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TEXTOVÁ ČÁST  
 
 
Anotace 

Diplomová práce Úkryt je založena na tvorbě uměleckého objektu pomocí rytí a propojení s 

příběhem. Úkryt vychází z potřeby vyprávět příběhy a snahy vymanit se z antropocentrického 

pojetí světa, které člověku brání v lepším pochopení světa a hledání vlastního místa v něm. 

Vnitřní prostory staré skříně přetvářím vyrýváním chodbiček kůrovce, které vnímám i jako 

možnost záznamu jeho pohledu na svět i prostor pro vlastní dialog s jeho vnímáním. Příběhy 

jsou zaznamenány také na audionahrávce, která je součástí instalace. 

 

This master thesis called The Shelter is based on the creation of an art object through 

engraving and the connection with the storytelling. The Shelter is based on the need to tell 

stories and the desire to break out of the anthropocentric conception of the world, which 

prevents mankind from better understanding the world and finding their own place in it. I 

transform the inner spaces of an old wardrobe by carving out the corridors of the bark beetle, 

which I see as a possibility of recording its view of the world and a space for my own 

dialogue with its perception. The stories are also recorded on an audio recording that is part of 

the installation. 

 

 

Úkryt 

Nakrmit se, rozmnožit se, udržet se v bezpečí, zkrátka přežít a zachovat pro svůj druh co 

nejlepší podmínky pro další pokračování tohoto koloběhu. To jsou základní instinkty nás 

všech, všech živých bytostí, živočichů a rostlin, zmapovaných i dosud neobjevených druhů, 

rodů, řádů i čeledí. Abychom tento rozmanitý svět lépe pochopili, naučili jsme se jej 

rozčleňovat, škatulkovat a zařazovat. 

Homo sapiens sapiens, člověk dnešního typu, je moudrá a rozumná bytost vyznačující se 

ovládáním mnoha dovedností, ale také tím, že se mu naskýtá velké množství nových 

možností.  Lidé touží po objevování a označování, nadvládě a porozumění světu na Zemi i za 

jejími hranicemi. Tímto způsobem většina z nás přemýšlí. Skrze poznání a pochopení se 

snažíme ovládat svět kolem nás a do určité míry potlačit základní pudy a instinkty, kterým, 

stejně jako ostatní tvorové, podléháme. A možná právě tato touha po pochopení všeho je 

projevem strachu z něčeho silnějšího, než by mohl být člověk sám.  

Abychom se vrátili k původní symbióze se světem, je důležité se přes tento strach přenést a 

připustit, že jsou i věci, které nedokážeme chápat nebo je skrz naskrz poznat. Teprve poté 

pochopíme, že nejsme středobodem všeho, ale jsme rovnocennými součástmi světa 

s ostatními tvory a bytostmi (za něž považuji nejen živočišné, ale i rostlinné druhy).  

Všichni stejně toužíme po životě, úkrytu a bezpečí pro sebe a své blízké. Avšak svět funguje 

na bázi protikladů života a smrti, čerpání vzájemné energie, existence jednoho je často na úkor 

jiného. Všechny živé bytosti fungují na principu parazitování. Všichni se chováme jako 

cizopasníci, živíme se na úkor jiných tvorů. Bakterie, plísně, hmyz, všemožné šelmy, 

rostliny… žijí ze sebe navzájem. 

Člověk si tak ze svého pocitu nadřazenosti a arogance, kterou si za tisíce let úspěšného boje 

s přirozenými nepřáteli a postupného ovládání přírody vybudoval, často nedokáže vlastní 

parazitismus představit... Touha ovládat se odráží v celé lidské historii. Postupně začne 

nenávidět a snaží se vymýtit vše co jej i jen do malé míry ohrožuje: vlka a jiné šelmy 

zastrašující jeho stáda, rostliny a plísně ničící úrodu, nejedlé květiny a houby, hmyz vkrádající 

se do jeho domovů, cokoliv, co si „bere“ něco, nač má člověk dle svého mínění výsadní 

právo. 
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Odporný vlk, strašidelný lev, zlá peronospora, nechutná sinice, zlí červotoči a nesmírně 

škodlivý lýkožrout smrkový, aneb řečí lidovou kůrovec. Člověče vytáhni své zbraně, postřiky, 

různé …icidy, vědecké pokusy, meče a oštěpy, děla, a kde to nepomůže, zkus zaříkávání, 

volání duchů dávno zemřelých a když nezabere ani to, vyhoď to do povětří! „Usychají 

jednotlivé stromy i celé lesy, šíří se rychle. Zastavme to!“ zní ze všech stran. „Pokácet a 

vysázet nové. Přemnožená nestvůra ničí naše lesy naše dřevo na spousty nezbytností…“. 

