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Gabriela Váchová se ve své diplomové práci zabývá tématem ornamentu. 
Zkoumá jeho funkci, vývoj,výskyt a proměny jak z hlediska jeho historického vývoje, 
tak jeho výskytu v různých kulturách. 

Gabriela Váchová projevila velice vyspělý a samostatný přístup k práci na své 
diplomové práci. 

Téma Ornament je téma velice široké a je snadné v jeho zákrutech zabloudit i 
se ztratit. Gabriele Váchové se podařilo udržet si nadhled a pojmout toto téma 
s nutným odstupem a přehledem. Podařilo sejí najit si v něm řád a klasifikace podle 
kterých ornament zkoumá. Zpočátku se zabývá základními vlastnostmi ornamentu 
jako je rytmus, řád,symetrie,poté přechází k jeho základním motivům a nabízí čtenáři 
dostatek obrazových příkladů z různých historických období, zeměpisných oblastí a 
oborů umělecké tvorby, designu i architektury. Práce má velice dobrou a přehlednou 
grafickou úpravu. 

Didaktická část zpracovává téma ornamentu ve výuce na ZŠ. Didaktická část 
je bohatě doplněna fotodokumentací realizovaných úloh na jednotlivá témata. 
Oceňuji zde různorodost přístupů k jednotlivým úkolům,využití velmi široké škály 
výtvarných přístupů od kresby,malby, grafiky k prostorovým sochařské práci i práci na 
PC. 

Poslední část diplomové práce je věnována vlastní tvorbě Gabriely Váchové 
na téma ornament. Již během studia Gabriela Váchová projevila velice vzspělý cit 
pro materiál. Oceňuji velice současný přístup k tématu a užití velmi netradičních 
materiálů. Diplomantce se podařilo udržet si integritu a nerozptýlit svou výtvarnou 
práci do příliš mnoha směrů a experimentů s materiály. 
Přílohou diplomové práce je CD s fotodokumentací tvorby. 

Diplomová práce Gabriely Váchové splnila požadavky zadání a splňuje 
všechny formální i obsahové požadavky. 

Hodnocení: výborně 

V Praze dne 8.5.2007 Mgr.A Lucie Tatarová 
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Oponentský posudek 11a diplomovou práci Gabriely Váchové „Ornament" 

Diplomantka si vybrala téma, které bývávalo ve výtvarné výchově zpravidla umisťováno do kontextů 
„dekorativních činností" nebo do „folklórních tradic". V současné době proměn chápání designu a jeho funkcí se 
však naskýtá možnost onen podceňovaný, ba opovrhovaný „ornament" rehabilitovat také pro výtvarnou 
výchovu. 
Začnu didaktickou částí - v té se většinou plně projeví základní znalost nebo také neznalost odborná, která bývá 
mnohdy umně zakryta úvodními částmi textu. Zde didaktická část a prezentace jejího experimentálního ověření 
prokazuje nejen základní, ale velmi dobré znalosti fenoménu ornament. 
Je určitým způsobem didakticky strukturována a na základě konceptové analýzy jsou zde přeloženy jednoduché, 
ale přesně zacílené tematické celky: Rytmus (s vazbou na konstruktivisticky pojatou „blízkou zkušenost" a jej í 
didaktickou transformaci), podtémata zvuky, melodie, čas a hudební rytmy. Cením, že autorka využila tyto vazby 
a percepční tělesnou zkušenost jako leitmotiv této úvodní části pro mladší školní věk. 
Dekor pro starší žáky navazuje na principy rytmického řazení, symetrie a otáčení. Využívá, byť v omezené míře, 
možností školního vybavení počítačové pracovny a program Word. 
Otázky pro obhajobu: Vysvětlete blíže skeptický povzdech dole na str. 88, vysvětlete termín „klasická" 
hodina a rozveďte úvahu nad „nezájmem" dětí o výtvarnou práci. Jde o obecný jev? 
Inspirace uměním akcentuje dva momenty - gotickou vitráž a labyrint. V této části postrádám pedagogickou 
reflexi. Otázka pro obhajobu: poskytněte informaci a zpětnou vazbu k výtvarné činnosti. Nebo šlo jen o 
motivační, dosud neověřenou část projektu? 
Řás a chaos - od řádu k chaosu, hledání řádu, věže, rozhledny, vysílače jsou celky, v nichž se autorka věnuje 
pojednání předchozích principů v prostoru. Poslední částí je celek zvaný Ornament. Autorka v něm pracuje na 
vlastním, originálním artefaktu, v němž prozkoumává možnosti vody a určitých materiálů, jako např. fólie, vlasy 
a psí chlupy. Materiálové experimenty nakonec vyústily v „psí masky", v nichž je ornament nositelem výrazu, a 
to jak výtvarného, tak doslovného „výrazu psí tváře". Otázka pro obhajobu: uveďte vazby 11a některé 
tendence ve výtvarném uměni (díla, autorky, autory), v nichž se vyskytuje práce s vlasy, srstí nebo chlupy 
a vyložte jejich významy, eventuelně funkce. 
U vlastních výtvarných experimentů postrádám jejich logické vyústění či začlenění do pedagogického celku, 
ačkoliv jsou velmi nosné - stačila by reflexe a návrh didaktického zpracování. 

Úvodní část práce je inteligentní a poctivou analýzou principů, které lze v tématu ornamentu definovat či 
výběrem zdůraznit. Autorka prostudovala množství odborné literatury a kriticky j i zpracovala v přehledný celek 
s akcenty na vybrané fenomény a jej ich vazby na kulturní kontexty. Možná, že přístup uplatněný na str. 33, 38, 
71, tj. dovedení vazby od klasického dekoru až k jeho transformaci v díle současníků (např. Malina, Lencová, 
Velčovský) se měl stát vlastním, důsledně uplatňovaným principem jak v celé teoretické části, tak i v části 
didaktické. Teoretické části textu jsou doprovázeny bohatým obrazovým materiálem. Členění této části však 
skrývalo, domnívám se, mnohem lepší strukturu i pro didaktickou část, respektive pro další rozvedení tématu 
ornamentu v atraktivnějších souvislostech. Jakoby se diplomantka vyčerpala hledáním řádu v informacích 
přípravné části a nezbyla j í energie vidět nabízející se vazby pro žáky. Fauna, flóra, Figura, Písmo, jak přitažlivé 
celky ( a také jak přitažlivě nabídnuté, leč dále nevyužité). 
Rehabilitace ornamentu pro výtvarné vyučování se Gabriele Váchové do určité míry podařila - ale celek 
postrádá přesvědčivé vazby. Jakoby šlo o oddělené linie myšlení, které bohužel dostávají do izolace velmi 
zajímavé nástiny jednotlivých témat. Je škoda, že se nepodařilo tyto nedostatky včas odstranit. Připomínám 
drobné stylistické nepřesnosti, pravopisné přehmaty a chybějící interpunkci. 
Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji j i k obhajobě. 

V Praze, dne 9. 5. 2007 

PhDr. Marie Fulková, PhD 



Váchová, G, : Ornament 
Diplomová práce, Praha 2007, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra 
výtvarné výchovy, 101 str. 
Práce se zabývá funkcí ornamentu a principy jeho výstavby jako symetrie, rytmus, 
řád. Zkoumá výskyt, vývoj a proměny ornamentu v různých obdobích a zeměpisných 
oblastech, v jednotlivých oborech výtvarného umění, užité tvorby a architektury. 
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Váchová, Gabriela: Ornament 
Thesis, Prague 2007, Charles University, Faculty of Education, Art Department 
101 str. 
This {diploma} thesis deals with the ornament functions and the principles of its 
composition as symmetry, rhythm, order. It examines the ornament location, 
evolution and changes in the different periods of time and different geographic 
regions, in the each individual branch of art, applied output and architecture. 

Key words: order, rhythm, symmetry, attribute, ornament function, decoration. 
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Slovo ornament je latinského původu. Jeho význam odvozujeme ze slova 
ornare - zdobit, ornamentům - výstroj, výzdoba, šperk, skvost, umělecké dílo 
sloužící k výzdobě, ale také pocta, vyznamenání. 

Ornamentem jsou prvky, motivy nebo články navzájem spojené jistou 
rytmickou, proporční, symetrickou souvislostí, vytvářející plošné, plastické nebo 
lineární systémy. Ornament můžeme také definovat jako lineární, plošnou nebo 
plastickou výzdobu vytvořenou rytmickým, symetrickým a proporčním opakováním 
abstraktních nebo stylizovaných prvků, článků nebo motivů. 

Ornament je vždy spojen s dílem, ať už plošným (kresba, malba, grafika, 
mozaika) nebo trojrozměrným (architektura, sochařství, plastické prvky užitého 
umění), jehož je součástí. Ornament může funkci a členění předmětu zdůraznit 
nebo potlačit. 

Ornament se podřizuje jakémukoliv materiálu, který může být přitom 
podstatnou významovou složkou ornamentu. Významovost materiálů a barev je 
dána historickou tradicí kulturního okruhu a není obecně platná. 

Doposud je zachyceno asi 5000 ornamentů, které lze podle různých 
hledisek dělit podle motivů, struktury základního tvaru (čtverec, kruh, trojúhelník), 
způsobu řazení, symetrie, asymetrie (rokaj v rokoku), rytmizace, techniky 
provedení, materiálu apod. 

Ornamenty a jejich základní prvky mohou napodobovat přírodu až iluzivně, 
či využít maximální stylizace a zjednodušení, směřující k jazyku geometrie. 

Ornament bývá někdy považován za vůbec nejstarší způsob uměleckého 
odrazu skutečnosti a umělecky tvůrčího sebevyjádření se zdobnými (členění 
plochy) významovými (symboly) i praktickými (vrypy umožňující lepší držení) 
funkcemi. Jeho funkce jsou historicky podmíněné a proměnné. Velký vliv má 
dobový styl a vkus. 

Ornament je nejen ozdobou, ale také vizuálním vyjádřením řádu, struktury 
(to naznačuje i původ slova: ornament pochází sice z ornare, zdobit, ale toto slovo 
má původ ve slově ordo, řád, pořádek). Ornament odráží představu světa a 
základních sil, životních projevů, je promítáním aktivních postojů ke světu a k 
životu. 

Ornament, vzor, vzorování, v angličtině pattern. Toto slovo pochází ze slova 
patron - ochránce; patrona pak šablona (nebo ochranný obal střeliva). Je to něco, 
co nás chrání před chaosem, nebezpečím, nerozuměním. Je to řád věcí, světa, 
neviditelný, ale účinný. 

Ornament lze vnímat nejen jako pojem obecnější či archaičtější, ale navíc i 
jako výsledek tvorby nezáměrné, mající své kořeny v podvědomí tvůrce. 

U samého počátku ornamentu zřejmě stojí přirozená touha člověka pokrýt 
prázdný prostor, určitá obava z prázdna - „horor vacui". Jeho tvůrcem byl neznámý 
autor, od něhož byl ornament přejímán dalšími generacemi. Člověk našel zalíbení 
v rytmu opakovaných zářezů a opakoval je buď z praktických důvodů nebo aby 
zvýšil přitažlivost užitkového či dekorativního předmětu, anebo aby je posvětil jako 
magický nebo náboženský předmět. Stopy po opracování předmětů se časem 
staly uměleckými prvky. Když člověk čtvrtil zvěřinu, zanechával rovnoběžné rýhy 
na kostech, z nichž odděloval maso opakovanými zářezy pazourkového nože. K 
těmto náhodným zářezům pak vědomě komponoval další, ať už rovnoběžky nebo 
jejich zrcadlový obraz. Jejich skládáním a opakováním pak vznikla rytmická 
struktura - ornament. 
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Ornament ale také vyšel z realistického zobrazování přírody v paleolitu. 
Postupnou úpravou, kopírováním a inspirací se z takových zobrazení stal 
ornamentální vzor. Dalším východiskem je koncepční realismus, který v paleolitu 
existoval vedle i nezávisle na vizuálním realismu, naturalistickém umění. 

Mnohé z kostěných čepelí z této doby jsou bohatě zdobeny kombinacemi 
rovnoběžek, elips, klikatek, krokvic a jiných obrazců. Některé tvary představují 
nepochybně ryby, zvířecí hlavy, ale i neživé předměty. 

Dekorativní umění má původ i v přeměně technických prvků na ornament. 
Obohatilo se pozůstatky technických postupů, které již upadly v zapomnění nebo 
dekorativním ztvárněním příbuzných technik. Jedním z nejlépe zjištěných podnětů 
pro geometrickou výzdobu neolitických nádob, hojně rozšířenou na obou 
polokoulích, byly první hrnce vyráběné obvykle v koších, které se při vypalování 
zničily a zanechávaly stopy na stěnách nádob. Když se košíků přestalo užívat, 
napodobovaly se jejich otisky ručně. 

Ornament jako nositel významu 

Nejstarší umělecké projevy měly dvojí poslání - promítnout lidskou 
existenci do vesmíru a zároveň jeho přisvojení, dobytí. Člověk se zmocňoval věcí 
pomocí jejich obrazu. Vytvářel tak „dvojníka" živých bytostí a věcí. Člověk vždy do 
jisté míry považuje podobu bytosti či věci za součást jejího nositele. V paleolitu 
představovalo výtvarné zpracování zvířat zástupný symbol pro chtěný úlovek. 
Náhrdelník ze zubů zvířat nejen lovce zdobil, ale na svého majitele symbolicky 
přenášel sílu, odvahu a bojovnost. Symboly napodobují buď ochranná božstva, 
přímo odrazují konkrétní nebezpečí, či dodávají jedinci zvláštní schopnosti. Byly 
symboly touhy po zlidštění nepochopitelných sil. 

Vyryté obrazce fungují jako svébytný komunikační nástroj, mohou vypovídat 
o vlastnostech nositele, mají rozlišovací účel, ukazují příslušnost k určitým 
společenským, profesním, náboženským skupinám, sdělují vztah jedince a 
společnosti, k přírodě, vyjadřují moc nebo vztah k tradici, mají magický, 
náboženský nebo rituální význam. 

Claude Lévi-Strauss: „ 
Člověk musel být omalovaný, aby byl 
člověkem; ten, kdo zůstával v 
přirozeném stavu, nelišil se jinak od 
zvířete." 

„Každý indiánský kmen má nějakou 
vlastnost nebo nějaké umění, jehož 
je „pánem" čili v němž vyniká. Tak 
jsou Guatóové žijící v lagunách 
„Pány kánoí a velkých těžkých 
luků",Bóorové „pány zpěvu, veršů a 
rytmu", Čamakokové „pány barev 
ptačího peří", z něhož tkají své 
obřadní obleky a ozdoby, a 
Kaďuveové jsou „pány ornamentu". 
(A. V.Fríč, Indiáni jižní Ameriky) A. v. r. 
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Claude Lévi-Strauss:. „Tetování nejsou jen ornamenty, nejsou to jen 
značky, důkazy urozenosti a postavení v sociální hierarchii, ale jsou to zároveň 
výpovědi duchovního charakteru a nesou duchovní ponaučení. Maorské tetování 
není určeno jen k tomu, aby vrylo kresbu do těla, ale aby vštípilo do mysli všechny 
tradice a filozofii rasy...." 

Schéma obličejového moko 
náčelníka jménem Te Pehi, 
které patřilo k výjimečně 
dokonalým dílům 

Tetovaný Maor s aristokratickým moko. 

Maorové zdobili své tváře, část těla, kterou komunikujeme. Muži zdobili 
tváře vyrývanými spirálami, ženy zajímavými ornamenty své brady. Složitost 
tetování značila místo ve společenské hierarchii. Klasické tetování bylo dokladem 
urozenosti. Před bojem se někdy dozdobiíi červenou hlinkou. Umístění 
obličejového tetování mělo symbolický význam - vrchol čela znamenal hodnost, 
levá a pravá strana nad obočím pozici, levé a pravé znaky pod očima vyjadřovaly 
genealogii, obě lícní strany k uším pak manželství, prostor mezi nosem, obočím i 
ústy individualizoval a nahrazoval podpis, místo pod ušima sloužilo k vyjádření 
zaměstnání, oblast brady pak moc a sílu a části vedoucí ke krku naznačovaly 
sociální postavení při narození. Jednotlivé komponenty měly své jméno. Samotné 
tetování bylo velmi bolestivé a bylo spojeno s řadou rituálů. 

Ornament je stále součástí lidového umění s jeho svátky, slavnostmi, rituály 
a obřady. Ornament je vizuálním vyjádřením hledání řádu, odráží představu světa, 
životních projevů. Právě obřad, který s řádem souvisí, je vlastně způsob boje s ne-
řádem, chaosem, nečekanými vlivy, jevy, událostmi, je pokusem o uspořádání 
života. Rituál je také aktem sebetvoření člověka, který se ocitl v okamžiku stvoření 
uprostřed vesmíru, a proto je prováděn v čase, který je dobou symbolizující určité 
mezníky vesmírného cyklu. Rituál poskytuje četné příležitosti k upevňování rytmu 
života. V rytmu je koncentrována životní síla, která je projevem spojení člověka s 
vesmírem. Rytmus opakování dostává účastníka rituálu do transu. Totéž se stane, 
Pokud se zcela oddáme vizuálnímu účinku ornamentu, zabloudíme v něm, neboť 
nemá počátek ani konec 
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Ornamenty vysypané 
jemným pískem na 
zápraží obytného 
domu, 
Kostice; 1981.Zdobily 
se tak o velikonočních 
a svatodušních 
svátcích, o dožínkách a 
posvíceních. Hliněný 
květináč s dírkou ve 
dnu byl účelným 
nástrojem pro kresby 
spirál, smyček, 
vlnovek. 

Kropení 
ornamentů na 
udusané a 
umetené podlaze 
v průjezdu, 
Kostice, 1981. 
Voda vytéká z 
děravého hrnečku 
nebo trychtýře a 
kreslí vlnovky, 
pletence a spirály. 
Dříve se ta Ido 
vykropovaly také 
světnice s 
hliněnou 
podlahou, Vytvářeni pískové mandaly v klášteře v 

Tikse v Ladaku 

Mandala je rituální pomůckou spojenou s tantrickými rituály. Označuje jednoduše 
„disk" nebo jako „vnitřní obsah" spojený s obklopující částí. Ve svém specifickém 
významu je mandala značně symbolickým náboženským obrazem světa, 
soustředěným kolem postavy ústředního tzv. „osobního božstva". Kromě uctívání 
mandal je jejím nejčastějším užitím rituální vizualizace, při níž vyznavač 
komplikovanými postupy ztrácí vlastní „běžnou" identitu a splývá s božstvem. Při 
takovém postupu i svět nabývá „skrytého řádu" soustředěného kolem božstva. 
Dalším běžným užitím mandal je tantrická „iniciace". 

Indiánské obrazy z písku dosáhly velké dokonalosti u Navahů, kteří 
používali propracovanější vzory. Dělaly se u příležitosti náboženských obřadů a 
popisovaly celkový řád podobami přírodních jevů. Obrazy tvoří hlavní část 
léčebných rituálů. Navahové věřili, že příčinou nemoci je disharmonie mezi 
člověkem a okolím. Barevné ornamenty se sypaly na připravenou vrstvu písku. 
Navažská mytologie zná pět posvátných barev-černou, modrou, bílou, žlutou, 
které znázorňují čtyři světové strany, a červenou, symbol slunečního světla. Při 
léčebném obřadu je pacient posazen na pískový obraz a z něj se pak části sypou 
na pacienta. Obřad je doprovázen zpěvy. 
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Symbolické motivy nalezneme ve všech etapách historie umění. Symbol 
jako znak s jinotajným významem měl v minulosti mnoho podob. 

Tisíce let se na mnoha místech světa vyskytují dva symboly - spirála a 
slunce. Jsou vyjádřením představ o hybných silách přírody, snahy o harmonii a 
dialektického vztahu člověka ke světu, kosmu, času, prostoru a životu. 

Spirály jsou také symbolem slunce. Slunce má mnoho výtvarných podob -
kruh s paprsky, koncentrické kruhy, paprskovitě složené úsečky a křivky, rotační 
útvary, svastika, v Egyptě bylo okřídleno a symbolizováno kuličkou trusu, kterou 
před sebou valí skarabeus, také křídly, body 
kolem mezikruží atd. 

Aztécký kalendář či sluneční kámen, 1502-1520 
Neolitická malovaná keramika. Ma-
čchang, Kan-su. 1700-1300 př. n. I. 

Voda, beztvarý živel, bývá vyjádřena 
ornamentem založeným na horizontále 
(vlnovka, meandr, zubatka...). 

Čínské umění, nádoba, 
dynastie Šang 

9 



Země je symbolizována čtvercem, nebe kruhem. 
Zvířata pojatá ornamentálně byla bytostmi zahrnutými do řádu světa. Jeleni, 
gryfové či kočkovité šelmy stočené v kruhu zdobili jako mocné talismany středy 
štítů, koňské postroje, zbraně, šperky. 

Románská hlavice sloupu 

Praktická funkce ornamentu 

Ornament má i praktickou funkci. Například usnadňuje manipulaci s 
daným předmětem tím, že je umístěn na frekventovaném místě. Dále předmět 
zpevňuje nebo opticky zastírá jeho opotřebení. Označuje také funkci předmětu 
ve smyslu účelovém a provozním. 

Některé předměty, jako oštěpy, se upevňovaly na násadce buď vázáním, 
nebo pomocí jednoduchého nebo dvojitého výřezu nebo žlábků na styčných 
plochách s topůrkem, které zaručovaly větší přilnutí lepicí hmoty. Obvyklé vázání 
na holi se také opětovně kopírovalo a přenášelo do řezby. 

Zdobená rukojeť meče, 
bronz, doba bronzová 

Estetická funkce 

Z magické, praktické a jiné potřeby zdobit se stává čistá potřeba estetická, 
byť skryté důvody praktické a psychické zůstávají ve vzdáleném ( podvědomém) 
Pozadí. Zdobení mělo a ještě v oslabené formě dnes má důvod v potřebě učinit 
výtvor jedinečným, od jiných odlišným, zvláštním, jindy je v pozadí potřeba autora 
označit vlastní výtvor, podepsat se na něj pomocí výzdoby. Také potřeba 
napodobit, vyvolat zdání se ozývá, napodobení jiného materiálu je provedeno v 
podobě ornamentu (pletivo), jednou z možných příčin může být určitá nostalgie po 
klasické či zapomenuté technologii, po funkci, jejíž smysl je zapomenut, 
napodobení cizí či jiné kultury jako přizpůsobení pomocí ozdoby, když ne 
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Rokokový styl (asi 1715-1770) odvozuje své jméno z francouzského slova 
rocaille - drobného kamení, což je charakteristický motiv asymetrického 
ornamentu vycházejícího ze tvaru mušle. Byl bohatě členěný, na okrajích 
Přecházející do rostlinných tvarů. 

Křivky, asymetrie a smyslnost rokoka byly zdrojem inspirace i pro secesní 
návrháře, zvláště ve Francii. 

původním materiálem, životním stylem (chinoiserie). Zdobení vyznívá často jako 
hravost a radost ze hry, jako radost ze života vůbec. 

Juste-Aurele 
Meissonnier 
(1695-1750) 

Secese je spojována s vlnitou, 
asymetrickou zaoblenou křivkou, tzv. švihnutí 
biče., ale styl je rovněž možné identifikovat 
využíváním organických nebo přírodních forem, 
aplikovaných dekorací, geometrickými, 
abstraktními nebo lineárními formami a tvary. 
Inspirace vycházela z nejrůznějších zdrojů jako 
využití historických pramenů, nezápadní umění, 
studium přírody a jejích zákonitostí (růst). 

Tassel House, Brussel, Victor Horta 
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Řád je souhrn zásad, pravidel, podle nichž se něco děje; je to uspořádání, 
způsob uspořádání, organizace něčeho. 

