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Petr Šlejmar koncipuje svojí diplomovou práci jako dva stejně významné celky - teoretickou
studii a soubor obrazů zabývajících se přítomností člověka v krajině. Fenomén krajiny se
snaží chápat v širších souvislostech z pohledu názorových a mnohaoborových. Zároveň se
zabývá krajinou jako prostředkem interakce člověka a skutečnosti. Přibližuje individuální i
obecně lidský vztah k okolnímu prostředí, jenž formuje náš vnitřní svět.

V teoretické části záměrně nesleduje hlubokou sondu do fenoménu krajiny a existence
člověka. Snaží se v ní nastínit základní přístupy v historickém vývoji a jde mu o uchopení
tématu pohledem estetiky, psychologie, enviromentálních teorií a přírodních věd. V takto
pojaté práci usiluje o pojmenování a rozvinutí různá témat, konceptů a motivů, které se
dotýkají našeho prostředí ve smyslu osobní výpovědi.
Pedagogickou rovinou zpracování tématu na základě zadání je ukázka konkrétního
výtvarného projektu. Tato didaktická část obsahuje návrh tématických řad, které představují
možnosti uplatnění tématu krajina a přítomnost člověka v ní v praxi výtvarné výchovy a je
vyústěním diplomantových teoretických poznatků i vlastních zkušeností.

V průběhu práce volené techniky a materiály jsou v rozsahu od přípravných skic, přes drobné
malby a práce s fotokopiemi, digitálně upravené fotografie a výslednou prací je 6 maleb
většího formátu.Vypracování souboru autorských prací se opírá o podnětnou inspiraci
průvodními znaky krajiny a jejích proměn důsledkem vstupu člověka do ní. Autorem zvolený
úhel pohledu je svědeckou výpovědí o možných změnách, které probíhají v krajinném
prostoru a čase.
Objevné hledisko osobního zaujetí se opírá o dlouhodobý zájmem o tuto problematiku, kdy se
zabývá plynutím, proměnlivostí, putováním, přírodou, hledáním sebe sama, pochopením
symbolů a jejich obsahů.

Navrhovaná známka: výborně

V Praze dne 8.5.2007

Doc.ak.mal. J.E.Dvořák

Diplomant: Petr Šlejmar, 5. ročník VV-ZUŠ, prezenční studium
Téma práce: Krajina a přítomnost člověka v ní
Oponent: PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Sám diplomant v Závěru (str. 44) zdůraznil zásadní úskalí své práce: „udržet mnohostranně
se rozbíhající tématiku, kdy se prolínaly a zase rozdělovaly cesty uměleckohistorické,
filozofie, pedagogiky, estetiky i přírodních věd." Právě toto úskalí se Petru Šlejmarovi
nepodařilo překročit - zmíněné cesty se totiž v předložené práci spíše rozdělují, nebo ještě
přesněji rozcházejí, než prolínají. Ještě jedno úskalí odhalil v poslední větě Závěru, a sice že
„téma je tak obsáhlé, že jen každý podnět by mohl být zpracován několikasetstránkovou
studií". Řešení, pro které se diplomant rozhodl, bylo to nejhorší, které se nabízelo. Místo aby
„ohromnou šíři tématu" zúžil na konkrétní dílčí problém spojený s koncepcí vlastní výtvarné
práce, volil přesně opačný postup: zachování tématu v jeho monstruózní šíři a nepřehledné
rozmanitosti s nešťastným záměrem „výrazně ustoupit z obsáhlých analýz některých v práci
nastíněných konceptů a teorií. To také dodržel - i když zmíněné koncepty a teorie spíše
zamlžil než nastínil. A aby dodržel slovo, zredukoval rozsah diplomové práce na 45 stran (asi
35 normostran), které rozdělil do čtyř kapitol, z nichž první dvě by se daly zpracovat
v mnohadílném cyklu, a Závěru. Přitom každou kapitolu pojal jako samostatný problém, který
se snaží nastínit v jeho komplexnosti. Výsledkem je mozaika vzájemně nezávislých kapitol,
která ani v náznaku nevytváří koncepčně provázaný celek.
Vzhledem k velice lapidárnímu rozsahu práce jsou informace, které autor v jednotlivých
kapitolách poskytuje, značně telegrafické a s minimální - často přímo nulovou - výpovědní
hodnotou. Přímo odstrašujícím příkladem je kapitola 1. Historické souvislosti a vývoj (čeho?),
kde na pouhých sedmi stranách vystavěl diplomant velkolepou historickou mozaiku od
jeskynních maleb paleolitu do nejžhavější současnosti. Jednotlivým vývojovým epochám
(pravěk, starověk, středověk, novověk atd.) věnuje diplomant tolik pozornosti, že mu ani
nestojí za to, aby je odděloval odstavci. Tak např. souvislost tématu s „velkými kulturami
starověku" dokázal diplomant postihnout v souvětí o třech stručných větách - tedy na
necelých třech řádcích. To je výkon, který by si zasloužil zápis do Guinessovy knihy rekordů.
Následující kapitola - 2. Fenomén krajina - je ve svém rozsahu 14 stran zpracována
zdánlivě důkladněji. Je však roztříštěna spoustou zorných úhlů pohledu tak, že je téměř
nepřehledná. Především uniká souvislost s meritem problému, což je ovšem zároveň
způsobeno i tím, že žádné meritum neexistu je - alespoň já jsem je z teoretické části práce
nevypreparoval. Objevuje se - jaksi mimoděk - v poněkud zastřené podobě až v kapitole
Reflexe vlastní výtvarné práce v konkrétnějším spojení s výtvarným záměrem. Samotná
výtvarná práce, skládající se ze tří diptychů, je jediným pozitivem zpracování diplomového
úkolu.
Kapitola 3. Pedagogické uchopení tématu se pohybuje v mlžných náznacích adekvátních
teoretické části. Obdobně tragická je i jazyková kultura. Vedle vět, v kterých chybí sloveso či
které jsou nedokončené a spousty gramatických chyb se objevují skutečné gramatické
„lahůdky" typu: „Takovéto místa mě vždy fascinovali..."
Celkové úrovni diplomové práce odpovídá i její grafická úprava: řádkování 2 s občasným
čtyřřádkovým oddělením odstavců působí jako „typografický ementál", obrazová
dokumentace je bez ladu a skladu rozmanitých formátů zařazena do přílohy v závěru práce,
atd., atd.
Doporučuji, aby si diplomant připravil k obhajobě následující okruhy problémů"
1 • Jasně vymezit meritum problému, který je příliš široce formulován v názvu práce a
naznačit změnu koncepce, která s tímto upřesněním souvisí
2. Začlenění konceptu vlastní výtvarné práce do kontextu současné výtvarné kultury.
Návrh hodnocení: Dobře
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rohlašuji, že j s e m diplomovou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury
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Děkuji panu Doc.Ak.mal. Jaroslavu E. Dvořákovi za cenné podněty a odbornou pomoc,
kterou mi poskytl při vypracování této práce.

Šlejmar, P.: Krajina a přítomnost člověka v ní.
/Diplomová práce/ Praha 2007 - Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, katedra
výtvarné výchovy str. 49 (Přílohy: 3 )
Dvě stejně významné celky diplomové práce, teoretická studie a soubor obrazů se zabývají
přítomností člověka v krajině. Krajina j e v tomto případě chápana v širších souvislostech.
Práce se snaží nahlížet téma pohledem kunsthistorickým, pedagogickým, enviromentálním,
regionalistickým, psychologickým, aj.
Klíčová slova: Krajina, člověk, vnímání, intravilán a extravilán, umění, výchova.

Šlejmar, P.: Landscape and Presence of Human Kind Inside
/Thesis/ Prague 2007 - Charles University in Prague - Faculty of Education, Departmant of
Art pages 49 (No.annexes: 3 )
Two parts of the thesis, both of the same importance - a thoretical study and a collection of
Paintings are dealing with presence of human kind in a landscape. The landscape is
understood in a larger context. The thesis is trying to view the thema by different points of
view - history of art, pedagogical, enviromental, regional, psychological etc.
Key words: Landscape, human kind, perception, urban area, ruial zone, art, education
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ÚVOD

U mě to začalo onou důvěrou krajině. Věřili jsme si navzájem. A proto jsme si toho tolik
navzájem

dali"'

Mnoho z nás při pobytu v krajině, zejména krajině, která není pro nás až tak zažitá, či je úplně
nová, zažívá intenzivní pocity a touží po tom jim porozumět. Ale dosažení citlivé vnímavosti
vůči krajinám jak „fyzickým" i „vnitřním" nám není automaticky dáno, aleje třeba se mu
učit. Učebním programem je celé globální sociokulturní prostředí, v kterém žijeme, od
získaných teoretických znalostí nejrůznějších oborů, přes sociální vztahy až po různě silnou
Potřebu tvořit. Učíme se samozřejmě neustále v každodenních životních situacích.

Pokud se nějaký významný pojem současného kritického myšlení skutečně nedá studovat bez
širšího nadhledu přes řadu vědeckých disciplín a oborů (výtvarné umění, literaturu, hudbu...),
které přímo za vědu nepovažujeme, pak je to právě krajina. Pro skutečně autentické poznávání
v

krajině a krajiny (a také sebe, okolí, společnosti...) je třeba být otevřený, trpělivý, tolerantní

a

Pak krajina pro nás může za to být jakýmsi paměťovým médiem v přírodních a sociálně-

kulturních časových a prostorových měřítkách.

v

diplomové práci se věnuji fenoménu krajiny a přítomnosti člověka v ní. Samotný fenomén

krajina i celé téma se snažím chápat ze širších pohledů a to jak názorových, tak oborových.

Dokořán, 2005, s. 159. ISBN 80-73630095

Samotnou práci jsem členil do čtyřech kapitol.

První kapitola pojednává o historických skutečnostech založených na historii umění, ale
v žádném případě nejde o hlubokou sondu do fenoménu krajiny a existence člověka, jen tato
kapitola by mohla být samostatnou kunsthistorickou rozsáhlou studií, spíše se v ní snažím
nastínit zásadní přístupy v historickém vývoji.

Druhá kapitola se zabývá krajinou a lidským pohledem na ní z pohledů objektivních, ale i
subjektivních, pohledů čistě exaktních, ale i duchovních. Uchopil jsem téma pohledem
estetiky, psychologie,

V

třetí kapitole

enviromentálních

zpracovávám

teorií, ale i práva a přírodních věd.

téma do pedagogické roviny. Poukazuji na vhodnost využití ve

školní edukaci, ale i výchově obecně. Naznačuji možnost mezioborového propojení. Na
základě zadání diplomové práce je součástí této části ukázka konkrétního tématického
výtvarného projektu .