Ale je kůrovec opravdu tak zlý a destruktivní nebo je tato představa umocněna našimi 

obavami, strachem a touhou po kontrole? Nedělá náhodou jen to, co je pro něj přirozené, 

nesnaží se o přežití a rozmnožení svých sil stejně jako my lidé? Nejsem na své lidství nijak 

zvlášť pyšná – potlačování   přirozenosti a touha vše zmapovat a vysvětlovat, narodila jsem se 

stejně jako mnoho generací přede mnou do již zavedené „tradice“ kontroly a ovládání světa. 

Lišíme se od ostatních bytostí opravdu tolik, jak se nám zdá a jak nás učí? A neumožňujeme 

mu náhodou, aby se jeho síla a „nadvláda“ rozšiřovala? Odpověď na tyto otázky všichni nějak 

podvědomě tušíme, ale i tak je mnohdy ignorujeme nebo jejich váhu snižujeme. Proměna 

staletí zavedeného lesního hospodářství a zkulturňování lesů z dob Marie Terezie1 a 

z dlouhého období socialistického vytěžování krajiny není tak rychlá a efektivní, jak by bylo 

potřeba.2 Neustále opakujeme ty stejné chyby a na kůrovcem zdecimované a pokácené 

palouky mnohdy vysázíme znova tytéž druhy. Smrky rostou rychle a jejich dřevo se bude 

hodit. Je toho tolik, co je potřeba rychle vyrobit, nábytek, papíry, textilie… Celulóza je 

výtečný a mnohoúčelový materiál. Můžeme toho mít tolik. Ale opravdu potřebujeme tak moc 

všeho? 

Chybí nám respekt ke krajině, přírodě, druhům, které patří na určitá místa. Nechceme, nebo 

už možná pro své sobectví nejsme schopni, umožnit jim samostatnou přirozenou obnovu, 

která by na mnoha místech byla nejlepším možným řešením. Chceme věci co nejrychleji a co 

nejjednodušeji. Sebestřednost nám brání dovolit přírodě existovat bez našich zásahů, 

potřebujeme pocit kontroly, bojíme se nebýt nejsilnější. Je těžké přijímat změny a smiřovat se 

s novými postupy a způsoby myšlení. 

Osobně vnímám kůrovce jako tvora, ne netvora. Tvora, který prostě dělá, co je pro něj 

nejlepší. Žije. Je to pro mě bytost s pocity, cítí bolest, strach, radost a štěstí, má rodinné vazby 

a nejrůznější touhy. Jistě, touha po přežití je silná, ale pochybuji, že jeho hlavním životním 

cílem je připravit člověka o co nejvíc smrků, jak se my sami s oblibou tváříme. To, že nejsme 

schopni jeho myšlenky a city číst, přeci ještě neznamená že neexistují. Lidé vynalezli a 

vyrobili spousty zařízení a přemoudřelých přístrojů, snažících se odhalit a vysvětlit vztahy a 

pocity dalších bytostí. Ale jak můžeme s jistotou říct, že je zvládáme číst správně. Nikdo z nás 

není Arabela z Říše pohádek, nesnědl bílého hada, ani nehovoří starou entštinou, aby si mohl 

s dalšími tvory upřímně promluvit. Takže dokud se neocitneme v mozcích nervech a srdcích 

jiných nebo nevynalezneme nějaký kouzelný lektvar, který nám umožní si s nimi povídat, 

nemáme právo vysvětlovat jejich pocity. Můžeme si jen „hrát“, být jimi, ale pouze a pouze 

z naší perspektivy.  Skrze vlastní zkušenost, jen tou lidskou (na reinkarnaci nevěřím), se 

snažit vidět dál, něž jen za první roh, a připustit si, že fantazie by mohla občas být blíže 

pravdě než věda a technika. Že svět pohádek, upřímosti a dětství může být svět, který mám 

pomůže být blíže světu, jehož jsme součástí.  