Jakékoliv utřídění je lepší než chaos; a dokonce i utřídění v rovině smyslově 
vnímaných vlastností představuje etapu na cestě k racionálnímu řádu. 
(Claude Lévi-Strauss, Myšlení přírodních národůn str. 32) 

Ornament je hledáním a vytvářením řádů, systémů, rytmů a harmonií, které 
jsou izomorfní s řády, systémy, rytmy a harmoniemi naší existence fyzické, 
biologické, společenské i psychické. Od počátku lidské tvořivosti pomáhá člověku 
vytvářet si vyhovující životní prostředí. Ornament je nejen pokusem o pochopení 
řádu přírody, ale i výrazem snahy člověka podrobit přírodu, pokusem ji zvládnout a 
podmanit si ji jejími vlastními silami. Vnesený řád dával člověku pocit vlastnictví a 
nadvlády nad zrozením, růstem i zánikem. Cestou poznání přírody byla také 
pravidelnost a opakování jednotlivých vegetačních cyklů. Pozornost člověka byla 
přitahována velkými astronomickými jevy, v první řadě střídáním dne a noci. Všiml 
si také periodického střídání ročních dob. Člověk objevuje v kosmu neochvějnou 
pravidelnost - dny, roční období, měsíční fáze. 

Člověk i ve svých činnostech usiluje o uspořádanost, a to z poznávacích i 
technologických důvodů. Experimentální psychologie vnímání prokázala, že i 
zrakový vjem organizuje informace o vnějším světě tak, že vznikají nejjednodušší 
možné struktury. 

Už první rýhy, kterými člověk zdobil kosti a úlomky kostí, se liší od 
náhodných vrypů snahou po jejich uspořádání. Člověk cítil potřebu vyznat se 
v okolním světě, v kosmu a snažil se vnést do něho princip zjednodušení. Proto se 
jasnost a pravidelnost, kterou chtěl instinktivně vnutit všemu, co ho obklopuje, 
projevuje v čarách vyrytých na těchto kostech. 

Vesmír mátl člověka svou mnohostí, nekonečností, chaosem, neustále 
proměnlivými vjemy, které přesahují schopnosti chápání. Člověk se snažil přisvojit 
si okolní svět poznávat a vysvětlovat děje v něm, hledat si v něm své místo. 
Výsledkem těchto snah jsou různé stvořitelské a kosmogonické příběhy. Zachycují 
Původní lidskou zkušenost v přírodě a historii. Hlavním smyslem mýtu je vyrovnat 
člověka a společnost s daným přírodním a společenským řádem. Jejich obsahem 
je nastolení řádu v dříve chaotickém nebo beztvarém světě. Jedná se o vyprávění 
mimočasové které se opakovaně zpřítomňuje v rituálu. V řadě mýtů o počátku 
světa se praví že světový řád vzešel z chaosu, pak se v jistém smyslu zase vrátil 
chaos, ale svět se z něho dostal podruhé, obrozený a uspořádaný. Nepřeberné 
množství mýtů a výkladů světa svědčí o schopnosti vidět ve svete rad. Z 
neobjasněného máme strach. Chaos, neuspořádanost a náhoda byly těsně spjaty 
s temnou stranou vesmíru. Jednou z příčin tohoto je, že rozpoznáním rádu plyne 
Prospěch, zdroj potravy dravců, příslušnost k druhu. Vytváření řadu nebo jeho 
objev přináší jisté uspokojení. Tyto pocity možná pocházejí z evoluční minulost., 
kdy byla taková identifikační schopnost adaptační. Archaické a tradiční společnosti 
Pociťovaly spojení s vesmírem, pozorovaly, že vesmír se periodicky obnovuje; a 
snažily se této obnovy dosáhnout rituálním opakováním kosmogonie, která se 
konala buď každoročně nebo při kosmických krizích či při určitých historických 
událostech. Prostředí a jevy, kterým člověk nerozuměl, si vyložil jako metafyzické 
síly a bytosti, nepostižitelné fyzickou silou, ale ovladatelné magickými silami. 
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Právě obřad, který s řádem souvisí, je vlastně způsob boje s ne-řádem, chaosem, 
nečekanými vlivy, jevy, událostmi, je pokusem o uspořádání života. Řád rituálu, 
stejně jako výtvarného vyjádření - ornamentu, byl závazný. Žádný prvek v něm 
není zdůrazněn, každý má svůj nezastupitelný smysl tak, jako v magii. Důraz není 
v jednotlivostech, ale v celku. 

Evropská kultura je založena na neustálém zkoumání a snaze pochopit svět 
rozumem a přitom vytváří nejrůznější modely vesmíru, sluneční soustavy i 
neviditelných atomů. Orientální svět usiluje spíše o pochopení principu světa v 
jeho celistvosti. 

V 6. a 7. století př. n. I. začali předsokratovští filozofové diskutovat o tom, co 
je počátkem všech věcí a snažili se definovat svět jako uspořádaný celek 
podléhající jedinému zákonu. Pythágoras jako první prohlásil, že podstatou všech 
věcí je číslo. Pythágorovci hledali v čísle normu, která by byla schopna vymezit 
realitu, dát jí řád a učinit ji srozumitelnou. S Pythágorem se zrodila esteticko-
matematická vize kosmu, kdy věci existují, protože odrážejí řád a jsou 
uspořádány, protože se v nich projevují matematické zákony. Pythagorejci 
vykládali původ světa jako zrození z chaotické neuspořádané směsice. Z 
neuspořádanosti, změti, chaosu se vynořilo pořádání, uspořádání, pořádek, řád, 
světový soulad a harmonie, kosmos. Pojem kosmos nese ve svém původu 
význam řád, řada, pořádek, slušnost, úprava, ozdoba, okrasa. To je významový 
protějšek pojmu chaos. Chaos nedává člověku šanci k orientaci. 
Rozum a racionalita jsou ve starověkém světě nositelem a výrazem pevného řádu 
a harmonie jako oblíbené antické verze řádu. 
Matematická koncepce světa se také objevuje u Platóna. Platónský idealistický 
postoj tvrdí, že vrozenou a neoddělitelnou podstatou duše jsou určité ideje, 
„nepomíjivé pravzory". Pod těmito idejemi, které jsou člověku vrozeny, si můžeme 
kupříkladu představit i svět matematických vztahů, který slouží duši jako rámec při 
vnímání a rozpoznávání harmonie. 

Představa, že běh světa je řízen zvnějšku zavedenými zákony a nikoli 
přirozenými tendencemi jednotlivých věcí, odrážela a posilovala také náboženskou 
víru v jednoho všemocného boha, který tyto přírodní zákony vyhlásil. Bůh jako 
nejvyšší architekt stvořil svět právě podle zákonů matematiky. Svět je proto 
dokonalosti matematiky bezvýhradně podřízen a člověk má možnost se o tom 
přesvědčit právě při vnímání harmonie. 
Ve 12.stol autoři tzv. chartreské školy převzali myšlenky Platóna a spojili je s 
augustinskou představou vycházející z Bible, podle níž Bůh uspořádal vše na 
základě řádu a míry Božím dílem je kosmos, řád všeho, který se staví proti 
Počátečnímu chaosu. Nehovoří o matematicky nehybném řádu, ale o vyváženém 
procesu, jehož vývoj můžeme neustále sledovat. 

Druhým zcela opačným pojmem je nominalisticky postoj. Neexistuji žádné 
ideální vzory a matematika tak nemohla být základním plánem pri stvořeni světa. 
Matematika je pouze abstrakcí skutečného světa kolem nás. Matematika z tohoto 
úhlu pohledu není důvodem harmonie, ale pouhým popisem daného jevu^ 

Období humanismu a renesance se znovu vrací k platonismu. Vyjádřením 
božské proporcionality je zlatý řez. 

Zlatý řez používali již Řekové. Zlatý řez jako harmonicky princip 
Pravoúhelníku je rovněž principem růstu některých organismu Zlaty rez je 
Proporce založená na poměru dvou částí jakéhokoli celku. Jedná se o proporci 
částí A a B takových že menší část A se má k větší B tak, jako se má vets. část B 
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k souhrnnému celku A a B. Vyjádřeno matematickým vzorcem jde o poměr 
»A:B=B:(A+B)". 

Harmonie se vyskytuje tam, kde se ke slovu dostává soulad, podmíněný 
výtvarným řádem. Je-li výtvarný nebo také skladebný řád dobře rozpoznatelný, 
cítíme uspokojení z opakování rytmických celků, z citlivého rozmístění prvků, z 
proporční uměřenosti tvarů aj. Přesto nelze říci, že je harmonie cosi statického. 
Soulad nese a vyvažuje pohyb sil, a proto je v harmonii vždy skryta dynamika. 
Princip harmonie a rovnováhy je výrazem fyziologicky podmíněné souladnosti. Je-
li člověk v rovnováze, je-li rovnovážné jeho prostředí, je-li rovnovážný obraz, na 
který se dívá, cítí se bezpečně. Proto je rovnováha jedním ze základních pocitů, 
které člověk ve svém okolí hledá. 
Nerovnováha je zdrojem napětí, které vyplývá z nestability. 

Usilování o harmonii je základním motivem filozofického myšlení Číny. 
„Míra a střed", „zlatý střed", harmonická rovnováha je cílem především 
konfuciánství, ale nejen jeho. Toto usilování vede k myšlence souladu člověka s 
veškerenstvem.a k myšlence souladu člověka s přírodou (Lao'c). S hledáním 
harmonie souvisí odpor ke všem jednostrannostem a extrémům. Nezastavují se u 
protikladu, ale snaží se protikladné nahlížet v jeho vzájemné podmíněnosti, a tak 
je z vyššího hlediska sjednotit - vzájemné působení dvou principů (jing a jang). 

Nejen matematika, ale věda obecně kreslí „objektivní" obraz světa, který 
popisuje původ a fungování života . Má stejná východiska, přesné pozorování a 
zobrazování světa, jako umění. 

Velkým tajemstvím světa je, jak vesmír řízený několika jednoduchými 
zákony dá vzniknout hojnosti složitých tvarů a struktur, které vidíme kolem nás a 
jejichž jsme sami pozoruhodným dokladem. Zákony přírody jsou založeny na 
existenci vzorce, který spojuje jeden stav věcí s jiným, a kde je vzorec, je i 
symetrie. Porušování symetrie umožňuje, aby se vesmír projevoval v nekonečné 
rozmanitosti složitých asymetrických tvarů. Tak může být vesmír současně 
jednoduchý i složitý. 
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RYTMUS 



Základním a charakteristickým principem ornamentu je také rytmus. Bez 
rytmu ornament neexistuje. 

Slovo rytmus pochází z řeckého rythmos, které znamenalo nejdříve „způsob 
toku" (rhein, téct). 

Rytmus nacházíme téměř všude kolem nás. Slovo rytmus má následující 
významy, které spolu zjevně souvisejí: 

1. Rytmus jako pohyb nebo děj, charakterizovaný opakováním důrazu či 
přízvuku, který se pravidelně střídá se svým opakem; zdroj a projev 
členění přirozeného pohybu do pravidelných (periodicita, rytmicita) či 
nepravidelných úseků (fází) konkrétního děje; míra času, rovnosti, resp. 
stejnosti v čase a prostoru; pojem významově širší než oscilace. Pro 
pravidelně se opakující pohyby používá fyzika pojem oscilace. 
Klasickým příkladem bylo od renesance kývání kyvadla. 

2. Účinek uspořádaného pohybu a střídání v literárním, hudebním díle 
apod. 

3. V biologii periodické opakování fyziologických změn v živém organismu; 
periodické opakování biologických projevů v závislosti na periodických 
změnách vnějšího prostředí. Nejčastější jsou denní (cirkadiánní) a roční 
(cirkanuální) rytmy. Rytmy udržují nejen celé organismy, ale i jejich 
jednotlivé orgány nebo dokonce i izolované buňky v umělém prostředí. 

4. V hudbě pravidelné střídání těžkých a lehkých dob, více a méně 
zdůrazněných tónů, obvykle v rámci nějakého metra či taktu. 

5. V poezii více méně pravidelné střídání důrazu, délky nebo výšky slabik v 
metrických jednotkách (stopách); vzorec, který tak vzniká (např. 
jambický rytmus), záměrné uspořádání zvukových prvků pravidelně se 
opakujících v každém verši a vytvářejících tak pravidelný (metrický) ráz. 

Základní rys rytmu, tj. jakási „živá" pravidelnost či návrat podobného, 
člověka ovšem upoutává jako cosi zásadně nápadného, přitažlivého a příjemného. 

Rytmus je jedním ze základních projevů života. Člověk ho odpozoroval z 
Přírodních a biologických procesů. Nechápal hybné síly, které ovládaly jeho svět a 
život, ale pozoroval a snažil se zachytit projevy neustále se opakující a obnovující 
Posloupnosti jevů (střídání dne a noci, růstu, dešťů...tlukot srdce, rytmus dýchání, 
chůze, zrodu a stárnutí). V opakování viděl sílu, které se snažil umělecky zmocnit, 
např. tancem, zvukem, obřadem a uchovat (na užité i obřadní keramice rytmickým 
opakováním vrypů, otisků...). 

Rytmus pociťujeme v pohybech Slunce, Měsíce a souhvězdí, ve střídání 
ročních dob nebo let, v plynutí dnů. Vteřinu za vteřinou vnímáme opakování dějů v 
našem těle (tep srdce, dýchání, chůze, čas bdění a spánku). Také nás stále 
doprovází rytmus lidské řeči v délce, výšce tónů nebo ve střídání přízvučných a 
nepřízvučných slabik. . , ux 

V přírodě se setkáváme jak s hudebními rytmy (zpěv ptáku a velryb), tak s 
rytmy výtvarnými (uspořádání šupin smrkové šišky, stavba plástve, kresba na 
Povrchu hadího těla struktura krystalů), ale i s mechanickým rytmem, který přinesl 
člověk (tikot hodin, vibrace motoru, klapání mlýna, práce u továrního pásu). 
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Pokud antičtí myslitelé hovoří o počítání času, mají vždy pochopitelně na 
mysli počítání střídání dne a noci, případně léta a zimy, jež zcela 
nepřehlédnutelně frázují každý život na této Zemi. 

Rytmus je to, co proniká životem přírody a námi, co je také jednou z podstat 
lidské práce. Život je rytmické střídání dne a noci, jara, léta podzimu a zimy, 
rytmický je tep srdce, pohyb nohou při chůzi. Dělíme svůj čas, organizujeme život 
na dny a noci, roční období, odpočinek a aktivitu, to vše odrážejí rytmy, které 
udávají našemu životu pohyby vesmírných těles. Všechny tyto cykly, střídání dne 
a noci, proměny denního světla a podnebí, měly vliv na evoluci, kdy jedinci získali 
díky náhodným variacím tělesné rytmy, které kopírují puls změn prostředí. Rostliny 
a živočichové si vypěstovaly vnímavost na koloběh dne a noci, na sezónní cyklus 
slunečního tepla a pro měsíční cyklus slapů. V životních cyklech živočichů jsou 
patrné stopy ročního koloběhu. Zvířata vnímají změny ročních období tak, že se 
přizpůsobují délce dne. Den a rok jsou našimi základními časovými úseky. Délku 
dne nám určuje doba rotace Země kolem vlastní osy. Rok je doba, kterou 
potřebuje Země k oběhu kolem Slunce. Víme již, že biologické rytmy vznikají jako 
složité relaxační oscilace, jež nelze popsat jediným parametrem frekvence. 
Některé organické jevy však naznačují, že rytmické chování není jen vtištěním 
periodického střídání vnějších podmínek, nýbrž že snad zahrnuje jakési zvláštní 
rozumění rytmickému času. 

V literatuře je popsáno chování ústřic, které se otvírání a zavírají v závislosti 
na místním přílivu. Tento rytmus se zhruba dvanáctihodinovou periodou udržují, i 
když jsou umístěny do neutrálního, stálého prostředí. Když však byly v tomto 
prostředí převezeny o dvě časová pásma západněji, vykázalo jejich statistické 
chování časový posun, který odpovídal rozdílu místních časů. Stručně řečeno, 
Přizpůsobily svůj rytmus přílivu, jaký by na tomto novém místě byl, pokud by tam 
ovšem bylo nějaké moře. 

Rytmus se z filozofického hlediska jeví jako způsob organizace životních 
pochodů a jejich výrazu. Proto je rytmus symbolem života, je odmítnutím únavy, 
zániku a smrti. Rytmus však právě proto nemůže být jen prostým mechanickým 
opakováním, jež by pak naopak únavu vzbuzovalo. 

Rytmus, na rozdíl od řeči a melodie, vnímáme pravou hemisférou mozku, 
Podobně jako symboly a tvary. Původ rytmu je pohybový, taneční či pracovní. 
Ostatně dvouleté děti k hudbě vždy tančí. 

Rytmus opakování dostává účastníka rituálu do transu. Totez se stane, 
pokud se zcela oddáme vizuálnímu účinku ornamentu, zabloudíme v něm, neboť 
nemá počátek ani konec. . r u , ^ . IJL 

Magický, rituální a ornamentální původ má jistě i tanec. Nektere rytmické 
hudební struktury zvuk bubnů, opakování úderů, kroku a pohybu přivádělo 
účastníky do stavu překračujícího tento svět a umožňujícího, dost možná, 
komunikaci s božským principem, či přinejmenším zasutým podvědomým světem 
jedince a kolektivním nevědomím lidstva. 

I když má umělecké dílo povahu odrazu lidského vědomi, je současně také 
odrazem skutečnosti, která člověka obklopuje. 

Tanec vznikl jako výraz základních lidských potřeb sebevyjádření a 
sounáležitosti ve společném rytmu a tělesném pohybu. Muze vyvolat silné pocity 
euforie. Dervišské tance mají rituální nebo náboženskou anebo magickou funkci. 
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Společenský tanec a především lidový tanec souvisí často se sexualitou a 
dvořením. Rytmický výrazový pohyb těla je přirozenou lidskou aktivitou i rituální 
činností. V tanci se odráželo náboženství i mýtus. Základní geometrický půdorys 
tanců, kruhy, křivky, spirály, je společný mnoha lidovým tancům na celém světě. 
Tempo tance je udržováno pomocí rytmického podupávání nohou a bušení 
doprovodných bubnů. Tance mají určité funkce, od náboženských a kulturních po 
ekonomické. V Africe jsou tradiční tance společenskou činností, zatíženou 
symboly, které se dotýkaly fyzických i duchovních stránek lidského života. 
Najdeme také tance iniciační, provozované během rituálů, v nichž byli mladí lidé 
zasvěcováni do dospělosti, náboženské, svatební, pohřební, tanec na oslavu 
života, válečné, lovecké nebo pracovní. 

Společná zkušenost rytmických pohybů tance lidi stmeluje. Jednotlivec se 
stává součástí většího dynamického pohybu. Vštěpuje příslušníkům skupiny řád a 
důvěru, odstraňuje nejistou. 

Všudypřítomnost tance často souvisí s pokusy o navázání spojení se 
světem duchů.Běžně byly přivoláváni bubnováním. Rytmické bubnování má na 
nás velký vliv. Je-li hlasité , slyšíme a cítíme vibrace. Je vždy přítomné ve 
starověkých iniciačních obřadech nebo při pokusech navázat spojení s jinými 
světy. Bubnování pomáhá navodit extatické či transu podobné stavy a podporuje 
synchronizované kolektivní činnosti. Bubnování se váže k tlukotu srdce, při 
namáhavější činnosti se tlukot srdce stává zřetelným. Lidský plod se v prenatálním 
stavu nějakým způsobem uzpůsobuje tělesným rytmům matky, protože ty jsou 
dostatečně pravidelné, aby se mezi ostatními nepravidelnými zvuky daly 
identifikovat. 

Po celém světě se hudba objevuje tam, kde je potřeba posílit soudržnost 
skupiny. 

K rytmu patří i jistá živost případně napětí. Strojově přesné rytmy vnímáme 
daleko slaběji. Hlavní rysy vnímaného rytmu pak asi nejlépe shrnuje definice 
německého muzikologa B.J. Triera: „Rytmus je průběžné uspořádání členění 
tvarů, zaměřené k tomu, aby pravidelným opakováním hlavních rysů vzbuzovalo a 
ukájelo potřebu dát se do pohybu spolu s ním." Rysy očekávání a napětí a 
nakažlivosti pak také mohou vysvětlit, proč je rytmus fenomén tak strhující a 
bytostně mezilidský, společenský. 

Rytmus je formální složkou výstavby díla. Rytmem rozumíme opakování 
stejných prvků v rámci jednoho tvaru, jímž je do díla vnášen požadovaný řád. V 
architektuře bývá určen zásadou symetrie i harmonie a kontrastu. Rytmus není jen 
záležitostí izolovaných tvarů, nýbrž může být utvářen v rámci celé kompozice. Má 
schopnost zvýrazňovat tvary, vyvolávat pohybové počitky, oživovat optické vjemy. 

Jako termín estetický ho používá Platón, přičemž ho chápe jako protiklad a 
Potom jako akord rychlého a pomalého tempa v poezii a hudbě, definuje jej jako 
"řad pohybu" Rozhodně je však rytmus jako „řád pohybu", střídání zdvihu a 
Položení pro Platóna celkový jev, pohybový, řečový a hudební, jehož jednotlivé 
s|ožky není dobré oddělovat. Aristoteles jej rozšiřuje nejdříve na prózu a potom 
formuluje myšlenku rytmu v prostoru, kde přírodní rytmy řídí božským způsobem 

Pravidelný rytmus opakuje zvolený rytmický kód. Je založen na opakování 
P^ků a na vztazích mezi nimi. Pravidelný rytmus vzniká na základe 
Matematického řazení prvků, např. 111,1212 nebo 12321 atd. Opakování ale 
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unavuje pozornost svou neměnností, protože nese jen výraz klidné pravidelnosti. 
Volné rytmické členění uspokojuje naši potřebu uspořádanosti a současně 
proměnlivosti řádu. Pravidelnost zde porušují rytmické variace, vedoucí k méně 
pravidelným obrazcům. Mění se například jenom světlost, barevnost nebo velikost 
prvků, prvky se naklánějí nebo otáčejí, zkracují se nebo prodlužují intervaly mezi 
nimi. I v nepravidelnosti vždy vnímáme jistou uspořádanost a změní-li se její 
charakter, probouzí naši pozornost. Nepřítomnost rytmu odporuje lidským 
zkušenostem, a proto je člověku nepříjemná. Nepravidelný pohyb není oblíbený 
také proto, že unavuje pozornost. Je nutné podstatně více se soustředit, aby ho 
bylo možné sledovat, a už vůbec ho nelze předvídat. 
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Symetrie, ať už v užším nebo širším slova smyslu, je idea, pomocí níž se člověk 
odedávna snažil vysvětlit a vytvořit řád, dokonalost a krásu. 

Hermann Weyl (1885-1955), německý matematik 

Slovo SYMETRIE pochází z řeckého symmetria -soulad, souměrnost. 
Původně vyjadřovala obecný harmonický vztah částí díla mezi sebou a k 

celku, později vyjadřovala vztah součástí souměrných vůči středu tohoto celku. 
Střed je tvořen symetrickou osou, symetrickou rovinou, symetrickým bodem. Je to 
uspořádaná forma řádu, vyváženosti a opakování. 

Člověk má přirozený smysl pro symetrii. Symetrie vychází z přírody. Lidské 
tělo je přibližně symetrické. Symetrické jsou listy, květy, krystaly, zvířata. Člověk 
žije ve světě, v němž symetrie je jednou z významných tvarových vlastností věci. 
Je jen přirozené, že ji užívá i ve svých činnostech a projevuje-li se tato symetrie 
také ve výsledcích těchto činností. 

Organismy jsou podivuhodně souměrné (alespoň vnějškově). Jde o 
nepravděpodobný stav, který svědčí o propracovaném konstrukčním řešení a je 
dosažen za vysokou genetickou cenu. 

Ve směru odshora dolů souměrnost nenajdeme, protože jsou těla 
Přizpůsobena tak, aby se změnami ve velikosti gravitace vyrovnala pomocí výšky 
a aby zachovala stabilitu v případě malých poruch, které by je jinak porazily. 
Odchylky od symetrické tělesné stavby vždy signalizují zranění nebo genetické 
poškození. Tělesnou krásu mnohdy hodnotíme na základě souměrnosti obličeje a 
těla. U živočichů je dokonalá tělesná stavba důležitým ukazatelem při výběru 
Partnera a rozlišování příslušníků téhož druhu. Přínos má symetrie také při 
lineárním pohybu, především ve vodě a vzduchu. 