Čtvrtá část je reflexí vlastní výtvarné části diplomové práce.
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Petr Šlejmar: Sudety, 2004

1. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI A VÝVOJ

'•1

Historický vývoj tématu na pozadí výtvarné kultury

Nejstarší výtvarné projevy jsou připisovány cromagnonskému člověku kolem 30. tisíciletí př.
n.1. a za nejstarší projevy výtvarné projevy vůbec jsou považovány práce v jeskyních La
Clotylde a Gargas v Pyrenejích, franko-kantabrijských jeskyň a v Roffignacu.Tyto projevy
souvisejí s označením místa, s označením se v místě a čase (obr.l). Něco je veřejné, v
otevřeném prostoru, další artefakty jsou velice soukromé, ukryté v zákoutích nebo hlubokých
jeskyních. Významy jsou různé a mnohdy nerozluštěné, popřípadě jsou chybně a dobově
interpretovány, ne všechna díla jsou duchovně zaměřena, některá jsou j e oslavou života a
reflexí zábavy. Ale vždy se jedná o jakýsi dokument místa. Podobně je to se všemi velkými
kulturami starověku, kdy zobrazení krajiny a člověka pouze usazuje děj či symbol do
nějakého rámce, bez nějakých hlubších souvislostí, kterými téma nahlížíme dnes.

'

v

klasickém Řecku se příliš neprojevoval přílišný zájem o estetické kvality přírody a

člověka v symbióze s ní. Směřování bylo na člověka a umění a zájem o člověka a jeho
hingování v krajině (i jen představa vycházky do přírody a vnímání estetických hodnot)
nezapadal do dobových představ estetického zážitku, j e výrazně antropocentricky zaměřeno a
jeho zájem směřuje k lidské postavě. Melénismus začíná měnit pohled na vnímání přírody.
Kecko výrazněji pociťuje a začíná vnímat sousední kultury, komunikuje s nimi a vstřebává
C

'ZÍ v l i v y . Díky těmto vlivům přichází i významná změna vnímání přírody a jejího estetického

v

níniání. Začíná se formovat zárodek krajinomalby - žánru, který je nemyslitelný bez zájmu o

kraj inu jako celek. Určitě ještě větší prohloubení zájmu o estetické stránky přírody
v souvislostech s bytím člověka přináší doba římska. Významným prvkem a i motivem
vf

elého vztahu Římanů k přírodě a krajině je určitě jejich velká úcta k zemědělství a vůbec

7

k práci a životě na venkově. Římský člověk vidí zemědělské práce jako něco ušlechtilého,
plného poezie a idylického klidu. Venkov se stává jakýmsi ideálem. Ale není zde stavěn život
ve městě a na venkově do protikladu, jak to později udělal (hlavně) Rousseau. Spíše než o
estetickou poezii nad krajinou je zobrazován prostý, klidný život rolníka nebo pastevce, mimo
války a nepřízně a kde příroda onomu rolníkovi tvoří jakési harmonické pozadí. Je zde až
určitá podobnost s pozdější Lorrainovsko-Pussinovskou „Ed ego inArcadia" (obr.2). Nezdá
se, že by uvažování nad přírodou (fýsis), přivedlo nějakého řeckého filozofa k zvláštnímu
obdivu vůči objektům živé přírody. Přesto lze ve filozofické tradici antiky nalézt řadu
myšlenek, které sehrají v tématu krajiny a lidské přítomnosti v ní velkou roli.Podobný vývoj
se odehrál znovu i ve středověku. Ten byl natolik obrácen k otázkám duchovním, že krajina
M á opravdu jen pozadím. Na obrazech té doby vidíme vlastně jen jakousi šablonu, kulisu
(obr.3) na obzoru a to ne pro přítomnost lidskou, ale pro přítomnost boží. Duchovní
uvažování té doby se promítalo i sem, krajina je krásná snad jen proto, že jde o boží stvoření,
nejde o vztah k přírodě skutečné, ale především k symbolu. Ostatně nejčastěji popisovaná a
obdivovaná příroda té doby je biblický ráj, tedy místo, které reálně neexistuje, ale kam si
m

ůžeme promítat všechny své idealizované představy. Rajská zahrada, místo spasení, je asi

nejstručnější a nejpřesnější metafora středověkého vnímání krajiny.
Renesance samozřejmě přinesla ve směru existence člověka v krajině zásadní změnu, ale
2

ase šiji nemůžeme představovat příliš revolučně. Lidé se začali kromě teologických schémat

2a

s

JÍmat i o viditelný a hmatatelný svět, začali ho zkoumat a popisovat. Tehdejší věda byla se

ymbolickým uvažováním, uměním a estetikou velmi úzce propojena, proto v zájmu o krajinu

a

člověka v ní spíše i přístup vědeckého zájmu (obr.4), než o hledání souvislostí sepjetí

kra

r

.iiny s člověkem, které hledal např. Gustav Courbet (obr.5). Do toho samozřejmě vstupuje

°zdílný přístup italských malířů fungujících v krajině a přírodě v rámci matematických a

kompozičních zákonitosti a přístup malířů zaalpských, tedy například německých a

8

francouzských, kteří existenci a ducha místa formálně zachycovali věrněji a realističtěji. Ale
středověký obdiv k duchovnímu světu tady byl pořád silně přítomný. Takže malíři často
vytvářeli idealizované krajiny, symboly, kde znázorněná lidská přítomnost je stále spíše
šablonou nebo alegorií. Když sám význačný reprezentant renesančního přístupu ke světu,
básník Petrarca, při první dokumentované vysokohorské túře vystoupil roku 1336 na horu
Hemus, v té době čin opravdu zvláštní až pošetilý, opět po krátké obhlídce konstatuje, že více
než věci pozemské je obdivu hodný především duch. Renesanční člověk usazený v krajině
te

dy nehledá krásy krajiny jako takové, ale skrze ní hledá ducha vyššího řádu a stále boha.

Důležitost krajiny a přírody ve filosofickém a estetickém uvažování evropské civilizace stále
narůstala, ale samostatným tématem se krajina a s tím související uvažování o ní stala až v
sedmnáctém století. Tehdy vznikly malířské školy věnující se krajině a barokní estetika začala
s

krajinou počítat jako samozřejmou součástí. Snad v tom hrála zásadní roli i Evropa

zdevastovaná a zpustlá třicetiletou válkou. Krajinu bylo třeba „rekonstruovat a přestavět",
v

ytyčit místa pro nové stavby, cesty, rozdělit ji na udržovanou produkční krajinu a

kultivovaná místa šlechtického odpočinku. Barok výrazně přispěl k harmonickému utváření
kulturní krajiny, prostoupené prvky posvátnosti v podobě poutních kostelů a kaplí, božích
m

uk, soch světců a křížových cest, které se v ní uchovaly dodnes. Jedinečným uměleckým

dokladem těchto snah je u nás například poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
11

Žďáru nad Sázavou od Jana Blažeje Santiniho Aichla (obr.5). Barok přináší koncepční

Uvažování o krajině. Tato tendence se nejdříve projevila ve snaze vnutit přírodě přísný řád
geometricky sestříhaného francouzského parku. V tom se odrážely dobové myšlenky
^escartovy, jenž viděl v přírodě stroj, který má sloužit člověku. Ale netrvalo dlouho a
filosofové i malíři začali oceňovat i „divokou" neupravovanou přírodu. Tato pozvolna se
rozvíjející
móda se nejdříve projevila v koncepci anglického krajinářského parku, který je
s

amozřejmě také udržovaný a komponovaný, ale snaží se předstírat, že jde o divokou přírodu.
9

Přelom sedmnáctého a osmnáctého století přinesl velké množství myšlenkových podnětů,
které se slily v jeden mohutný proud obdivu k přírodě a její nespoutanosti. Velkou roli hrály
zámořské cesty a impulsy jiných kultur, například čínské či japonské, kde obdiv ke krajině
Prošel odlišným vývojem a ustálil se v mnohem symboličtější podobě (obr.6). Významným
•mpulsem té doby ale bylo myšlení Jeana-Jacquesa Rousseaua, který byl skutečným
apoštolem novověkého přístupu k přírodě. Pro něj se stala náboženstvím, byla mu chrámem i
církví, místem, kde se cítil svobodný. A byl jedním z prvních, kdo obhajoval i její svobodu,
divokost a nespoutanost. Byl to protipól faktu, že civilizace té doby, energeticky velmi
náročná, odlesnila a zkultivovala krajinu do stavu, který si už ani nedovedeme představit.
Rousseauovy myšlenky se z našeho kulturního kontextu už nikdy nevytratily. I když později
filosofie a estetika opět od zkoumání přírodního krásna ustoupily, zabývaly se raději dějinami
ducha a lidského myšlení a adoraci přírody přenechaly emocionalitě romantiků, téma krajiny
a

souvislostí s konáním člověka už zůstalo jedním z témat evropského myšlení. Romantismus

znovu připomněl potřebu zakotvit duchovní život v realitě hmatatelného prostoru krajiny. Po
Pádu jednotícího náboženského výkladu světa však tehdy dochází k subjektizování tohoto
y

ztahu, oproštěného od náboženské dogmatiky. Romantičtí malíři a objevují pro sebe

nedotčená místa volné přírody. Caspara Davida Friedricha (obr.7). Vzniká i významný nový
'enomén, související s potřebou člověka vnímat a poznávat krajinu a to turistika. A později i
0c

hranu přírody jako formální vyjádření jejich nového vztahu k ní. Člověku a jeho údělu

v

krajině se věnuje realismus v podání například Gustava Courbeta (obr.8), a symbolismus.

Dl

'ky rozvoji industriální civilizace a vědecké revoluce ve 20. století je pojem posvátnosti

kr

ajiny či země z kolektivního povědomí společnosti vytěsňován jako projev archaismu, jenž

nezapadá do schématu pokroku modernismu; případně bývá transformován v ekologické
kritérium hájení neobnovitelných a obytných hodnot krajiny pro příští generace. Nicméně ve
t v a r n é m umění se potřeba zakotvení duchovního prožitku v krajině jako výraz umělcovy

10

touhy po hlubším intimním spojení s krajinou a díky ní vlastně kosmem připomíná jako jeden
z motivů už od doby symbolismu, ale zejména v první polovině století je oslavována krajina
urbanizovaná, plná pokroku a moderní techniky. Krásnou krajinou je poetika kouřících
továren, předměstí, která vývojem ve spojení s různorodou národní identifikací přešla do
socialistického realismu. Většinu avantgardních směrů moc nezajímá člověk v krajině,
v

místě. První válka porušuje dané vazby a jistoty člověka, většina míst a vazeb je

zpřetrhaných a zničených (O.Dix - obr.9). Během první poloviny 20. století můžeme hovořit o
určitém ústupu zájmu jak o estetiku krajiny, tak i nezájem o její reflektování člověkem. Což
samozřejmě neznamená, že by se člověk krajinou nezabýval vůbec, člověk dál před „světem
utíká" do krajiny, rozvíjí se krajinomalba, čistá, geometrická architektura, jako byl například

funkcionalismus (obr. 10), je promyšleně
s

koncipována do krajiny tak, aby v krajině a

krajinou fungovala. Krajina jako sociálně stabilizující kulturní jev dvacátých a třicátých let

S l i n o v a l a k vizím, vnášejícím do moderní skutečnosti motivy šťastného uspokojení smyslů.
•yto tendence nalezly zcela nové vyznění v poetismu a později i v surrealismu (obr.l 1). Ke
kra

jině j e se jako reakce na „dekadentní" avantgardu postupně více navraceno jako k systému

a řá
du
a

(skupina 42). Existence člověka v krajině je také významným motivem nacistického
fadu (skupina 42). Existence člověka v Krajnic ^
.,—
>
romantismu a mvtoloíiie a
u
mění (obr,12)usazeno do souvislostí kombinace darwinismu, romantismu a mytologie
Vzn

iká tak jedinec v místě, které j e divoké, svobodné, ale i děsuplné a člověka bez milo5

drtící.Léta padesátá jsou celkem pochopitelně ke krásám krajiny celkem nevšímavá. Člověk a
' kra JÍny se dostávají z hrůz války, m a x i m á l n ě j e patrný útěk ke krajinomalbě, naplno jede
SOc

'alistický realismus, který pracuje s vazbou člověka na krajinu, ale ve smyslu: „Člověk,

Pú

" Přírody "2.(obr. 13) Avšak Nejmladší generace padesátých let však přesto nacházela v

kra

j i n ě jedno z východisek nového umění, aniž by jí svojí interpretací „znásilňovala". Byl to

Kare

2

' Malich, Zdeněk Sýkora, Stanislav Kolíbal, Adriena Šimotová (obr. 14), Čestmír Kafka.