 
1 HUDEČKOVÁ, Marie, Marie HRUŠKOVÁ a Václav VĚTVIČKA. ALEJE: Krása ohroženého světa. Praha: 

Mladá fronta, 2012. 
2 KŮROVCOVÁ KALAMITA V ČESKU? ÚSTUP OD SMRKŮ MĚL PŘIJÍT DŘÍV, ZASPAL STÁT I LESNÍCI, 

ŘÍKÁ EKOLOG LESA. IROZHLAS [online]. Praha, 20. 6. 2020 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podcast-vinohradska-12-lesy-kurovcova-kalamita-

miroslav-svoboda_2006120602_cen 
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Ve své práci se chvílemi stávám sama kůrovcem, malými broučky ohrožujícími lesy, ale taky 

malými broučky žijícími ve svém světě. Ve své hlavě procházím různými stádii vývoje 

brouka. Stávám se skrze něj znovu dítětem, znovu dospívám, hraji si a sním, schovávám se. 

Vzpomínám na vlastní dětství, příhody, křivdy a dobrodružství. Překládám je a přetavuji na 

svou představu o jeho životě. Podobně jako Jan Karafiát ve své knize Broučci3, když mluvil o 

jednotlivých skupinách hmyzu, přisuzuji i já kůrovci schopnosti a vlastnosti, z našeho 

pohledu veskrze lidské.  

Zakousnout se, znovu a znovu a ještě kousek. Stávám se kůrovcem, vytvářím cesty, chodby a 

komůrky.  Budují si „domov“, pocit bezpečí. Využívám svůj dětský úkryt, skrýš před vnějším 

světem, vstup do vlastní fantazie plné barev a pohybu. Skříň se stala už v mém útlém dětství 

útočištěm, v pravdě jsem ve schovávání do skříně pokračovala dlouhé roky a mít takovou, 

kam se pohodlně vejdu, dělala bych to stále.  

Přerývám a přemalovávám cesty kůrovce a jeho chodbičky do vnitřní strany skříně, kopíruji i 

vytvářím své vlastní. Jsou pro mě jazykem, kterému nerozumím, znakovým vyjádřením 

života a pocitů, k nimž nemám slovník nebo encyklopedii. Tyto znaky kůrovců jsou svým 

způsobem typické a příznačné, jsou ornamentem objevujícím se v přírodě, podobají 

se trilobitům, korálům nebo v proudu pohybujícím se řasám. Nakumulované na stěnách skříně 

mohou připomínat les, procházku mechem nebo mezi přesličkami. Barevnost a 

přemalovávání používám pro zdůraznění jakési pohádkovosti a k odkazům k dětství, to si 

s pestrostí a neúplnou dokonalostí přepisu spojuji, malování a později psaní myšlenek a citátů 

po nábytku, kterého jsem se ještě nezbavila.  

Stromy pod povrchem, jejichž kůry tyto znaky ukrývají, jsou pro kůrovce domovem, 

možností obživy, taková jejich města, pole, pšenice a řepky, ale dokonce i továrny.  

Ve své snaze porozumět a pochopit kůrovce používám jazyk člověka, jeho pocity a 

schopnosti, ten jediný, který znám a cítím se v něm jistá. Je to jazyk a myšlení dospělého 

člověka snažícího se být zase dítětem, uchovat si v rámci zachování zdravého rozumu určitou 

naivitu a upřímnost, které si s dětstvím spojuji. Taková má dospělá představa o dětství. I když 

bych ráda, dospělého světa a jazyka se už zbavit neumím. 