Nejen lidská, ale i zvířecí percepce upřednostňuje při možnosti výběru 
symetrické útvary před asymetrickými. Lidské vnímání má tendenci drobné 
asymetrie přehlížet a doplňovat a upřednostňovat jakékoliv pravidelnosti oproti 
nepra videlnostem. 

Symetrie zdůrazňuje klid a stabilitu, je harmonická. Kompozici člení jasně a 
zřetelně a přístupně. 

Symetrie má stejnou důležitost jako rytmus a také stejný (přírodní) základ 
(oči, ruce, prsty...). 
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Symetrie staví proti sobě dva prvky, které jsou stejne, ale zároveň 
obrácené. Jak přišel člověk na tuto myšlenku? Zřejmě z analogie se skladbou 
vlastního těía. Jak jí použil? K šikmému zářezu připojil zrcadlový obraz a vznikl 
tvar písmene V. Tento tvar se skutečně uplatňuje na prvních pokusech, o 
ornament, například na zdobené kosti z Lauger . e -Basse Seřazením tvaru V 
vznikla tzv. klikatka. Podobně se v tanci jako první obměny kroku projev lo, jeho 
opakování v obráceném směru - zpětný krok. Předpokládejme, ze se s takto 
složeným obrazcem spojí princip 
opakování - dostaneme souvislý 
dekorativní motiv. Z písmene V vznikne 
symetricky, otočením kolem vrcholu, tvar 
písmene X. Písmeno V se však dá zdvojit 
ještě tak, že jej překlopíme, takže vznikne 
nový prvek, kosočtverec, uzavřený 

bod, ~ m e « U e d n o t u , 
jakési střídání, které lze znovu opakovat, a vznikne ry tmu^Na n ě k t e ^ 
zdobených kostech nacházíme tuto základní skladbu 3 cary tečku 3 cáry, 
tečku Nejen tanec by zahynul na jednotvárnost, kdyby se v nem nekomb.novaly 
různé kroky, jejichž pravidelným opakováním vzniká rytmus. 

V Mezopotámii 
se používalo 
válečkové 
pečetidlo, kterým 
vznikal souvislý 
motiv, Tím si oko 
zvyklo na 
souvislé motivy, 
jejich pravidelné 
řady. Na válci byl 
otiskovaný 
nákres proveden 

obráceně, když váleček pň přejíždění^raz Pň^táčení válečku se^ 
otištěná reprodukce jeho vzory jako " c * ^ 
střídavě objevují matrice a její otisk. Tím taKe pnspeu y 

námětů. 

Rozlišujme: 
i x na ctPiném umístění stejných částí kolem zrcadlová symetrie - založená na stejném uimoi j 

symetrické osy, bodu či roviny zrcadlovém vztahu 

s s r ^ i t s — * — 

'ornamentální symetrie, 
rotační symetrie, v níž jsou části rozlozeny ™ y 
bodu (svastika, jing a jang) 
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Absolutní symetrie je založena na důsledném opakování linií, tvarů nebo barev 
podél svislé nebo vodorovné osy - váza, list. Nejčastěji se s ní setkáme v 
architektuře, kde se v rozložení oken ozývá rytmus opakování, římsy mezi patry a 
rámování oken zvýrazňují základní kompoziční prvky, uložení schodišť a podlaží 
podporují orientaci ve vnitřním prostoru budovy. Až v architektuře druhé pol. 20. 
stol. dochází k rozvolnění symetrie nebo, vzácně, není respektována vůbec. Jiný 
typ absolutní souměrnosti nabízejí osy, křížící se v jediném centrálním bodu. Ten 
obvykle leží ve středu formátu (kříž, hvězda, sněhová vločka). Obě formy 
absolutní symetrie se projevují jako pevnost, stabilita či neměnnost. Statičnost 
symetrie však nemusí být absolutní. První náznak změny cítíme v pohybu bodu 
pozornosti po ose vzhůru, dolů či do stran. Jednotvárnost obrazu či sochy ruší 
také mírný sklon osy a nahrazuje ji příjemným pocitem aktivity. Nepříjemné účinky 
statičnosti v absolutní symetrii oživuje i členitý tvar (motýlí křídla, račí klepeta). 
Kontrastní symetrie střídá výchozí útvar s jeho opakem, negativ s pozitivem 
nebo převrací pravou a levou či horní a dolní část kompozice. Uspořádání sestavy 
je zajímavější, ale nenarušuje celistvost. Do popředí vystupuje výtvarný záměr a 
zdánlivě jednoduchá kompozice dostává vzhled grafické značky, která je výborně 
čitelná a současně uzavřená, hotová. Tento kompoziční vztah se uplatňuje 
především v dekorativních úlohách a v designu. 
Relativní nebo také volná symetrie se běžně objevuje v malířství a sochařství, 
kde dává kompozici vyváženou harmonii, stabilitu a současně jistou dynamiku a 
hravost, příbuznou lidskému vztahu ke světu. Osa souměrnosti zde může, ale také 
nemusí, procházet středem formátu. Podél ní leží prvky příbuzných hodnot nebo 
velké plochy, které autor citlivě vyvažuje. Také obměny lineárního, tvarového a 
barevného rytmu přispívají k pocitu volné symetrie. Tyto sestavy, ač harmonické, 
nabývají na aktivitě, vyjadřují pohyb, budí zájem. Proto jsou bližší našemu hledání 
výrazových hodnot, než sestavy přísně symetrické, které vyjadřují jen klid a 
neměnnost. 
Asymetrie je opakem, protipólem symetrie. Dynamické řešení nabízí již změna 
Průběhu osy (deformování nebo vychylování mimo optické středové pásmo). 
Asymetrická sestava je labilní, padá, hroutí se, plochy se rozpadají do plošek a 
jiné zůstávají vcelku. Pokud symetrická kompozice souvisí s harmonií, pak 
asymetrická kompozice je disonantní a působí naléhavě. I v asymetrii však lze 
někdy vycítit přítomnost skrytého řádu, třebas řádu přírodního (roztrhané oblaky, 
erodované skály). Se skutečnou disharmonií se setkáváme jen velmi vzácně. 
Tam, kde se celé plochy tříští v drobných tvarech, symetrie nebo asymetrie ploch 
mizí a objevuje se textura, faktura nebo šrafura jako plocha plná vibrací. I ta však 
může být podrobena symetrii nebo jinému výtvarnému řádu. Asymetrie je opakem 
symetrie (nerovnováha, nesouměrnost, nevyváženost, neklid). Dominantní 
uplatnění nachází ve volné tvorbě, oblíbená byla v baroku, rokoku, secesi, a 
módních směrech 20. století. 

K symetrii a asymetrii patří další, pro ornament nepostradatelný výrazový 
Prostředek - variace Variací rozumíme obměnu prvků, jeho tvarové, barevné i 
Proporční přehodnocení. Umožňuje-li charakter výchozího prvku takové řešení, 
mluvíme o variabilitě Jednotlivé druhy symetrie můžeme vzájemně variovat a 
kombinovat To už samo o sobě značně rozšiřuje možnosti dekoru a ve spojení s 
ostatními principy výstavby se variabilita rozrůstá takřka neomezeně. 
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Symetrie a věda 

Symetrií útvaru nazýváme shodnost zobrazení, které zachovává vzdálenost 
libovolných dvou bodů, která zobrazí tento útvar na sebe. Konečné grupy symetrií 
nazýváme bodovými grupami. 

Grupa je jeden ze základních pojmů algebry, ale nalezl uplatnění v mnoha 
dalších disciplínách (matematických i nematematických). Můžeme se s nimi 
setkat také v kukátku kaleidoskopu, při studiu sněhových vloček, včelích plástů 
rostlin apod. 

Matematická definice 
Nechť G je neprázdná množina s binární operací *. Řekneme, že dvojice 

(G, *) je grupa, jestliže platí: 
1) (u*v) * w=u*(v*w) pro všechna u,v,w G 
2) 2) existuje prvek n G takový, že n*u=u=u*n pro všechna u G 
3) ke každému prvku u G existuje prvek u"1 G tak, že u*u"1 = n = u"1*u, kde n 

je prvek z 2) 
Teorie grup slouží k pochopení stavby molekul a jejich chemických 
vlastností. Bodové grupy se také používají v kvantové mechanice pro 
popis elektronu při průchodu krystalickou mřížkou, kdy se výpočty díky 
symetrii molekul podstatně zjednodušují. Lze je uplatnit i při studiu 
vlastností malých kmitů symetrických molekul nebo při vytváření 
ornamentálních vzorů na kulové ploše. 

Palác v Alhambře byl vystavěn ve 13. století a ve století následujícím byl 
vyzdoben překrásnými mozaikami. Mozaiky byly zpřístupněny veřejnosti až v roce 
1943 a o dvacet let později si matematici začali všímat komplikované struktury 
(vzorování) těchto mozaik. V 19. století se v algebře začal postupně vynořovat 
Pojem velmi abstraktního matematického objektu (struktury), který dostal název 
grupa. 

Koncem 19. století byla objevena nyní 
dobře známá souvislost teorie grup s 
krystalografií, s různými typy symetrií krystalů. A 
byla provedena náročná úplná klasifikace všech 
grup symetrií v rovině a v prostoru. V rovině je 
takových grup přesně sedmnáct. Roku 1891 
ruský geometr E.S.Fjodorov poprvé popisuje 
nekonečné tapetové grupy symetrií a stanovuje 
jejich počet na sedmnáct. G.Polya dokázal roku 
1924, že existuje právě sedmnáct tapetových 
grup symetrií (čtyři neobsahují otočení, pět 
obsahuje pouze body řádu 2, tři pouze body řádu 
3 , tři body řádu 4 a dvě body řádu 6). Tyto objevy 
ornamentálních grup je možno považovat za 
Jdeální ukázku propojení matematiky s uměním. 
v roce 1965 odhalila Edith Múllerová v 
Mozaikách Alhambry jedenáct těchto grup. . 
později pak významný geometr Coxeter našel další dvě. O zbývajících čtyřech 

vzor i vertikálním zrcadlením 

vzorirctKl 

^ tm ^ mr w^ 
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panovalo shodné přesvědčení, že tak komplikované grupy se v mozaikách 
Alhambry nevyskytují. Jenže v r. 1986 odhalil Rafael Pérez Gómez v mozaikách i 
tyto čtyři zbývající grupy (v mezinárodním značení nesou kódové označení p2, pg, 

pgg a p3m1). Takže Arabové znali úplnou klasifikaci 
grup symetrií roviny. 

1)11111 Od počátku vytvářeli lidé dekorativní vzory. 
Nejrozšířenější systematické použití dekorativních 
vzorů je zároveň nejjednodušší - vytváření 
lineárních vlysů. Existuje pouze sedm lineárních 
struktur, pomocí kterých můžeme vytvořit použitím 
dvou barev vlys. Celkový počet struktur, jejichž 
opakováním vytvoříme vlys na rovinné ploše je 
sedmnáct. (Je li počet barev, které použijeme, C, 

J Í l i n r H T ^MT m n o ž s t v í různých vzorů 7, je-li C liché číslo 17; 
k ^ k J K pokud C dělíme 4 a zbytek je 2; a 19, je-li C přesně 

dělitelné 4). Pokud použijeme na vlys jen dvě barvy, 
existují pouze čtyři základní složky, kterými 
vytvoříme opakující se struktury. První z nich je 

translace - posunutí. Druhou je zrcadlení kolem vertikální nebo horizontální osy. 
Třetí je rotace - otočení o 180 stupňů kolem pevného bodu. Čtvrtým je sestupové 
zrcadlení, které se skládá z posunutí vpřed a zrcadlení obrazu kolem přímky 
rovnoběžné se směrem pohybu. Tyto čtyři operace lze vzájemně kombinovat 
Pouze sedmi způsoby tak, že vznikají opakující se vzory. 
u tapetových vzorů máme více možností, i když kombinujeme jen tyto základní 
Postupy - translaci, zrcadlení, rotaci. Všechny již pravděpodobně znali už 
starověcí Egypťané. Kteroukoli strukturu můžeme kombinovat dále s ostatními v 

nekonečném počtu různých permutací. 

na pore*l*nu 

>G>GOG>í> 
" • a y — " * . . * ™ (III) < ™ i ' • " O " ™ " 

U E f c J Q Q t i U M ® P o u ž i t í symetrické teselace je 
H i i i i i i i i im i immi ím i V ý z n a m n ý m ^ e m abstraktní dekorace 

Alhambry. Tento pojem označuje 
překrytí nebo vydláždění celé plochy 
tvary, které se vzájemně nepřekrývají. 
Pravidelná teselace využívá pouze 
jednoho tvaru dlaždice, polopravidelná 
používá více než jeden. V tapetové 
symetrii se tento vzor opakuje všemi 
směry, nahoru, dolů i do stran. Ve 
frýzové symetrii se základní motiv 
odráží nebo otáčí, ovšem bez dalšího 
opakování. Matematik George Pólya 
dokázal, že existuje devět základních 
frýzových vzorů a sedmnáct základních 
tapetových. Asi nejzjevnějším 
případem teselace v Alhambrě jsou 
dlaždice použité v nejrůznějších 
obkladech stěn, kde má opakování 
určitého vzoru za cíl dát odpočinout 

/I^awIVW/INW/A^ 

,ax»lr«i«M< ,e* 
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oku. Tento druh generování vzorců v sobě má jistou hravost - zejmena pak v tom, 
že je často velice obtížné určit, co se nachází v popředí a co v pozadí Tato 
hravost silně přitahovala holandského malíře M.C. Eschera, který proslul svým. 
paradoxy. Escher se vyznával z lásky k maurskému uměni jeste predtirr^ nez 
Alhambru vůbec navštívil. Poprvé tu byl v roce 1926 a pak znovu roku 1936. 
Nicméně i když maurské postupy velmi obdivoval, litoval, ze ve vzorcích 
nepoužívali 
figurativní motivy. au1*mbha o>ao<hk*j 2,í 5 

Právě tím proslul on 
sám - Escher ve 
svých obrazech 
vytváří komplexní 
vzorce kombinací ryb 
a ptáků nebo 
černých démonů a 
bílých andělů. 
Během posledního 
století se studium 
teselace stalo 
významným polem 
matematického 
bádání, což jen 
potvrzuje výrok 
malíře Torna 
Phillipse :"Stejně 
jako se umění skrývá 
všude v 
ornamentech, tak i 
věda nachází mnohé 
ze svých formulací v 
ornamentální praxi. 
Implikace mapové 
teorie, herní teorie, 
topologie i teorie 
traktátového chaosu 
se všechny skrývaly 
v ornamentu a 
čekaly, až je tu věda 
objeví." 

M.C.Escher, Geometrické vzory z Alhambry 
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Tapetové vzory 

mozaika z Pompejí 

francouzská vitráž 

(IX) malba na Indické (hindské) 
váza 

í | ě | í l í t » t « | s t « l » 

ítí|í|i|I|Tt«t«t«t 

(XI) mozatová podlaha, 
bapbsterium ve Florencii 

P<«ká glazovaná dlaždice (XIII) novodobý ornamentální vzor 

Pwsfcý Iluminovaný 
rukopis 

(XV) francouzská renesanční 
náslénná malba 

stropní dekorace z Théb (X) egyptský strop 

vzor z arabského plátna (XII) stropní dekorace z egyptské hrobky 

JT 6 r i i 
rí\ 
t l i 
r l i 

r i v 
r i t 
r i t 
r£v 

r ! r ! i 
l i l i í 

arabská mozaika (XIV) |apon«ká váza z tepaného železa 

f í w Á m í 
obloženi z Alhambry (XVI) novodobá anglická dlaždice 

byzantská mozaika, Santa (XVII) perský Iluminovaný rukopis 
Marta ki Araooeli, film 

a t íz: 
l _ J , t 
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B. ih Ě í 

•Byptskávlnéná tkarona (I) 
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®3?STsr 
modWabnl kotoefec 

z Akhal Tekka 
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(V) 
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Cl 
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francouzský stfedovéký 
násténný ornament 

sttedovéfcý nominovaný 
rukopis 

fr W W W M 

BHH 
dekorace ze cvfldů arkád 

fiSás 
ze 16 sloteti (vil) todtte za 18 elotetl 

mmmms 
mmmm 
mmmmm 

m m m . 
'mmmm, 
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(II) koberec z Ghordes 

vzor z egyptské rohože (IV) llrázský koberec 

f T V V W 

mozaiková podlaha. (VI) francouzský renesanční 
bsptisterl um ve Florencii 

^ /i h " * ' 
némecká renesanční výthr- (VIII) 

ka (Bavorsko) 

maurské hedvtol 
ze 14. s 
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Elementární geometrické tvary vznikají v raném vývojovém stádiu jedinců i 
společenství jako pokusy vyjádřit historicky i ontogeneticky nejčastější představy o 
silách, které ovládají přírodu a život. 

Mnoho abstraktních prvků vzniklo postupnou deformací motivů vytěžených 
z přírody. Z kreseb hadů vznikaly spirály, čtyři postavy sedící u čtvercového stolu 
byly přetvořeny v maltézský kříž. Vedle odvozené abstrakce existovalo skutečné, 
ryze abstraktní umění, založené na nezobrazujících liniích. Nejprve se objevují 
vrypy napodobující vrypy vzniklé vykosťováním masa. Pak se vrypy seřazují a 
tvoří šrafování ve dvou směrech, čímž vznikají plochy pokryté čtverečky a křížky. 
Tak postupně vznikly abstraktní motivy, nezávisle na schematizaci realistických 
forem. Abstrakce byla později vlastní celým zemědělským říším. 

Geometrické tvary jsou názornými abstrakcemi a v podstatě usnadňují 
vnímání.Třebaže jsou samy o sobě považovány za výtvarné reprezentanty 
racionalistického přístupu ke skutečnosti, mají své expresivně symbolické kvality -
útvary s úhly, mužský princip, agresívnost, průraznost, útvary bez úhlů, ženský 
Princip, poddajnost. 

Paleolitické umění uplatňovalo čistě abstraktní a geometrické motivy -
čárky, kosočtverce, shluky teček, krokvice, vlnovky nebo kroužky, například na 
záhadných hůlkách zdobených spirálami, nalezených v Pyrenejích. V umění 
evropského neolitu nacházíme snahu po důsledné geometrické stylizaci a svými 
abstraktními kompozicemi. 

V mezolitu se v Evropě a Asii vytvořila tři podnebná pásma. Geometrický 
styl najdeme od severu k jihu ve všech podnebných pásmech, naturalistický sloh 
se zvířecí tematikou pokračoval jen v arktickém pásmu. Figurativní umění vznikalo 
hlavně v teplém pásu. Typickou zvláštností našeho mírného pásu se tehdy stala 
výrazná a trvale převládající snaha po geometrismu a abstrakci, nebo alespoň po 
krajní stylizaci. Na obrovské rozloze euroasijských plání se postupně uplatňovaly 
realistické tendence působením různých okrajových vlivů, zejména obou 
nejzazších, čínského a západoevropského. Přitom však bylo toto figurativní umění 
Poznamenáno hojností geometrických motivů nebo stylizací zaměřenou k určité 
přísnosti. Podobné okrajové vlivy napomáhaly ve střední Evropě dalšímu rozvoji 
neolitického přínosu. Čína vtiskla definitivní výraz tomuto stepnímu umění, jehož 
odraz je možno najít na západě, a to jak v křivkových a zvěrných motivech 
keltského umění, tak v proplétaných ornamentech románských hlavic a 
fuminovaných rukopisů, kde jsou motivy zvířat ještě častější. 
V neolitu se rozvinulo tkalcovství a hrnčířství, čímž byl vytvořen základní soubor 
výrobních technik, jejichž výzdobné styly, převážně geometrické, se až dodnes jen 
málo změnily. 
Předení a tkaní měly rozhodný vliv v dějinách lidstva. Také první zdobená 
keramika používala ornamentů geometrického a pletencového charakteru, v nichž 
se opakovaly vzory a barvy osnov různých tkanin, stylizované přepisy náhodných 
technických prvků (manuální a vizuální návyky, které přišly s novými objevy -
splétání slámy, keramika, tkaní látek). 

Přechod z pravěku k období velkých říší přinesl značný pokrok v umění. 
Začínala se organizovat plocha vymezená pro výzdobu. V nejstarších výtvorech 
se ještě udržoval zvyk umísťovat jednotlivé postavy bez rozdílu vedle sebe. Ale 
vznikala již také díla, kde bylo místo pro výzdobu vymezeno rámováním a kde se v 
kompozici samé uplatňovaly vertikály, horizontály a osy souměrnosti. 
Zákony pravidelnosti, symetrie a geometrie, jako u ornamentálních zářezů, se 
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projevují také v první architektonických uspořádáních (např. Stonehenge -
střed.kruh, osa, rytmus). 

Geometrickou výzdobu v podobě křivek a oblouků najdeme i na menhirech 
a dolmenech, ale objevila se také v Egyptě a Mezopotámii. Na Západě byla 
rozšířena v eneolitu. Nacházíme ji rovněž ve starší době bronzové. 

BOD 

Keramika z Vaux a Borsetu, neolit 

Bod je geometrický útvar, který nemá šířku, délku ani výšku. Vyznačuje 
jediné, ideální místo v ploše nebo v prostoru, které nelze zaznamenat, ani 
výtvarnými prostředky vytvořit. 
Bodově může působit i jakýkoliv geometrický prvek, který je v prostoru nebo na 
ploše a představuje útvar relativně malých rozměrů, který na sebe soustřeďuje 
převážnou část pozornosti. Přitahuje pozornost, má vlastnost působit centricky 
dominantně. Nese náznak kvalit větších tvarů a umožňuje řešení výtvarných 
vztahů. 

Bod sám o sobě neznamená 
příliš, ale jeho opakováním 
vzniká už působivý dekor, jehož 
se užívalo například v 
sásánovském Íránu a v Číně za 
dynastie Tchang. 
Bod, tečka je symbol středu, 
stability, soustředění, setrvání 
nehybné trvalosti, podstaty a 
prapříčiny. Je součástí např. 
Čínského symbolu jing a jang. 
Pohybem bodu v prostoru 
vzniká čára. Pohybem čáry v 

prostoru vzniká plocha. 

Anatolský vázaný koberec, 13. -14. 
stol. 
Vzor antických mozaikových podlah. 
Vzor je pravidelný, i když můžeme najít 
malé odchylky od přísného řádu (v 
barvě a ve vzoru) a tak ho oživuje. 

Milena Olivová, Válečná stezka, 2003 
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U Vyšívání je motiv rvzčíeňován na určitý počet 
bodů, podle požadavku jemnosti a detailnosti 
pracuje vyšívání se standardizací prvotního 
motivu. Veškerá úprava předlohy se děje v 
závislosti na úrovni rozlišení v horizontálně 
vertikálním řádu. Křížkové vyšívání může svým 
vzhledem připomínat dnes retrospektivně módní 
počátky počítačové grafiky s charakteristickým 
nízkým rozlišením detailů v důsledku s poněkud 
převládajícím dojmem rastrovitosti nad 
nápodobou. 

Jiří Mrázek, Čtverečky, 2001 

Čtverečky zkoumají vztahy mezi malými 
barevnými plochami, vyplňovanými do 
čtvercové sítě podle daného pravidla -
čtverečky jedné barvy se smějí dotýkat 
pouze rohy, nikoli stranami. 

LINIE 

Část zdiva chrámu v sumerském Uruku. Kolem 3000 př. n. I. 

