často poukazovali na uměleckou stránku kostnice. 

T: „Jaký máte z  kostnice pocit?“ 

R: „Je to zvláštní místo, zajímavé, ale zvláštní.“ 

T: „Co Vás nejvíce zaujalo?“ 

R: „Jak je to vyskládané, člověk musí úplně smeknout (naznačí smeknutí klobouku), 

je to um takhle to vyskládat…“ 

Druhou početnou skupinu pak tvořili návštěvníci se smíšenými pocity, kteří se 

velmi často zamýšleli nad tím, zda je vyskládání kosterních ostatků do výzdoby humánní a 
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správné. Někteří z nich považovali toto uložení kosterních ostatků za neuctivé k zemřelým. 

Často také zmiňovali, že kostnici navštívili poprvé a pravděpodobně také naposledy. 

R: „No já jsem z toho měla spíš takový smíšený pocity, protože na jednu stranu, 

když si člověk uvědomí, že to jsou opravdu jakoby živí lidi, že to nejsou žádné 

makety, tak to působí na člověka hrozně zvláštně. Já jsem tam měla chvílemi husí 

kůži, protože prostě jsem tam viděla ty pyramidy z těch lidských kostí a člověk si 

představí, kolik jich muselo být, tak je to fakt hrozný.“  

Setkala jsem se zde i s návštěvníky, kteří měli z návštěvy kostnice negativní pocit, 

občas hraničící až se znechucením. Tito návštěvníci byli často pobouřeni vyskládáním 

kosterních ostatků do vzorů a nepovažovali to za správné. Kostnici popisovali jako 

morbidní, což je slovo, které návštěvníci používali poměrně často, a to nejen 

v rozhovorech se mnou, ale i mezi sebou. 

T: „Mohu se zeptat, jak se Vám v kostnici líbí?“ 

R: „No mě teda ne. Jako Kutná Hora je krásná to jo, ale tak kostnice je pro mě jako 

dost morbidní.“ 

T: „Morbidní, proč?“  

R: „No opravdu, všude lidský kosti, mě přijde morbidní takhle to vystavovat. Jako 

zachovat to, to jo, to je dobrý, ale snad raději jen tak zavřený, jako nepřístupný. 

Taky ty mrtvý by měly větší klid.“ 

Poslední skupinou návštěvníků byli turisté se lhostejnými pocity. Návštěvou 

působili spíše znuděně, což se projevilo i v rozhovoru se mnou. 

T: „Jak se Vám líbila návštěva kostnice?“ 

R: „No docela dobrý, mě to zase tak moc nebere. Chtěla sem hlavně manželka…“ 

Z hlediska mé typologie se pozitivní pocity objevovaly u všech zmiňovaných typů. 

Negativní pocity více u výletníků a zvídavých turistů, ale i u některých věřících turistů. 

Smíšené pocity pak nejvíce u zvídavých a věřících turistů. 

Návštěvníkům jsem také pokládala otázky, týkající se jejich názoru na význam 

kostnice v dnešní době, pro člověka 21. století. Největší část, zhruba polovina mých 

respondentů, chápe kostnici jako jednu památku z mnoha na území České republiky. 

Zdůrazňovali nutnost uchovávání této památky, jelikož patří ke Kutné Hoře. Někteří 
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hovořili až o národním významu kostnice. Další vyzdvihovali její historickou důležitost a 

hodnotu pro vzdělávání dalších generací. Nábožensky motivovaní turisté pak zdůrazňovali 

důležitost pietního charakteru tohoto místa a nutnost kostnici udržovat z důvodu úcty 

k předcházejícím generacím. Setkala jsem se zde i s návštěvníky, kteří se mnou hovořili o 

změně významu kostnice v čase. Poukazovali na skutečnost, že pro předcházející generace 

mělo toto místo a další jemu podobná, mnohem větší význam, zatímco pro naši dobu je 

zejména turistickou atrakcí. Velký počet mých respondentů také velmi pozitivně 

reflektoval současnou opravu památky. 

T: „Jak Ty chápeš význam kostnice v dnešní době?“  

R: „To je asi pro každého člověka jiné, ten význam. Je to určitě památka, takže je to 

součást historie. Takže si člověk řekne, jo chtěl bych jí vidět. Tak se tam dojedu 

podívat…a možná ty věřící na to koukají trošku jinak. Mě to přijde jenom spíš jako 

věc nebo stavba, za kterou se jdeš podívat jenom, protože jsi slyšela o tom, že je 

jako z kostí že jo. Takže si řekneš, tak jako jo, jedu se tam podívat a uvidím, jak se 

potom budu cítit. No (smích).“ 

… 

T: „Jaký má podle Vás toto místo a jeho uchovávání význam?“ 

R: „Je to důležitá památka, tak je dobrý to tu udržovat pro další generace, aby sem 

jezdily děti. Je lepší vzít je na výlet sem než na nějaké blbosti.“  

(Respondentem byl starší muž s vnučkou.) 

… 

T: „Jaký má podle Vás toto místo a jeho uchovávání význam?“ 

R: „Pro křesťany, jako já, to má velký význam, je to důležité pietní místo. Akorát 

bych ho změnila, ale to už jsem říkala, aby to zde bylo klidnější a člověk se mohl 

zamyslet…“ 

… 

T: „Co si myslíte o významu kostnice pro nás dnes?“ 

R: „V dnešní době je ten význam asi už jiný než původně. Pro nás je to dneska 

památka, která by se určitě měla chránit. Dříve to tu mělo určitě jiné funkce, hlavně 

církevní a tím i význam…“ 

… 

R: „Já si myslím, že to dneska ztratilo původní charakter. Když si vezmete, že 

původně to byl liturgický prostor, mělo to být pietní místo, ale dneska to tu slouží 
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turistickému ruchu, což úplně změnilo charakter a význam tohoto místa. Já chápu, 

že ta stavba z toho dneska žije a asi se z toho i opravuje, ale vlastně ten masový 

turismus tady můžeme chápat jako znesvěcení původní účelu tohoto místa.“ 

Také jsem se zajímala o to, co se návštěvníkům v kostnici líbí nejvíce a co naopak 

nejméně. Pravděpodobně není překvapením, že nejvíce se návštěvníkům líbí lustr, který 

visí uprostřed spodní kaple. Často zmiňovali jeho uměleckou stránku. Velký počet mých 

respondentů také vyzdvihoval impozantní vstup do spodní kaple po schodišti. Naopak 

rozporuplné pocity často u turistů vzbuzuje Schwarzenberský erb a podpis Františka Rinta, 

což řada respondentů považovala za nevhodné vyskládat z kosterních ostatků zemřelých 

lidí. 