Příběhy nebo spíš pohádky, jak o nich ráda mluvím, jejichž prostřednictvím se snažím 

kůrovce více připodobnit člověku, píšu podle sebe a vlastních vzpomínek. Snažím se své 

zážitky a pocity přetavit do podobné zkušenosti nebo myšlenek, které by dle mého mohl 

klidně zažívat i kůrovec. Stejně jako já a každý jiný tvor byl dítětem, poslušným i 

neposedným, hrál si a měl touhy, dospíval a měnil se. A i když se mu do toho, soudím-li 

podle sebe, moc nechtělo, zamilovával se a pociťoval strach, přemýšlel o budoucnosti své i 

jiných. Strach, obavy a polemika o existenci a vztah k rodině a blízkým, považuji za jakési 

ústřední motivy spojující všechny příběhy. Ty na sebe časově nenavazují, spíše tak jednotlivě 

přeskakují podle asociací, které mi jednotlivé zážitky spojovaly. Skrze toto vyprávění chci 

poukázat na to, jak moc neosobní a často bez jakékoliv představivosti je, dle mých pocitů, náš 

vztah k vnějšímu světu. Jak složitá a hluboká může být existence všech bytostí okolo nás. I 

když si příběhy mohu pouze vymýšlet, aplikovat vlastní zkušenost nebo mít nějaké představy, 

třeba i chaotické, nesmyslné nebo pohádkové, domnívám se, že by se v nich mohla ukrývat 

nepatrná pravda nebo alespoň určitý pocit sounáležitosti/soužití s přírodou, který objevuji 

sama v sobě a chtěla bych ho předat dál. Nesnažím se o moralizování, ale i mé vyprávění, 

stejně jako pohádky, má jistý morální charakter a poukazuje na nespravedlnost. 

Vyprávění a vymýšlení příběhů provází člověka od nepaměti – projektování našich pocitů, 

příčin existence i věcí co nedokážeme vysvětlit do přírodních i nadpřirozených bytostí a sil. 

Lidé si předávají své příhody a vzpomínky, čtou si navzájem a vyprávějí pravdivé příhody, 

pohádky, legendy a další záznamy reality i fantazie.  

 
3 KARAFIÁT, Jan. Broučci. Praha: Albatros, 2004. 
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Můj vztah k příběhům, čtení a knihám obecně je spjatý s mými rodiči, a především s mámou. 

Všude byla vždy spousta knih. Máma mi vždy četla, jako malému dítěti i později, kdy už jsem 

to zvládala sama. Svým klidným hlasem s výrazným a ostrým R mi pomáhala vytvářet svět 

fantazie a nekonečných množností svobody, do kterého jsem později začala vědomě utíkat. 

Tento vztah se pro mě tak stává propojením vyprávění kůrovce s mou rodinou a jejími 

vazbami, jak jsem je vnímala jako dítě i tak, jak se k nim stavím teď (i když jsou realitou 

spíše inspirovány, než by ji přesně kopírovaly). Příběhy čte hlas, který utěšuje, je klidný a 

laskavý, podobně jako hlas mé mámy a mých přátel.  

Skříň vyplněná ornamentem, z vnějšku úplně obyčejná a nenápadná, je jakýmsi 

orchestrionem. A to buď v podobně živého čtení návštěvníků pro sebe či kolemjdoucí nebo 

v doprovodu audio nahrávky pohádek skrývající se uvnitř. Je určena ke vstupu dovnitř, 

poslechu příběhu, slouží jako úkryt před světem, kde se moje fantazie prolíná s realitou. 

Divák by měl vejít dovnitř a zaposlouchat se do audio nahrávky příběhů, ta v kombinaci 

s ornamentem a intimitou prostoru by měla vybízet k představivosti, ke vzpomínání na vlastní 

dětství a život, zamyšlení nad vnitřním životem nejen sebe nebo kůrovce, ale i dalších živých 

bytostí.  

Propojení skříně, mého úkrytu, s vyprávěním a místem, kde bude skříň umístěná, by mělo 

navozovat pocit bezpečí, útulna a klidu, možnost zastavit se a strávit v ní nějaký čas. 

Zaposlouchat se sám v sobě. Měl by to být jakýsi domov, kde stojí starý oprýskaný nábytek, 

který působí úplně běžně. Příběh a spojitosti na první pohled obyčejné skříně se odhalí až po 

jejím otevření, jako cesta do Narnie, do vlastní fantazie a asociací. Do země, kde jsou hlavní 

hrdinové brouci, jejich zážitky a vyprávění.  

V žádné z příhod není přímo řečeno, že se jedná o kůrovce. Každý si tak může představit 

jakéhokoliv tvora, který mu do příběhů zapadne. Ke spojení kůrovce a příběhů dochází právě 

až ve skříni. Člověk se v ní může cítit jako uzavřený pod kůrou stromu, dotýkat se struktury, 

hledat pravidelnosti, řád i nedokonalosti. Být stromem, který obklopuje ochrana bariéra kůry, 

jako kůže, i broukem, který jej požírá a hubí.  