Rozlišujeme dva základní druhy linie - přímku a k ř t o 
Přímku tvoří přímočarý pohyb dvou bodu.vprostoru.^Přímka teoret.cky 

nemá začátek ani konec. Podle toho, zda mají dve p r . ^ k y s p ^ 
rozeznáváme různoběžkv a rovnoběžky. V prirode je clovek obklopen prevázne 
k ř i ^ ^ j útvTiy.^en ^ ^ č ^ ě se v přírodě setkáváme s absolutním tvarem přímky 

"" ̂ " ^ a T p L S o ^ v ý t v a r n o u kvalitu považujeme orientaci Nnií. H — l a 
vWolává dojem klidu, vážnosti a statické rovnováhy má 
vzbuzuje dojem růstu, lehkosti, štíhlosti, vznosnosti. Šikmá přímka zpusobuje svou 
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orientací napětí, zejména vzhledem k vertikále. Diagonální prvky jsou svou 
povahou dynamické a neklidné. 

Horizontála je symbol pasivity a pasivní ženské, lunární životní a kosmické 
složky, ale také roviny, na níž se odehrává aktivní pozemský život, jehož je také 
časovou osou. Horizontála vyvolává při vnímání dojem klidu, vážnosti a statické 
rovnováhy. V přírodě odpovídá plynulé linii rovin a horizontu. Je vizuální 
základnou všeho, z čeho se vyvolává statická podmínka. 

i 
tfV 

N A ' A n É T ^ ^ A r 

v—O -^^v/vr 
— ^ — J P L a. c 

Ladislav Daněk, Bez názvu, 1991 

A 
Václav Malina, Jazzová partitura, 1993 

"Myslím si, že v principu ornamentu je 
obsaženo něco obecnějšího, co je vlastní 

všem lidem, jistě to souvisí s biorytmy 
našeho života - jako je tep srdce, dýchání, 

chůze atd. a v tom má ornament spojitost s 
hudbou, především její rytmickou složkou. V 

mých obrazech jde spíš o rytmus než o 
mechanické opakování nebo symetrii, i když 

v některých případech používám totožných 
motivů a jejich otáčení, objevují se v nich 

prvky repetitivnl, jednoduchost a znakovost, 
píošnost...., což je charakteristické i pro 

ornament." Václav Malina 

(Ormament v současném umění, str. 24) 

Vertikála je symbolem aktivity a 
aktivní mužské, solární životní a kosmické 
složky, vzepětí, osvícení, ale také, v 
obráceném směřování dolů, symbol 
ponoru do hlubin podsvětí, lidského nitra, 
nevědomí, primárně přírodního a 
neindividualizovaného. Vzbuzuje dojem 
růstu, lehkosti, štíhlosti a vznosnosti. 
Zvyšuje účinek výšky, má dominujíc^ 
charakter. V přírodě se její tvar odráží ve 
tvarech stromů, rostlin. ě t í z e jména vztahem vychýlení k 

šikmá přímka způsobuje P ^ f a S femXek l i dné . 
vertikále. Diagonální p r v k y v j ^ o v a n o u k ř j v ku_ j e 
Lomená linie, která je ob^klepovazovan ^ b ý v á e m o t i v n ě 

projevem racionality, v protikladu k v nov , j j b o | j z u j e t a k é m u ž s k ý p r v e k 
interpretován za měkký. Ostrost proti me ^ ^ s k o n k r é t n ím i předměty. 
Proti ženskému. Výrazovost křivek se v ^ 
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Oblouk, pokud je vyklenutý směrem nahoru, navozuje pocity podpírání anebo 
naopak působení svislých sil směrem vzhůru. Opačné vyklenutí zase princip 
nádoby. 

Kříž 
Kříž je základní a původní grafická značka. Je stejná jako archaický znak 

pro hebrejské písmeno tav, poslední písmeno hebrejské abecedy. Hebrejské slovo 
tav znamená kříž, ve smyslu znamení či značky, slovo používané mimo jiné také 
pro náhrobní kámen, mohylu či hrob, které označují místo uložení tělesných 
pozůstatků. Kříž, jako značka obecně, má tak k hrobu původnější vztah, než se 
stal v rámci křesťanské symboliky symbolem smrti a vzkříšení. Ve znamení kříže 
se snoubí dva rozměry - vertikální a horizontální. Horizontální symbolizuje vše 
ležící, pasivní, ženské, pozemské, konečné. Vertikální směr značí naopak vše 
vztyčené, stojící (a tedy stálé), aktivní, nebeské, vztahuje se k falickému symbolu, 
mužské energie. Je-li kříž umístěn nad obrazcem, značí dokončení, dosažení 
dokonalosti. 

Lomená linie a meandr 
Lomená linie je složena z úseček různých poloh, přičemž má neomezené 

možnosti vývinu. Lomená linie se vžila ve faronském Egyptě, kde byla znakem pro 
vodu, setkáváme se s ní však i u četných národů a v různých dobách, od 
románské Francie až po hrnčířství neolitické Číny. 

Pás z pravoúhle lomených linií se nazývá meandr. Je častý na řeckých 
vázách s geometrickým dekorem, v předkolumbovském Mexiku nebo na 
japonském textilu. V základní podobě je pravoúhle zalamovaný (zubový meandr) a 
tvořený jednou linkou. Složitější podobou je meandr tvořený dvěma a více linkami, 
někdy složitě propletené. Může být komponován vpravo i vlevo. Dalším druhem 
meandru je spirálový meandr (běžící vlna), v základní podobě souvislá pravidelná 
vlnovka. Z ní vznikl meandr nazývaný přepadávající mořská vlna. 

Petr Kvíčala 

" Ornament - znak je detailní studil světa, 
ve kterém souvisI všechno se vším. Bllžt 
se elementárnímu vizuálnímu znaku. 
Ornament je projevem vůle pochopit 
zákonitosti přírody. "Martina Vítková 

[15151515151 
řecký typ meandru 

Kamenná mozaika, sídliště Mitla, 
mixtécká kultura, 14. -16. stol. n. I. 
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Název meandru je odvozen od klikatého toku řeky Maiandros (dnešní Mendres), 
protékající mílétskou nížinou v Řecku. 

Křivka 
Křivka je dynamický útvar. Můžeme rozlišit dva druhy křivek, ty které mají 

původ v přírodních útvarech a ty, které jsou racionálně vytvořené, kde tvar je 
výrazem poznaného zjevného zákonitého matematického pořádku, který je možno 
mechanicky zkonstruovat. 
Sinusoida, vlnovka se užívala k lemování například v umění románském nebo 
čínském. 
Značné oblibě se těšila spirála, která se velmi rozšířila, a je charakteristická pro 
egejskou a mykénskou kulturu. 

Spirála 
Spirála je vysoce komplexní symbol užívaný od starší doby kamenné. 

Objevuje se v předdynastickém Egyptě, na Krétě, v Mykénách, Mezopotámii, Indii, 
Číně, Japonsku, předkolumbovské Americe, Evropě, Skandinávii a Británii. 
Spirála, závitnice, je neuzavřená linie nekonečně obtáčející pevný bod (osu). 
Může být levotočivá nebo pravotočivá, a tím je i vázána na význam levé a pravé 
strany. Je jedním ze základních výtvarných a významových prvků. Je odvozena z 
Přírody, např. z ulity, vodního nebo vzdušného víru. Má mimořádný symbolický 
význam ve všech světových kulturách, v nichž zobrazuje časové a prostorové 
Představy o vesmíru a dění v něm, především představy o dynamickém odvíjení 
změn, jejich souvislostech a vztahu k poznané neukončenosti proměn. Ke spirále 
se proto vztahuje kosmologická představa nehybného středu (stálosti) a zároveň 
Pohybu (proměnnosti) a tím i trvalosti a opakující se změny na stále nové, vyšší 
úrovni. Ztělesňuje různými způsoby solární a lunární mocnosti, vzduch, vody, 
burácející hrom a blesk, vítr, mohutnou tvůrčí sílu, rozpínání a smršťování, 
labyrint, bludiště. Může být zobrazena velmi jednoduše, ale i složitě, rozložená do 
vlnovky ( v tomto pojetí součástí symbolu jing a jang), překřížením vlnovek (kolo 
buddhistické vlnovky, svastika), složením (zvěrokruhový znak Raka). Znamená 
obecně také kosmickou energii, ať je zobrazována geometricky, nebo jako flóra či 
fauna (lotosový květ, starověký východní strom života nebo jako hadi ovíjející 
cadudeus, jako had ovíjející kmen křesťanského stromu poznání apod.) Znamená 
kosmický řád - s touto představou jsou spojeny labyrinty (Mezopotámie, 
Středomoří babylonská věž, půdorysy měst, mešity). Spirálu znaly severské 
evropské národy jako ohňový a sluneční symbol (sluneční vůz z Trundholmu), 
objevuje se v Podunají na spirálové keramice, ve Středomoří v mykénské 
ornamentice a řeckém vázovém malířství, je prvkem sloupového řádu (jónská 
hlavice). Také v antickém umění znamená spirála řád, spojovaný se slunečními 
božstvy, Apolonem a Perseem. Nezvládnutý řád naproti tomu zobrazují u Medusy 
vlasy v podobě různě se svíjejících se hadů (Berním), nad Medusou právě^ 
perseus zvítězil Středověké umění přeneslo spirálu napr. do katedrální ruz.ce, 
P°užilo ji v iluminacích, jako koncových zavinutí biskupských holí. V renesanci se 
^Pirála stala součástí kontemplativního uzlu, prostorové rozvinutou nad a pod 
horizontálu ji použil Botticelli (ilustrace k Dantovu Peklu), 
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Spirálový ornament zdomácněl v Eurasii od řeky Chuang che 
po Loiru. Obzvláštní záliba zemědělských civilizací ve zdobení 
keramiky spirálou je snad ohlasem kultu vody a deště, 
nezbytného a blahodárného pro úrodu. Dynamický motiv 
spirály se vrcholně uplatnil v bronzovém věku severských 
oblastí jako nepostradatelná součást výzdoby štítů a velkých 
kovových nádob. Spirála je základním motivem velkého 
kotouče, který je součástí Slunečního vozíku z Trundholmu. 
Tento bronzový kotouč, symbolizující slunce a pokrytý zlatou 
fólii, na níž jsou vytepané spirály je zároveň symbolem pohybu 
a života. 

Spirály a diagonály na neolitických nádobách 
Dálného východu vypovídají o pohybu nebeských 
těles v čase, o jeho rytmu, stoupání, klesání, o rytmu 
spojeném s rytmem polních prací. Je v nich zřejmě 
zapsána organizace nebe a země, ale i cyklus roku, 
měsíce a dne. 

Krétská váza s motivem chobotnic. 

Zásluhou námořních styků měla krétská 
kultura vliv jak na severovýchodě, kde 
dospěla až k Černému moři, tak na 
západě, kde pronikla do nejzazší 
středomořské oblastí. V téže době se 
obohacuje rejstřík výzdobných motivů -
všude se uplatňují dynamické prvky, 
voluty, spirálové růžice a spirály, které 
přecházejí z jedné formy do druhé. 
Vyskytuji se na sebe navazující spirály, 
rozvíjející se v protilehlém směru, které 
snad původně symbolizovaly oheň 
nebo blesk. Objevují se jako odkaz 
kykladského neolitu v Egyptě a v 
oblastech keltské kultury. 

Koruna, Kultura Chimú, 16. stol. n. I. 

Vzor stylizovaných vln nás odkazuje k mořským 
vlnám, které symbolizují hranici mezi pevninou a 
mořem, které na obzoru splývá s oblohou. 

V umění předkolumbovských indiánských kultur 
se vyvinula pozoruhodná technika - mozaika z 
ptačích per. Konce pírek se vázaly do látky 
pomocí polosmyčkových oček. 
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Pletenec 
Plpfpnpr ie oáskow ornamentze dvou, tří i více pramenů, jednoduše i 

velmi již v .ndii a Přední A s . By W ^ p ř e ^ a v o u 
dvou spletených hadů. Užívalo se jich v orientálním 
umění ale i později, byl součástí dekoru nádob jejichž obsah mel ochranovat. Byl 
rovněž součástí architektonické výzdoby jako 
Augustae), byl motivem okrajů mozaik a výjevu v nástěnném mal.rstv. (Pompeje), 
rozšířil se v římském umění a v umem římských _ — _ _ 
provincií (keramika císařské doby). 
Významným ornamentálním prvkem se stal v 
germánském umění na všech jeho územích, 
Keltové jej rozvíjeli i na Britských ostrovech. 
Objevuje se také ve středověku a to i v knižní 

malbě, na tesaných irských křížích i v _ ^ ^ ^ ^ H B H ^ H i 

uměním ovlivněným tvorbou kočovníků ze stepí t ^ S ^ ^ ^ ^ ^ y 
Střední Asie. Od 5. do 9. stol. se dostávaly do W ^ -
Popředí vlivy, které omezovaly zobrazující z Evangeiiáře z Kellsu, 800 n. l. 
umění, zvlášť zobrazování člověka. P etenec 
se tedy stal vhodnou ^ ^ ' ^ ž e ^ n a m u polynéských ostrovanů, na 
vzkřísily dynamické uměn^ ktere mu^eme najit p ^ ^ ^ ^ 
kovových výrobcích od Kréty az po stepm u.. 

• mi • • • • 

Kruh je univerzální symbol 

Symbolizuje nebeskou jednotu sluneční 
cykly, veškerý cyklický pohyb, dynamismus, 
nekonečný pohyb, dokončení, naplněn , 
boha. Kruh s tečkou uprostřed znázorňuje 
úplný cyklus a cyklickou dokonalost, je icm 
symbolem všech slunečních bohu. 
Soustředné kruhy mají význam solární i 
"unární, představují oblohu, nebesa, rozaiin 
stádia nebo stupně projeveného bytí-
soustředné kruhy označují minulost, v Jgn Ambrůz Malé krUhy, 1993- 199b 
Přítomnost a budoucnost, tři sféry zeme 
vzduchu a vody, světy nebe, zeme a peKia, d y n a m i k u usmiřováni 
Měsíční fáze, vycházející, poledni, z ^ J ^ a r ý c h kulturách kosmolog.ckym 
Protikladů. Kruh se čtvercem jsou v mnoha st ry 
p r a ž e m světa - představují nebea ze™. n a p ř í k , a d n a kyperské 
V nejrůznějších oblastech je používán kruh j a K ^ ^ ^ ^ u j a p o n s k y c h 

keramice, nebo k vymezení plochy sjíny 
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Čtverec vymezuje především plochu zdobenou jinými motivy, jako například 
na renesančních kazetových stropech. 

Kosočtverec se vyskytuje na četných nádobách z rané doby dějinné nebo 
na čínských bronzech z období Šangů. Slouží rovněž k vymezení plochy. 
Totéž se týká motivu šachovnice, jež se hojně uplatňuje v textilním umění od 
faraónského Egypta až po op art. 

Šachovnice je geometrický ornament sestavený ze čtverců nebo krychlí. Byl 
součástí už starověké orientální ornamentiky. Vyjadřuje rozmanitost, dualismus v 
jevovém světě, světlo a temnotu, den a noc. 

Trojúhelník je výzdobným prvkem dlažeb i látek. Symbolizuje hory na 
keramice z neolitické Číny i předdynastyckého Egypta. 

Šestiúhelník, osmiúhelník a jejich kombinace se často objevují v užitém 
umění islámu. 

Radana Lencová, Vitráž - igelitáž č.4, 1999 

Radana Lencová, Bonbonierová vitráž I, 2000 

"Vyrábím věci jakoby z jiného světa, z jiné 
kultury, a přece vím, že sem patří, právě sem, 
právě teď. Nacházím se skrze různé 
ornamenty, procházím jejich středem, jako 
když procházíte branami...Cítím se být ve 
všech stejně doma. Chci vám dát ochutnat 
jednoduchost ornamentu, jednoduchost 
radosti." 

Radana Lencová 

(Ornament v současném uměni, str. 24) 

mozaiková výzdoba paláce, Alhambra 
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Islámské umění 

Islámské umění užívá hojně systému mřížky 
s mnohoúhelnými základními prvky, zvláště v 
architektonické výzdobě, ve dřevě, ale i v 
miniaturách rukopisů Islámští umělci vytěžili z tohoto 
systému se značným důmyslem téměř vše, co je s to 
poskytnout. Čtvercová síť vychází ze čtverce nebo z 
osmiúhlé hvězdy. Pravoúhlá síť vychází z 
pětiúhelníku s horizontální základnou. Na podkladě 
těchto systémů došlo k neobyčejnému rozvoji forem, 
které vznikají jaksi automaticky jedna z druhé.. 
Najdeme některé trojúhelníkovité mřížky, které mají 
vlnovkovitou základnu a v jiných případech je mřížka 
členěna další mřížkou stejného nebo odlišného 
druhu. Pod zjevným zmatkem se skrývá řád. Linie 
mřížek buď tvoří samy o sobě dekor, pokud jde o 
mřížky viditelné, jako například u dlažeb a 
keramických obkladů stěn, anebo nejsou viditelné a 
jen vymezují místo výzdobě, která se na první 
pohled zdá rozvržena nahodile, ale její opakující se 
motivy jsou ve vzájemném vztahu a vytvářejí jakýsi 
podkladový vzor, systém velmi často užívaný na 
středověkých i moderních tkaninách. 

mmmms 
mĚmm 

geometrické prvky v islámském dekoru 
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Africké adire 

Adire jsou africké 
textilie barvené 
indigem. Vytváření 
vzoru na těchto látkách 
se nazývá adire eleso. 
V překladu to znamená 
vyvažování semen do 
látky. Jde vlastně o 
techniku batiky, kdy se 
pomocí vyvažování 
nejen semen, ale i 
kroužků a dalších 
předmětů a šitím (abere 
adire alabere) rezervují 
jednotlivé geometrické 
vzory. Další metodou 
rezerváže je používání 
škrobu, který se 
získává z manioku. 
Vytvářením vzorů se 
zabývají hlavně ženy. 
Každá žena udělá na 
zpracovaný kus látky 
svou značku. Pak 
putuje látka k barvení. 
K barvení se používají 
listy indiga. Do výroby 
adire vstoupila i 
šablona. Výroba šablon 
i vytvářením vzorů 
pomocí šablon je 
doménou mužů. 
Nakonec se dva pruhy 
látky sešijí dohromady, 
aby vznikl dostatečný 
kus pro tradiční 
zavinovací sukni. 

•. .v-. - \v . \v . \ ;v. 
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„Jsme tu tisíce let a před dávnými časy nás učila sama zvířata" (američtí 
Athabaskové) 

Zvířata jsou od nepaměti spojena s životem lidí. Nejen jako zdroj obživy, ale 
figurují také ve stvořitelských mýtech a kosmogenezích téměř ve všech kulturách 
světa. Jsou spojována s nadpřirozenými vlastnostmi, které ovládají přírodní svět i 
osudy lidí, často byla uctívána v podobě božských zástupců a spojenců, nebo se 
dokonce sama stávala božstvy. Skuteční i smyšlení tvorové se objevují ve většině 
mytologií jako posvátné odznaky bohů a bohyň, ztělesňují konkrétní vlastnosti 
připisované danému božstvu. Zvířata doprovázejí člověka nebo mu pomáhají při 
hledání. Zobrazují různé aspekty jeho vlastní přirozenosti nebo instinktivní a 
intuitivní síly přirozenosti, které jsou odlišné od intelektu, vůle a rozumu. 

K nejstarším důkazům vztahu člověka ke zvířatům patří nástěnné malby v 
jeskyních, které vytvořil před více než 20 000 lety člověk kromaňonský. 
Před více než 10 000 lety začali lidé v úrodné oblasti Středního východu pěstovat 
trávu, ze které se nakonec stala pšenice. Zvířecí kosti, nalezené v jejich osadách 
dokazují, že i tito lidé si maso obstarávali lovem. Domestikace zvířat započala asi 

o 1000 let později. 

Přírodní člověk považuje zvířata za 
sobě rovnocenná, anebo dokonce 
nadřazená, a to nejen hrubou silou, 
ale i inteligencí. Přírodní člověk si 
dává jména zvířat, přijímá na sebe 
zvířecí atributy, jejich kůži, zuby, rohy. 
Jestliže jej rozhodnutí nebo nutnost 
nutí, aby jim vzal život, cítí povinnost, 
aby to s ohledem na svou vlastní 
bezpečnost udělal důstojným 
způsobem nejen pro živé zvíře, ale i 
pro ducha zemřelého zvířete a pro 

všechna ostatní zvířata stejného druhu, která oplácejí urážku stejně, jako se mstí 
kmen za bezpráví nebo útok na svého příslušníka. Jedním z mnoha způsobů, jak 
se snaží napravit křivdy, které spáchal na zvířecích obětech, je, že projevuje 
výraznou úctu několika vybraným jedincům tohoto druhu, protože takové jednání 
jej podle jeho názoru opravňuje, aby beztrestně zabil všechny ostatní. 

„Raná náboženství vytvářejí vůbec mnoho zvířecích mythů, tam, kde 
náboženské představy dozrály k větší náboženské myšlence, nalezneme také 
zvíře v monumentálním podání, vpojené do božské velebnosti a slávy. U hrubších 
náboženských představ zůstává cit příbuznosti ve stavu syrovějším a podává 
bohatou látku magii imaginativních proměn, počínaje už tím, že z orgánů 
poraženého zvířete přechází něco zvláštní jejich síly nebo schopnosti na toho, kdo 
z nich pojedl." (Čapek, J., Umění přírodních národů) 

Obsahem kosmogonických mýtů je nastolení řádu v dříve chaotickém nebo 
beztvarém světě. Jedná se o vyprávění mimočasové, které se opakovaně 
zpřítomňuje v rituálu. Zvířata a netvoři figurují v mýtech snad ve všech kulturách 
světa. 

Nejčastější představou, odvozenou ze živočišné říše, bývá velké vejce, 
plovoucí v prvotním vakuu či prapůvodních vodách, z něhož se vylíhl vesmír nebo 
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některá stvořitelská božstva. Kosmické vejce, zárodek veškerého stvoření, skrytý 
původ a tajemství bytí. S vejcem jako původce světa se lze setkat v Egyptě, 
Fénicii, Indii, Číně, Japonsku, Řecku, Střední Americe, Fidži, Finsku. 

Na Velikonočním ostrově soupeřili o jarních slavnostech kandidáti na titul 
ptačího muže o získání prvního vejce. Ptačí muž se pak pokládal za vtělení boha 
a po celý rok chránil manu, která zaručovala pravidelný průběh přírodních jevů. 
Podle egyptských mýtů se nejvyšší bůh slunce vynořil z kosmického vejce, které 
vzniklo spojením osmi božstev, představujících síly chaosu. I čínská mytologie 
hovoří o zrození boha stvořitele ve velkém vejci, plovoucím v kosmickém vakuu. 
Tvorové snášející vejce - ptáci a hadi - v mýtech figurují převážně jako kosmická 
zvířata. Ptáci zastupují vyšší, nebeskou oblast, zatímco hadi ztělesňují neklidné 
síly země a podsvětí. Ptáci se objevují v příbězích o stvoření hlavně 
v jihovýchodní Asii. 

Některé národy spatřují v určitém druhu zvířat své předky. Odvozují tak svůj 
původ od zvířete, které symbolicky znázorňují v podobě totemu (např. totemové 
sloupy severozápadních Indiánů). S totemem se ztotožňují; existují tabu 
usmrcování, požívání nebo dotýkání totemu a rituální slavnosti. Takováto 
společenství se najdou většinou u lovců a sběračů, nomádských pěstitelů dobytka 
nebo polousedlých skupin (jako např. australských praobyvatel, Papuánců Nové 
Guineje, severoamerických Indiánů severozápadního pobřeží). 