T: „Mohu se zeptat, jak se Vám prohlídka líbila?“ 

R: „Líbilo se mi to moc, je to moc hezké, jak je to vyskládané. Je to umění. Myslím, 

že to je v hlavně toho člověka, co to vytvořil a lze to přirovnat k dalším druhům 

umění, jako k sochařům nebo malířům.“ 

… 

T: „A co se Vám v kostnici nejvíce líbilo?“ 

R: „Ur čitě ten lustr a ta část pod ním. A naopak se mi nelíbí ten znak (má na mysli 

erb), to mi přijde úplně divný, až zneuctění, když se to vyskládá z lidských kostí.“ 

S některými respondenty jsem také hovořila o vhodnosti návštěvy kostnice s dětmi. 

Většina respondentů se shodla, že návštěva s dětmi není nevhodná, ale až od určitého věku. 

Někteří naopak ani nízký věk dětí neviděli jako překážku a zmiňovali, že i smrt je 

nevyhnutelná součást lidského života. 

T: „Když tu máte tři malé děti, myslíte, že je kostnice vhodné místo pro výlet 

s nimi?“ 

R: „Pro č ne? Kvůli kostem?“ 

T: „T řeba, že by se tu mohli bát nebo tak…“ 

R: „To si nemyslím, nikdo je tu přece nestraší. Nemyslím si, že by to pro ně bylo 

špatné, i smrt je součást života.“ 

T: „To ano, souhlasím s Vámi, také jsem zde byla poprvé v dětství…“ 

R: „No vidíte a bála jste se?“ 
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T: „Už si přesně nevybavuji, ale žádný šok nebo strach jsem z toho uvnitř 

neměla…“ 

(Tuto respondentku jsem si vybrala záměrně, jelikož kostnici navštívila se třemi 

malými dětmi s chlapcem asi 5 let a dvojčaty asi 3 roky.) 

… 

T: „Myslíš, že je kostnice vhodné místo i pro návštěvu s dětmi, vzala bys tam děti?“  

R: „To by záleželo na tom, děti jakého věku a jaký ty děti taky jsou, protože 

samozřejmě pořád jsou to lidský ostatky. Myslím, že by tam měla být zachovaná 

určitá atmosféra, nějaká jakási úcta a podobně, takže určitě bych tam nezvala děti 

moc malý, který by tam vyváděly nějaký povyk nebo se tam chovaly nějak nevhodně. 

A taky si myslím, že by z toho neměly vůbec rozum. Myslím, že to pro děti moc není, 

že jim to nic nepřinese a ještě se tam můžou chovat tak nějak nevhodně. Třeba až 

děti školního věku, ale tak ty starší 10ti let, alespoň. Menší děti bych tam nebrala, 

nebylo by to pro ně zajímavý nebo přínosný.“ 

V neposlední řadě mě pak zajímalo chování turistů v kostnici. Jak jsem již 

zmiňovala v první kapitole, o chování turistů bylo již napsáno několik prácí, povětšinou se 

ale zaměřují na chování turistů v přímořských resortech. Chováním turistů při návštěvě 

památek se zabýval Dean MacCannell, jehož teoretický přístup jsem detailně rozebírala 

v jedné z předcházejících kapitol. MacCannell hovoří o ritualizovaném, mechanizovaném 

jednání (chování), prostřednictvím kterého jedinci projevují svou úctu objektům, které jsou 

ve společnosti považovány za hodnotné. 

Uvnitř kostnice a horní kaple se většina návštěvníků chová podobně. Snaží se 

udržet určitý klid a chovat se v souladu s pietním charakterem tohoto místa. I přes zjevnou 

snahu, je v kostnici občas poměrně velký hluk, jelikož uvnitř bývá hodně turistů najednou. 

Velmi častým jevem je házení mincí ke kosterním ostatkům. Několika návštěvníků jsem se 

dotazovala, z jakého důvodu se to dělá. Všechny do jednoho jsem svou otázkou zaskočila a 

nikdo mi nedokázal přesně odpovědět. Povětšinou odpovídali, že pro štěstí. Domnívám se, 

že házení mincí dokazuje, že památky obklopuje ritualizované a mechanizované jednání, o 

kterém hovoří MacCannell. Lidé se tak při návštěvě památek chovají tak, jak od nich 

společnost očekává a tak, jak se chovají i ostatní turisté. 

T: „Dobrý den, mohu se Vás zeptat, proč se tam mince hází?“ 
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R: „No já nevím (smích), to jste mě zaskočila. U fontán se říká, že pro štěstí, tak 

jsme to tak pojali i tady, že je to pro štěstí.“ 

… 

T: „Co Vás v kostnici nejvíce zaujalo?“ 

R: „Tak nějak celkově…možná ta část uprostřed s lustrem…to je opravdu pěkný. 