°ficiál n ' heslo z 50. let
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Zvrat nastává v šedesátých letech, kdy díky odporu k měšťácké materialistické kultuře
Přichází návrat touhy po přirozenosti, jednoduchosti, přírodě a s tím i zájmu o krajinu a místo.
Nové typy vztahování se k přírodě přinášejí i nové umělecké formy obracející se minoritnímu
vnímateli. Objevuje se akční umění, performance a Landart (obr. 15), které velice výrazně
reflektují fungování člověka v krajině na základě souvislostí dobových, sociálně-kulturních,
ekonomických aj. V našich podmínkách práce Zorky Ságlové, Petra Štembery (obr. 15), Jana
Mlčocha a dalších dokládají vznik nové kapitoly v tvůrčím uchopení krajiny, kapitoly, která
nalezla pokračování v land-artových instalacích šedesátých a sedmdesátých let. Velké
množství autorů od 70. let do dneška reflektuje téma člověka v krajině, v místě a nahlíží ji
2

mnoha úhlů pohledů , vkládají vlastní interpretace tématu, vyjadřují obdobné poselství,

Potřebu zakotvit vlastní život v harmonickém kosmologickém řádu vztahů, pomocí krajiny
v

níž žijeme a fungujeme. Tyto tendence byly a jsou reflektovány v dílech mnoha umělců

- |a ko, Ivana Kafky, Františka Skály, Vladimíra Vimra, aj. V této souvislosti se opět objevuje
symbolické téma fungování člověka v krajině. Jan Koblasa, Aleš Veselý a Pavel Nešleha jej
ztvárňují se zjevnými romanticko-religiózními konotacemi. Sochař Aleš Veselý navázal ve
svém projektu monumentálního krajinného díla Hora hor (1997-2003) pro Negevskou poušť v
Izraeli na tradiční symboliku boží hory jako chrámu, propojujícího pozemské s nebeským.
Iy

an Kafka ve své práci z roku 1990, Skutečnost + sen/dvě skutečnosti pohledově spojil

neukončený vrchol kamenné pyramidy se vzdáleným horským štítem, vynořujícím se z
mlžných oparů jako sen či zdání. Toto dílo se jeví zcela v romantickém duchu jakoby
Metafora cesty k nedosažitelnému vrcholu, ke skutečnosti jiného řádu. Spirituální význam
Přesahu z krajiny vyjadřuje dřevěná plastika Jana Ambrůze Oltář nebe, kterou vztyčil na
v

yvýšenině Hostýnských vrchů. Širokému rejstříku výrazových prostředků od kresby a

ma

' b y , přes nová média a projekty a realizacemi v historické krajině se zabývá Miloš Šejn

( br

° - 17). Jeho hledání nových cest těsného prolnutí vlastního subjektu do výtvarného díla je
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výrazně inspirující pro výtvarnou pedagogiku, výraznou tendencí výtvarného umění
Posledních desetiletí se stalo úsilí o oživení malby prostřednictvím konceptuálních a
emotivních hodnot spojených s tématem krajiny. Nová krajinomalba parafrázuje jak výtvarné,
tak ideové motivy charakteristické pro pozdně-moderní civilizaci. Citová exaltace, lyrika i
grotesknost, odstup i spontánní bezprostřednost nalézají uplatnění v krajinách Milana Knížáka
(obr. 18),Vladimíra Kokolii a mnoha dalších.
v

oblasti fotografie se tématem citlivě zabývá Hana Jakrlová (obr. 19). Konkrétně například

JeJÍ dokument nazvaný Broumovsko, paměť srdce je subjektivním dokumentem, vycházejícím
z konkrétních reálií, ale skutečnost posouvá do umělecké interpretace, postihuje dědictví
místní krajiny se souvislostmi součastných obyvatel. Zabývá se monitorováním přetržení
starých a hledáním nových kontinuit v krajině.
Zajímavým způsobem pohledem vstupu krajiny vnější do krajiny vnitřní řešil téma Michel
klazy v instalaci Post patman instalovaném v březnu 2007 v pařížském Palais de Tokyo
v

Paříži (obr.20). Někteří autoři se věnují vizím imaginárních krajin, zemím, světů, případně

Cel

s

ých kontinentů (obr.21). Některé byly do značné míry realizovány, konceptem, který

Plňuje (dříve splňoval?) nároky na umělecké dílo je město ve městě, kodaňská Christiania

(obr. 22). Pro spoustu autorů pojímá téma jako krajinu vnitřní, jako niternou a soukromou
Záležitost v hledání krajin „vnitřních" (obr.23).

léma

krajiny a přítomnosti člověka v ní J e j í a jejich proměny reflektuje v nejrůznějších

Postupech velká spousta autorů. O tématiku krajiny a místa v konfrontaci s člověkem a jejich
Nájemném působení J a k zatím vše nasvědčuje J e a snad bude v současném výtvarném světě
zájem.
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2 . FENOMÉN KRAJINA

Krajina
Co

je vlastně krajina?

formulování definice obecného významu je relativně obdobná v různých oborech.
Encyklopedická definice může znít:
tajina

je část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a

charakteristickou
Ve

getační

scenérií. K základním složkám krajiny patří reliéf, půda, vodstvo, klima,

pokryv,
zvířena a člověk. Jako přirozená krajina se nazývá území nedotčené

lidskou

c,

nností, v němž dominují přirozené prvky, takových oblastí však na Zemi zbývá velmi málo. V

s

°"časnosti převládá kulturní krajina vzniklá přetvořením původní přirozené krajiny

činností

člověka.3
Pravní

definice například zní:

krajina je část zemského povrchu s charakteristickým
pr

°Pojených

funkčně

ekosystémů
a civilizačními

C0

reliéfem, tvořená souborem

prvky.

vůbec j e takzvaná "krajina". Landschaft, landscape, paysage, - mnohoznačnost,

Ustálenost
a obsahová l a b i l i t a j e pro tento pojem typická. Každá ekologická k n i h a by tímto
s|

ovem chtěla začít, aby p o p s a l a jednotu a rozpor. Ty rozumnější knihy uvádějí, že jde o

p0 c

J ni, užívaný v řeči obecné. Jako p r o s t o r o v á jednotka (pro ohraničení území) je tento pojem

ob

Jektivně nedefinovatelný a n e k o n v e n č n í . Prostě jsme si zvykli, že každý rozumí pod
encyklopedie. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajina

§3

' o d s t - 1, písm. zák. č. 114/1992 Sb„ O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn
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krajinou" takovou věc, která mu vyhovuje. Nejblíže snad byli staří Řekové, když hovořili o
topos (= místo) a choros (= také místo). Ale zatímco topos bylo místo teď a tady, kde stojím,
choros bylo místo pro tanec. Místo k žití. Kvalita krajiny jako prostoru pak je určena povahou
teto mojí plochy, ale také vlastnostmi ploch okolních (povahou sousedů, sousedních
ekosystémů). Krajina ale i vlastně existuje sama pro sebe. Krajina bývala nutnost, dnes je
možností. Na počátku 20. století žilo v evropských městech kolem 6% populace, skoro
Vs

ichni ostatní byli víceméně nedobrovolně někde v krajině a museli se s ní sžít. Dnes si

můžete vybrat, a tak se otázka krajiny stává spíš problémem volby, způsobem našeho
ubytování ve světě.
Každý z nás v krajině vidí něco jiného: jinak ji vidí vědec, jinak úředník státní správy. Jinak
zemědělec, jinak rekreant. V krajině se tak překrývají různé pohledy, přístupy, vize,
Přesvědčení a zájmy. Jak si má člověk formovat svou vizi, když se pohybuje v prostoru tak
ruz

st

norodých zájmů? Existují přístupy, které se respektovat musí? Co je potřebné formulovat

nktním zákonem a co je možné nechat svobodné volbě každého člověka? Jaká je podstata

svobodné volby člověka? Kdy používá rozumové, racionální metody, a kdy se spíše opírá o
emocionální inteligenci nebo intuici?
významným pojmem rozvíjejícím pojem krajina je tzv. krajinný ráz. Ráz krajiny je
v

ýznamnou hodnotou dochovalého přírodního a kulturního prostředí a má (je dokonce i

zákonem5), o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn být proto chráněn před
Nehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí její rázovitost - odlišnost a
jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též
kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Pojmu „krajinný ráz" odpovídá pojem „charakter
krajin

terén

5

§3

y " (Landscape Character, Landschaftscharakter), vyjádřený především morfologií

^ charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení. Jak je řečeno,

odst. | . Písmkzák. č. 114/1992 Sb
15

součástí, dokonce exaktně chápanou je i zmíněný „kulturní ráz", ale s tím samozřejmě souvisí
1

»ráz duchovní", který, ač podprahově je dokonce i například v zákoně obsažen.

Uvědomování, vnímání a vstřebávání krajinného rázu (krajiny) se odvíjí od kvality
Jednotlivých komponent. Kulturní a historická charakteristika krajiny je spjata s osidlováním
a

životem v krajině, přírodní hodnota je tvořena především kvalitou a pestrostí přírodních

složek. Výraz vzniklého krajinného obrazu, jehož součástí jsou tedy doklady existence a
Působení člověka (sídla, samoty, stavby, cesty, obhospodařované plochy, rybníky apod.) je
společným projevem všech charakteristik. Seskládáním existujících dílčích plošek
různých tvarů v jejich proměnlivých barevných tónech vzniká výsledný dojem estetického
souladu/nesouladu rozdílných kvalit. Případnou subjektivitu hodnocení lze omezit
vycházením z určitých vžitých poznatků, co je estetické a co přispívá k harmonii prostředí
Objektivní stránka hodnocení 6 ). Samozřejmě pro individuální vnímání a názor se tímto
°bjektivním hodnocením držet nemusíme, ale v případě širších sociálních souvislostí j e
°bjektivní maximálně akceptovatelný názor hledat.
ři

Popisování krajinného rázu, myšleno opět ze širšího kontextu kulturního, duchovního,

estetického, etického., j e snahou rozpoznat čím je daný krajinný prostor charakterizuje (tzn.
Co

^ o ř í soubor typických znaků prostředí). Identifikací znaků přírodní i kulturní povahy,

sledováním vzájemných vztahů a časoprostorových změn je vstřebávána/podávána informace
°

fun

k c i systému, hodnotě a konečně o vizuálním vzhledu řešené problematiky.