Příklad velmi těsného sepjetí člověka a zvířete můžeme najít u Eskymáků. 
Obyvatelé arktické oblasti, od Grónska a Labradoru na východě až k Beringovu 
moři na západě, byli svými sousedy nazýváni „Eskimo", což znamená „žrouti 
syrového masa". Oni sami se nazývali lidmi „Inuit". Náboženství Inuitů, kteří žili 
jako lovci a sběrači, se vyznačuje těsným spojením se zvířetem. Každé lovné zvíře 
má duši, se kterou je nutno zacházet s respektem, aby se mohla zase vrátit do 
moře a být znovu chycena. V jižním Grónsku se lebka skoleného medvěda 
v domě natáčí ve směru, z něhož medvědi přicházejí, aby duše zase našla cestu 
domů. Také lov velryb je spojen s velkými slavnostmi. Avšak více než kultovní 
praktiky určují život Inuitů tabu. Jejich překročení přináší ztrátu loveckého štěstí, 
nemoc nebo smrt. Aby ochránili děti před následky porušení tabu, získávají 
prarodiče od šamanů amulety. Šaman (angakok) hraje ústřední úlohu jako 
zprostředkovatel mezi světy. Ve stavu transu může odhalit příčiny nemoci a léčit ji. 
šaman ve stavu extáze opouští svoje tělo. Jeho duše ho opouští většinou 
v podobě zvířete. Často se duše považuje za odraz nebo za dvojníka svého 
nositele. Působí také jako pomocník při lovu a přivolává prostřednictvím svých 
zvířecích pomocných duchů v magických ceremoniích lovnou zvěř. Šedna, bohyně 
moře a paní zvěře pobřežních Eskymáků, žije na dně moře. Když se lidé chovají 
špatně, nepustí ze svého domu žádná zvířata a sesílá mlhu. V takových případech 
k ní musí šaman sestoupit a utišit ji. 

V židovsko-křesťanské tradici byla hierarchie živočichů a nadřazenost 
člověka dána Bohem. Pátého dne stvořil Bůh mořské tvory a ptáky, šestého dne 
..zemskou zvěř" a nakonec člověka, „aby byl jeho obrazem", aby si podrobil zemi a 
Panoval nade vším živým, co se na zemi hýbe". „Ať lidé panují nad mořskými 
rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým 
Plazem plazícím se po zemi." ( První kniha Mojžíšova) 

Nejstarší umělecké projevy, včetně zobrazování zvířat, znamenají 
Především přisvojování Člověk se tak poutá k okolnímu světu a zmírňuje strach, 
který se ho před ním zmocňuje. Snaží se sám sebe promítnout do vesmíru, 
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zanechat v něm svou podobu a zároveň si ho přisvojit, zmocnit se věcí pomocí 
jejich obrazu. Umění je poznamenáno strachem před nadpřirozenou mocností a 
obavou o fyzickou existenci, ale také všeobecnou reflexí hmotného světa. 
Mytologické motivy v umění přírodních národů mohou být vykládány jako 
archetypy lidské duše a tedy chápány jako něco, co je člověku vrozené a jeho 
projevům od dětství již vlastní. 

Zvířata pojatá ornamentálně byla bytostmi zahrnutými do řádu světa. Jeleni, 
gryfové či kočkovité šelmy stočené v kruhu zdobili jako mocné talismany středy 
štítů, koňské postroje, zbraně, šperky. 

Snad největší rozšíření zvířecího ornamentu můžeme najít v euroasijských 
stepích a následně i v důsledku stěhování národů ve slovanské a germánské 
oblasti. Euroasijský styl je uměleckým projevem nomádů různých etnik na území 
od střední Číny až po východní Evropu - Skytů (7- 4 stol .př.n.l) a Sarmatů (do 2 
stol př.n.l) a nomádů uralsko-altajského okruhu. Za vrchol zvěrného stylu je 
považována tvorba Skytů - 5. stol. př. n. I. Nálezy potvrdily znalost zpracování 
kovu, železa, bronzu, zlata, ale také význam koně pro nomádský způsob života, tj. 
pro ovládnutí stád i pro válečnický styl charakteristický velkou pohyblivostí 
válečníků. Obecným motivem je zápas zvířat, motiv kočkovité šelmy, ale i gryfa 
nebo dravého ptáka napadajícího jelena, losa, kozorožce, husu, kachnu. Častým 
motivem je rovněž jelen stočený do kruhu. Stočení je obvyklý zobrazovací způsob. 
Umění bylo původně ovládáno totemistickou kosmologií a kosmogonií -
představou o spojení panenské bohyně a zvířete (mužský prvek) a přesvědčením 
o magické ochranné moci zobrazeného vítězného zvířete. Až mnohem později 
byla Skyty zobrazovaná i lidská postava. Motivy zvířat zdobí střed štítů uzdy, 
koňské postroje, zbraně, šperky. 

Skythové zasáhly hluboko do slovanského období (Dolní Lužice), ve 3.stol 
vznikla na území Gótů geometrická varianta zvěrného stylu, která přešla do 
západoevropského a skandinávského středověkého umění. V 6 stol zvěrný styl 
znovu ožil v Podněpří a Podunají ve slovansko-avarské oblasti. Zápas zvířat se 
později stal důležitým motivem v románském umění (keltský ornament). 
Ovlivnila ale také orientalizující a archaizující tendenci řeckého umění, a také 

Zvířata také využívá heraldika. Vznikla ve 12.století jako způsob snadné 
identifikace protivníků v bitvách a rytířských turnajích. Posléze se však vyvinula 
ve složitý symbolický jazyk který vyjadřoval společenské postavení, charakter a 
ambice nositele erbu Symbolika zvířat a ptáků hraje hlavní roli od dob jejího 
vzniku. Zvířata se využívala pro své tradiční symbolické hodnoty nebo legendární 
vlastnosti. 
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Císařský orel (V. Hollar, 1649) Dřevořez s moravskou orlicí (1556) 

Slezská orlice (pol. 15 stol.) Císařský orel na tisku B. Netolického (1544) 

Erby a znaky kruhového tvaru se vyskytují také v islámském umění, 
zejména ve výzdobě lamp v mešitách. V japonském umění mají erby rovněž 
kruhovou formu. V Evropě se najdou erby především ve středověkém umění. 
Přisvojovaly si je nejen rodiny, ale i země, města, cechy, a jiná sdružení. Tvar štítu 
se měnil podle doby, také podle zemí. Ke štítům se připojovaly různé prvky. 

Japonské rodové znaky 
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Některá zvířata převládala, podle symbolického významu nebo vlastností, 
jež se jim připisovaly. 

Tyrkysová ozdoba z období kultury Mixtéků, Mexiko, 15 stol. 

HAD 

Had se opakovaně objevuje v náboženství, v mýtech i umění, a jeho 
symbolika je velice pružná - může symbolizovat život, smrt, znovuzrození, 
posvátné vědění i posmrtný život. 

Kosmický had, jako primární síla aktu stvoření, se objevuje v mnoha 
kulturách.Had má úzký vztah k zemi a bohům země, had je velmi blízko také říši 
mrtvých a předků. Proto má nadpřirozené schopnosti a ovládá dar věštby. Jeho 
jed přináší smrt, ale ví i o působení léčivých bylin, které udržují život, a je ve 
spojení s bohy lékařského umění. Had, který ovíjí Eskulapovu hůl, je dodnes 
symbolem lékařů a lékárníků. Had má mimoto aspekt démonický, je vychytralý a 
lstivý, je ztělesněním zla, jako např. rajský had v bibli. U Egypťanů byl had Apop 
(řec. Apópis) protivníkem boha Slunce. Na druhé straně byl had často ctěn jako 
posvátný a požíval kultovní úcty, např. v podobě aztéckého boha Quetzalcoatla 
nebo v Indii v podobě nagů (hadích duchů), někde byl had v popředí kultu buď 
jako původ moudrosti a poznání, nebo jako původ smrti a zničení. U kosmologiích 
národů hraje představa světového hada podstatnou roli, např. v severské mytologii 
leží had Midgard v mýtickém pramoři. V Číně se zřídkakdy odlišuje od draka. 

rajského? ó . , . 

Bůh: Nebudete ho jisti, aniž se ho dotknete, abyste 

3,4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrti! 

otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce 
příjemný očima, a k nabyti rozumnosti strom žádostivý, 
vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s 
3,7 Tedy otevřiny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou 
nazí; i navázali listi tikového a nadělali sobě věniků. 
po ráji k větru dennfmu; i skryl se Adam a žena jeho 

Mozaika, 12. stol, katedrála Monreal, Sicílie Jjského. 
3,9 I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi? 
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3.10 Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se. 
3.11 I řekl [Bůh]: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jisti 
zapověděl? 
3.12 I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, [aby byla] se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl 
jsem. 
3.13 I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem. 
3.14 Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Ze jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade 
všecky živočichy polni; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života 
svého. 
3.15 Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem 
jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu. 
Genesis 3,1 -3 ,15 

!• ' i 

Vyřezávané dveře, kmen Dajaků, Borneo 

Ve východní Indonésii jsou velmi časté zobrazení hadů a draků. Od sebe se ale 
moc neliší a označují se stejným slovem - naga. Původní indická naga je 
vícehlavý had z hinduistické mytologie. V Indonésii se projevil také vliv čínského 
draka. Sdílejí také stejný význam jako čínský drak - přinášejí déšť, plodnost a 
omlazení. Jsou také strážci prahů a dveří. 
Naga na Borneu vznikly vlivem zvířecích postav, převzatých od nomádských 
jezdců, které se na Borneo dostali přes Čínu. Některé stepní národy nejprve 
zobrazovaly postavu asa, pes. Ten se znázorňoval podobně jako tygr, kočkovité 
šelma, a na Borneu v oblastech, kde dominuje představa draka, se mluví i o 
tygrovi jako o naga. 
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Mawangtuejský pohřební prapor 
z malovaného hedvábí 
znázorňuje posmrtnou cestu 
manželky markýze Taj (paní Dai) 
a znázorňuje vesmír. Spodní 
část představuje podzemní svět, 
střední část lidský život. Zemřelá 
je znázorněna uprostřed, kolem 
ní klečí příbuzní a modlí se. Po 
stranách se vinou draci, 
prostředníci mezi oběma světy. 
Nahoře se otevírá brána do 
nebe, kterou stráží netopýr. V 
horní části vidíme i slunce a 
měsíc 

Dynastie západní Chan, 1 stol. př. n. I. 
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Had je také neodmyslitelným uměleckým motivem v tvorbě původních 
středoamerických národů. Jeho ohebné tělo je proměnlivé, snadno přizpůsobivé, a 
proto i použitelné jako výtvarná dekorace. Na kamenných zdech starých chrámů 
dostává podobu obruby, vlnovky, ornamentu, vlysu či sloupu. Ve starých kodexech 
je volutou a proudem vody, v El Tajinu je tryskající krví, na stěnách budov v Mitle 
zůstal rozložen do mozaiky a geometrických tvarů. Zdobí zdi paláců v 
Teotihuacánu, vine se Velkým Chrámem aztéckého města Tenochtitlán a jeho tělo 
je možné spatřit na stélách z Copánu v Hondurasu, na palácích v Chichén Itzá a v 
dalších mayských městech mexického jihu. Had tu dostává desítky podob a 
významů. Jeho život je spojován s plodivými silami skrytými v nitru země a 
zároveň je symbolem podsvětí. Je obrazem vzkříšení, nositelem dešťů, hromů a 
blesků, je symbolem dobra i zla, života i smrti. Na 
jednom z mnoha symbolických zobrazení nese 
konec jeho vztyčeného ocasu boha smrti a zároveň z 
tlamy obrácené vzhůru proudí krev a vyrůstá 
kukuřice. Je dárcem vody i strážcem podzemních 
pokladů, jak kořenů rostlin, tak i drahých kamenů. 
Není ani tak bohem jako spíše posvátnou mnohostí, 
základním životním elementem a mízou, kterou je 
vše prostoupeno. Spojuje tiché království smrti s 
životním cyklem vesmíru a vytváří tak vesmírnou 
jednotu v jedné ze svých podob, jako Quetzalcoatl, 
Opeřený had. 

První známé vyobrazení hada se ve Střední 
Americe objevuje u Olméků, a to v prvním tisíciletí 
před naším letopočtem. Had, jako živočich běžně se 
pohybující ve vodním prostředí, byl pro Olméky 
symbolem vody. Jeho protipólem, symbolem Země, 
byl mocný jaguár. V lokalitě Tlatilco bylo nalezeno 
zobrazení jaguáři tlapy ve spojení s hadím tělem -
výraz plodnosti země závislé na životodárné 
tekutině. 

V nejznámější lokalitě olmécké kultury zvané La Venta se později objevuje 
vyobrazení chřestýše s opeřeným tělem, ptačí hlavou a rozeklaným jazykem. Z 
hada-jaguára se stal had-pták, bytost žijící na nebesích a přinášející déšť. Had-
pták je tak zároveň symbolem světa materiálního (země, plodnost, vegetace) i 
duchovního (nebe, déšť). Umístěn do nadzemských sfér, začíná být spojován také 
s nebeskými vodami, hromy, blesky i slunečními paprsky. 

Od 6. století př. n. I. se na mexické plošině začíná rozvíjet kultura 
Teotihuacánu, která opeřeného chřestýše přejala do své náboženské symboliky. 
Ze zdí proslulého chrámu Quetzalcoatla vystupují poměrně realistické hadí hlavy s 
jaguářími rysy, lemované vzácnými pery ptáka quetzala. Hadí hlavy, symbolizující 
déšť, se střídají s maskarony, mýtickými bytostmi, které podle všeho symbolizují 
hromy a blesky. Kolem těchto plastik hlav se vinou těla opeřených plazů. 

Duhově zelené peří ptáka quetzala bylo znamením vznešenosti a bohatství, proto 
také patřilo k výsadám vládců. Pro svou barvu bylo také symbolem zelených listů 
kukuřice a vegetace vůbec. S rozvojem kultury Teotihuacánu byl Opeřený had 
Personifikován a postupně se mu dostávalo božské hodnosti. Často byl spojován s 
bohem deště Tlálokem, kterému někdy sloužil jako dopravní prostředek po 

Quetzalcoatl, Aztécké 
umění. 15. stol. n.l. 
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nebeské klenbě. Přestože byla tato dvě božstva chápána jako jeden celek, kněží 
je uctívali i odděleně. Opeřený had je ztotožněn také s bohem - dárcem kukuřice 
a s bohem, jenž se pro lidstvo obětoval v Teotihuacánu a dal vzniknout věku 
Pátého slunce. Stává se bohem Stvořitelem v pravém 
slova smyslu. 

Tutanchamonův druhý sarkofág, 1300 př. n. I. 

V Egyptě byl had symbolem moci nad životem a 
smrtí. Posvátná kobra, ureus, byla součástí magie a 
atributem některých božstev. Byl i součástí královské 
koruny faraónů. lom 

Art deco - mezinárodní dekorační styl vznikl ve 20. letech 20. století v 
Paříži. Vystřídalo secesi (Art nouveau). Čerpalo z různých zdrojů, včetně starých 
civilizací, z umění Afriky, ale i ze surrealismu, konstruktivismu, geometrické 
abstrakce, klasicismu nebo moderny. Výstava Exposition Internationale des Arts 

-SjPjflWŽfffi? Sécoratifs et Industrie! Modeme dala 
novému „stylu" jméno. Zvlášť v Americe 
měl nový styl velký úspěch. 

Edgar William Brandt, stojací lampa La 
Tentation, kolem 1925 

Jean Dunand, váza s hady, kolem 1913 
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LEV 

Lev je hojně užívaný od starého Egypta až po heraldiku. V celém antickém 
světě je jeho obraz spojen s mocí a vládou. Křesťanství ho přeměnilo na „Judova 
Iva", symbol Krista. V egyptské a řecké mytologii byl lev strážce podsvětí. 

Lvice napadající chlapce v papyrusovém 
háji, 8. stol. př. n. I. 

Slonová kost zlacená a vykládaná 
lazuritem. Byla nalezena v 
Aššurnasirpalové paláci v Nimrudu. 
Původně zřejmě určena k výzdobě 
nábytku. 

Detail z fasády trůnní síně v babylónském 
paláci, 604-562 př. n. I. 

Ištařina brána a třída procesí v Babylóně 
byla vyzdobena pomocí glazovaných cihel 
znázorňující symbolická zvířata - Ivy, 
býky. 

Heraldická zvířata byla nejprve 
modelována na hliněném panelu, který byl 
posléze, ale ještě měkký, rozřezán na 
malé cihly. Ty byly vypáleny a potom 
znovu sestaveny na fasádě. 

Lev je symbolem síly, stal se atributem hlavních božstev, například Ištar, 
která byla zobrazována ve voze taženém Ivy. Byl symbolem slunce (věřilo se, že 
nikdy nezavírá oči a že se s otevřenýma očima rodí). Byl zobrazován již v mladší 
době kamenné. 

Lvi jsou vytesáni v mykénské Lví bráně se slunečním sloupem. 
Středověké umění využívá Iva jako symbol spravedlnosti (portály, chrámová 

okna, biskupská křesla). V románském umění přežíval z antiky převzatý, i když 
Původně asijský symbol dvou Ivů s jednou hlavou, což v křesťanském výkladu 
znamená sjednocené protiklady v osobě Krista. V renesanci je lev umísťován u 
bran a vchodů Okřídlený lev je atributem evangelisty Marka. 
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Lvi byli i motivem strážce, pro 
svou „bdělost" a sílu už od 
starověku, strážní lvi byli chováni 
u dvorů, chrámů a paláců. Ve 
strážním postavení byli 
zobrazováni i při hrobech, 
vchodech do paláců a chrámů (již 
ve starověké Mezopotámii 
Chetitské říši), u trůnů, byli 
motivem amuletů a prstenů. 

Lví brána z Malatye, 9. stol. př. n. I. 

Strážci jsou typicky chetitští s masitýma ušima, vrásčitým nosem a vyplazeným 
jazykem. Motiv Ivů se šířil z Anatólie a severní Sýrie do různých částí Předního 
východu. 

V tomto evangeliáři v pletencích výzdoby okrajů se vyskytují četné zvířecí motivy. 
Před každý z textů evangelií durrowského evangeliáře je vloženo několik stránek, 
první z nich zobrazuje obraz evangelisty rámovaný pletenci, další je pokryta 
abstraktními ornamenty a až na další straně je text. V celém rukopise jsou použité 
jen tři barvy - žlutá, zelená, červená. 

Miniatura z Evangeliáře v Durrow, 7. stol. n. I. 
Irské umění 

Lví pracka nebo lví hlava zastupuje celé zvíře. 
Lev byl vždy spojován se vznešeností. Například představoval strážce po 

obou stranách na Tutanchamonově křesle. 
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BÝK 

Velká část symboliky býka vyplývá z jeho síly a zuřivosti a je vyjadřována 
formou obřadů. Ozvěny dodnes nacházíme v býčích zápasech ve Španělsku. 

Ve starověku symbol kosmické plodivosti, mužského, aktivního principu, 
někdy hrubé a slepé síly; v býčí podobě byla zobrazována božstva přírodních sil a 
jevů, zejména povětrnostních. Je ve vztahu ke Slunci, s nímž bývá ztotožňován, a 
také k Luně: Díky plodnosti je býk spojován se Sluncem. Starověcí Chetité uctívali 
boha Slunce jehož kočár táhli býci. 

Býčí řev předznamenával pro Sumery déšť. Hinduistický bůh Indra se 
často objevuje na býkovi Agni.Krétsko mykénské kultuře hraje roli jako plodivá síla 
v přírodě. 

V íránské kosmogonii Mithrou zabitý býk, z něhož vyrostly všechny rostliny, 
je základním symbolem mitharismu. Do tohoto významového okruhu patří i krétský 
Mínotauros. 

S býkem splývají v mytologiích babylonská, asyrská i antická božstva 
(Zeus, Dionýsos), třebaže měla i jiné atributy. Býk byl také obětním zvířetem. 

Mínotauros, napůl býk a napůl člověk: 
Zeus se zamiloval do dcery tyrského krále Európy a proměněn v býka ji odnesl na 
Krétu. Jeho synové Mínos, Sarpédón a Rhadamanthys tam poté vládli. Mínóova 
manželka Pásifaé porodila Mínótaura, člověka s býčí hlavou, který se živil lidským 
masem. Mínos dal pro něj postavil Daidalem Labyrinth, aby v něm Mínótaura 
ukryl. Mínós uvalil na Athény daň, 
podle které mělo město odvádět ES^l 
každý rok sedm dívek a sedm 

Jako dobrovolník se přihlásil syn ! 

se zamilovala Ariadna, dcera 

Akrobati s býkem, freska z Knóssu, asi 1500 
př. n. I. 

Ozdoba sumerského hudebního 
nástroje z poíychromovaného dřeva. 
Býčí hlava je vykládaná zlatem a 
lazuritem. Byla objevená v královské 
hrobce urské nekropole. 3 tis. př. n. I. 

Zvířata na Ištařině bráně představují hlavni babylonské 
bohy - drak boha Marduka, lev bohyni Ištar a býk boha 
Adada., kolem roku 570 př. n. I. 
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V křesťanské symbolice patří býk znamenající obětní 
smrt ke sv. Lukášovi. 

Symboly evangelistů, Evangeliář z Kelísu, konec 7. stol. 

Mínoa, a nabídla mu pomoc. Dala Théseovi klubko, které měl Théseus uvázat u 
vstupu do Labyrinthu, a odvíjet ho tak, aby při návratu našel východ. Théseus 
nakonec Mínótaura zabil a pomocí klubka se z Labirynthu dostal. 

Egyptský býk Apis, nesoucí na hlavě sluneční 
kotouč, byl spojován s bohem Ptahem., později i s 
Usirem. Posvátným býkem Memfidyje Apis, 
symbol Osirise 

Dvojice býků na súzské hlavici, 464-358 př. n. I. 

Hlavice byla umístěna na sloupu v Dáreiově 
Paláci v Suzách. Hlavy býků podpírají trám ve 
dvou místech. Pod nimi jsou dvojité voluty. Byly 
upevněné na malovaných a rýhovaných 
sloupech. 

Lampa vykládaná stříbrem ve tvaru vola. 
Kouř se odváděl do těla zvířete trubicí 
vsazenou do hlavy. 

Dynastie Východní Chan, 25-220 n. I. 
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Ptáci 

Také ptáci byly součástí výzdobných motivů. V Egyptě byl oblíbený sokol. 
Byl králem ptáků, ztělesněním boha Hora, vševidoucího boha, který se objevoval v 
sokolí podobě nebo se sokolí hlavou. 

Středověká mozaika, Istambul 

Byzantská hedvábná tkanina, 
konec 10. stol. M W 

Orla nacházíme v Římě, Byzanci a v německém ^ ^ L A 
císařství. Orel, viděný zepředu, s roztaženými křídly, se H 
objevuje rovněž v sumerském umění a později v Římě 
jako císařský emblém. Když jej přenášeli Arabové na 
Západ, měli k dispozici několik vzorů. Pro jeho ostrý zrak Bronzová soška sokola, 
symbol vševidoucnosti, vzletu, božské moci, rozumu, 664-525 př. ni 
osvícení, vítězství, spravedlnosti, a práva, věčného 
života. Dvouhlavý orel byl do Evropy přenesen za křížových válek od Chetitů, kteří 
ho odvodili ze sumersko-babylonského bouřkového božstva, dvouhlavého Iva. 
Podle jiných pramenů je dvouhlavý orel odvozen z mýtu o Diovi, který poslal k 
zemi dva orli protilehlým směrem, aby oblétli svět a sešli se v Delfách, podle 
řeckých představ středu světa, kde seděli po stranách posvátného kamene 
Omfala, na pupku světa. Symbol orla přejalo také křesťanství. Orel jako symbol sil 
a božstva bývá zpodobňován v boji s hadem, v křesťanském výkladu jako Kristus 
bojující proti ďáblu. Symbol orla rovněž znamená v křesťanství vznešenost, 
osvícení. Je atributem Evangelisty Jana. Dvouhlavý orel byl symbolem císaře 
Konstantina, tak ho převzal i Karel IV., ruská carská a rakousko-uherská říše. 

Páv původně žil v Indii v lesích, ale pro 
své peří byl chován v palácích a chrámech. 
Indové věřili v existenci zlatého páva, který 
mohl přinést nesmrtelnost tomu, kdo snědl 
jeho maso. V Řecku byl chován od 5 stol. př. n. 
I. jako domácí zvíře a také jako posvátný pták 
v Héřině chrámu v Samu. Stal se i symbolem 
jara. V křesťanství přežíval v symbolu pávího 
oka význam věčného slunce a věčnosti a 
věčného jara. 

byzantský reliéf, 6. stol 
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V Číně a v Japonsku najdeme motiv jeřába a kachny. 