Pak asi ten oltář, jak se tam házejí mince.“ 

T: „Hodila jste si tam minci?“ 

R: „Jo, jo, hodila.“ 

T: „Pro č? Já to upřímně nevím, proč se tam házejí.“ 

R: (smích) „No vidíte, o tom jsem nějak nepřemýšlela. Když tam byly, tak jsem 

si taky hodila, asi pro štěstí, nevím.“ 

Uvnitř kostnice se tedy většina návštěvníků snaží chovat vhodně, nikoli ale na 

přilehlém hřbitově. Někteří z návštěvníků, zejména skupinoví turisté, jakoby si 

neuvědomovali, že okolo památky se nachází stále funkční hřbitov, kam lidé chodí 

vzpomínat na své blízké. Mnohokrát jsem tak byla svědkem, že lidé na hrobech sedí, svačí 

či na ně vylézají, aby si mohli vyfotit kostnici z lepšího úhlu. Nemyslím si, že by byli 

návštěvníci neuctiví, ale spíše zapomínají, kde se nacházejí. Pokud by hřbitov nebyl u 

turistické památky, myslím si, že většinu návštěvníků by nenapadlo sednout si na hrob, což 

bylo patrné, když byli někteří z nich upozorněni asistentkou prevence kriminality5, že sedí 

na hrobě. V tu chvíli se omlouvali a nijak nebránili, vypadali spíše šokovaní, jakoby si až 

teprve v tu chvíli uvědomili, kde sedí. Z tohoto důvodu se domnívám, že pro zvýšení 

dodržování vhodného chování na hřbitově by pomohli cedule s žádostí o klid a chování 

v souladu s pietním charakterem místa přímo na hřbitově, nikoli pouze u vchodu do areálu. 

Případně zaměstnanec, který by se po hřbitově pohyboval. Toto chování některých turistů 

následně v rozhovorech negativně reflektovali někteří z mých respondentů, a to zejména ti 

věřící. 

T: „Mohu se zeptat, jak se Vám líbila prohlídka kostnice?“ 

R: „Ale jo, líbila. Akorát někteří ti turisti, hlavně tyhle šikmooký nemají prostě 

žádnou úctu. Lítají jim tu děti po hrobech a oni je klidně nechají. Možná jim to 

přijde normální, ale mě teda ne.“ 

                                                 
5 Zaměstnankyně městské policie, která se nepohybovala jen v areálu kostnice. Během svých návštěv jsem ji 
u kostnice potkala pouze dvakrát. 
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T: „Souhlasím s Vámi, je to pietní místo. Člověk by zde měl zachovat úctu a chovat 

se slušně. 

R: „P řesně tak, je to církevní památka a ne žádný zábavní park.“   

Poměrně velký počet mých respondentů byl také překvapený, že na hřbitově okolo 

kostnice se stále pohřbívá, což většina z nich nepovažovala za vhodné a tvrdili, že oni by 

zde své blízké mít nechtěli, a to právě z důvodu turistického ruchu. 

R: „Co mě udivilo, že je neustále kolem kostnice funkční hřbitov. To jsem si 

myslela, že ne, že to taky patří k té památce a že už se tam v dnešní době 

nepochovává. Tak mě překvapilo, že jsou tam hrobky nebo hrobky, které jsou 

dodneška majetkem některých rodin a do dnešní doby tam pochovávají své blízké. 

To vím, že bych nechtěla…mít tam někoho svého blízkého na takovémhle místě 

pochovaného, protože tam jezdí spousta turistů a bere to jako atrakci. Prostě tam 

jednou vysloveně na takový zajímavý místo a myslím si, že je tam prostě moc velký 

provoz a těch lidí a že pro ty pozůstalý, když tam pochovají někoho svého blízkého 

a pak jim tam prostě pochodují davy turistů, že to není úplně příjemný. To vím, že 

bych nechtěla a to mě teda zaskočilo, to jsem nevěděla, že se tam do dnešní doby 

pochovává.“ 

Dalším aspektem, na kterém se ukazuje, jakým způsobem turisté ke kostnici 

přistupují, je oblečení. Jelikož je kostnice stále funkční církevní objekt, měli by být turisté 

při její návštěvě vhodně oblečeni. Zejména ženy by měly mít zahalená ramena a stehna. 

Poměrně velký počet turistů, opět zejména skupinových a výletníků, se však vhodností 

oblečení příliš nezabývá. Domnívám se, že nerespektování vhodného oblečení z hlediska 

pietního charakteru místa, dokazuje, že pro většinu turistů je kostnice jen jednou památkou 

z mnoha a nad její funkcí či charakterem se příliš nezamýšlejí. Opakem jsou věřící turisté a 

někteří ze zvídavých turistů. Tito turisté si, i přes velmi teplé počasí, před vstupem do 

kostnice většinou zahalily alespoň ramena. 

Posledním aspektem chování turistů, o kterém bych se chtěla zmínit je 

fotografování, které je v současné době neodmyslitelnou součástí návštěvy turistických 

míst. Pořízené fotografie umožňují následně turistům o své návštěvě památky referovat, a 

to prostřednictvím vyprávění či sociálních sítí. Fotografie tedy slouží jako důkaz, že jsme 

památku skutečně navštívili a zároveň umožňuje turistům návštěvu během prohlížení 

znovu prožívat. Domnívám se, že právě z tohoto důvodů chce mít každý turista své vlastní 
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fotografie určitého místa, přestože by jich na internetu mohl nalézt celou řadu a to často i 

v lepší kvalitě. Nad vztahem mezi turismem a fotografováním, který je v dnešní době zcela 

zjevný, se zamýšlí Urry a Crawshaw. Propojení mezi turismem a fotografováním dle nich 

zdůrazňuje, že jedním ze základních způsobů, jak naše společnost nakládá se svým okolím 

je vizuální spotřeba. Fotografování považují za sociálně organizovaný soubor rituálů, 

kterými popisujeme své prostředí. Fotografování je jakýmsi zrcadlem společnosti, jelikož 

reprodukuje její oblíbené obrazy a prezentuje je v pozitivním světle (Urry, Crawshaw 

1997: 176-195). 