Michal L- tx
,

,• .

a

*p každv ie schopen rozlišit velmi krásné krajiny od méně

"dl K těm o ob ekt v začním metodám dodava, ze Kazuyjc-3
rasn

F

j

•>

„,

ýchatvt„ i r
T
!
- i hi^i v různé míře k intersubjektivni shodě soudu různých lidí. Tím
d0s
Píváme ?
° d ° Š k l , V ý c h ' p r l Č e m z d ; , d a 1 Á r J n v soud blížící se „objektivnímu" hodnocení. MICHAL,
f a k t i c k é r r ° Ž n Ů S t ' V y S ' 0 V ' « estet.cké hod otě
ny soud
r o č n f k 52 _ 2 / 1 9 9 7
ámce
Praha i
hodnocení krajinného razu. II. bsteticKe nuu..
tnvirons, Agentura ochrany přírody a krajiny, 1997. s.
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2-2

Kulturní krajina: Prostor pro náš život

Všimli jste si někdy, když vyjíždíte ven z města, jak se mění krajina kolem cesty? Ubývá
stromů, postranních ulic, reklam, světel, a přibývá polí, remízků, lesů. Vliv lidí na svět se
ne

jvíce projevuje v jejich bezprostředním okolí. Čím jdeme dál od lidských obydlí, tím méně

cítíme jejich přímý vliv na krajinu. A teď se zamysleme nad místem, kde žijeme a kde se
Pohybujeme: tam je to podobné. Čím dál jsme od svého místa, kde žijeme a kde pracujeme,
tím méně vidíme pouze výsledky naší práce, a tím více vidíme, jak se naše práce prolíná s
Prací jiných.. Podobně jako při přejezdu z intravilánu (města) do extravilánu (otevřené
krajiny) se náš vnitřní svět projevuje pouze v našem nejbližším okolí a dál od nás se mísí s
vnitřními světy jiných lidí a vnějších faktorů.
Podobné je to i s tvorbou a směřováním krajiny: většina rozhodnutí o krajině se děje ve městě
" v centrech politických, ekonomických, duchovních, intelektuálních. A zase: čím jdeme dál
centra, tím se jeho jednotlivá rozhodnutí a jejich následky prolínají s aktivitami jiných
Ce

nter, s vlastní tvořivou silou přírody a krajiny, se setrvačností přírodních procesů i jejich

°btížnou předvídatelností. Tak se může křížit požadavek turistické kanceláře na zachování
zdravé přírody v regionu s požadavky lesního závodu na soustředěnou těžbu dřeva, a obě
flr

c

my pak mohou být ve střetu se správou chráněné krajinné oblasti, která si přeje obě tyto

'nnosti vymístit ze „svého,, území.

Prostor, ve kterém žijeme, výrazně ovlivňuje naše aktivity. V krajině bydlíme, pracujeme,
spočíváme. Ať už žijeme na venkově či ve městě, je pro nás otevřená krajina velkým
2dr

o j e m . Poskytuje produkty zemědělství a lesnictví, dopravujeme přes ni zboží a lidi. Čistí

V d

° " a vzduch, poskytuje prostor pro rekreaci, zachovává různorodost živých organismů i

kll,tL

as

>rní bohatství lidí. Kulturní krajina - krajina lidského žití -zahrnuje v sobě vždy dva

Pekty: intravilán a extravilán. Tyto aspekty můžeme cítit na nejrůznějších úrovních.
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INTRAVILAN

EXTRA VILAN

V n i t ř n í svět člověka

O k o l n í světa
Extravilán otevřené

Intravilán měst
krajiny
P o d m í n k y státu, Evropy,
Život regionu
světa
Tabulka č.l Obsah Intravilanu a extravilanu

•'ak tedy bylo řečeno, činností člověka, ovlivňující krajinné složky vznikla krajina, kterou
označujeme jako kulturní. Ne každou

kulturní krajinu však můžeme považovat

za

harmonickou. Díky standardizaci a prefabrikaci technologií, včetně těch, které souvisejí
s

využitím krajiny dochází k nezamýšleným a nepředvídaným globálním účinkům, včetně

vzniku velkých ploch „fabrikované džungle", postdomestikované divočiny bez přirozených
hranic, vzniklých jako důsledek konzumního vztahu k přírodě. Krajina je považována za
nositele jednotlivých, lidskou společností preferovaných funkcí, díky tomuto přístupu vzniká
v

krajině mozaika striktně monofunkčních ploch. Přitom velmi často dochází k jevu, který se

nazývá „krádež krajiny": je privatizován a urbanizován veřejný prostor, jehož nezastavěnost
Je

významná v hierarchii h o r i z o n t ů , je veřejným statkem, otiskuje se do ní lidská přítomnost a

Je

sama o sobě dostatečnou hodnotou, zasluhující ochranu.

^

Kulturní harmonická krajina

Souznění, symbióza, řád. Krajina dokáže být líbezná i chaotická. Často nám dnes krajiny
s

P'ývají. Ztrácejí svoji identitu, atmosféru, svého ducha. Stavby v nich jsou si podobné,

rozv

SVé

o j bezmyšlenkovitý a velkorysost žádná, či naopak nerespektující okolí. Vzhledem ke

* u pozadí nenavazují na nic.
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Problematice figuře a pozadí ve fenoménu krajinna se věnují Forman a Godron. Používají
Pojem krajinná matrice 7 pro primární (přírodní) strukturu území. Změnou (narušením) této
struktury vznikají dnešní funkční plochy. Pole, lesy, silnice, sídla. Uvedení autoři používají
Pro vysvětlení pojmů tento příklad bílé a červené barvy.
Bílá barva tvoří matrici, červená představuje dnešní funkční plochy. V běžném sídle je dnes
tolik červených skvrn, že se krajinná matrice téměř ztrácí - je viditelná pouze ve fragmentech,
Prorůstajících do dnešní struktury ploch. Silněji se vždy krajinná matrice projevuje na hranici
SI

'dla s krajinou. Krajinná matrice ovládá všechny významné krajinné procesy. Projevuje se

Přírodními limity pro tvarové a velikostní uspořádání ploch, nebo limity pro využití území Především pro jeho zastavitelnost. Konkrétním příkladem je skutečnost, že až donedávna byl
vzhledem k cenám půdy a vzrůstajícímu počtu na ní závislých obyvatel pro evropskou
zemědělskou krajinu charakteristický rozdíl mezi osídlenými plochami a volnou krajinou,
bývalo jasné, kde končí vesnice a začíná pole či les. Od počátku 20. století začíná proces
Pomalé zástavby krajiny a cena půdy jako hlavního zdroje obživy již nehraje větší roli. Domy,
sklady, haly, výrobní podniky vstupují do krajiny a původně ostře vymezené zrno krajiny se
r

°zostřuje a spojuje s okolními zrny do jakési nejasné plochy, jež už není ani sídlem, ani

krajinou. Každý dobrý hospodář dříve věděl, že nejsou-li přírodní limity zdravé krajiny
res

pektovány, vzniká škoda. Zkušenost obyvatel místa a rozumná míra využití území proto

akc

eptuje přirozené limity. Když se po generace promítají do historicky vzniklé struktury

hospodářsky využívaných ploch a sídel, můžeme mluvit o harmonické kulturní krajině.
H

armonie vzniká vnímáním a respektováním vlastností území - přirozenou pokorou při

Prosazování lidských a individuálních cílů vlastníků pozemků.

7

F,!

'°RMAN R. T. T„ GODRON, M..

K r a j i n n á

ekologie. Praha: Academia, i993
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2.3.1

Uvědomování si a ochrana kulturní krajiny

Jak již víme, naše krajina je nejen výtvorem přírodních sil, ale v různé míře i dílem lidských
rukou. Zkušenosti z dnešní doby často mnohé z nás vedou k představě, že lidský zásah do
Panenské krajiny bývá téměř vždy rušivý a ochuzující. Pravda je ale jiná, jak nám ukáže
Pohled do minulosti. Některé krajiny člověk opravdu zpustošil, například těžbou hnědého uhlí
cl

n

Jejími důsledky, jiné oblasti však lidská činnost zvelebila tím, že obohatila jejich tvář o řadu

°vých prvků. Tak se oblasti kdysi souvislých a nepochybně dosti jednotvárných pralesů

^měnily lidským přičiněním na malebnou mozaiku menších lesů, polí, luk, pastvin a menších
sídlišť, kde sice z původní přírody mnoho nezbylo, zato však se zvýšila krajinná pestrost
a 1T,

nohé druhy živočichů i rostlin volného kraje zde našly nový domov. Ochrana přírodních

Památek a krajiny probíhala od a kolem 19. století často jen na základě pocitů spjatosti
s

domovem anebo romantických

představ o heroické historii národa. Bývala v rukou

°krašlovacích spolků anebo úředních míst, které si byly dobře vědomy, že ochrana všech
druh

ů památek má mimořádnou schopnost přispět k myšlence jednoty státu. V Čechách měl

kult

Památky jako „státní relikvie" zajímavý dopad. Bylo obtížné ztotožnit národního ducha

sy

ětšinou stavebních památek pohusitské doby, atak se část důrazu přenesla na krajinu

a

Přírodu, jak o tom svědčí tábory lidu na Blaníku a Řípu nebo vlastenecké výlety do
r k

° °pského údolí a Šárky či znění české hymny. Výsledek identifikace národního ducha

S

"národní" krajinou se odrazil zejména v hudbě a poezii a do značné míry navazoval na ještě

bar

° k n í koncepci posvěcení krajiny jako nástroje jejího polidštění.

Dvac

á t é století tuto hru na národ definovaný kulturou a krajinou odmítlo a snažilo se postavit

° C h r a nu přírody na vědecký základ, tedy většinou na výčet hodnotných druhů, které se na
dané,

P tře

°

» území nalézají. Dnes se nám vrací něco z 19. století, ale v nějaké pročištěné formě.

bujeme chránit nejenom ta území,

která

jsou hodnotná z hlediska přírody, ale také ta
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místa, na kterých se odehrávaly velké národní zápasy, kam chodili básníci za inspirací nebo
která jsou ověnčena pověstmi i strašidelnými historiemi. Příroda v okolí Lipan není příliš
hodnotná, ale v krajině je bez problémů možné identifikovat dějiště bitvy. Blaník stojí za
ochranu nejenom kvůli starým bučinám a skalním hradbám, ale také kvůli pověstem a hudbě
Bedřicha Smetany. A Říp - bez něj bychom prostě nebyli obyvateli české kotliny.
Významným faktem, který nás usazuje do krajiny je nicméně také skutečnost, že vlastně
Přírodu nechráníme jen pro její přirozenost, stabilitu, diverzitu, ale proto, že prostě chráníme
to CO se nám líbí, kde se cítíme dobře, doma, kde získáváme energii a čeho je málo.