Čínská váza s motivem 
jeřába, 16. stol. V Číně 
je symbolem štěstí. 

Mínojské vázy s motivem 
chobotnice 

Ryby a jiní vodní živočichové 

Ryby a zvlášť delfín se objevují v umění řeckém, římském, v italské a 
francouzské renesanci. Čína má v oblibě kapra. 

Najdeme i měkkýše a chobotnice, které se značně rozšířili v ornamentice 
egejské a mykénské. 

Palác v Knosu, nástěnná malba s delfíny 

Mlži, zejména hřebenatka, jsou velmi častí ve stylu Ludvíka XV. a Ludvíka XVI. 

Spodobněnl ryb najdeme i v předkolumbovskě Americe. Tato 
nádoba má na sobě stylizované motivy ryb. Kultura Moche 
(Mochica), 1.-7. stol. 

Nefritová ozdoba, severní 
ostrov Nového Zélandu, 19. 
stol. 

. O 
N 

56 



Hmyz 

m Ti 
^ T* 

Vážka se objevuje například v japonském umění a secesi. 

Zlaté kotouče s tepaným 
motivem včely, Mykény 

Skarabeus byl v Egyptě obestřen 
tajemstvím, byl symbolem Cheprera -
"Ze země vycházejícího", boha tvoření. 
Jak skarab postrkuje před sebou kuličku 
hnoje, tak před sebou Cheprer valí 
sluneční kouli. Vešel i do symboliky 
zmrtvýchvstání. 

Kultura Inků, Nádoba Aryballos (urpu), 
nádoba podobná amfoře. 

Motýl se objevuje v japonském uměni. 

Džimbaori (kabátek na vojenské tažení) se oblékal přes 
brněni Původně to byla čistě funkční součást oděvu, 
nlěla chránit před špatným počasím, později se stala 
symbolem moci, významu a postaveni nositele. Jejich 
Materiál a dekor se lišil podle vkusu a fantazie nositele. 

Bitevní kabát džimbaori zdobený na zádech peřím s 
motivem motýla (druhá polovina 16. stol.), Japonsko • 
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Bájná zvířata, obludy a jiné kuriozity 

Fantastická zvířata se vyskytovala už ve starověku. Setkáme se s nimi v 
Egyptě, Mezopotámii, ale i ve Východním umění nebo předkolumbovské Americe. 
Je to například gryf, který se objevil v Egyptě již v předdynastické době a s nímž 
se poněkud později znovu setkáváme v Súzách, se pak vyskytuje všude v 
orientálním i v řeckém světě, k němu se řadí okřídlený pes, sásánovský i parthský 
„simurgh" zobrazený na četných tkaninách, a dvouhlavý orel, který je asi 
umocněnou variantou jednohlavého a těšil se v Evropě velké oblibě až do zániku 
rakousko uherské monarchie. Do evropského umění se dostávaly jako orientální 
vlivy. Můžeme sledovat vliv Babylonu na Írán, sasánovského íranu na Islám, 
Islámského umění na Byzanc, Byzance na Západ. 

Stejně je tomu u čínského draka, který se objevuje v této zemi od období 
Čou a dospě na Blízký východ asi spolu s hedvábím. S drakem, který má velmi 
rozmanité tvary, a s fenixem se dostáváme k neskutečným zvířatům, které se 
objevují v pletencích irských miniatur. V mnoha případech se východní vlivy 
neprojevovaly jen přejatými motivy, ale stejnou měrou jejich uspořádáním. Zvířata 
nebo lidské postavy v postoji čelem k sobě, jak se objevují v dekorativní skulptuře 
z románského období, mají stejný původ. 

Gryf 
Gryf je bájný pták s okřídleným 

lvím tělem. Dělí se na řady typů -
ptačí - orlí hlava, lví - lví hlava a lví 
přední nohy, hadí - hadí hlava, přední 
lví tlapy. Gryf slučuje ve svém vzhledu 
různá zvířata a jejich vlastnosti - sílu a 
bdělost Iva, vzlet, bystrost a rychlost 
orla apod. Podle báje žije ve zlatém 
hnízdě a za rozbřesku vzlétá ke slunci, 
jehož paprsky nese svými křídly. V 
Indii byl zasvěcen slunci. V orientálním 
Starověku 7VP<5 tnval štěstí bvl dobrým Egyptsky gryf (vlevo) a gryf ze západního portálu Ma rove ku zvěstoval s ies i , oyi uuui ym k Q S t e j a s v M i c h a l a v L u c c e ( v p r a v o ) 

znamením. Z babylonského, 
asyrského a egyptského a chetitského umění přešel do mykénského a odtud do 
řeckého a římského. V antice byl považován za skutečného tvora. Gryfové 
představovali božskou sílu a vznešenost, byli pokládáni za strážce pokladů a 
tajemství. Perský motiv sluneční symboliky k sobě přivrácených gryfů je znám i z 
mykénského umění, v němž znamenali ochranu a nepřemožitelnou sílu. Najdeme 
ho i na řeckých vázách. Byl přejat i křesťanstvím, v němž hraje úlohu strážce 
stromu života. Najdeme ho v románském umění, renesanci, barokním příkladem je 
Matyášova brána na Pražském hradě, a také i klasicismu. 

Sfinga 

Sfinga je jedním z nejznámějších bájných zvířat starověku. Byla 
zobrazována jako samec i samice, jako lev, leopard, gepard i tygr, s křidly. bez 
nich. Ve středověké Evropě měla sfinga dokonce tělo i jako opice. Spojení síly, 
duchovní ochrany života i smrti jsou neměnnými rysy symboliky sfingy. V Egyptě 
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měla sfinga podobu lidské hlavy na lvím těle. Předpokládá se, že představovala 
královskou autoritu a střežila hrobky a chrámy. Sfingy v ulicích Karnaku měly 

Babylonská sfinga (vlevo) a sfinga z 
Tamanského poloostrova (vpravo 

Sfinga v Gize 

hlavu berana, posvátného zvířete boha Amóna. Vousaté, korunované sfingy jsou 
na asyrských monumentálních stavbách a jejich podobu najdeme běžně na 
perských klenotech. V řeckém světě se objevila v okřídlené podobě, s ženskou 
hlavou na lvím těle s křídly orla. Sfinga vystupuje v Oidipovském příběhu. Poslala 
ji Héra do Théb jako trest. Dávala lidem hádanky a požírala ty, kteří její hádanky 
neuhodli. 

Chiméra 

V řecké mytologii Tyfonem splozená nestvůra 
s hlavou Iva, tělem kozy a ocasem hada. Sužovala 
Lýdii, přemohl ji Bellerofon. Ve středověku měla 
morální význam v motivech zápasu dobra se zlem. 
Objevuje se i v gotických katedrálách 

Fénix 

Bájný pták, který žil v Arabské poušti. Po několika 
stech letech si mazával křídla myrhou a vrhal se do 
ohně, aby povstal z popela mladý a krásný. 

Mýtus o Fénixovi symbolizoval vzkříšení a 
Posmrtný život v mnoha kulturách. Egypťané ho 
Považovali za symbol boha Slunce Ra - tvarem i 
velikostí orla. Pro Římany byl symbolem věčné říše. V 
Číně je spojován se Sluncem a Měsícem a nese v sobě 
jednotu jing a jang, byl symbolem štěstí. Křesťanství 
Fénixe využilo pro vyjádření víry. Je symbolem 
zmrtvýchvstání a je vztahován ke Kristu, ale také ke 
stromu života, ukřižování a ráji. Povstávaje z popela, 
symbolizoval vítězství víry nad smrtí. 
Mýtus o cyklickém a nesmrtelném ptáku vznikl v Egyptě, 
a 'e další zpracování přísluší Řekům a Římanům. Fénix 
se podle některých zdrojů dožíval tisíce čtyř set 
iednašedesáti let, jiný mu připisuje délku života 

Kostým karaori pro divadlo nó 
s motivy fénixů, bambusu a 
třešňových květů 
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platónského neboli Velkého roku, což je doba, kterou potřebují slunce, měsíc a pět 
planet, aby se vrátily do svých výchozích poloh. Tacitus v Rozpravě o řečnících 
uvádí, že Fénix žije dvanáct tisíc devadesát čtyři roky. Lidé ve starověku věřili, že 
po zakončení astronomického cyklu se historie Vesmíru opakuje ve všech svých 
podrobnostech, protože se opakují vlivy planet. Fénix byl tak obrazem nebo 
zrcadlem vesmíru. Aby zdůraznili analogii, stoikové učili, že Vesmír umírá v ohni a 
v ohni se opět rodí. Znamenal vývojové úseky světa, věčnost a obnovu 
pozemského. Při zobrazování je podobný bažantu nebo volavce, má zlaté nebo 
rudé peří. 

Drak 

Draka najdeme jak ve východním světě tak i v západním. 
Drak má schopnost brát na sebe rozmanitou podobu. Nejčastěji bývá 

zobrazován jako tvor s koňskou hlavou, hadím ocasem, velkými křídly na bocích a 
čtyřmi tlapami se čtyřmi drápy na každé z nich. Mluví se také o devíti rysech: jeho 
rohy se podobají rohům jelena, hlava hlavě velblouda, má oči jako ďábel, šíji jako 
had, břicho jako plž, šupiny má rybí, drápy jako orel, tlapy jako tygr, uši volské. Je 
obvyklé zobrazovat draka s perlou, je symbolem slunce a je v ní síla draka. 
Odejme -li se mu, stává se neškodným. Někteří draci křídla nemají a létají vlastní 
mrštností. Rozlišujeme několik druhů - nebeští draci, božští draci - vytvářejí vítr a 
déšť, pozemští draci určují toky řek a podzemní draci hlídají poklady. 

Hérodotos (5 stol. př. n. I.) „Obývá souš i vody, klade vejce a vysedává je 
na souši, a tam také tráví většinu svých dní, ale v noci se přesouvá do vody Má 
silné drápy a na zádech šupinovitou kůži, kterou nelze rozlomit. V Egyptě mu říkají 
champsa, ale lónové ho nazývají krokodil." 

Ohnivý drak z Ištařiny brány, 570 př. n. I. 

Křesťanství přejalo spojení draka se zlem a pohlíželo na něj jako symbol 
zoufalství a smrti, obraz Satana. Drak přestavuje překážku osvícení, křesťanští 
svatí s ním sváděli bitvy, ale také v řadě mýtů museli bájní hrdinové a bohové 
(Horus, Marduk a Thor) bojovat s drakem, aby zvítězil řád nad chaosem. 

Čínský drak lung, je jedno ze čtyř magických zvířat (ostatní jsou jednorožec 
fenix a želva). Drak podle západních představ nahání v nejlepším případě strach, ' 
v nejhorším případě je směšný; lung v čínské tradici je naproti tomu obdařen 
b°žstvím. Působí jako anděl a je současně Ivem. Po staletí byl drak emblémem 
císařství. Trůn císaře se nazýval Dračím a jeho tvář Obličejem Draka. Lidová 
fantazie spojuje draka s oblaky a deštěm a s velkými řekami. 
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Trojnožka li-ting, 
období Šang 

°tisky různých typů masky tchao.tchie 
na bronzových nádobách. 

Drak symbolizující císařství, Čína, dynastie Tchang 

Tchao tchie 
Prolamovaná zlatá rukojeť 
dýky je tvořena spletenými 
dračími těly, Čína, období 
Válčících států 

Tchao-tchie je zvířecí maska. Tchao - tchie 
znamená žrout. Setkáváme se s nimi na šangsých 
bronzech (doba bronzová). Jsou to především brožové 
nádoby sakrálního nebo rituálního významu. Tyto nádoby můžeme dělit na několik 
tříd, podle způsobu užití. Tchao-tchie patří mezi motivy, jejichž význam stále není 
přesně vysvětlen. Podle čínských pramenů představuje mytologického rebela Č-jů, 
kterého přemohl legendární Žlutý císař. Objevují se také vysvětlení tohoto motivu 
jako božstva bouře, dračí hlavy, nadpřirozeného strážce nebo šamanistické 
masky. Další interpretace říkají, že tento motiv se vyvinul z geometrických motivů 
a nic nezobrazuje. 

Z dalších artefaktů a jiných materiálních pozůstatků šangské civilizace 
můžeme dovodit, že umění bronzů, stejně jako šangské umění vůbec, 
charakterizované intenzivní stylizací, řádem a symetrií je vizuálním plastickým 
vyjádřením abstraktního, hierarchického řádu a zrcadlí světový názor uživatelů a 
tvůrců. 
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Rostlinné motivy 

Dalším z výzdobných motivů jsou rostliny, a to celé nebo jen jejich části. 
Listy se objevují v souborech nebo jednotlivě, například list papyrosu v Egyptě, 
vavřínu či akantu v Řecku. Někdy jsou tak stylizované, že ztrácejí svou přirozenou 
podobu a stávají se jen hrou křivek, jako je tomu na štukové vnější výzdobě 
některých islámských staveb. Úponky a voluty, které se rozvinují a zavinují do 
spirál, stejně v umění Východu i Západu, girlandy a festóny na obou koncích 
zavěšené, časté v umění římském a klasicistním, věnce, s nimiž se shledáváme 
ve stejných dobách. Plody se uplatňují nejčastěji v kombinaci s listy, jak ukazují 
hrozny a listy v křesťanském umění. Velmi se rozšířily květy, jako lilie v egejském 
umění, růže v gotickém umění, hyacint v turecké fajánsy, také rozvitý květ viděný 
shora (lotos v Indii, chryzantéma v Japonsku) nebo květ o šesti plátcích, jenž 
vznikne průnikem šesti kruhových oblouků (běžný motiv v lidovém umění). 

Jedním z nejrozšířenějších symbolů je strom. Vyskytoval se téměř ve všech 
kulturách. V románském umění přebírá koruna stromu význam labyrintu, byl 
významným motivem středověké knižní malby a jeho prvky tvoří základ 
vegetabilních tendencí středověkého sochařství, malířství, grafiky. Můžeme najít 
motiv stromu poznání, stromu života, stromu kříže ....Může být zobrazován 
stromem různého botanického druhu ale i jinými rostlinami. Najdeme palmovník, 
fíkovník, mandlovník, ale i obilný klas (indiáni Navaho) nebo lotos (Indie). 

Strom poznání Stromový kříž, knižní malba, 
1180 

Strom života, otisk asyrského 
válečkového pečetidla, 8. - 7. stol př. 
n i 

Za jedno z nejdůležitějších území, na kterém došlo k vývoji velmi bohatého 
a dokonalého systému ornamentiky, je považován Egypt. Rozvíjel se zde také 
rostlinný ornament např. lotos a papyrus. Lotos je souhrnný název pro skupinu 
lotosovitých rostlin. Motiv lotosu se nepoužíval jen v Egyptě, aleje to téměř 
univerzální symbol v celém "východním" světě. V Indii a Číně byl symbolem 
čistoty, tvořivé síly a vývoje. V buddhismu patřil k osmi základním symbolům -
Podle mýtů z něj Buddha vystoupil. Lotos je obrazem stvoření světa z vody. Může 
mít povahu solární i lunární, vztahuje se ke smrti i zrození. V Egyptě byl také 
symbolem čistoty, ale i symbol slunce, přírodní plodnosti a byl atributem bohů 
(např. Isis a Osirise). V Egyptě byl lotos vynořující se z vody symbolem slunce a 
nositelem slunečního boha, objevuje se ale i v souvislosti s kultem mrtvých 
(zemřelý se osvěžují vůní lotosu). 
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Typy egyptských sloupů a hlavic: 
papyrový sloup, lotosový sloup, palmový 
sloup 

Egyptské hlavice sloupů 

V Indii se užívá označení Padma. V náboženství i umění má 
různé významy - slunce, nebe, světové strany, měsíc, krása, 
čistota, zrození. Lotos je nejdůležitějším rostlinným symbolem 
buddhismu. 

Lotos inspiroval tvar hlavic lotosových sloupů. Tento je 
typický pro indický typ sloupu nahoře s hlavicí z lotosového květu. 
Objevuje se i v Egyptě. 
Motiv lotosu přejalo i minojské a řecké 
umění, v křesťanství přebírá symboliku lilie ' '"-'' ^ 

Středomoří a Malá Asie byly l ^ R m V 
ovlivněny Egyptem. Mezopotámie také, ale 
ta navíc rozšířila ornamentiku o motiv 
granátového jablka. Kréta přinesla motivy 
břečťanu, palmy, obrazy z mořské fauny a 
bohatší barevnost. V Mykénách se z 
Původně egyptské spirály se stal úponek ™ k á váza-
rostliny. 

Reliéfní stéla 
zakončená 
palmetou, Antika 
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Řekové rozvíjeli egyptský ornament a přejaté vzory obohatili o vejcovec, 
akantové listy, perlovec a nejspíš také o vavřínový list. Římané přinesli do 
ornamentiky dubové listí, lilii, vinnou révu, piniové šišky apod. Rostlinné motivy se 
uplatňovaly ve věncích a zavěšených polověncích (festonech). Původ rostlinných 
ornamentů je v místní flóře - vavřín, břečťan, olivovník, akant. Největší obliby 
dosáhla palmeta a úponka, inspirovaná ohnutým stonkem s listovým. 

Palmeta je ornament odvozený z palmovníku. Je důsledně symetrický a 
vějířovitého tvaru. Vyvinula se z egyptského lotosového ornamentu. Její podobu 
ustálilo řecké umění. Vedle meandru v něm byla jedním z hlavních ornamentů. 
Palma se vztahuje k symbolu rajské zahrady. 

Akantové listy jsou zobrazovány ve 
vodorovné nebo svislé poloze často s překlopenou 
špičkou listu, stonkem, květem i plody. V 
jednotlivých oblastech a obdobích byl obměňován, 
oproti řeckému akantu se římský akant zčásti 
překrývá, je hlouběji vykrojen. Akant je základní 
složkou korintské hlavice sloupu, objevuje se na 
vlysech, konzolách, římsách, textiliích a keramice 

Akantový list řeckého typu Byl zdobným 
článkem v poantických obdobích. Ornament je 
odvozen z listů rostliny Acanthus molllis a 
Acanthus spinousu. 

Ve středověku byly oblíbené ornamentální 
textilie, které patřily k vzácným materiálům, 
dokládajícím majetek a moc. Jejich zdobnost se 
do Evropy rozšířila hlavně díky umění íránských 
tkalců, kteří už za dynastie Sasánovců (226-651 
n.l.) vytvářeli bohatě tkané dvoubarevné 
ornamentální vzory se zrcadlově obrácenými 
motivy zvířat. Tvorba íránských tkalců ovlivnila 
byzantské a islámské tvůrce i románskou 
architekturu. 
Do Byzance se také dovážely čínské hedvábné látky po známé „hedvábné cestě" 
přes Persii (Čína v 7.-10. stol. přizpůsobovala tvary a dekor produktů tradicím 
svých zákazníků, aby posílila vlastní exportní politiku). Byzanc později zásobovala 
Evropu domácím hedvábím, a ovlivnila tak ornamentiku o vlastní desénové prvky 
(stylizace květů a poupat a především medailový vzor). Protože byzantská kultura 
byla ovlivněna především kulturou islámu, převzala z orientu arabesku, a to pro 
její dekorativnost. Obliba arabesky, tohoto dokonalého tvaroslovného 
ornamentálního systému, zřejmě souvisí s pozdějším zákazem islámského učení 
zobrazovat lidské a zvířecí motivy. 

Arabeskový vzor je založený na neustálém opakování abstraktního 
úponkového či rozvilinového motivu, to dosahuje dělením prvků, stvolů, listů a 
květů nových variant aniž by počet základních prvků vzrůstal. Rostlinný ornament 
z listového úponku byl rozšířený v helénistickém umění, v němž vznikl. V 
renesanci se uplatnil na vlysech, pilastrech, podstavcích apod. Pronikl i do 
grafických ornamentálních listů (H. Aldegrever, H.S.Beham), stal se motivem 
ražeb pro knižní vazby. Do arabesky byly často rovněž vkomponovány figury, 

T í n n n n n n n n r 
Korintská hlavice 
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masky, hlavy, zvířata. Arabesku přijalo do svých ornamentálních systémů také 
rokoko, klasicismus a neorenesance 19.stol. V arabském umění byla stylizací své 
původní přírodní předlohy a byla slučována s písmovým dekorem. Na obecnější 
rovině se islámské rostlinné nebo květinové vzory označují rovněž jako ataurika (z 
arabského slova altawriq označující vegetaci). Dnes označuje i linie, které svůj 
organický tvar ztratily v procesu stylizace. Původ ornamentu je však v podstatě 
rostlinný. Arabeska, jejíž kompozice má vždy dominantní směr, se liší od 
mauresky. 

Maureska, též moreska, je rostlinný, důsledně plošný a stylizovaný 
ornament. Je převzatý z helénistické rostlinné ornamentiky. Blíží se arabesce, ale 
liší se od ní důslednou vegetabilností, její součástí nejsou proto ani zvířecí, ani 
lidské prvky (figury, masky). Je motivem květů, listů a ůponků, které jsou 
nejvýraznější složkou ornamentu. Maureska je symetrická bez dominantního 
prvku, např. vertikálnosti, a je složená z kompozičně uzavřených částí, 
začleněných zase do větších celků. Začíná v helénistické rostlinné ornamentice a 
velmi se uplatnila v užitém umění, řemesle a ornamentální grafice v italské 
renesanci. Mauresky byly v Evropě tištěny v knihách předloh, jedním z jejich 
nejznámějších vydavatelů byl H. Cock v Nizozemí. 

Rostlinný ornament rozvíjející se z listů, květů, větvoví a úponků se nazývá 
rozvilina. Ve Středomoří byl sochařsky i malířsky rozvíjen egyptským, antickým, 
byzantským středověkým i pozdějším uměním (lotos, akant, palmeta, groteska, 
arabeska, maureska). Objevuje se ale téměř ve všech světových výtvarných 
kulturách. V užším smyslu je příznačným ornamentem pozdně gotického umění, 
jehož nové přírodní cítění a vztah k flóře vyjadřuje (akant, vinná réva, břečťan, 
chmel, bodlák). Do úponků bývají často vplétána zvířata, diví mužové a divé ženy, 
blázni, žánrové výjevy. 

V Číně se v kontrastu s poněkud přísnou geometrickou ornamentikou 
starověkého období dostává ve středověku ke slovu opevňování přírody, vyžívají 
se v zjemnělých a spanilých květech, listech a úponech. K oblíbeným květům patří 
pivoňka, chryzantéma, kvetoucí 

V románské Evropě se spojuje 
dohromady několik různých vlivů -
antický, byzantský i orientální. Hojně 
se užívá arabeska, akant, listoví, 
palmeta, meandr a základní 
geometrické tvary. Rostlinné motivy 
můžeme najít například na dřících 
sloupů v Saint-Denis, nebo na 
hlavicích sloupů. Románské umění 
ovládají všude formy odvozené z 
geometrie. Kameníci i malíři stále D ř 
obměňovali meandry, vlnovky s tc 

provazce a klasovité antické motivy 
nebo dalšími figurálními náměty. 

švestka apod. Tyto tvary začínají 
napodobovat okolní země, především 
Japonsko. 

Dříky románských sloupů. Opatství Saint-Denis. 12. 
stol. n. I. 
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Gotické výzdobné motivy vesměs navazují na místní faunu a flóru. Gotický 
umělec hledal své motivy na poli a v lese, přeplňoval hlavice sloupů a vlysy 
břečťanem, jahodníkem, kapradím... V gotickém ornamentu najdeme i dubové 
listí, břečťan, vinnou révu, lilii a růži. Rostlinné motivy najdeme také 
v architektuře, fiály na opěrných pilířích a vrcholech věží zdobí kamenný rostlinný 
dekor, stylizovaný často do podoby tzv. křížové kytky nebo tzv. krabů, které byly 
ve 14. stol. nahrazovány motivem kapustové růžičk. Profily oblouků, hlavice a 
svorníky, v nichž se sbíhají diagonální žebra, bývají ozdobeny reliéfně pojatými 
listy a květy. Na architektonických článcích bývá spodobněno i zcela obyčejné 
kvítí, svědčí o novém vztahu k přírodě. Spleť břečťanovitých úponků, výhonky révy 
a dubové listy ovíjejí oblouky a věžičky, prorůstají svými charakteristickými tvary 
harmonickou osnovu, činí z katedrály jakési zrcadlo světa. 