Kostnici fotografuje zevnitř i z venku převážná většina návštěvníků. Uvnitř 

fotografují zejména výrazné prvky, jako jsou lustr, pyramidy a obelisky. Zvenku se snaží 

vyfotografovat vchod do kostnice a na přilehlém hřbitově zejména méně obvyklé hroby, 

které jinde k vidění nejsou. Větší část návštěvníků fotografuje pouze samotné objekty, sebe 

s objekty fotografuje menší počet turistů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ↑Hroby, které jsou nejčastěji fotografovanými objekty na hřbitově. 

I přes to, že většina turistů kostnici a přilehlý hřbitov fotografuje, byli mezi mými 

respondenty i ti, kteří žádné fotografie nepořizovali. Jako důvod povětšinou uváděli, že jim 

to nepřijde správné či, že o fotografie s kosterními ostatky zemřelých nemají zájem. 

T: „P řivezli jste si nějaký suvenýr nebo fotky?“ 

R: „Ne…ne…ani mě to nenapadlo, přiznám se.“ 

T: „Pro č?“  
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R: „Že bych si zrovna z tohohle místa chtěla odnášet něco jiného než vzpomínky, 

tak to asi ne. Stačilo mi, že jsem tam byla, že jsem to viděla, ale památku na to bych 

mít nechtěla.“  

T: „Ani tu fotku? Protože většina lidí se tam fotí.“ 

R: „To mi zrovna připadá jako jedna z neuctivých věcí, co tam člověk udělat může. 

Já vím, že je to tam povolený teda, ale přijde mi to nevhodný…nevhodný se tam 

postavit a vyfotit se. Jak říkáš, že to tam dělalo spousta lidí, tak nemyslím si, že je to 

ta správná věc mít kolem sebe….Já vím, že je to pro spoustu lidí asi fascinující, je 

tam spoustu kostí a lebky a asi na to koukají trošku jinak, ale pořád to jsou 

pozůstalý, i když anonymní, protože asi nikdo už neví, a ani nedá dohromady, kdo 

byl kdo, ale pořád jako proč bych měla být vyfocená jakoby s ostatky…ne.“ 

T: „To chápu no…i když opravdu většina lidí se tam fotí a možná o tom ani takhle 

nepřemýšlí, prostě to bere jako jenom jednu památku z mnoha.“ 

R: „P řijde mi, že dokonce spousta lidí jsou z toho i nadšený, že opravdu se tam 

postavili a brali to jako nějakou úžasnou věc, že jsou vyfocený s mrtvolou…když to 

tak vezmu…dělají tam různé pózy…“ 

… 

T: „Fotili jste se v kostnici nebo u ní?“ 

R: „Ne, ne, to bože ne. Mě to prostě přijde jako takový…fotit se s kostrou, jak 

říkám, je to taková neúcta a nechápu ty lidi, co se tam fotí.“ 
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5 Závěr 

V této diplomové práci jsem se zabývala turismem v sedlecké kostnici u Kutné 

Hory. V první části práce jsem se snažila přiblížit teoretické pozadí antropologie turismu. 

Zastavila jsem se zejména u tematických kategorií, kterými se dnešní antropologický 

výzkum turismu ubírá, což jsou turisté, vztahy mezi turisty a domácími obyvateli, struktura 

a fungování turistického systému a dopady turismu na domácí obyvatele a životní 

prostředí. V mé diplomové práci jsem se soustředila na první z těchto zmiňovaných 

tematických kategorií, tedy na turisty, jejich motivy a chování. 

Ve druhé části své práce jsem se snažila přiblížit historické pozadí vzniku kostnic, 

které nalezneme zejména na evropském území. Kostnice vznikaly u hřbitovů přibližně od 

12. století. Jejich primární funkcí bylo sloužit jako úložiště kosterních ostatků 

z vykopaných hrobů. V barokní době se pak staly místem naděje, kde se prolínal svět 

živých a mrtvých. V této části práce jsem se tak lehce dotkla tematiky smrti a pohřbívání. 

Zejména měnícího se přístupu ke vnímání smrti ve společnosti, který se odráží ve vztahu 

ke kostnicím. Podrobněji jsem se věnovala historii, kosterní výzdobě a současné opravě 

sedlecké kostnice u Kutné Hory, která s 250 000 návštěvníky ročně, patří mezi 

nejnavštěvovanější kostnice v Evropě. 

Třetí část práce tvoří její hlavní část, ve které se zabývám turismem v sedlecké 

kostnici, kde jsem během léta 2015 realizovala svůj antropologický výzkum. V celé hlavní 

části práce jsem se snažila data získaná z terénu, ve formě přepsaných rozhovorů a 

poznámek, uvést do souvislosti s vhodnými antropologickými teoretickými přístupy. Dále 

v této části uvádím své vlastní závěry, které vycházejí z mé interpretace sociální situace, 

které jsem byla svědkem. 

Nejprve jsem se pokusila ukázat, prostřednictvím kterých antropologických 

přístupů či teorií je možné turismus v kostnici nahlédnout. Na základě výpovědí mých 

informátorů a dat získaných z terénu jsem zjistila, že na turismus v kostnici se můžeme 

podívat z perspektivy čtyř teoretických antropologických přístupů. První možností, která 

vyplynula z výzkumu, je pojmout návštěvu kostnice jako novodobý typ tradiční poutě. 

Z hlediska tohoto přístupu je kostnice chápána jako společností ritualizované a 

sakralizované místo, na které lidé směřují, aby se podívali na unikátní objekt. Druhou 

možností je pojmout návštěvu kostnice jako volnočasovou aktivitu. Kostnice je tak 

místem, kam se lidé jezdí podívat ve svém volném čase, a které tvoří protiklad k jejich 

každodennosti. Dále je možné zaměřit se na turismus v kostnici z perspektivy „dark“ 
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turismu, ve kterém je kostnice viděna jako místo tajemné a úzce spojené se smutkem či se 

smrtí. Poslední možností, která vyplynula z výzkumu, je pojetí návštěvy kostnice jako 

náboženského turismu, kdy kostnice představuje zejména pietní místo a církevní památku. 