2.3.2

Pohled estetiky

Krajina j e prostředím pro íivot člověka, které nese všudypřítomné stopy lidské činnosti, j e
Prostředím pro jeho život - obývání, obživu. rozptýleni a odpočinek. Základním modulem
krajiny je (a mělo by být, proto velikost člověka, jeho psychické, fyzické a sociální
vlastností. Měřítko krajiny j e vedle dimenzionálních a proporčních vztahů k měřítku člověka.
Harmonické měřítko krajiny j e dáno hanrronickým souladem měřítka prostorové skladby
a
kro-, zařízeni
v,
- an hdske
i.vické exisic
existence činnosti v krajině (prvků).
Jmy (celku) s měřítky staveb,

Nákladní měřítka vnímání (a také

hodnocení)

jsou:

^•"ostorové vymezení vnímané krajinné scény.
krajiny j e tvořen jednotlivými prostorovými scénami, vnímaných z rázných prostorá.
Prostory mohou mí, ráznou velikost a rázný charakter. M* ž e se jedna, o jakési
- - n o s , i v krajině". Jsou vymezeny často okraji lesních poros,á, okraji zás.avby, ale i
proluk a

horizonty. Příznivým dojmem pásobí jasně a zřetelně vymezené
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ohraničené prostory s výraznými horizonty, s průhledy do sousedních prostorů, s výhledy na
dominanty, s řazením horizontů ve více plánech.

Formy, rozměry, proporce a měřítko prostorů.
Formy prostorů, jejich velikost, proporce rozměrů volných ploch, které vymezují prostor,
Patří k těm rysům prostorového uspořádání, které jednoznačně ovlivňují pocity vnímajících.
Např. protáhlý prostor, vymezený tmavými hmotami lesa, který má průhled do prosvětleného
volnějšího prostoru, navozuje pocit zvídavosti a očekávání dalšího zážitku. (Nedá mi to
nezmínit podobenství se svatopetrským náměstím v Římě?) Pohyb návštěvníka se urychluje.
Vstup do rozlehlého osluněného prostoru může vyvolat pocit uvolnění a radosti. Po celkovém
Zorientování se v novém prostoru následuje detailnější vnímání jeho partií, průhledů a dalších
vazeb, vnímání vůně, tepla, vánku.

Rovněž rozměry
sc

prostoru ovlivňují pocity pozorovatele při jeho vnímáni. Je to dáno m. j. i

hopnostmi lidského oka. Pocit důvěrnosti prostoru navozuje jeho hloubka (cca do 25 m),

Kd
k .y

. možno rozeznat osoby
, a rozlišit
..... nobličeje,
h iičeie Do
je
wu vzdálenosti cca 130 m je možno rozlišit

„
vzdálenost
Pohyb člověka. Prostor začíná být velký, neosobni.
Vzdálenost 200- 300 m je hraniční
w
,
• ,. n cyňj" prostor, prostor, který může „užívat a
Omezení prostoru, který člověk chápe jako „svůj P ruř>
k

°ntrolovat" 8 .

Rozlišitelnost a jedinečnost krajinné scény.
1P říi

, m i ssilné
iině opírá
"Jemné působení krajinné scény se velmi
opi o kontrast, výraznost a působivost,
, z jsou závisle
Svislé na
opakovatelnost a jedinečnost. Tyto hodnoty
n a jjedné straně na konfiguraci

Drvu . ,
v
• ntpn7\té emotivního zážitku pozorovatele, na
krajinné scény, na druhé straně na intenzitě

US

-ARMY. Infantery soldiers manual, US.Anny. 1973
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asociacích, které vnímaná scéna vyvolává a na myšlenkovém, většinou podvědomém
hodnocení. Co přispívá k rozlišitelnosti a jedinečnosti krajinné scény? Významnou roli hraje
účinek dominantního prvku. V jednotvárné krajině bez výrazných prvků a partií se pohled
Pozorovatele nemá čeho zachytit, pozorování krajinné scény je bezvýsledné, vyvolává
Psychickou )navu a pocit nespokojenosti. Symbolem, znakem pozorované scény může být
dominantní prvek, který sám o sobě může být dostatečně atraktivní a jedinečný.

Vnímaná prostorová scéna, která pozorovatele upoutá nápadnou a zapamatovatelnou
strukturou nebo neobyčejným charakterem, vzhledem, vůní, zvukem některého přírodního
ne

bo umělého prvku (skupina stromů, keřů, vodopád, skála, kaple, kostel, mlýn) má zpravidla

estetickou hodnotu. Je to nejenom tím, že je scéna ozvláštněna, že může vyvolat příjemný
P°cit zájmu, údivu, překvapení, ale že také vyvolává pocit zapamatovatelnosti,
Sr

°zumitelnosti, orientace v prostoru, ztotožnění se - identifikace pozorovatele s krajinou.

Provázanost estetiky krajiny a harmonie vnímá i popisuji i Nauman. Říká Je dobrá, nebo
harmonická krajina je (alespoň v našem klimatu a terénu) vlastně jen správný poměr několika
Skladních krajinotvorných složek, či komponent, jež pak můžeme zhruba rozdělit do tří
kategorií;
l

-Na ty, jež pohled umožňují, krajinu otevírají a činíji přehlednou (vodní hladiny, pole, louky,

a

1

vyhlídkové body).
Ty, jež pohledu brání a krajinu uzavírají, ale dělají ji intimní (vysoká zeleň, krajinný reliéf

~~ horizont).
3

T

y. jež krajinu doplňují a zbytňují (obytné stavby, boží muka, cesty, atd.).

Tj
e
nto poměr je různý v různých typech krajin "
- cíle a metody. Praha: ČVUT, 1999, s. 92-99. .SBN 80-01 -0.979-9
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2.3.3

Genius Loci a „naše" místo v krajině

„Doma se cítíme tam, kde nemáme potíže s orientací, kde jsme svým okolím začleněni do
složitých vztahů světa tak samozřejmě, že si ty vztahy jdoucí mimo náš okamžitý úzký horizont
vůbec nemusíme uvědomovat. To je ovšem něco, co se buduje velmi složitě a většinou i velmi
dlouho; něco, čeho kultura či umělé pěstování a budování, vyžaduje stálý citlivý respekt vůči
původnějším přirozeným strukturám i vůči širšímu okolí. Bez toho jsou naše zásahy do krajiny
pouhou devastací. Panelákové sídliště, scelený lán nebo umělý „ les " v podobě

monokultury

ochuzují krajinu nejen biologicky a esteticky, ale narušují její původní strukturu a neposkytují
ani dostatek struktury nové... Kulturní krajina je širším prostorem

domova

Velmi málo respektujeme jednu zásadní věc, v souvislosti s krajinou - místo a jeho duch.
Duch místa - Genius Loci dokážeme vnímat, ale neumíme být k němu příliš citlivý. Kde se
zničí místo, tam se zničí i kultura, následuje sociální i osobní znehodnocení. Každý region
měl systém odpovídající specifikům dané oblasti, což je něco, co by se nemělo zahodit jako
nějaký přežitek. Tento systém do velké míry určoval veškerý způsob života. Duch místa má
jako každá jiná veličina celou řadu vlastností, které jsou jak zcela praktické a přízemní, tak
i vznešené. Duch místa není poetickou koncepcí romantiků, ale způsobem, jak místo funguje
a ovlivňuje naše pocity, vnímání, vztahy, zkrátka celou tělesnost.
Musíme se učit vnímat, jak na nás okolí působí, abychom ho uměli zprostředkovat dál,
obohatit se ním, ale i mu umět dát zpátky. Vzájemně se s krajinou obohacovat.

10

Zdeněk Kratochvíl. Péče o životní pohyb, Praha: Prostor 1993
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V dnešní době žije více než polovina evropské populace ve městech, tedy tam, kde j e
globalizace nejsilnější a civilizace nejvíc zaměnitelná. Oslabuje se vazba na místo či na
krajinu, a tím se rozpouští identita založená na místě ve prospěch identity založené na
společenské třídě nebo povolání, tedy kultura založená na místě j e nahrazena kulturou
založenou na prostoru. Platí to zejména pro naší mladší generaci, která se snaží uplatnit, ale
Po jistých životních zkušenostech a po zestárnutí, se ozve jakési volání krajiny, určitých tónů
barev a rytmů řeči se přihlásí a pocit domova a míst nám blízkých.
Kvality našeho okolí, ať j i ž jsou již těžko stravitelné nebo harmonické se v nás ozývají.
Rozladěné okolí provokuje sociální disharmonii a zvyšuje hladinu stresu. Poničená místa nás
n

ičí. Znásilněná místa nám dávají okázale najevo duchovní znehodnocení. Ale krásná místa

jsou bez výjimky založena na správnosti, na ekologickém zdraví místa. Mají logiku
a rovnováhu. Duch místa je tu posílen tím, že si j e j ceníme. To vše se k nám vrací, protože
duch, který místem prozařuje, ovlivňuje naše cítění a utváří nás. Tím určuje, j a k j e d n á m e
a

kým j s m e .

2 4

-

(Naše krajina budoucnosti) péče o budoucí krajinu

Minulá i současná krajina j e lidský produkt, a j a k o taková reaguje na změnu životního stylu a
filozofie člověka - z tohoto pohledu dnes zřejmě nemá stará krajina naději na přežití. Její
Poslední zbytky se dají konzervovat, což vlastně splňuje z velké míry právě dnešní ochrana
Přírody, ale je třeba uvážlivě přemýšlet, ve všech směrem, co a kdy ještě j e pro krajinu
Přínosné a to jak z pohledů nešetrných lidských zásahů, tak ale i snah o její radikální ochranu
a

jakousi „krajinodiverzitu" 1 1 . Protože j e samozřejmě otázkou, do kdy j e kulturně přínosné,

bránit se za každou cenu vývoji, kdy se může například stát, že uchování jednoho může mít
s

Patné následky někde úplně jinde.

" ^ l í m ve smyslu krajinné udržitelnosti, nevědecký, neužívaný termín, odkaz k biodiverzitě.
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Vize vývoje?
Směr vývoje přístupu člověka ke krajině našeho středoevropského regionu lze těžko
předjímat, ale podle mnoha ukazatelů se dá uvažovat, že směřování bude následující, v zásadě
si můžeme být jisti, že společnost bude dejme tomu v roce 2030 velmi odlišná od té současné.
Život ve stárnoucí společnosti, přistěhovalectví, nové ideologie, postoje k životu, společenské
teorie, prostě lidé, kultura a strategie jejich životů reagující na nové problémy přinese tu
skutečnou, neodhadnutelnou změnu. Co tento proces bude znamenat pro českou a moravskou
(středoevropskou) krajinu ?
Především se zdá, že význam zemědělství včetně jeho krajinotvorné funkce bude v příštím dejme tomu - desetiletí dále klesat. Nové informační technologie, propojení internetu a
mobilních

telefonů,

začínají

umožňovat

i

mladším,

zaměstnaným

lidem

využívání

víkendových obydlí k práci. To bude mít vliv i na místní ekonomiku a rozhodování. Což je
zatím tedy těžko soudit, jako případ stačí uvést prstenec satelitních městeček okolo Prahy, kdy
ekonomický užitek pro katastrální obce je minimální.
Dlouhodobější výhled tedy ale ukazuje spíš na intenzivnější využívání vesnice a to zejména v
okolí měst. V různých typech krajiny můžeme přitom samozřejmě očekávat odlišný vývoj.

