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Ve vesnici Bohuslavice u Zlína z místní časti Javorníky vede severním 
směrem údolí. Dříve obdělávané, pak pastvinou, honitbou místního 
mysliveckého sdružení a nyní znovu, jak se zdá, intenzivní pastvinou 
ekologického podnikatele. 
Z původní pastviny zde zůstalo neudržované, různě keři a stromy zarůstající 
krajinné prostředí vesnického extravilánu s betonovými základy a trubkovou 
kostruckcí, která sloužila k uchycení napaječek pro krávy. Několikrát jsem 
toto údolí se studenty procházel a seznamoval je s potenciálem těchto míst, 
možnostmi samotných betonových bloků a jejich využitím pro případnou 
dočasnou až trvalou prostorovou intervenci. 
O tuto práci projevila velký zájem Kateřina /sám jsem navrhoval pro jedno z 
míst objekt a nechal zaměřit plochu morového pohřebiště, na které místní 
občané vysadili na jaře třešně vymezující toto místo/. 
Kateřina se tak stala koordinátorkou projektu, do kterého se zapojili 
všichni studenti ateliéru a svoje i jejich návrhy prezentovala na 
mezinárodním workshopu v polské Wroclavi. 
Sama pak měla vytvořit studii, jakési zamyšlení naddaným prostorem, 
krajinným prostředím a navrhnout pricipy možného sochařsko 
architektonického uchopení celku i jednotlivých míst. Koncepci, kterou bude 
možné předložit místním a přesvědčit je o reálnosti a realizovatelnosti 
tohoto záměru. 
Pustila se do náročného úkolu vyžadujícího určitou koncentraci a nasazení. 
To je při jejim současném rozpoložení, kdy pořád někam pospíchá, pro mne 
dost nepředstavitelné ..., i když při stanovení preferencí, navržení 
optimálního konceptu možné a pro solidní prezentaci dokonce nutné. 
Zhotovením modelů se dá ověřit stavebnost, pevnost a stabilita konstrukce 
navazující na parametry betonových bloků. Architektura růzností místa, 
koncepce průchodnosti údolí, vztah lidí k údolí, ke krajině a nakonec i 
vesnici samotné. 
Kateřina předkládá k hodnocení to, co se jí za daných podmínek a v 
limitujícím čase podařilo vytvořit. Ví, že další nezbytné kroky mohou a 
budou pokračovat. Ví, že je na začátku projektu, jehož parametry se 
průběžně mění. Bude-li chtít pokračovat, musí se přizpůsobit a hlavně 
soustředitna toto téma, které je daleko komplexnější a tím i zajímavé. 
Snad se jí to podaří. 
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