V této části práce předkládám svou vlastní typologii turistů, kteří kostnici 

navštěvují. Setkala jsem se zde s několika typy návštěvníků. První z nich jsou skupinoví 

turisté, kteří do kostnice míří organizovaně s průvodcem. Druhou skupinu pak představují 

individuální turisté, které jsem dále rozdělila na výletníky a zvídavé turisty. Výletníci 

zahrnují zejména rodiny s dětmi, které do kostnice míří ve svém volném čase na rodinný 

výlet. Zvídaví turisté představují většinou starší páry či dvojice žen. Tito turisté přijíždějí 

s větší znalostí historických okolností kostnice než výletníci a mají zájem se během své 

návštěvy o kostnici dozvědět další informace. Další skupinu turistů představují „dark“ 

turisté. Většinou jde o mladé lidi, často oblečených v gotickém stylu, kteří do kostnice 

směřují se zájmem o tajemno. Poslední skupinou jsou věřící turisté, jejichž návštěva 

kostnice je nábožensky motivovaná. 

S typologií návštěvníků jsou velmi úzce spojené motivy a důvody pro návštěvu 

kostnice, kterými jsem se zabývala v další podkapitole této části. Celkem jsem nalezla 

sedm motivů či důvodů, a to relaxaci, snahu vidět jedinečné místo, náboženské důvody, 

zájem o historii, zájem o tajemno, zájem o sebevzdělávání a zájem o architekturu. 

Jednotliví turisté však nemají většinou jen jeden z těchto uvedených motivů, ale u mých 

respondentů se tyto motivy vzájemně doplňovaly a překrývaly. Zcela běžně tak návštěvníci 

během rozhovoru uváděli dva až tři z těchto motivů. 

V další podkapitole jsem se zabývala tím, jak turisté kostnici vnímají, jak se zde 

cítí, jak vidí její význam a v neposlední řadě také tím, jak se zde chovají. Kostnice je 

specifické místo, které budí řadu emocí. Zároveň jednotliví návštěvníci velmi rozdílně 

vnímají její význam a hodnotu, což je ovlivněné zejména motivy, se kterými do kostnice 

míří. Většina mých respondentů měla z návštěvy kostnice pozitivní pocit a vnímali ji jako 

jednu z důležitých památek na území České republiky, kterou je třeba uchovávat pro další 

generace a z důvodu její historické hodnoty. Setkala jsem se zde i s turisty, kteří měli 

z návštěvy kostnice smíšené či až negativní pocity. Často ji popisovali jako morbidní a 

zamýšleli se nad tím, zda není toto uložení kosterních ostatků neuctivé k zemřelým. Zcela 

jiný přístup ke kostnici můžeme vidět u věřících turistů, kteří ji pojímají zejména jako 

pietní místo a stále funkční církevní objekt. Právě věřícím turistům také nejčastěji vadilo 

chování ostatních turistů, jako např. hlučnost či další projevy neúcty. 
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Chování odráží, jakým způsobem návštěvníci ke kostnici přistupují. Uvnitř kostnice 

se většina turistů snaží chovat v souladu s pietním charakterem místa. Horší situaci pak 

můžeme pozorovat na přilehlém hřbitově, kde mnohem větší část turistů než uvnitř 

nerespektuje žádost o klid a vhodné chování. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na první z tematických kategorií 

antropologie turismu, tedy na turisty. Zabývala jsem se typologií návštěvníků, jejich 

motivy či pojetím kostnice. Domnívám se, že kostnice je specifické místo, které skýtá 

celou řadu dalších možností pro antropologický výzkum. Z hlediska antropologie turismu 

by bylo možné více se zabývat konkrétní skupinou turistů. Zajímavým výzkumem by 

mohlo být zaměření se na skupiny zahraničních turistů, kteří přijíždějí oblečeni v gotickém 

stylu. Cílem výzkumu by tak mohlo být zodpovědět otázky: Jakým způsobem tito 

návštěvníci prostor kostnice vnímají?, Co od její návštěvy očekávají? či Co je jejich 

hlavním motivem k návštěvě kostnice?. Jako komplikaci bych však viděla možnost mezi 

tyto skupiny turistů proniknout. Další možností výzkumu by bylo zaměřit se na přístup 

majitelů hrobů na přilehlém hřbitově k turismu a turistům a nalézt odpověď na otázky: Jak 

se majitelé hrobů s přítomností turistů vyrovnávají?, Jak vnímají, že místo odpočinku jejich 

blízkých je vystaveno turistickým pohledům? či naopak Nakolik si návštěvníci kostnice 

uvědomují a jak vnímají, že okolo památky se nachází stále funkční hřbitov? Zcela 

nepochybně by zde také celou řadu témat nalezl antropolog věnující se antropologii smrti a 

pohřbívání. Příkladem takového výzkumu by mohla být komparace chování na hřbitově u 

kostnice a na standardním hřbitově bez turistické památky. Takovýto výzkum by mohl 

zodpovědět otázky: Nakolik rozdílné je chování návštěvníků na hřbitově u kostnice od 

standardního hřbitova? či Jak rozdílně vnímají návštěvníci hřbitova u kostnice a 

standardního hřbitova, co je na hřbitově etické, vhodné či naopak nevhodné chování? 
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Seznam příloh 

Do příloh jsem se rozhodla umístit tři rozhovory, ze kterých jsem uváděla více 

ukázek v textu práce. Zároveň jde také o ty z rozhovorů, které pro mě byly nějakým 

způsobem zajímavé. 

Příloha č. 1: Jeden z šesti rozhovorů na diktafon.  