Zásadní typy kulturní krajiny můžeme dělit na:
Město
'a. Příměstská oblast.
Blízký venkov.
Vzdálený venkov.

v ,v
7 Vl
J 0 .i reálných npozoroval
o 7 0 r o v á n í každodenního života vyplývá, že enormně
yse uvedených, trendu
v r u s t á,

..
, , t kKterá
straně zastavována, ale na druhé
t e r á je
tlak na příměstskou krajinou
oblast.
jc na jedné
j
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straně nemívá odpovídající napojení na městskou dopravu. To vede ke zvýšenému využívání
automobilů, a tím i k dopravním kolapsům ve středu města, kde klesá počet obyvatel a stoupá
počet komerčních ploch.

Situace na vzdáleném venkově je jasná - vylidňuje se, míra občanské vybavenosti většinou
klesá. Naproti tomu na blízkém venkově (v rozmezí 30-50 km od středu velkého města)
dochází k nové výstavbě, která ale často nerespektuje vzhled sídla a tradiční formy.

Tento celkový vývoj je neblahý, mění vzhled celých krajin, jejichž estetická složka neustále
klesá a ve kterých se zvyšuje tlak na přírodní plochy. Asi nejlepší řešení spočívá v omezování
výstavby mimo intravilán obcí a v postupném zlepšování staveb uvnitř sídla. Tím se jednak
zabrání přelévání sídel do okolní krajiny (a tím tak k jejímu znehodnocení), jednak běžnému
schématu, kdy střed obce je zanedbaný a nová zástavba vyrůstá po jejím obvodu. Péče o
krajinu se tak stává i péčí o společnost. Zatímco v příštích letech můžeme čekat spíš stagnaci
zájmu o jinou než příměstskou krajinu, tak v delším časovém horizontu je nutné považovat
krajinu, přírodu a zemědělskou půdu za „grunt", za základ, na kterém ve světě sociálních,
technologických i klimatických změn můžeme být podstatně více závislí, než jsme dnes.
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3. PEDAGOGICKÉ UCHOPENÍ TÉMATU

3.1

Pedagogické uchopení tématu „krajina a přítomnost člověka v ní"

„ Když se člověk rozhodne jít sám dlouhou dobu v přírodě, stane se mu věc, která může
nadlouho ovlivnit jeho život. Během takové pouti totiž nepoužíváte dominantní

komunikační

kanál - lidskou řeč plnou smluvených symbolů, pojmů a emocí, a místo toho se naladíte na
mnohem tišší hlas přírody. Organismus po určité době přestane být schopen „ naladit běžný
signál", vypne nenápadně tuto frekvenci a vy pak překvapeně zjistíte, že rozumíte řeči krajiny
a zvířat. "'2
Krajina, která je všude okolo nás, je perfektní učitelkou. Ukazuje nám stav vztahu člověka a
jeho civilizace s přírodou. Proč? Otiskujeme do ní totiž své potřeby, hodnoty, způsoby
a

práce,

také hluboké lidské příběhy. Často je ale tento vztah pravému partnerství velmi vzdálen.

Aby tomu člověk zabránil, měl by si získat vztah ke svému bydlišti či domovu a chránit jej.
Vztah člověka k člověku se prohlubuje poznáním toho druhého. Podobné je to se vztahem k
místu, ve kterém žijeme. Čím více ho známe, tím je nám bližší. Proto právě na základě
Poznávání svého životního prostředí se dá formovat náš vztah k sobě, ke svým blízkým, k
ne

J bližšímu okolí, ale i celé společnosti.

Iélll

Šir

a „Krajina a přítomnost člověka v ní" je vlastně téma archetypální, j e to téma nesmírně

°ké, které nabízí ohromnou škálu pohledů a mnoho úhlů jak téma uchopit a zpracovávat.

Nabí

z í se v současnosti jako ideální téma pro projektové vyučování v rámci rámcových

O v a c í c h programů, kdy se vejde do většího množství vzdělávacích oblastí. Nejlépe je
Vyu

žitelné v těchto vzdělávacích oblastech RVP:
Dokořán, 2005, s. .59-,60. ISBN 80-73630095
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Umění a kultura
Člověk a příroda
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a svět práce
Jazyk a jazyková komunikace
Informační a komunikační technologie

Stejně tak lze s tématem pracovat i ve velkém množství vzdělávacích oborů, které vzdělávací
oblasti tvoří. Při pohledu na všechny vzdělávací obory, jejž jsou vlastně ve své podstatě
stávající vyučovací předměty je patrné, že si skutečně téměř v každém oboru toto téma své
místo může najít.
Všechny vzdělávací obory vytvářející vzdělávací oblasti RVP:

Hudební výchova, Výtvarná výchova - vzdělávací oblast Umění a kultura
Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis - vzdělávací oblast Člověk a příroda
Dějepis, Výchova k občanství- vzdělávací oblast člověk a společnost
Člověk a jeho svět - vzdělávací oblast člověk a jeho svět
Člověk a svět práce - vzdělávací oblast Člověk a svět práce
Český jazyk a literatura, Cizí jazyk - vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace
informační a komunikační technologie - vzdělávací oblast Informační a kom. Technologie
Výchova ke zdraví. Tělesná výchova - Člověk a svět zdraví
Matematika a její aplikace - vzdělávací oblast Matematika a její aplikace
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Zařazením tohoto tématu v rámci projektového vyučování j e vhodným prostředkem pro
komplexní rozvoj nejširší škály dispozic žáků. Pokud se projekt bude uskutečňovat "vhodně",
tedy za významné angažovanosti žáků či studentů, lze očekávat zvýšení z á j m u mladých lidí o
své okolí, historické souvislosti a o zapojení do dění v místě, ale i o vnímání okolního světa
v globálních souvislostech. Konkrétní výtvarné práce, objevy v terénu, zachycení proměn
krajiny, architektury j s o u již druhým cílem, který j e zejména prostředkem pro rozvoj dispozic
v kompetence, kterých si žák, případně studen j e vědom.
Téma j e možno zpracovávat se všemi věkovými skupinami dětí, jen j e třeba citlivě
koncipovat a podat konkrétní úkoly pro danou věkovou skupinu. S mladšími dětmi j e
vhodnější pracovat s tématem více přes pohled z intravilánu směrem k širšímu světu, více
vycházet a opírat a držet se tématiky domova, se staršími žáky j e možný dynamičtější exkurs
ke globálnější problematice.

3.2

Hlavní cíle práce s tématem

-úroveň mezipředmětová i rovina j e n při využití v rámci VV
Prvním cílem j e učit vnímat žáky jejich okolí jako životní prostředí v souvislostech času a
kulturních tradic regionu pomocí jeho zmapování a zdokumentování.

Druhým cílem j e učit žáky zpracovávat výsledky této činnosti pomocí digitálních technologií
a

seznámit je s možnostmi prezentace svých výstupů ostatním žákům a veřejnosti.

Třetím cílem j e mezipředmětová výuka
Čtvrtým cílem j e předávání zkušeností s j i n o u skupinou (jiná škola, pamětníci, odborníci
v nejrůznějších oborech..)
Pátým cílem j e vliv této metody vyučování na rozvoj kompetencí žáka v oblasti sociálních,
komunikačních a občanských kompetencí. Vlastně socializační cíl.
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Šestým cílem je podpora týmové práce, mezigenerační vztahy a empatie.

3.3

Výtvarný projekt

(nebo výtvarná část v rámci možného mezipředmětového projektu)
Výtvarná část (možného školního, meziškolního) projektu „Krajina a přítomnost člověka
v ní" je koncipována jako moderní projektový a výukový záměr, který koresponduje s
hlavními cíli Rámcového vzdělávacího programu. Dokáže fungovat ale i samostatně v rámci
oboru VV či VV-ZUŠ. Jednotlivé aktivity projektu, jak již bylo řečeno, pomáhají rozvíjet
dispozice a dosahovat u žáků klíčových kompetencí a to jak výtvarných, tak zejména
společenských. Díky širokému spektru činností žáků je možné jednotlivé zkoumané problémy
zpracovávat ve škole v rámci několikahodinových bloků, ale i jednotlivých vyučovacích
hodin. Což samozřejmě lze a je hlavně i žádoucí mezioborově. Výtvarný projekt je zaměřen
zejména na obsahovou šíři možných interpretací, opět v návaznosti na mezipředmětové
vazby. Ohledně výtvarných technik, projekt není jimi svazován, nemá atributy výtvarné řady
zaměřené na výtvarné techniky. Jde zde opět o souvislosti s hlavními cíly projektu
s mezipředmětovými / oborovými vazbami se zaměřením na globální obsah a rozvoj
kompetencí žáka, kdy je důležitější dát prostor obsahu před formou. I když samozřejmě není
dobré obsahu bez dobré formy a naopak.

3*3.1

Ukázka konkrétního projektu

„
oL'iininii
v,
Zpracovaného
pro věkovou
skupinu 9J.-13
u . let
ici na Základní škole a základního studia na
Nákladní umělecké škole.

^ojekt je rozpracován do šesti základních podtémat, kdy každé téma obsahuje několik
Ukázkových úkolů a díky otevřenosti témat se dají úkoly dále rozšiřovat a tak projekt
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obohacovat na základě konkrétní situace a podmínek. Podtémata projektu jsou: Člověk ve
svém prostředí, Obydlí, Životní styl, Skrytý význam, Tady žil člověk, Krajina, místo
odpočinku.
Struktura jednotlivých úkoluje taková, že v zadání každého úkolu jsou pojmenovány jednotné
fenomény, které každý úkol specificky nahlíží. Nahlížené a pojmenované fenomény každého
úkolu jsou: Motivační část (motivace), řešený výtvarný problém, přidaná hodnota, tento
termín je sice sporný, ale pro potřeby tohoto pedagogického procesu je jím myšleno hlubší
obohacení žáka a objevení nové problematiky, posledními fenomény jsou výtvarná technika,
kterou je úkol řešen a paralely se světem výtvarného umění.