Když jsem si před měsíci zpracování kůrovcové kalamity vybrala jako téma práce, neměla 

jsem představu o tom, kam až se mohu ve svých myšlenkách dostat. Mým původním 

záměrem nebylo propojit kůrovce s vlastní zkušeností do takové míry. Ve svém díle se jím 

stávám a vytvářím z něj pohádkovou postavu, která zde ožívá. Chtěla jsem vytvořit jen 

nehmatatelný pocit sounáležitosti, pokusit se ho pochopit, spřátelit se sním, zpracovat téma 

bez objektu a konkretizace. Jedním z faktorů, který působil při výběru zpracování dané práce 

a smýšlení o ní, byla změna životní situace posledních měsíců. Samota, nedostatek intimity, 

ztráta anonymity v davu a zároveň obrovské odosobnění při virtuální komunikaci a také 

smrsknutí emocí na posílané emotikony Facebooku a dalších komunikačních sítích. Všechno 

toto mě nutí více přemýšlet o životě, o lidství, o soužití a vztazích sama se sebou, s rodinou a 

se vším okolo. Mám potřebu vytvářet sama pro sebe věci více hmatatelné, konkrétní a 

nezávislé na světě počítačů, internetu a strojů obecně. Vracím se více zpět do dětství, 

vzpomínám a urovnávám si pocity. Unikám do fantazie a pohádek, vytvořila jsem něco jako 

váchalovskou krajinu, plnou barev a tvarů, které evokují stromy, ale doopravdy záznamy 

života v nich, otisky jejich obyvatel a požíračů. Otisky, které mohou být už i jakýmsi 

broukem v mé vlastní hlavě, jazykem, kterému sice nerozumím, ale chci jím i bez porozumění 

mluvit a vyprávět.  Podobně jako Váchal na stěnách a nábytku Portmonea využíval svou 

představivost k vyrovnání se se svými pocity a zážitky z první světové války.4 Vyrovnávám se 

s i já nejrůznějšími aspekty života, s tím, kým se stávám a kým bych chtěla být, se svým 

lidstvím a stopou člověka ve světě. Přibližuji se kůrovci a jeho vnitřnímu životu přes stopu, 

 
4 KAŠE, Jiří. Portmoneum. Museum Josefa Váchala v Litomyšli. Praha: Paseka, 2003. 
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kterou zanechává ve stromech, pomocí barev a práce.  Fantazie je únikem od vnější existence 

a nepřátelství, které svět ovládá.   

Zmatek a nejistota se promítají do života a mysli víc než kdy dřív. Ale i přes chaos v hlavě a 

někdy i v práci, vyjadřování a životě obecně se utvrzuji, že žiji a vždy jsem žila ve světě 

neuvěřitelného nadbytku všeho.  

Konzum, neochota přijímat věci nové nebo odlišné, měnit své návyky a názory, tím vším jsme 

svázaní. Svázáni provazy vlastního omezeného myšlení a světa odtrženého od fantazie a 

ochoty, od připuštění si, že i nemožnosti jsou možné. 

Nesnažím se zde o zpochybnění a bagatelizaci problému přemnožení kůrovce a v jeho 

důsledku řídnutí lesů a dalších ekologických problémů, které s tímto přicházejí ruku v ruce. 

Chci se ale na problémy dívat z více úhlů, pochopit a upozornit na lidské zásahy do přírody, 

jejich narušování přirozeného chodu a obnovy přírody. Zhoršování situace ignorováním už 

zjištěných faktů a trvalého narušení harmonie a interakcí jednotlivých druhů. Snažím se 

pochopit a najít cestu, jak být člověkem. Zbavit se předsudků a návyků a pocitů nadřazenosti, 

které jsou nám chtě nechtě od mala vštěpovány. Zamýšlím se nad tím, jak být šťastná, jak 

uspokojovat své léta zažité lidské touhy po materiálnu a ovládání a zároveň být, nenarušovat 

svět svými zásahy víc, než je pro mé alespoň trochu šťastně žití nutné. 
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