Příloha č. 2: Rozhovor s věřící respondentkou. 

Příloha č. 3: Rozhovor se ženou, která byla oblečena v gotickém stylu.  
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Příloha č. 1 

Čtvrtý rozhovor na diktafon, 16. 9. 2015, Praha, 15:00, respondent: žena 24 let, délka: 

11:03. 

T:  „Už jsme o tom mluvili, ale ještě takhle na diktafon, výsledky toho dnešního rozhovoru 

budou použity pouze pro účely mé diplomové práce, nikde jinde se to neobjeví a zároveň 

budeš anonymizovaná, nikde se neobjeví tvé jméno. Souhlasíš s tím?“ 

R: „Souhlasím.“ 

T:  „Dobře. Kolik Ti je let?“ 

R: „24“ 

T:  „Pracuješ nebo ještě studuješ?“ 

R: „Pracuju.“ 

T:  „Jaké je Tvé zaměstnání?“ 

R: „Jsem manuální operátor.“ 

T:  „Cestuješ ráda?“ 

R: „Cestuju ráda.“ 

T:  „V Čechách nebo v zahraničí?“ 

R: „V Čechách i v zahraničí.“ 

T:  „V kostnici v Kutné hoře jsi tedy byla, o tom je náš dnešní rozhovor. Kdy jsi tam byla?“ 

R: „Minulé léto, 2014.“ 

T:  „Byla jsi tam sama nebo s někým?“ 

R: „S kamarádkou.“ 

T:  „Byli jste na denní prohlídce?“ 

R: „Ano na denní.“ 

T:  „A jak se Ti to líbilo?“ 

R: „No bylo to zajímavý, ale jak bych řekla, spíš tak jako informativní, nemůžu říct, že by 

se mi to líbilo nebo nelíbilo…“ 

T:  „Když jste se rozhodli, že tam pojedete, co Vás na tom lákalo?“ 

R: „My jsme se hlavně rozhodli, že pojedeme do Kutné Hory, a že to spojíme všechno se 

vším, takže ta kostnice byla součástí jakoby našeho výletu…“ 

T:  „Zajímáš se o historii?“ 

R: „Tak…přiměřeně…“ 

T:  „Dá se říci, že i zájem o historii byl Tvým důvodem k návštěvě kostnice?“ 

R: „No dá se to tak říct…“ 
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T:  „Jsi věřící?“ 

R: „Nejsem věřící.“ 

T:  „Je něco, co tě v kostnici zaujalo?“ 

R: „Ono je to celkově zajímavý místo, neobvyklý místo, ale že bych mohla říct, jestli se mi 

to líbilo nebo nelíbilo toho nejsem schopná…ale určitě jako navštívit kostnici je jedna 

z věcí, která se asi jen tak nestane, že jo, prostě je to naprosto neobvyklý místo…“ 

T:  „Jaký jsi tam z toho měla pocit?“ 

R: „Smíšený…“ 

T:  „Smíšený?“ 

R: „No smíšený pocit…na jednu stranu…jakoby člověk nevěděl, co si o tom má myslet, 

jestli je to jako úžasná věc, co tam někdo vytvořil nebo jestli je to naprosto neuctivá věc, 

kterou někdo vytvořil…“ 

T:  „Co si myslíš o tom, že je to vytvořené z lidských kostí?“ 

R: „No…přijde mi to částečně neuctivý, ale nevím, jestli je to následek toho, co se s tím 

děje teď nebo toho, co bylo vytvořený. Možná to bylo myšlený…nebo asi určitě to bylo 

myšlený jako pomník, který by se měl uctívat, ale dneska mi to přijde jako vystavení 

ostatků veřejnosti a teď mi to nepřijde zrovna jako nejlepší nápad…“ 

T:  „Proč? Kvůli turistům?“ 

R: „Kvůli turistům no…možná kdyby to bylo uzavřený a byl omezený přístup, ale takhle 

je to prostě přístupný všem, komukoli, kdo si na to vzpomene a ty kosti jsou tam 

přeházený, je to takový jako hromadný hrob když se to tak vezme…“ 

T:  „Jo, jo asi se to tak dá říct.“ 

T:  „Jak ty tedy chápeš význam kostnice v dnešní době?“ 

R: „To je asi pro každého člověka jiné, ten význam. Je to určitě památka, takže je to 

součást historie. Takže si člověk řekne, jo chtěl bych jí vidět. Tak se tam dojedu 

podívat…a možná ty věřící na to koukají trošku jinak. Mě to přijde jenom spíš jako věc 

nebo stavba, za kterou se jdeš podívat jenom, protože jsi slyšela o tom, že je jako z kostí že 

jo. Takže si řekneš, tak jako jo, jedu se tam podívat a uvidím, jak se potom budu cítit. No 

(smích).“ 

T:  „Myslíš, že je to vhodné místo pro návštěvu s dětmi?“ 

R: „Já si myslím, že by to nemuselo být nevhodný, když to dětem dokážeme dětem 

správně jakoby popsat, co se tam děje nebo, co můžou vidět a záleží taky, jak to dítě bude 

starý. Myslím si, že třeba pětiletý dítě by nechápalo, co se tam děje nebo proč se zrovna 

kolem něj nachází kosti sestavený do pyramid.“ 
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T:  „To s tebou souhlasím, že v určitém věku se to ještě nehodí. Taky jsem tam byla 

svědkem, že děti se tam chovají ne třeba úplně vhodně.“ 

R: „Myslím si, že tak těch dvanáct, třináct, jestli jsou to teda ještě děti, by to mohly už 

nějakým způsobem chápat a třeba by jim to mohlo i něco přinést. Záleží na rodičích, jak 

jim to představí…“ 

T:  „No samozřejmě, jak k tomu přistupují rodiče je asi důležité…“ 

T:  „Co si myslíš o tom, že ten hřbitov okolo je stále funkční?“ 

R: „Je to zvláštní, ale nemyslím si, že by to byl tak špatný nápad, kdyby se uměli chovat 