Název a téma projektu: Krajina a přítomnost člověka v ní

Podtéma: Člověk ve svém prostředí

lidské priority a potřeby
Motivační část: V životě člověka se objevuje několik základních archetypálních potřeb a
Priorit, které to jsou?
Výtvarný problém: Stylizace až do znaku; kombinace více materiálů a vztahy mezi nimi,
záznam vhodný pro kresbu zpracovaný jiným vyjadřovacím prostředkem.
Přidaná hodnota: Uvědomování si navyklých potřeb a zažitých „rituálů".
Výtvarná technika: Koláž.
Souvislosti s výtvarnou kulturou: Kurt Switters, Jiří Kolář.
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Činnost člověka v prostředí v kterém žije
Motivační část: Člověk při nějaké každodenní činnosti v prostředí intravilánu a extravilánu.
Srozumitelné vysvětlení a světa vnitřního a okolního. Zaznamenání do diptychu.
Výtvarný problém: Hledání vlastního vyjádření v technice; rukopis; zajímavá kompozice
v obrazech; fungování všech tří částí vedle sebe.
Přidaná hodnota: Uvědomění si světa vnitřního a okolního, existence já vs. okolí, hranice
mezi tím. Rozeznání podstatných částí celku.
Výtvarná technika: Papíroryt (linoryt,dřevoryt).

Výtvarná kultura: Středověké a novověké rytiny, Japonské dřevoryty, ilustrace sama o sobě.

Podtéma: obydlí
Nález
Motivační část: Nález vlastního vymyšleného historického osídlení, případně nově objevená
kultura, nový národ? Zdokumentování nálezu
Výtvarný problém: Práce s širším spektrem technik a přístupů; kombinace s textem.
Přidaná hodnota: Vidění věcí více z celku; nevytrhávání z kontextu; operování s možnostmi.
Výtvarná technika: Použití více technik, zapojení textu.

Výtvarná kultura: Archeologická dokumentace, kresebné a písemné záznamy nálezů,

í^omoy
Motivační část: Vchod domů, do místa jistoty a bezpečí, malba vchodu k nám domů.
Výtvarný problém: Iluze hmoty s vnitřním prostorem.
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Přidaná hodnota: Jistota a bezpečí domova, ať už jsem kdekoliv. Uvědomění si této hodnoty,
kterou ne každý má.
Výtvarná technika: Trhaný, řezaný a lepený papír na větším formátu, doplněný temperou.
Výtvarná kultura: Jeskyně Altamira, Lascaux, Skupina 42, Adolf Born.

Podtéma: Životní styl

Talisman z místních zdrojů
Motivační část: Ozdoba,magický význam,ochránce a pomocník pocházející z oblasti, v které
žiji a který o dané oblasti vypovídá, ať budu kdekoliv, vždy mi „mé" místo připomene.
Výtvarný problém: Práce se zajímavými materiály; přemýšlení ve více technikách.
Přidaná hodnota: Připomenutí místa, ke které cítíme určitou vazbu.
Výtvarná technika: kombinovaná z přírodních materiálů.
Výtvarná kultura: Ozdoby a iniciační předměty loveckých kultur.

Oblek do specifického prostředí
Motivační část: Každá oblast na světě vyžaduje určitý typ oděvu. Průzkum podmínek

nejrozmanitějších životních prostorů celého světa. Výroba funkčního (ale i estetického)
obleku, dres-code, případně i doplňků pro konkrétní prostředí.
Výtvarný problém: kombinace různých materiálů a prvků, určitý koncept.

Přidaná hodnota: Problematika funkční a estetické stránky věci.
Výtvarná technika: Kombinovaná.

Výtvarná kultura: Kultura odívání v různých oblastech světa.
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Podtéma: Skryty význam

Lesní bůh
Motivační část: Lesní bůh, ke kterému se dříve lidé obraceli s prosbou o úspěšný
lov,počasí,přežití. Vžití se do představ prehistorického lovce. Symbolika. Paralela s dnešním
vnímáním mystiky lesa.
Výtvarný problém: Čára, linka, expresivní gesto.
Přidaná hodnota: Odvěká potřeba lidstva hledání vyšších mocností; jednoduchá víra
přírodních národů.
Výtvarná technika: kresba tužkou.

Výtvarná kultura: Symbolismus 19.stol., kresby kultur přírodních národů.

Obřad
Motivační část: práce ve skupině, vymyšlení vlastního obřadu „díkuvzdání krajině",
Předvedení obřadu skupinou ve vyrobených oblekách na případné vernisáži projektu.
Výtvarný problém: Režie, choreografie, doplňky ( světla, kouř..).
Přidaná hodnota: Uvědomování si, že obřady, sice v jiné formě se provozují stále - rodiny na
vánoce pohromadě, maturitní ples.
Výtvarná technika: Akce.
Výtvarná kultura: Divadlo, performance, lidové slavnosti (máje, dožínky).
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Podtéma: Tady žil člověk

Otisk
Motivační část: Otisky nohou a rukou lovců staré několik tisíc let.
Výtvarný problém: Haptický kontakt s materiálem; plošný otisk.
Přidaná hodnota: Třeba právě v místě kde bydlíme, byla kdysi lovecká osada, kde žili lidé?
Výtvarná technika: Barevný otisk ruky (či nohy) na větší formát podtónovaného papíru
(imitace stěny jeskyně) + propojení s výtvarnou akcí, kdy by při otiskování řekl „poselství"
budoucím generacím či nějaký vzkaz.
Výtvarná kultura: Otisky v pravěkých jeskyních.

Můj rod,můj příběh
Motivační část:Záznam příběhu mého rodu,významné mezníky,rodokmen Výtvarný problém:
Řešení plochy příběhu, použití techniky podporující výtvarný posun.
Přidaná hodnota: Potřeba mít informace o svých předcích,o svém rodu.
Výtvarná technika: Rytí do sádrové desky,kresba tuší,sestava papírorytů.
Výtvarná kultura: Indiánské malby popisující děj,comics

Podtéma: Krajina, místo odpočinku

Vili máni mého místa
Motivační část: Najděte si místo v krajině, posaďte se a kam až dosáhnete, místo
Prozkoumejte rukama, bosýma nohama, zavřete oči a zkuste místo cítit, slyšet, ochutnat.
Zaznamenejte své poznatky do slov a poté zpracujte i pomocí malby.
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Výtvarný problém: Barevný význam, výraz projevu, výtvarný přepis.
Přidaná hodnota: Vnímání prostředí všemi smysly.
Výtvarná technika: Text kombinovaný s akvarelem
Výtvarná kultura: Expresionismus, dadaismus, Kaligrafie

Zapomenutá pohřebiště
Motivační část: Místo poslední,místo neznámé.Dnes již nevíme, že zde někdo odpočívá.První
kresba domnělého místa (krajiny),v druhé stejné místo i se smyšlenou dispozicí hrobu.
Výtvarný problém: Prostorové plány, kombinování dvou technik.
Přidaná hodnota: Často naše obydlí vznikají na starých zaniklých sídlištích, návaznost nového
na staré.
Výtvarná technika: Kresba kombinovaná s propisovaným monotypem.
Výtvarná kultura: Přípravné kresby romantických krajinářů, symbolismus

Jak jsem již uvedl, projekt j e navržený tak, aby bylo možno do něho vstupovat v případě
objevení zajímavých podnětů či souvislostí. Snaží se o nahlížení témat a námětů z více
Pohledů a otevírá tak cestu uchopení různými obory (předměty) a určitě napomáhá zamezovat
černobílému vidění. Některé úkoly jsem měl možnost ověřit v praxi, ale jednalo se jen o
Jednotlivé hodiny, prostor pro práci s celým projektem jsem bohužel zatím neměl.
A|

d

e i v praxi práce s jednotlivými úkoly ukázala, že projekt má smysl a je funkční a že dokáže

° b ř e fungovat právě v rámci v současné době zaváděných rámcových vzdělávacích

Programů
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4 . REFLEXE VLASTNÍ VÝTVARNÉ PRÁCE

„ Rusova ležela na hřebenu Krušných hor 11,8 km SZ od Kadaně a 0.5 km JVod

Přísečnice.

Nadmořská výška se pohybovala od 730 do 824 m u nádraží. Byla to dlouhá ves podél potoka
a při silnici do Vejprt,... "

„ Bažantov, zaniklá ves, která ležela východně od Lesné na prameništi Brtného potoka, který
se pod Tachovem vlévá do Mže. Patřila k nejstarším venkovským sídlům

oblasti,..."

„Kolvín, Bývalá zemědělská ves horského charakteru, která stávala... "

r

<

», Újezd ležel 6,3 km,..."

V celé naší zemi je mnoho míst, kde, pokud je třeba i náhodou navštívíme, pocítíme, že zde
něco je ve zvláštním nesouladu a že to zde kdysi bylo jinak. A to i přesto, že žijeme v kulturní
krajině, kdy neustálou změnu v krajině téměř přestáváme registrovat. Kulturní krajina se mění
(vyvíjí) ohromným tempem, stačí se jen zamyslet a zkusit spočítat, kolik v městech, kde
žijeme a jejich okolí, vzniklo nových, nejčastěji průmyslových staveb. Když se vydáme po
výpadovkách z našich měst, míjíme montované stavby hypermarketů a výrobních podniků
(spíše podniků patřících do ohromné globalizační sítě logistiky, kdy se v jednom státě vyrobí
displej na mobilní telefon a do dalšího státu se převeze, aby se tam zkompletoval s ostatními
díly, případně se odveze do třetího, aby se tam zabalil), najíždíme na široké sítě dálnic, které

13

Databáze zaniklých obcí: Zaniklé obce po roce 1945. Dostupné na WWW:

http://www.zanikleobce.cz/index.plip7menu =93
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nás střelhbitě vyvedou z regionu do regionu. Jak jsem již uvedl v části Genius loci, více než
polovina populace žijeme v městských aglomeracích a vůči, často dost radikálním změnám VÍ
svém okolí jsme častokrát značně otupělý.

Daleko častěji jsme schopni reflektovat svojí autentickou přítomnost v krajině v
krajinném extravilánu, kdy je pro nás například okolí úplně nové, neboje charakteristické
jinými zástupnými symboly, než na které jsme zvyklý. Dokážeme většinou daleko více využít
všechny smysly pro vnímání místa a více prostředí vnímat transcendentálně. S tím
samozřejmě souvisí i to, že daleko výrazněji reflektujeme změny, nejasnosti a nelogické
zásahy které nějak harmonii, či určitou systematičnost narušují. Tyto narušitelé určité logiky
krajiny jsou v zásadě dva, jednak prvky současného lidského vstupu a pak prvky, které
naznačují, že zde byla významná lidská přítomnost, ale do dnešní krajiny se z této doby
otiskly již jen fragmenty reálií, ale většinou ten lidský otisk zůstává nějakým způsobem
Patrný. Takováto místa mají svůj genius loci obohacený o spoluúčastenství s někým, kdo už
není, místa obsahují nějaký lidský příběh, který nemusí být až třeba tak starý, ale my už ho
Povětšinou neznáme, máme ale možnost se pokusit hledat k němu klíč.