Textilní desén se uplatňuje hlavně na hedvábných tkaninách, 
produkovaných především Itálií a ovlivněných Byzancí, Persií a Čínou. Zdobné 
tkaní přejali italští umělci, kteří si do začátku 15. stol. drželi v textilní výrobě 
výsadní postavení. K oblíbeným motivům patřily nekonečné rozviliny (arabesky), 
stylizovaná granátová jablka, hvozdík, růže, turecký list, list bodláku (akant), 
palmety a mnoho dalších. K vzácným předmětům patřily orientální koberce 
(sloužily také k tepelným účelům) a na západě Evropy závěsné tapiserie s 
figurálními motivy. 
Jedním z ornamentů, který je spjatý také s gotikou je rozeta. Rozeta, růžice, je 
jeden z nejstarších rostlinných ornamentů, jehož podkladem jsou v různé míře 
stylizované květy s hvězdicovitě uspořádanými lístky, např. hvězdice, kopretina, 
později i růže. Rozeta je známá v mezopotamském umění, v egyptském umění 
Staré říše (čelenková páska Nefertity) a zejména v umění egyptské Nové říše. 
Mimořádně byla rozšířena v asyrském a babylonském umění (Ištařina brána) V 
mezopotamském umění se objevuje rovněž geometrická hvězdicová rozeta, která 
měla patrně astrální význam. Rozeta je součástí ornamentiky mykénského a 
minojského umění, které ovlivnilo také řeckou ornamentiku (korintskou vázu), v níž 
odkazovala k planetě Sírius, a tím k Afroditě (Isis-lštar-Afrodita), ale také ke kultu 
mrtvých, obdobně jako ve starověkém Egyptě, kde zdobila mumie i náhrobky. Ve 
středověkém umění byla přehodnocena a byla chápána jako Kristův monogram, 
betlémská hvězda, chléb večeře páně. Stala se ornamentem středověkých 
katedrálních kruhových oken umisťovaných nad portály nebo ve štítech příčných 
chrámových lodí (Amiens, Charter, Remeš). Prvkem těchto rozet byl plamének 
(rybí měchýř) zvířecí motivy (zajíci v dómu v Bamberku) nebo paprsky (kolo sv. 
Kateřiny) Zvláštním druhem rozety je vířivá rozeta, jejíž lineární kresba křivek 
vyvolává dojem rotace. Renesance a klasicismus obnovily rozetu z antických 
podnětů, později se stala už jen součástí historizujících údobí. Velký význam měla 
v asijském, indickém a islámském umění. 

67 



Katedrála v Chartres, severní rozeta 

Šablonová malba z Broumovského 
kostela Panny Marie, 1449 

V Čechách šablonovou malbu nalezneme 
v 60. letech. 14. století. Mistr Theodorik a 
jeho dílna vytvořil 129 deskových obrazů 
pro císařovu hradní kapli sv. Kříže na 
Karlštejně. Na řadě obrazů se objevuje 
ornamentální plocha z šablon květinového 
vzoru, která zobrazuje dekor luxusních 
textilií. 

Renesanční ornament je ovlivněn návratem k antické představě krásy a 
harmonie. K často používaným motivům patří také staré římské grotesky (směsi 
figurálních, zvířecích, fantaskních, rostlinných, ale také loveckých a hudebních 
motivů). Tyto náměty se objevují především na tapiseriích. V desénech textilií 
(převážně závěsových) se projevuje snaha o návrat k vznešeným starým dobám a 
využívají se tedy nejvíce velkoplošné rostlinné vzory s náměty granátového jablka, 
tulipánu, květinových váz apod. Na textiliích oděvních se prosazují květinové a 
figurální vzory menších motivů. 

Záliba v přírodních motivech není v architektuře moc veliká. Prevladají 
spíše figurální motivy. Najdeme ale květinové a ovocné girlandy, arabesky nebo 
grotesky rozložené v rostlinných prvcích. Rostlinné motivy se hojně užívaly na 
výzdobě textilu Obchodní vztahy s Východem se projevily i v motivech - objevují 
se garnátová jablka, tulipán, květiny Středního východu, palmety, arabesky, lotos. 
Nejběžnější jsou variace granátového jablka, uspořádané často uvnitř rámce ve 
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tvaru slz, a také esovitá 
linie, která na sebe bere 
nejrozmanitější formy -
vinnou révu, svinuté 
listy, stužky. Variace 
esovité čáry zdůrazňují 
olistěnou a kvetoucí 
vinnou révu, která může 
mít podobu meandrů 
nebo pletenců. 

Návrhy z knihy "Gli Universali di tutti Mešní roucho, Janov, 16. 
e bei dissegni, raccami e moderno stol. s motivem vinoucí se 
lavorí", Benátky, 1532. Ukazuji vinné révy 
groteskový design, páskový vzor a 
pruh s úpravou arabeskového vzoru. 

Ornament období baroka dosahuje maximální dekorativnosti, které se 
dosahuje zvětšováním vzoru, někdy i s použitím iluzivních prvků. Dochází k 
vytváření prostorovosti desénu. Desénová tématika nabízí nové zvířecí motivy, 
druhy festonů, masky a divadelní motivy, rohy hojnosti, lodyhy jako spojovací a 
rámovací prvek, medailony, trofeje, grotesky apod. Nejvýznamnějším novým 
motivem se stal boltcový vzor, který zaznamenal mnohé tvarové varianty. Boltcový 
ornament vznikl v 17. stol. Je pojmenován podle podobnosti s chrupavčitým 
útvarem Barokové prvky jsou obohaceny i o motivy romantické (ruiny). Prosazuje 
se tzv. chinoiserie (čínský vliv) a také vliv indický (drobný květinový vzor) a to díky 
vzkvétajícímu obchodu s Dálným východem. Různé obchodní společnosti 
zakládané od počátku 17. stol. začaly zásobovat evropský trh porcelánem a 
hedvábím a tak napomáhaly tvořit novou oblibu exotických předmětů. Poptávka po 
těchto exotických předmětech se rozšířila natolik, že se začaly v evropských 
zemích vyrábět levnější napodobeniny. Tak se objevuje modrobílý porcelán s 
orientálními motivy, které se postupem času od originálů více a více vzdalovaly. 
Modrobílé výrobky se začaly naopak řídit podle tradicnejsich evropských forem. 

V -c, - 7T-V _ _ \> 

Naturalistický květinový 
styl se v období baroka 
vyvinul ve Francii a 
Holandsku. Najdeme ho 
na nábytku, keramice i na 
stříbře. 

Excentrický boltcový vzor Adama van Vianen z Utrechtu. 
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Parapetní výplně: koi s květinami, Nava Egypfanky - vliv romantismu 
akantové rozvily a Oponky (kotem r. 18401 

V pozdním baroku se uplatňoval tzv. rokajový vzor vycházející z tvaru 
mušle, který se rozšířil natolik, že je po něm celé toto období nazýváno rokokem. 
Zdobnost a dekorace je rozmanitá a hravá, objevuje nepravidelný rytmus a 
asymetrii. 

Neoklasicismus se v 
výzdobných motivech projevoval 
především návratem k antice. To 
mělo za následek důraz na 
symetrii, umírněnou barevnost a 
klidný rytmus linií a ploch. K 
antickým motivům (vavřín, 
meandr, perlovec, akant, 
palmeta, roseta apod.) se 
přidávají motivy slunce a symbolů 
poplatných Francouzské revoluci 
- liktorské svazky prutů, orli, 
včely, kompas, oči apod. 

Antemion - palmeta se střídá s lotosovým květem, vázy 

Parapetní pletencovitě vlysy (průběžné pruhy ornamentu) 

KLASIQSTNÍ A EMPÍROVÉ ORNAMENTY 

kromě uvedených se znovu užívá větžina 
ornamentiky jako v renesanci 

rozeta ve věnci 

medailon s profilem 
tzv. imperátora 

mušle 
medaJón s oblíbeným medailón 
znamením čtyřky s rámovaný 
kotvou, doplněný hádkem 
monogramem 

Klasicismus přecházející 
do empírového slohu uplatňuje, 
kromě antických motivů, také 
prvky staroegyptské (vliv 
Napoleonových výbojů) a 
orientální (turecký motiv 
půlměsíce). Stále převažuje 
pompejánský styl prosazující 
květinové koše, vázy, medailonky 
a ptáky. 

Od 19. stol se začínají 
stylová období střídat poněkud 
rychleji. Empír ve 20.letech 
přechází do období biedermeieru, který trvá přibližně deset let. Svou touhou po 
přírodě a exotice znovu upřednostňuje vesměs realistické a barevnější květinové 
desény, pojaté buď jako drobný květinový vzor anebo vzor z kytic - je to období 
kultu květin. Rostlinné motivy jsou také kombinované s pruhy, tečkami a 
hvězdičkami Ve 40. letech 19.stol, v tzv. „druhém rokoku", tento trend pokračuje, 
jen se naturalizuje a zvětšuje vzor, znovu se využívá rokajový motiv. 

Na počátku 90. let 19. stol. se styl secese rozšířil po celé Evropě a 
Spojených státech Ovlivnil architekturu, užité umění, grafický design, malířství a 
sochařství Inspirace vycházela z nejrůznějších zdrojů, z historických slohů, z 
východního umění a nejdůležitějším zdrojem tvarů a motivů byla bezesporu 
Příroda. Rostlinné a květinové tvary byly stylizovány a přetvořeny do vzorů, 
aplikovaných na všechny druhy umění. Příroda byla využívána primo a často 
realisticky k vytvoření tvaru nebo zobrazeni objektu. Rada návrháru chapala 
Přírodu ve shodě s Darwinovými teoriemi, zkoumali principy mstu a symbolicky je 
zachycovali Rysy a motivy se liší podle jednotlivých regionu. 
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Ernest Haeckel, "Kunstforum 
der nátur", 1897. Toto dílo 
bylo zdrojem vzorů umělců 
zvláště v Německu 

Eugěne Grasset, "Rostliny a jejich 
uplatnění v ornamentu" z roku 1897 

Nejen v minulém století byl, a stále je, u nás oblíbený takzvaný cibulový vzor. 

V letech 1738 až 1739 byl námět cibulového dekoru přejat v Míšni 
z čínských předloh, za využiti technologie ruční malby podglazurnl 
modří. Centrálním motivem se stal květ astry na stonku s 
poupětem a pivoňky vinoucí se kolem bambusové tyče. Při okraji 
nádob je použita kompozice z broskvi a granátových jablek, jejichž 
způsob stylizace právě připomínal Evropanům cibuli, odtud tedy 
mylné označení. Abstraktnější vyjádřeni námětu spojené s 
dobovou rokokovou ornamentikou lze přičítat malíři porcelánu 
J.D.Kretschmarovi, který působil v míšeňské manufaktuře v létech 
1726 až 1752. 

Maxim Velčovský si vybírá důvěrně známé předměty, 
obecně vnímané jako všední nebo přežitostné a jejich 
estetické kvality zdůrazňuje až pop-artovým 
způsobem. Jako jeden z mála mladých umělců také 
běžně využívá klasický ornament. Ornament sice 
používá v podstatě tradičním způsobem, ale jeho 
vnímání posouvá změnou kontextu jinam než je 
běžné. To dokumentuje i jeho práce s loosovským 
názvem Ornament a zločin /2001/, v níž se vrací k 
nedávné socialistické historii. Velčovský vytvořil hlavy 
V. I. Lenina a prvního československého "dělnického" 
prezidenta Klementa Gottwalda. Jejich tváře však, 
jako válečným malováním, pokryl zlidovělým 
cibulovým dekorem, který se stal oblíbeným 
výzdobným motivem jídelních servisů. 
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Lidská postava je velmi častým motivem výzdoby. Objevuje se jak 
schematicky redukovaná, stylizovaná, anebo realisticky zobrazená. Ve všech 
zemích najdeme zobrazení muže i ženy, jednotlivě i ve skupinách, v klidu anebo 
naopak v pohybu. 

Často se také objevuje v ornamentice lidská tvář, z níž se vyvinula jako 
charakteristický výzdobný motiv maskaron. 

Maskaron je malovaná nebo sochařská maska šklebící se lidské tváře. Do 
výtvarného umění pronikla z antických divadelních masek. Najdeme ji v 
architektuře i v užitém umění jako ozdobu nábytku, nádob, zbraní aj. Největší 
obliby dosáhl v manýrismu a v barokním umění (16. -18. stol.). Doba Ludvíka XIV. 
vtiskla maskaronu se slunečními paprsky význam krále. 

Nemůžeme opominout ani další části těla - oko, srdce, nohu (trikvetrum), 
ruku (islámské umění). 

Stejně jako bájná a fantastická zvířata se vyskytují i umělé bytosti s částmi 
lidského těla - kentauři a sirény ve starověku, andělé křesťanského světa a malí 
amorkové, polopostavy a hlavně renesanční grotesky, u nichž těla vyúsťují v 
rostlinné prvky. 

Laponský buben, 
severní Švédsko, 
1800 n.l. Buben byl 
důležitou součásti 
šamanských 
obřadů. Pomoci 
rytmických zvuků 
bubnu se šaman 
uváděl do transu. 

Neolitické malby, východní Španělsko 

Kopie motivu keramiky z období Jang-šao; tetovacl motiv z _ 
Markézských ostrovů; rytina na kůře z Chathamskych ostrovu 

Přívěšek "hei-tiki", Nový Zéland. Ozdoba maorských náčelníků 
znázorňuje klečící postavu 

Motivy klečící postavy (zleva): 
Čínské uměni - kopie ozdoby na 
keramice z období Jang-šao 
(2220-1700 př. n. i), kopie znaku 
c'min, bronzová nádoba, období 
Šang (1500-1000 př.nJ.) 
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fam královny Hatšepsowety v Dér el Bahrl, Egypt 
°Py v podobě hlavy bohyně Hathóry., 1480 př. n. I. 

1t''éf v Máháballpuramu, Sestoupeni řeky Gangy, 7. 
vJl ln<jie. Skalní chrámy v Máháballpuramu jsou 
<hbny zÍediného skalního bloku. Architektura z této 
Votv*byla koncipovaná jako obraz vesmíru. Byla 
bo Jf

 ána Plastikou, obě byly v dokonalé rovnováze. Hlavním námětem nejen sochařství byla lidská 
tava. Na reliéfu představuji řeku hadi muži. K nim se přibližuji lidé a zvířata . 

^sáda paláce v Telí Halaf, Mezopotámie, 800 př. ni Pierre Puget (1620 1694),Atlas, Toulon 
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Hedvábný kabát, 
Írán, 17. stol. Tento 
kabát byla darem 
švédské královny 
Kristiny ruskému 
carovi v roce 1644. 
Vzor kabátu se 
skládá s mužských 
postav oblečených 
ve stejných 
kabátech. 

Akroterion s hlavou Gorgony, 4 stol. 
př. n. I., Neapol 

Z V y a Z ^ m ^ ' ^ ^ ^ " ^ " L ^ázorňuje deset tisíc,učištn,ku 
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Stránka z Mixtéckého kodexu, zobrazující rituální 
kalendář. 

Toltécký reliéf, 709 n. I. 

Detail obruby pláště, jižní pobřeží Peru. Postavy zřejmě 
znázorňují zemřelé předky. 
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Skalického ornament má dvě polohy. Působí 
na diváka jak zblízka, tak i zdálky. Je tvorem 
z detailů skládaných do celku, jehož působení 
je nezávislé na působení detailu. 
Zdálky vidíme secesní tapetové nebo textilní 
vzory, zblízka je to pornografie. 

Martin Skalický, Pornament V., 2002 

Návrh podle Peřina del vagy, Řím, kolem 1530. 
Sloupkový motiv, který je kombinovaný s putti, 
trofejemi a dalšími tématy. 

V renesanci se staly oblíbeným námětem 
grotesky, ve kterých se objevují maskamny 
mytologických zvířat, satyrů a faunů, spojené 
dohromady a orámované rostlinnými pásy a 
věnci, úponky. 
Tento název vznikl kolem roku 1500. Grotesky 
vycházejí z římské antiky, kdy se mnozí umělci 
inspirovali z objevů antických staveb (např. 
Neronův Zlatý dům). Tyto prostory byly 
podzemní, odtud název grotty, italsky jeskyně. 

Mimo geometrické abstraktní motivy, 
zvířecí, rostlinné a figurální motivy se 
vyskytují v ornamentice a výzdobě 
různé předměty. Najdeme gotické 
praporce a stuhy z doby Ludvíka XVI., 
pancíře a zbraně z doby Ludvíka XIV., 
vázy, rohy hojnosti a trofeje, v Řecku 
lodě, větrné mlýny v Holandsku, mosty 
a vějíře v Japonsku. 
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PÍSMO 



Také písmo je součástí výzdobných systémů. A to buď písmo samo o sobě 
dekorativní, jako jsou egyptské hieroglyfy a čínské hranaté písmo a arabské 
kúfické písmo, anebo dekorativně upravené určitou modifikací tvarů. Písmo tak má 
současně funkci významovou i ornamentální. Písmo řecké antiky nebo gotické 
Evropy se objevuje v užitém umění poměrně zřídka ve srovnání s písmem 
arabským, které se někdy ztrácí ve hře linií zdobících pozadí a v krajním případě 
se samo stává pletencem. Arabské písmo je tak dekorativní, že ho pro tuto jeho 
vlastnost používali někdy i křesťané nebo se vetkávalo do muslimských látek s 
obrácenými písmeny, aby se tak dosáhlo dekorativnějšího účinu. Kaligrafické 
arabské písmo se psalo jako složitý ornament, sloužící k meditaci, na zdi mešit a 
chrámů a sdělovalo tak věroučné pravdy, verše z Koránu a Alláhovo jméno. 

Písmo se vyskytuje jak na kameni, tak i na keramice, ve zlatnictví, na 
kovech i na tkaninách. Nejčastěji se umísťuje na obruby. 

Nejstaršími oblastmi, kde nacházíme písmo, je Mezopotámie a Egypt. 
V těchto oblastech vzniklo písmo kolem roku 3000 př. n. I. V Egyptě je písmo 
v těsném vztahu k umění. Najdeme ho na stěnách chrámů, hrobek, pyramid, 
nástěnných maleb, papyrů. Je to snaha o vyprávění, zachycení dějin. 
Staroegyptské písmo obsahovalo původně kolem 3000 obrazových znaků, později 
znaky znamenaly slabiky a některé i hlásky. 

Fayyum, Egypt, 1800 př. n. I. text popisuje založení a historii chrámu; hieroglyfy jsou komponovány 
symetricky a sami o sobě tvoří dekorativní kompozici, 

Další oblastí, kde se setkáváme s písmem je Střední Amerika, kde se 
kolem počátku našeho letopočtu objevilo mayské písmo. 

Mayské hieroglyfy na stéle z Yaxchilanu, 526 n. I. 
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K 
x>f> 

w 

Tvary bronzových nádob z období dynastie Šang; jejich zobrazení na kostěných 
úlomcích z Anyangu (13. stol. Př. n. I.) a moderní čínské znaky 

Hedvábné zlaté kimono pro 
divadlo nó se znaky tvořícími 
dohromady báseň, 18. stol., 

Japonsko 

Kimono se vzorem šikmých pruhů a našívaných znaků, 18. stol., Japonsko 

Čínské hranaté písmo (znak čou - dlouhý život) 
obklopený motivem netopýrů 
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Kúfické arabské písmo, Velká mešita v Córdobě 

Arabské písmo naschí, Írán, 18. stol. 

Ornamentální výzdoba minaretu 
s textem 19. súry Koránu a kúfidským 
tyrkysovým nápisem se jménem 
zakladatele minaretu. Zní: 
„Ghijásuddín Muhammad ibn Sam, 
sultán Nádherný! Král Králů!" 
19. súra Koránu pojdníví o Marii, 

! matce Ježíše, o neposkvrněném 
; početí, o starozákonních propocích a 

o neveřících souzených v pekle. 
Minaret, 1194, Afghánitán 

Španělsko, 13. stol, hedvádná látka 
s arabským nápisem 
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Někteří považují ornament za nejstarší zachycení a vyjádření skutečnosti. 
Setkáváme se s ním už v pravěku a provází nás celými dějinami. Na počátku měly 
jednotlivé motivy ornamentu svůj symbolický význam, který se postupem času 
ztrácel. Zachycoval přírodní řád, představy o okolním světě. Zachoval se nám 
především jako estetický ozdobný prvek. 

Na konci 19. století ovlivňovaly nejen užité umění, ale i architekturu 
historizující slohy. Najdeme tak novogotické, novorenesanční, novorokokový 
nábytek nebo budovy. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století se v Americe a Velké 
Británii rozšířilo tzv. Estetické hnutí. Šlo o kult krásy, který se snažil pozvednout 
status všech předmětů na umělecká díla. Docházelo tak k interpretaci, 
kombinování všemožných zdrojů, včetně historických uměleckých slohů. Jedním z 
průkopníků byl Owen Jones se svou knihou Grammar of Ornament, (1856 ). Tato 
kniha byla ilustrovaným souhrnem nejrůznějších výzdobných prvků včetně 
řeckých, egyptských, islámských nebo čínských. 

Ve 20. století s nástupem modernismu a funkcionalismu se objevují díla bez 
ornamentů, nezdobená, nenaznačující vztah k historickému stylu. Mají tendenci 
zdůrazňovat a přiznávat materiály a procesy konstrukce. Autoři k dílům minulosti 
přistupovali jen jako ke zdroji inspirace. Byli přesvědčeni, že přímá interpretace 
vede k oživování minulosti, ale že skutečný život míjí. 

Adolf Loos ve své eseji „Ornament je zločin" předpovídá vymizení 
ornamentu. Uvádí: „Tou měrou , jak se rozvíjí kultura, ornament mizí z užitkových 
předmětů. Ornament, nejsa již spjat s naší kulturou žádným organickým úvazkem, 
přestal být výrazem naší kultury ornament, jenž se dnes vyrábí, není již plodem 
ani společnosti, ani tradice, je to rostlina bez kořenů, neschopná rozvíjet se a 
znovu ožívat.....Kultivovaný člověk zahazuje tyto nemožné ozdoby, tyto květiny 
nicotnosti již od samého jejich zrodu Skon ornamentu výrazně pomohl vývoji 
všech umění. „ 
Dnešní postmoderní doba překonává tabu moderny a znovu ho vrací do hry. 
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DIDAKTICKÁ ČÁST 



RYTMUS 

• Rytmy kolem nás 

Hledání rytmů v okolním světě, v přírodě. 