turisti. Kdyby tam turisti přijížděli s tím, dobře tak je to místo, kde budu tiše, který prostě 

něco znamená pro určité lidi, protože přece jenom tam mají pohřbený své blízké…Takže 

kdyby se lidi uměli chovat, tak si nemyslím, že by to bylo něco špatného…“ 

T:  „Byla jsi tam svědkem něčeho ne úplně vhodného?“ 

R: „Ne, že bych byla svědkem něčeho vyloženě nevhodného, ale většinou v sobě člověk 

má, že hřbitov je tiché místo, ale tady to bylo plný turistů, smáli se tam, křičeli tam….jako 

místo odpočinku si představuju jinak no…“ 

T:  „To je pravda no…asi by tam člověk zrovna nechtěl být pohřbený…“ 

R: „No.“ 

T:  „Přivezli jste si nějaký suvenýr nebo fotky?“ 

R: „Ne…ne…ani mě to nenapadlo, přiznám se.“ 

T:  „Proč?“ 

R: „Že bych si zrovna z tohohle místa chtěla odnášet něco jiného než vzpomínky, tak to asi 

ne. Stačilo mi, že jsem tam byla, že jsem to viděla, ale památku na to bych mít nechtěla.“ 

T:  „Ani tu fotku? Protože většina lidí se tam fotí.“ 

R: „To mi zrovna připadá jako jedna z neuctivých věcí, co tam člověk udělat může. Já 

vím, že je to tam povolený teda, ale přijde mi to nevhodný…nevhodný se tam postavit a 

vyfotit se. Jak říkáš, že to tam dělalo spousta lidí, tak nemyslím si, že je to ta správná věc 

mít kolem sebe….Já vím, že je to pro spoustu lidí asi fascinující, je tam spoustu kostí a 

lebky a asi na to koukají trošku jinak, ale pořád to jsou pozůstalý, i když anonymní, 

protože asi nikdo už neví, a ani nedá dohromady, kdo byl kdo, ale pořád jako proč bych 

měla být vyfocená jakoby s ostatky…ne.“ 

T:  „To chápu no…i když opravdu většina lidí se tam fotí a možná o tom ani takhle 

nepřemýšlí, prostě to bere jako jenom jednu památku z mnoha.“ 
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R: „Přijde mi, že dokonce spousta lidí jsou z toho i nadšený, že opravdu se tam postavili a 

brali to jako nějakou úžasnou věc, že jsou vyfocený s mrtvolou…když to tak 

vezmu…dělají tam různé pózy…“ 

T:  „Napadá tě ještě něco o kostnici, na co jsem se třeba neptala?“ 

R: „M ě tam nejvíc zaráželo, že když jsem četla popisky tak, že si ty suvenýry jako lidi 

odnáší, v tom smyslu, že si jako lidi seberou kostičku na památku…“ 

T:  „Jo…jako myslíš, ty skutečné kosti vezmou z kostnice?“ 

R: „No, že uloupnou z kostnice kus kosti a mají úžasnou památku…“ 

T:  „No oni tam takhle rozebrali opravdu několik výzdob, které tam dříve byly a dneska je 

tam vyfocená v horní kapli…Byla jsi i v horní kapli?“ 

R: „Byla.“ 

T:  „Tak tam je vlastně vyfocená zaniklá výzdoba, zaniklá v tom smyslu, že jí lidi prostě 

rozkradli.“ 

R: „No já bych se bála, že by mě potom někdo chodil strašit (smích).“ 

T:  „Já jsem byla na noční prohlídce a tam nám opravdu vyprávěl, že jim někdo ukradl 

lebku a potom přišla normálně z Ameriky nebo odkud, přiletěla letadlem, že jím jí někdo 

zase vrátil…a na letišti to označili jak porcelánovou lebku, protože je vůbec nenapadlo, že 

by někdo posílal skutečnou lebku. Nějak nerozumím tomu, co na tom ty lidi láká, 

nevím…ukradnout tam lebku a vystavit si jí doma.“ 

R: „Je to morbidní prostě…je to hrozně morbidní. Ale to možná lidi přitahuje, možná 

proto se tam lidi i sjíždějí.“ 

T:  „Určitě i takový typy jsem tam viděla.“ 

T:  „A jaký byl tvůj důvod pro návštěvu kostnice?“ 

R: „Já nevím, jestli se dá říct vyloženě, že byl účel podívat se na to, že tam jsou seskládaný 

mrtvý lidi. Opravdu je to jedna z památek a tak jakoby si člověk řekne jo chtěla bych vidět 

tenhle hrad….tak si řekne dobře pojedeme se podívat do kostnice. Určitě teda nelituju 

toho, že jsem tam byla, že jsem to viděla, ale že bych měla vyloženě touhu, jako jo chci 

vidět kostnici, tak to ne. Je to prostě památka, která patří ke Kutný Hoře a kterou jsme si 

celkově prošli….tak si říkáme jo podíváme se i do kostnice.“ 

T:  „Takže na základě té zkušenosti, ještě bys tam někdy jela?“ 

R: „Nemyslím si, že bych měla znova tu potřebu, slyšela jsem, že jsou teda ty noční 

prohlídky a to by mohlo být zajímavý, to by mohlo být jiný, ale myslím si, že jednou mi to 

stačilo.“ 

T:  „Dobře, děkuji Ti za rozhovor.“ 



93 
 

R: „Nemáš zač.“ 

 

Komentář: Respondentka byla zpočátku velmi nervózní, postupně se ale uvolnila, 

rozpovídala a následně již rozhovor probíhal v příjemné atmosféře. Nakonec byl pro mě 

jedním z nejzajímavějších.  
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Příloha č. 2 

Šestý rozhovor v terénu, 17. 7. 2015, čas: 11:00, místo: lavička před kostnicí, délka: cca 3 

minuty, respondent: žena asi 70 let. Žena byla se třemi dětmi. Slovenka. Žena poslala dvě 

mladší děti koupit dědečkovi suvenýr (lebku), během toho jsem ji požádala o rozhovor. 