Takovéto místa m ě vždy fascinovali, místa, kterým byl původní účel a smysl většinou násilně
°debrán, ale ony se jen tak nevzdávají, i navzdory snaze přírody „vzít si velmi rychle vše
2

pět", dlouhou dobu vytrvávají a buď fungují v současné krajině jako mementa lidské

Přítomnosti nebo se do ní začlení a fungují v harmonickém celku. Jejich existence j e nesmírně
d

ůležitá a to jak s pozice historické připomínky místa, tak také jako pivek současného

Přítomenství člověka v již dále přetvořené krajině. Protože uvědomování si a cítění vlastní
nii

n u l o s t j nás usazuje do souvislostí současnosti a dává nám pocit vlastní existence.
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U tématu diplomové práce jsem si byl jist, že budu chtít hledat souvislosti „vykořenění"
krajiny člověkem a jeho následné (současné) existence v ní. Je zde možno více úhlů pohledů,
radikální pohledy, které se snaží poukazovat na problémy a odpovídat na ně, případně
vynášet „ortel". A to se může jednat o pohled z jakéhokoliv směru a jakéhokoliv názoru. Od
radikálně ekologických směrů až k „technokraticko-ekonomické" linii. Dle mého názoru si
krajina toto zacházení nezaslouží, naše přítomnost, ať do krajiny agresivně vstupující, čí
naopak zasahující minimálně, musí být uvážlivá a to, co se týče přístupu ke krajině, ale i
fungování krajiny vůči lidským potřebám. Vše souvisí se vším a ne každý zásah vůči krajině,
který působí sebevíce destruktivně bude mít po zhodnocení časem tak negativní dopad.
Protože krajina má seberegulační funkci tzv. rovnováhu krajiny, která „pracuje" společně
s lidským působením a např. lidským přetvářením krajiny, termínem rovnováha krajiny,
máme na mysli schopnost krajiny vstřebávat změny, udržovat stálé prostředí, pružně se vracet
po narušení zpět do původního stavu anebo si najít nějaký nový rovnovážný stav vhodný
k další existenci. Je to vlastně schopnost společná všem soustavám s živými prvky,
jednotlivým organismům, ale i celé krajině, která se vyvinula během evoluce jako základní
Podmínka k přežití v měnícím se světě. Příroda a krajina tedy reaguje na lidské zásahy
odjakživa. Rychlost reakcí a změn je ale různá, od změn v řádu hodin a dnů, přes změny roční
a mnohaleté (zarůstající opuštěné domy) až ke změnám probíhající po generace. To co bylo
nové a rušivé a nepřijatelné, se časem stane přijatelným,, dokonce někdy i vhodným, aby to
nakonec bylo vnímáno či chráněno jako památné.

Proto jsem chtěl práci řešit jako výpověď, zprávu o místě, kdy by jsem nechtěl komentovat, či
složitě analyzovat, či snad dokonce dělat soudy, nad případnou změnou, disfunkčností, či
naopak vzniku nových hodnot místa. Chtěl jsem být pouze poutníkem, který předkládá, co
viděl a vlastní úvahy a emoce nepředkládal více, než by bylo vhodné a manipulativní pro
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názor diváka. Stejně tak, jako když s baťohem na zádech procházím opuštěné oblasti VVP
Brdy, VVP Doupov, Krušných hor a Šumavy a pobývám v místech bývalých vesnic a míst,
kde žili lidé, tak jsem jen tichým svědkem, který se na základě kontrastů snaží hledat zásadní
rozdíly, ale i drobné nuance mezi stavem, který v krajině mohl být a který zde je
v současnosti. A to nejen z pohledů hmotných, ale i z pohledů, snažících se vnímat jak zde
fungovala lidská přítomnost v nejrůznějších aspektech a jak zde funguje v současnosti.
Snažím se uvádět minulost a současnost do vzájemných souvislostí.

Rozhodl jsem se na základě reálného podkladu, vypracovat soubor šesti obrazů, které by
dokumentovali přítomnost člověka v krajině. Kdy současný vstup a existence člověka do
krajiny je vytvořen na základě vstupů do krajiny minulých a to jak obsahově tak i fyzicky.
Zmíněným reálným podkladem se stala již neexistující vesnice Rusová (Reichsdorf), která
leží v Krušných horách v oblasti západně od Chomutova, z které bylo po válce vysídleno
téměř většina obyvatelstva, aby za nedlouho byla zničena úplně stavbou přehrady, pod kterou
i nakonec část obce skončila. Ačkoliv jsem použil tento reálný podklad v podobě konkrétní
vsi a jejího příběhu, snažil jsem se a to i formálně, aby práce byla výpovědí o všech
Přerušených a případně znovunalezených kontinuitách, či úplně nově vzniknuvších
v souvislostech fungování člověka v krajině, kdy na základě výpovědi toho konkrétního
Příběhu jsem práci vystavěl. Konkrétní obrazy jsem koncipoval na základě výzkumné metody
srovnávání fotografií, která má velkou výpovědní hodnotu, co se proměn přítomnosti člověka
v místě týče. Metoda byla jakýmsi odrazovým můstkem, který dál ukázal cestu řešení
obrazového cyklu. Předchozím směřováním a inspirací touto metodou jsem došel k přístupu,
že budou obrazy zpracovány jako tři diptychy, které budou stejné téma zpracovávat ze tří
Pohledů. Prohlížením mnoha historických fotografií a pohlednic a i současných fotografií a
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několika návštěv místa jsem hledal cestu, jakou významovou rovinou by se měly jednotlivé
diptychy zabývat.

Soubor obrazů je řešen z relativně exaktního pohledu, jedná se pohledové obrazy, kdy je
jeden obraz jakýmsi mementem minulosti, mnohdy již nezřetelné a nejasné a druhý
dokumentuje přítomnost člověka současnou, kdy podtrhuje změnu, a to nejen změnu krajinou
a změnu v jiném množství fyzické lidské přítomnosti, ale jak je i vidět, změnu v nakládání
s krajinou člověkem, kdy člověk sám sobě změnil prostor v kterém funguje. Historický pohled
na obrazech je, jak bylo uvedeno nezřetelný a při jeho znovuobjevování většinou narážíme na
spoustu úskalí, což je podtrženo zejména technikou malby. První dvojice obrazů nahlíží na
téma z „ánfasu", je to pohled pro nás víceméně nejznámější a nejtypičtější, který známe
nejdůvěrněji. První obraz zaznamenává rozostřený pohled na již neexistující jednotku, sídlo
(konkrétně ona vesnice Rusová), je to jakási vzpomínková reinkarnace místa, která je
v kontrastu s druhým obrazem, se současnou změnou, která zde byla člověkem vytvořena, ale
která získala jinou novou hodnotu. Člověk ji vlastně jakoby vrátil zpět přírodě. Druhá dvojice
je niternější záležitostí, je to intimní pohled na lidské fungování a následné nefungování
v místě, první obraz dokumentuje podle zašlé pohlednice neznámou rodinu z obce Rusová (to,
že se jedná u Rusovou, samozřejmě není až tak podstatným faktem), druhý obraz je již po
změně stavu, kdy jeden člověk musel odejít a pro druhého nově příchozího člověka se místo,
kde se pře pár dny ještě žilo, stalo jen číslem, evidenčním číslem, místem duše a bez citového
vztahu nového obyvatele krajiny k němu. ...Vykořenění krajiny, místa a člověka.
Třetí pohled a třetí dvojice nahlíží téma na problematiku z širšího pohledu, jedná se o pohledy
shora, o typ dokumentu místa, které mnohdy prozradí daleko více, než pohled „zepředu"
nebo „v" protože je jaksi i více transcendentálně očištěn. V tomto případě sejde o letecké
Pohledy, mapy, dokumenty dispozice místa shora, které ukazují na dvou stejných pohledech.
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historickým a současným, dnešní změnu a ráz místa, uzpůsobený si člověkem na základě
určitých nových konceptů. Ukazuje změnu potřeb člověka na využívání krajiny a jeho
fungování v ní. U každého z diptychů je využit další motiv, který odkazuje na lidskou
přítomnost a uchopení krajiny. Jedná se o symbolické vstupy, v prvním diptychu, dvojici
pohledů na obec, je použito v jednom z obrazů nápisu, konkrétně názvu obce, který
konkretizuje místo a jeho označení člověkem. Druhý diptych poukazuje na niternější
fungování člověka v místě, na první obraz, z kterého je patrná funkčnost toho, co se na ploše
obrazu děje, navazuje číslo, místo původní hlavní scény obrazu. Číslo 9. zde nemá konkrétní
symboliku, je zkrátka přiděleno , jako mnoho čísel přidělených v historii jiným domům,
krajině, lidem, lidským osudům... Diptych pohledů z ptačí perspektivy evokuje atmosféru
čtení z map, určitý dualismus je zde podtržen vstupy symbolů v podobě zakotvení v čase
v případě menšího obrazu a zakotvení v místě v podobě GPS souřadnic v obraze větším.

Cyklus diptychů nekomentuje, pozitivní či negativní přítomnost člověka na krajinu, na to j a k
v ní funguje a j a k s ní zachází a j a k á současná krajina tímto působením je, j e n na základě
historického vývoje relativně krátké časové jednotky dokumentuje změnu v krajině vyvolanou
člověkem a jeho změnu v přítomenství v místě, kterou určitými kroky udělal.

43

ZÁVĚR

Vývoj krajiny podle mnoha teorií a autorů nejde ani k lepšímu, ani horšímu, to jsou naše
citové intervence. „Krajina se nezhoršuje, ale prostě jen mění způsobem, na nějž nejsme
připraveni. Možná tedy není důvod ke znepokojení a rozčarování ze současné tváře naší
krajiny; jde jen o nezvyk. Co selhalo, není krajina a my jako její tvůrci, ale my jakožto její
pozorovatelé. Zlověstné není, jakou krajinu jsme to vytvořili, ale jak velmi si s ní nevíme rady
při jejím zpětném hodnocení. Rodící se krajině nerozumíme a nechceme rozumět, ale krajina
je taková, jakou jsme ji udělali. Krajině nelze rozumět a nelze ji vnímat, nejsme-li její součástí
a být její součástí znamená být v ní činný, ať už fyzicky nebo spíše duševně a duchovně.

Snažil jsem se o to aby má práce, díky pojmenování a rozvinutí některých témat, konceptů a
motivů, byla měla alespoň trochu přínosných prvků pro aktivizaci našeho vnímání vůči
krajině, okolí a místu, kde žijeme a abychom se snažily vážit krajin „vnějších", ale i
„vnitřních". Abychom se učili vnímat krajinu, její (a naše) pocity a potřeby, abychom
dokázali vidět a cítit změny, či drobné nuance, abychom uměli být citlivější na nepatřičnosti
C, To je zvláštní lidi, taky se vám zdá, že teď vidíte to, co jste dříve neviděli"14) a učili se
v krajině a s krajinou žít.

Je třeba pojmenovat i jedno zásadní úskalí, kterým jsem si při práci prošel. Tímto problémem
bylo, udržet mnohostranně se rozbíhající tématiku, kdy se prolínaly a zase rozdělovaly cesty
uměleckohistorické, filozofie, pedagogiky, estetiky i přírodních věd.

' 4 Troška.J. Slunce seno erotika, film, 1992
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Při ohromné šíři tématu jsem také zjistil, že budu muset výrazně ustoupit z obsáhlých analýz
některých, v práci nastíněných konceptů a teorií, protože téma je natolik obsáhlé, že jen každý
podnět by mohl být zpracován několikasetstránkovou studií.
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