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Písemná obhajoba VŠKP

MAPA BRNA (HIC SUNT LEONES)
Map of Brno (Hic sunt leones)

Diplomová práce s názvem „Hic sunt leones“ je kapesní mapa ve formě knihy popisující 

nepřístupné oblasti Brna. Je rozšířena o textový popis a fotografickou dokumentaci. Jde 

o pilotní díl projektu mapujícího odvrácenou tvář jihomoravské metropole. Odvrácená tvář 

v tomto případě představuje lokality daleko za hranicí zájmu řadové většiny, ale i alterna-

tivní menšiny obyvatel města. Lokality, jejichž návštěva s sebou nese určitá rizika, a to ne-

jen v podobě umazaných kalhot a možného konfliktu se zákonem, ale i v podobě zranění 

či dokonce smrti. To jsou pádné důvody pro to, aby se drtivá většina obyvatel Brna podob-

ným místům celý život vyhýbala a tuto tvář města nikdy nepoznala.

Hic sunt leones je označení, které na četných historických mapách zaplňovalo prázd-

né oblasti, do kterých se tehdejší objevitelé neodvážili vstoupit. Tehdejší rizika pro ně 

představovala především divoká zvěř, barbarské kmeny a neprostupný terén. Ve své době 

se tedy jednalo o ty nejhůře dostupné a nejméně poznané oblasti, o kterých se nevědělo 

prakticky vůbec nic. I tato prázdná místa na mapách se ale s postupem času zaplnila nej-

jemnějšími detaily a dnes už je zřejmé, že je dokonale popsán a zmapován každý čtvereční 

metr zemského povrchu. Jak úžasné je ale zjištění, že oblasti, které se dají označit frází hic 

sunt leones, pořád existují i v 21. století! A to nejen uprostřed neprostupných džunglí a nej-

vyšších pohoří, ale přímo ve městech, která tak dobře známe. Dnes tato místa však nee-

xistují z důvodu nedostatečného kartografického pokrytí dané oblasti. Existují proto, že je 

na jejich území zakázán vstup téměř veškeré populaci světa, včetně té, která dlouhodobě 

žije v jejich bezprostředním okolí. Tato místa se tak stávají enklávami naprostého neznáma 

zcela vytrženými z prostředí, jehož jsou nedílnou součástí. Řadovému obyvateli Brna jsou 

paradoxně často méně dostupné než Středozemní moře nebo třeba USA.



Důvodů pro výběr tématu mapování odvrácené tváře Brna existuje několik. Dlouhodo-

bě mě zajímá objevování měst z jejich opačného konce, než jakým se prezentují navenek. 

Na místech zaznačených v oficiálních průvodcích totiž číhá nebezpečí. Nikoliv však v po-

době lvů, ale v podobě toho, že si člověk odveze stejné fotografie, stejné suvenýry, stejné 

zážitky a stejný pocit jako tisíce lidí tento týden před ním. Přitom místa, kterými opovrhují 

nejen papíroví průvodci, ale i samotní obyvatelé měst v sobě ukrývají silné příběhy a vlastní 

druh vnitřní krásy, která se v určitém ohledu vyrovnává místům propagovaných na pohled-

nicích. Labyrint oficiálně nepřístupných katakomb pod Paříží mě láká mnohem víc než 

slavný Notre Dame. Ne že bych neuměl ocenit gotickou katedrálu, právě naopak. Nikoliv 

však jako součást davu, kterému je v drtivé většině jedno, jestli se fotí před architektonic-

kou památkou středověku nebo vyhlídkovým kolem v lunaparku. V itineráři běžného turisty 

plní tato místa často funkci pouhé přestupní stanice mezi ranní kocovinou na hotelu a ve-

černí párty v klubu na hlavní třídě. Oficiální turistická lákadla si tak postupně získala silný 

nádech povrchních a nudných nákupních center.

Dlouhodobě jsem také fascinován mapami a jejich schopností prezentovat realitu 

z nekonvenčního a schematizovaného úhlu pohledu. Proto má praktická diplomová práce 

využívá vizuální prvky mapy a volně navazuje na teoretickou diplomovou práci, která se 

zabývá mapou v širokém vizuálním kontextu. Hic sunt leones je reakcí na klasické městské 

průvodce a jednorázové mapy produkované v desetitisícových nákladech, jejichž snahou 

je mapovat vždy to nejlepší a nejsnadněji dostupné. Právě proto byl v tomto případě zvo-

len formát kapesního průvodce s mapami. Mapy v publikaci jsou nicméně záměrně slepé 

a vytržené z kontextu města jako celku. Lokace míst jsou záměrně neurčité. Mapa je zde 

testována na hranici použitelnosti a nepřístupnost popisovaných lokalit je zvýrazněna 

nepřístupností mapy samotné. Účelem projektu Hic sunt leones totiž není tyto lokality 

zmapovat s kartografickou přesností a zpřístupnit je široké veřejnosti. Takový postup by je 

nevyhnutelně vystavil „syndromu Lonely Planet“, který by ohrozil jejich křehké a unikátní 

postavení. Naopak, z pozice průzkumníka je účelem podat pouhý důkaz o existenci těchto 

lokalit, které podléhají velmi rychlé zkáze.

Kniha zapadá do kontextu urban exploringu, což je relativně nedávno definovaná 

aktivita na hranici mezi výletem a adrenalinovým sportem. Navštěvují se člověkem vytvoře-



né struktury, od industriálních budov, přes stoky, mosty a komíny až po jakákoliv rozesta-

věná, zchátralá nebo za normálních okolností nepřístupná místa. Brno se v tomto ohledu 

nemůže ani v nejmenším měřit s tím, co nabízí k objevování velké světové metropole nebo 

industriální areály zemí bývalého Sovětského svazu. Přesto je Hic sunt leones v rámci Čes-

ké republiky jednou z prvních publikací zapadající do kontextu urban exploringu a pravdě-

podobně úplně první mapující toto téma v ČR lokálně.

Publikace shrnuje deset lokalit, které jsou představeny na cekem 128 stranách. Tyto 

lokality jsou volně rozděleny do tří kategorií – nadzemí, ruiny a podzemí. Každá lokalita je 

zaznamenána na slepé mapě a identifikována symbolem příslušné kategorie. Princip pub-

likace celkově vychází z nedostupnosti a izolovanosti popisovaných míst. Kniha je zapeče-

těna nálepkou a k jejímu otevření je nutné prolomit si cestu dovnitř. Porušení pečeti zvyšu-

je napětí z objevení něčeho, co bylo doposud ostatním skryto. Zadní klopa přeložená přes 

hlavní blok knihy je další bariérou, kterou je nutné překonat před samotným nahlédnutím 

do obsahu.

Samotná struktura knihy opět popírá klasického průvodce, protože – s výjimkou 

zmíněných tří volných kategorií – netřídí obsah do žádných dalších logických celků nebo 

pořadí. Naopak, podobná místa jsou od sebe v knize vzdálena, aby byla zaručena určitá 

dynamika obsahu. Autorský text využívá hovorových prostředků, čímž se opět vymezuje 

škrobenému jazyku průvodců a posiluje tím i autentické dokreslení atmosféry. Kniha také 

vychází v záměrně nízkém nákladu 300 kusů a záměrně nemá jasně definovanou distribu-

ci. Dlouhodobým plánem je vydání navazujících dílů mapujících mimo jiné svérázné brněn-

ské putyky.