Starší chlapec (asi 17 let) zůstal s paní a hlídal psa. Starší chlapec byl také Slovák, ale dvě 

mladší děti mluvily česky. 

T:  „Dobrý den, byli jste na prohlídce Kostnice?“ 

R: „Ano, byli.“ 

T:  Představení, vysvětlení výzkumu a požádání o rozhovor. 

T:  „Mohu se zeptat, jak se Vám prohlídka líbila?“ 

R: „Já jsem křesťan, takže mě se zde líbí. Je to takové pietní místo. Akorát by bylo 

pietnější, kdyby zde nebylo takové obrovské množství lidí. A taky Vám řeknu to vstupné je 

docela dost, těch 60 Kč, my jsme čtyři…“ 

T:  „Byla jste zde poprvé?“ 

R: „Ne, já jsem tady už párkrát byla, občas sem jezdíme na dovolenou ke Kutné Hoře, 

takže se sem vždycky podívám, ale děti (myslí dvě mladší děti dívku asi 9 let a chlapce asi 

12 let – ukazuje rukou k suvenýrům), jsou zde poprvé se mnou.“ 

R2 (chlapec): „Já jsem byl v jiných kostnicích na Slovensku.“ 

T:  „Jaký máte pocit z návštěvy kostnice?“ (vzhledem k chlapcově odpovědi na mou 

předchozí otázku se obracím na oba). 

R: „M ě se zde líbí, ale pokud to má být pietní místo, tak by zde měl být větší klid. Já bych 

tam dala prosklenou zástěnu, ať tam každý nahlédne, ale aby se dovnitř nevstupovalo. A 

taky by ta cena měla být nižší, když je to křesťanské místo…“ 

T:  „A co dětem jak se líbí?“ 

R: „Snad docela jo. Adélka říkala, že nebude dneska moci spát (smích).“ 

T:  „Jaký má podle Vás toto místo a jeho uchovávání význam?“ 

R: „Pro křesťany, jako já, to má velký význam, je to důležité pietní místo. Akorát bych ho 

změnila, ale to už jsem říkala, aby to zde bylo klidnější a člověk se mohl zamyslet…“ 

Následně je rozhovor přerušen příchozími mladšími dětmi, takže se loučíme. 

 

Komentář: Žena odpovídala velmi ochotně. Rozhovor byl v příjemné atmosféře. Velmi 

často zdůrazňovala, že jde o pietní místo. 
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Příloha č. 3 

Čtrnáctý rozhovor v terénu, 21. 7. 2015, čas: 16:00, místo: u bočního východu, délka: asi 4 

minuty, respondenti: mladý pár oba asi 25 let. Tento pár jsem si vybrala záměrně již ve 

chvíli, kdy do kostnice přicházeli, jelikož žena byla oblečena v gotickém stylu – celá 

v černém – krajková sukně, vysoké boty s tlustou podrážkou, černo-bílé krajkové 

paraplíčko. Detailně si prohlíželi kostnici, kapli, poté i hřbitov, kde muž ženu fotil 

s několika neobvyklými hroby. Muž byl oblečen zcela běžně. U východu jsem je požádala 

o rozhovor. 

T:  Představení, požádání o rozhovor. 

T:  „Byli jste na prohlídce v Kostnici?“ 

R1 (žena): „Ano“ 

T:  „Jak se Vám v kostnici líbí?“ 

R: „No já jsem úplně nadšená, jak je to udělaný, je to úžasné, zajímavé místo. My jsme 

původně do Kutné Hory ani nechtěli, ale když jsme se dozvěděli o kostnici, tak jsme sem 

přijeli. Teprve až potom jsme zjistili, že je zde celá řada dalších památek, tak ještě půjdeme 

do toho chrámu – do Barbory…viď, co ty?“ (obrací se na muže) 

R2 (muž): „Jo mě se tady taky líbí.“ 

T:  „Takže Vy jste přijeli vyloženě kvůli kostnici?“ 

R: „Ano“ 

T:  „Co Vás lákalo na její návštěvě?“ 

R: „Hodně cestujeme po takovýhle temnějších památkách, tak nás to zajímalo a jsem teda 

opravdu nadšená.“ 

T:  „Temnějších památkách?“ 

R: „Ano, s takovou komplikovanější historií, kde se něco stalo. Třeba, kde někdo zemřel.“ 

T:  „Hmm, takže jste tu poprvé?“ 

R1: „Ano, jsme ze Zlína, takže to máme celkem daleko, teď projíždíme republikou po 

různých místech.“ 

T:  „Jaký máte pocit z návštěvy kostnice?“ 

R1: „Je to jedinečné, zajímavé místo s atmosférou, ale nemůžu říct, že by to na mě 

působili nějak hodně emotivně. Teď jsme byli v Osvětimi a tak jsme se vybrečeli, tady už 

to takový zase není…“ 

T:  „Jaký je podle Vás význam tohoto místa a jeho uchovávání?“ 

R2: „No význam, význam, to nevím, co odpovědět.“ 
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R1: „Podle mě je to úžasné, zajímavé a stojí to za vidění a opatrování. Takže význam? Asi 

je to prostě důležitá, cenná památka.“ 

T:  „Dobře, děkuji za rozhovor.“ 

 

Komentář: Žena působila návštěvou kostnice nadšená. Byla velmi příjemná a ochotně 

odpovídala. Před tím ani poté jsem se nesetkala s nikým, kdo by působil návštěvou 

kostnice tak nadchnutý. Muž příliš neodpovídal a mými otázkami působil zaskočeně. 

 

 

 

 

 

 