4. třída 

Na kraji rybníka, na vodě se na hladině zrcadlí rákosí. Vítr si pohrává se stébly. 
Kombinovaná technika, domalovaný tisk z koláže. 
Děti se s podobnou technikou setkaly poprvé. Nejprve si vytrhaly nebo vystřihly 
jednotlivá stébla, která nalepily na čtvrtku, čímž si vytvořily matrici. Tu následně 
otiskly. Matrici i otisk pak kolorovaly. 
Žáci jsou zvídaví a spontánní, práce je bavila, jelikož to pro ně byla „novinka". 
Klíčová slova : rytmus, linie, symetrie 

6. třída 

Stébla trávy na louce. Pohybují se sem a tam ve vánku. Vítr se točí a pohrává si 
s nimi. 
Žáci se pokusili dojmy pohybujících se stébel pevést do prostorového objektu. 
Žáci si sami volili nejvhodnější materiál. Práce s nejrůznějším materiálem je u nich 
oblíbená. Jsou nápadití a spontánní, což je ale leckdy odvádí od práce. 
Nejčastějji vybíraným materiálem byli špejle, dráty, hadičky. Materiál, který je 
lineární. Vybírali ale i textil a papír. Někteří si neodpustili barevnost, snažili se o co 
nejvěrnější přepis reality. Jsou hodně orientovaní na realitu, na to jak věci ve 
skutečnosti vypadají. 
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Klíčová slova : rytmus, pohyb, linie, materiál, prostor 

• Rytmus-opakování, rytmické uspořádání 

Rytmické varianty uspořádání stejných prvků. 
Žáci 3. třídy si nejprve zvolili základní jednoduchý plastický prvek který pak 
variovali na plochu čtvrtky. Úkolem bylo znázornit rytmus, jako opakování určitého 
prvku. Nejprve jsme si společně povídali o rytmu, co je rytmus, kde ho najdeme 
Znají tento pojem hlavně v souvislosti s tleskáním při hudbě nebo zpěvu Snažili 
jsme se přijít ještě na další oblasti, kde rytmus najít. Došli jsme k závěru že ie to 
jakési opakování. 
Dalším krokem bylo vytvoření jednoduchého základního 
rytmicky řadit na čtvrtku. Někteří zvolili jednoduché 
přehýbání, jiní, zručnější, zvolili složitější tvary, 
vycházející ze základních geometrických útvarů, různě 
zpřehýbaných. 
Žáci 3. třídy jsou ještě velice zvídaví a přistupují 
k úkolům s nasazením, s vervou a zvídavostí jim 
vlastní. Při práci si někteří potřebují hodně povídat 
s ostatními, jak právě postupují, co vymysleli, na co 
přišli, co „vynalezli". Někteří jsou už v zajetí určité 
rutiny zobrazování, kterou lze ale stále ještě zmírňovat 
vhodnými úkoly. Mezi dětmi jsou i rozdíly ve zručnosti 

prvku, který budeme 
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a nápaditosti řešení. Jsou tam děti (1-2), které vysoce převyšují ostatní, ale i ti, 
kteří „zaostávají" za ostatními. Bohužel si toho jsou děti vědomi a dětí méně 
„nadaných" se projevuje malé sebevědomí ve výtvarné oblasti. 
Klíčová slova: rytmus, prostor, řazení, opakování 

• Zvuky, melodie 

Výtvarný problém : pravidelnost nebo nepravidelnost rytmu, záznam slyšeného i 
viděného 
Všude kolem nás jsou nejrůznější zvuky a činnosti. Najdeme v nich určitou 
pravidelnost nebo nepravidelnost. Záznam různých zvuků nebo činností, ve 
kterých se objevuj určitý rytmus. Déšť, kapky vody, kapání kohoutku, chůze, 
cupitání, běh, dýchání, mrkání, šepot, zpěv ptáků, tikot hodin, vrzání dveří 
Poslechu, hledání, poznávání následuje jejich záznam pomocí gest, linií a bodů, 
stop různých nástrojů, kresbou. Následně můžeme rozvést do dalších výtvarných 
technik, například grafických technik.. 

• Čas 

Výtvarný problém : záznamy, deníky 
Uvědomování času. Subjektivní a objektivní vnímání času. Jak „dlouho" trvá 
minuta? Jak hodina? Co „stihnu" za určitý časový úsek? Jak vypadá můj den? 
Týden? 

• S dětmi můžeme zaznamenávat průběh určitých činností v daném čase, 
např. dýchání v jedné minutě, kolikrát za minutu mrknu? 

• Dále můžeme odhadovat čas při poslechu hudby. Barevně či lineárně 
zaznamenávat průběh přehrávané skladby. 

• Za jak dlouho pokryji čtvrtku šrafurou? 
• Pozorování a zaznamenávání proměny vrženého stínu stromu. 
• Vedení deníků jednoho dne nebo týdne. 

• Hudební rytmy 

Záznamy sluchových vjemů, hledání a přepis, záznam slyšených rytmů, 
Vnímání a prožívání hudby. 
Výtvarný problém : linie, rytmus linií, hustota, gesto 
Technika :kresba 

Úkol plnili žáci 9. ročníku. Úkolem bylo nejprve si vyrobit rytmické nástroje z 
dostupných a přinesených materiálů (plechovky, dřívka a jiné). Pomocí rytmických 
nástrojů vytvářejí zvukovou kulisu a doprovod ke kresbě. Dalším krokem bylo 
rozdělení do skupin. Díky omezenému prostoru učebny a velkému počtu žáků (26) 
nemohli žáci pracovat samostatně. Každá skupina si vybrala svoji kreslířskou 
plochu - rozměrný kus balicího papíru umístěný na stěně tak, aby se u něj dalo 
pohodlně stát. Žáci mají na výběr uhly nebo pastely, podle vlastního uvážení. 
Skupiny se usadí před kresebnou plochou se zavřenýma očima poslouchají 
reprodukovanou hudbu. Po chvíli se připojují se svým rytmickým doprovodem. Po 
signálu se po jednom snaží zachytit rytmus slyšené hudby, "dirigují", nejlépe bez 
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kontroly zraku. Ve skupinách se střídají v předem daných intervalech. 
Žáci 9. ročníku jsou nesmírně živí, s velkým zájmem o sport. Někteří žáci jsou 

přesvědčeni o své neschopnosti ve výtvarné oblasti. Tento úkol jsem zvolila právě 
pro jeho aktivní část a jeho "nenáročnost v oblasti realistického zobrazení. Žáci 
nebyli zvyklí pracovat na větší formáty a pracovat s abstraktnějšími náměty. První 
část úkolu - rytmické nástroje nedělaly potíže. Jejich výroba byla ve všech 
případech jednoduchá. Ihned je děti začaly zkoušet. Dlouhé bylo zklidňování a 
snaha o soustředění. Samotné dirigování probíhalo zezačátku v klidu a 
soustředěně. Žáci se ve skupině stačili vystřídat během jedné skladby. Při druhé 
skladbě, rytmicky odlišné, se ale soustředění vytratilo a přešlo jen do povrchního 
čmárání. Při zpětném pohledu si uvědomuji, že toto byl okamžik, kdy se práce 
měla ukončit a nesnažit se žáky uklidnit. Další práce pak ztratila svůj smysl a 
společná reflexe práce už nebyla možná. 

Žáci 9. ročníku považují výtvarnou výchovu za doplňkový předmět, který musí 
ke konci svého studia přetrpět. Pro ně "netradiční" úkol je zezačátku zaujal, ale 
také jim poskytl dostatek prostoru k nekázni, která je na místní škole velkým 
problémem. 
Klíčová slova: gesto, rytmus, melodie, spojení vizuálního a sluchového vjemu 
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DEKOR 

S žáky 7. ročníku jsme se snažili využít ve výtvarné výchově i počítačů. 
Naše škola disponuje počítačovou učebnou, ale zatím nemá žádné grafické 
programy nebo programy na úpravu fotografií. Také nevlastní fotografické 
přístroje. 

Žáci měli za úkol vytvořit dekorativní plochu sestavenou díky rytmickému 
řazení, symetrii a otáčení jednoho prvku. Vznikají tak fantazijní textury, plné 
podivuhodně prolínajících se linií a tvarů, které pomocí symetrie k vodorovné i 
svislé ose utvářejí opakující se dekorativní vzor. Vytvořený vzor, textura, popírá 
základní stavební prvek, ale zároveň vytváří nový. Rytmus řazení můžeme pomocí 
otáčení a překlápění jednotlivých prvků měnit tak, že vznikne i několik variant 
dekorativní plochy. 
V ideálním případě se tento úkol sestává z několika dílčích problémů : 

• Sbírání přírodních a technických struktur a textur pomocí fotografie, hledání 
detailů, detail jako znak (přírodní struktury lze dále výtvarně zpracovávat a 
parafrázovat, naskenovat je a dále pracovat jen s nimi) 

• Práce s vybranými obrázky v Microsoft Word 
• Nejprve změna velikosti obrázku - znesnadňuje jejich snadnou identifikaci, 

rozpoznání námětu 
• Práce se symetrickým otáčením, rytmem opakování 
• Dále lze využít další jednoduché nástroje, které nám Word nabízí 

Tento úkol jsem zvolila také kvůli oživení práce. Díky technickému omezení 
jsem zvolila zkrácenou variantu. Vlastní fotoaparáty žáku jsem zavrhla kvůli 
možnosti ztrát a krádeží. Do počítačů v počítačové učebně nelze vkládat žádná 
další média (CD atd.), kvůli ochraně proti virům. Vlastní fotografie žáků jsme 
tedy vyměnili za obrázky stažené z internetu. Žáci si stáhli několik obrázků. 
Společně jsme vybrali nejvhodnější. Dále pak práce pokračovala podle 
stanoveného plánu. 

Žáci tento úkol vnímali jako zpestření. Stejně jako v „klasických" hodinách 
se vyskytli ti, kteří to považovali za nepotřebné, nehodné zájmu. Byli to stejní 
žáci jako obvykle, v jejichž okruhu zájmů výtvarná výchova není a nestojí za 
snahu. To se jako obvykle projevilo na jejich práci. 

Klíčová slova . symetrie, opakování, textura 
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INSPIRACE UMĚNÍM 

• Inspirace gotikou 

Inspirace gotickými vitrážovými okny a šablonami. : 

5. - 9. ročník 

Vystřihovánka s transparentními barevnými fóliemi. 
Postup práce - rozvržení motivu na karton 

vyřezání, vystřižení motivu 
vyplnění barevnými fóliemi 

Práce jsme také využili jako výzdobu školy v předvánočním čase Proto isme 
vybrali dva motivy - anděl a hvězda. Na úkolu pracoval celý druhý stupeň ZŠ 
Práce trvala 4-6 vyučovacích hodin. Nejobtížnější bylo vyřezávání základní 
šablony, kterou jsme vyplňovali fóliemi. 
Ještě před použitím fólií jsme provedli několik experimentů, abychom zjistili že se 
barvy vrstvením různobarevných fólií „sčítají", míchají, a vytvářejí nově barvv a 
odstíny. y 

Práce zabrala 2-3 týdny, takže počáteční nadšení postupně odcházelo Nakonec 
jsme ale práce každé třídy nalepili na okna a výsledek nás ohromil. Pozorovali 
jsme hry světel. 
Každá třída si svými výtvory vyzdobila okna svých tříd. 
Klíčová slova: barva, míchání barev, 

• Labyrint 

Minotauros byl napůl býk a napůl člověk: 
Zeus se zamiloval do dcery tyrského krále Európy a v proměně v býka ji odnesí na 
Krétu. Jeho synové Mínos, Sarpédón a Rhadamanthys tam poté vládli. Mínóova 
manželka Pásifaé porodila Minotaura, člověka s býčí hlavou, který se živil lidským 
masem. Mínos dal pro něj postavil Daidalem Labyrint, aby v něm Minotaura ukryl. 
Mínós uvalil na Athény daň, podle které mělo město odvádět sedm dívek a sedm 
chlapců. Theseus, syn aténského krále, se rozhodl, že popluje na Krétu, zabije 
Minotaura a osvobodí tak Atény od strašné daně. Když doplul na Krétu, potkal se 
s Ariadnou, dcerou krále Mínoa. Ta se do Thésea zamilovala, a aby ho ochránila, 
dala mu do Labyrintu meč a klubko nití. Konec klubka Théseus uvázal u vchodu 
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do Labyrintu a cestou zpět tak našel správnou cestu zpět. Théseovi se podařilo 
Minotaura zabít pořádku se vrátit. Spolu s Ariadnou pak odpluli směre k Aténám 

• Výtvarné ztvárnění řecké báje - Mínotauros, Théseus, Ariadně 
• Labyrint - tajemství, hledání - přepis pocitů 
• Architektura - paláce, podzemní chodby, zahrady svou spletitostí 

připomínají bludiště, labyrint - vytvoření informačních listů o konkrétních 
architektonických památkách, místech 

• Labyrint kolem nás, v přírodě - chodby brouků, krtků, mraveniště - kresba 
• Vytváření labyrintu - instalace z provazů, procházení labyrintem 

ŘÁD A CHAOS 
• Od řádu k chaosu 

Řád je souhrn zásad, pravidel, podle nichž se něco děje; je to uspořádání, způsob 
uspořádání, organizace něčeho. Řád nás obklopuje téměř všude. Svůj čas a 
konání podřizujeme určitou řádu. Díky řádu se lépe orientujeme v okolním světě, 
pomáhá k porozumění věcem. Řád může být přísný, pravidelný, ale někdy 
dovoluje odchylku. Někdy může být i na první pohled skrytý. 
Pokusíme se o hledání přísné pravidelnosti kolem nás. Najdeme ho například v 
sestavě dlaždic, mřížoví, různých rastrech. 
Technika: Frotáž nebo kresebný přepis této pravidelnosti. 
Vyjádření postupného rozpadu této pravidelnosti až k úplnému chaosu, 
nepravidelnosti. 

• Hledáni řádu 

Hledání řádu a jeho prostorové vyjádření. 

3. třída 

Tobogány a skluzavky (spirála 1/ prostoru) 
Komponování prvků v prostoru, dynamická 
kompozice. Zahráli jsme si na stavitele a 
navrhovali jsme náš vlastní zábavní park 
plný skluzavek a tobogánů. Rozvinutá 
spirála v prostoru se vlní v určitém rytmu, 
který závisí na rozvinutí či zavinutí. Ve 
zdánlivém zmatku nacházíme určitý řád 
zavíjení a rozvíjení spirál. 
Námět děti zaujal a s vervou se vrhly do 
práce. Určitý problém byl v postupu práce. 
Jak propojit představu s trojrozměrným vyjádřením. Snazší bylo nakreslit spirálu 
do obrázku jako trojrozměrnou, v perspektivním zkreslení. Nejprve jsme se museli 
společně i zvlášť „naučit" jak nakreslit a vystřihnout spirálu tak, že zůstává spojena 
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s podložkou. I přesto se to někdy „nepodařilo, což vůbec nevadilo i tak isme ie 
zapojily do stavby. ' 
Na konec hodiny jsme si práce vystavily děti o nich spontánně mluvily vyjadřovalv 
se ke svým pracem i pracem ostatních. yjouiuvdiy 
Klíčová slova: kompozice v prostoru, rytmus, členění 

5. třída 

Věže, rozhledny, vysílače 
Svět kolem nás je plný výškových staveb. Rozhledny nám umožňují pohled téměř 
z ptačí perspektivy,pohledy do kraje, vysílače a stožáry vysokého napětí jsou 
technické stavby, ale i tak jsou zásahem člověka do okolní krajiny. Jsou to stavby 
účelové, sloužící danému účelu. Jejich hlavní vlastností je horizontalita Každá 
stavba má svůj řád. Někdy skrytý, ale vždy přítomný. 
Komponování pomocí jednoho až dvou stavebních 
prvků. Skupinová práce. 
Nejprve jsme si vytvořili základní prvky - papírové 
trubky, ze kterých jsme postupně stavěli věže. 
Práce se více líbila chlapcům, kteří vymýšleli 
někdy až fantastické výtvory, které ale pak těžko 
realizovali. Děvčata k úkolu přistupovala rozvážně, 
objevil se i větrný mlýn s domečkem, ale i dívky se 
pak úkolu zhostily s velkou dávkou fantazie. Za 2 
vyučovací hodiny jsme práci nestačili. Na konci 
hodiny po shlédnutí práce se některé skupiny 
rozhodly v dalších hodinách své práce spojit a 
vytvořit tak co nejvyšší, nejmonumentálnější věž. 
To platilo hlavně pro chlapce. V další hodině 
s rozvinul závod o nejvyšší věž, který ale skončil fiaskem, protože žáci zjistili, že 
papír má jen určitou nosnost a snese jen určitou výšku věže. 
Následovala úprava konečného tvaru. 
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Klíčová slova: opakování, konstrukce pomocí jednoho prvku, prostor, řád 
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ORNAMENT 

Ornament není jen pouhá ozdoba. Spojuje v sobě jak estetickou složku, tak 
i také funkční, praktickou, symbolickou a významovou. Ornament se většinou 
podřizuje jakémukoliv materiálu, který může být přitom jeho podstatnou 
významovou složkou. Moje práce vychází z materiálu. Jeho volba stála na počátku 
celé práce. Zajímalo mě, jak přizpůsobit ornament konkrétnímu materiálu. Proto 
jsem se snažila vybírat méně přizpůsobivé materiály a zkoumat jak se konkrétní 
materiál popere s ornamentem a naopak. 

Vybrala jsem si tři materiály : 
• vodu, vodní hladinu, 
• vlasy, 
• psí chlupy 

Pro vodu je charakteristické zrcadlení, obraz na hladině. Vzniká tak určitá 
symetrie, jeden z principů ornamentu. Objekty a jejich odrazy jsou souměrné podle 
horizontální osy, vodní hladiny. 

Vodu jsem si vybrala i nebo hlavně pro její neuchopitelnost. Zajímalo mě, jak 
s ní pracovat, jak ji „tvarovat". Jak zařídit, aby sama o sobě, nejen pomocí odrazu, 
vytvářela, byla tvárným materiálem ornamentu. 

Nakonec jsem pracovala s hladinou, ne s vodou jako hmotou. Pomocí 
průhledných a průsvitných fólií jsem hladinu vzorovala, vytvářela na ní jednotlivé 
ornamenty. Nejdřív jsem zvolila motiv spirál. Spirála je dynamická a v mnoha 
kulturách je spojována také s vodou, vodním vírem, mořskými vlnami. 

Do fólií jsem vzory vyrývala nebo je prořezávala. Fólie jsem pak pokládala na 
vodní hladinu. Nejprve do „sterilního" prostředí, do vany. Vyrývané vzory vytvářely 
na dně stíny, a tak motiv spirály ještě násobily. U prořezaných částí se vytvořil 
rozdíl mezi rovnou „hladinou" fólie a neposednou hladinou vody. 

Jako další vzor jsem zvolila ostře lomenou linii, která je v protikladu k měkkosti 
vody. Další vzory jsem kreslila pomocí kapek, které ulpívaly na fólii. 

Pokusila jsem se i o figurativní vzor. Pro vodu je typické plavání. 
Synchronizované plavání, akvabely, jsou vlastně tancem ve vodě. I zde najdeme 
principy ornamentu. 

V přírodní vodě jsem spojila zrcadlení okolního světa a vzorů na hladině. 
Využila jsem odrazu linií spletených větví a umělých plavkyň, akvabel na hladině. 

93 



v přirozeném světle fólie už vodu nenahrazuje, nenapodobuje ale vvmezuip 
plochu uměle tvořeného ornamentu. J vVm e z uJe 

Tyto práce v sobě 
spojují vodu s dalším 
materiálem, psími chlupy. 
Vznikly vlastně náhodným 
objevem. Při tvarování 
psích chlupů z pudla 
pomocí mýdla a vody se 
v napuštěném umyvadle 
vytvořila tekutina, téměř 
mléčné barvy. Pudlí chlupy 
jsou velmi jemné a drží se 
v malých skupinách, 
chuchvalcích. Takto také 
pluly na hladině, některé 

byly více pod hladinou, některé chuchvalce plavaly více na hladině. Tím vytvářely 
prostorový dojem, dojem mlžného oparu. 

Vlastním psa, plemene pudla královského. Toto plemeno je typické také 
f í 1 / f a r A i i n A I / t o n m o i i + o l ó t \ / o r i i i í r l n n ^ i r ^ - y f ^ ^ : . X . : z. r _ . o ... svou srsti, kterou nekten majitele tvaruji do nejroztodivnějších tvarů pfcomínaír i rh 

ucesy některých domorodých afrických kmenů. Pudlí srst Dotfehi £ ! i 
péči, aby byl pes v dobré kondici. Není to jenom P^ebuje prav.delnou 
otázka pěkného vzhledu psa. V náležitém stavu 
se udržuje především stříháním. Zajímalo mě, 
jak tyto zbytky po stříhání dále zužitkovat. 
Někteří majitelé jiných plemen zpracovávají srst 
psů stejným způsobem jako ovčí vlnu. Spřádají 
přízi a pletou z ní nejrůznější výrobky. Stříhaná 
srst je ale mnohdy velmi krátká, a i když se 
jednotlivé chlupy drží při sobě, vytvářejí 
chuchvalce, je nutné její další zpracování, aby 
vytvořila souvislý materiál. Ovčí vlna se také 
zpracovává filcováním, kdy se vlákna vlny 
vpletou a vlisují dohromady. Pokusila jsem se 
tuto metodu použít i na psí chlupy. Protože 
nejsou dlouhé, touto metodou lze vytvářet jen 
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velmi malé plochy. Po zpracování je nutné tyto plochy sešívat dohromady. 
Někteří majitelé psů mají se svými psi problémy. I mezi psi jsou jedinci 

agresivní, bojácní, přátelští, nesnášenliví. Existuje u nich i jakýsi druh 
diskriminace. Z vlastní zkušenosti vím, že mnozí psi jsou mezi ostatními 
neoblíbeni pro svou barvu. Černá barva může působit jako prvek dominance nebo 
až výhružky. Psi vlastně nemají „tvář". Výraznou obličejovou mimiku. Majitelé psů 
si sice myslí, že se jejich pes na ně právě směje, ale ten se spíš ochlazuje 
dýcháním a tím i otevřenou tlamou. Někteří majitelé mají psy bojácné, ale 
potřebovali by hlídače a naopak. Proto jsem vytvořila sadu psích masek, kdy 
můžete svému psovi nasadit potřebný „výraz". Maska je tvořena z materiálu 
vytvořeného z psích chlupů tak, aby vypadala přirozeně a byla tak součástí psa. 
Ornament je tvořen kontrastní barvou, také ze psích chlupů. Jednotlivý ornament 
tvoří různé „výrazy". 

Maska je ve tvaru klasických „košíků", náhubků pro psy. Název košík je zřejmě 
odvozen od tvaru klasických košíků a také způsobu tvarování a zpracování 
materiálu. Je nutné, aby košík umožňoval psovi dýchání, a proto je to vlastně klec 
na tlamu psa. Při procházkách se psem jsem si uvědomila, že je to i v některých 
situacích vítaný prostředek na nošení malých věcí ( například nečekaně velký 
houbařský úlovek). Proto jsem vytvořila i varianty pro majitele, zejména majitelky 
psů. Kabelky, které lze v případech nouze použít jako účinnou pomůcku při 
agresivitě psa - košík. 

Masky pro psi jsou šité na míru mému psovi. Jsou tvořeny z jeho vlastní srsti, 
takže vzniká dojem, že maska, kterou má na sobě není vlastně uměle dodaná, ale 
přírodní součást psa, i když tak vzniká bizardní vnější vzhled psa. Při fotografování 
se pes k masce radostně hlásil. Bohužel pouze do té doby, než ji měl na sobě. 
Není moc zvyklý na obyčejný košík, natož na tuto masku. Jeho jedinou snahou 
bylo si ji sundat dolů. Proto vůbec nevydržel v klidu. Pokud ji neměl na čumáku, 
byl to pro něj nejzajímavější objekt v místnosti, protože z něj cítil psí pachy. Bylo 
téměř nadlidským úsilím vyfotit ho jako model. 
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Dalším materiálem byly vlasy. Práce s tímto dalším materiálem vyplynula 
jaksi sama z práce se srstí. Jak by se vlastně chovaly vlasy, jako podobný 
materiál? 

Získala jsem dva typy vlasů, vyčesané a ustřižené. Vyčesané vlasy se 
špatně tvarovaly do konkrétních vzorů. Výrazově jsou podobné linii kreslené 
v gestech, dynamicky. 

Oproti tomu ustřižené vlasy, které jsou kratší, tvořící samovolně vlny a 
půlkruhy, a lze je sestavovat do vzorů, různých variant motivů připomínajících 
ůponky rostlin nebo dynamické spirály. Tímto způsobem jsem vytvářela motivy 
inspirované rostlinným, úponkovitým ornamentem. 

Vznikají tak dvě varianty, obě dynamické, ale velice ve svém výtvarném 
výrazu, odlišné. Materiál na tyto dva ve svém výsledku odlišné výrazové 
kompozice, zůstává stejný, tedy vlasy. 
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