
















ZKULTURNĚNÍ KRAJINY
NAPAJEDLA

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma zabývající se krajinou a vztahem člověka k ní. 
Zvolené území je nepoužívaná venkovská krajina, v současné chvíli téměř bez využití. Projekt se mimo 
jiné zabývá návrhy místně specifických objektů, někdy až land artových instalací. 

Údolí Javorníky, mezi obcemi Bohuslavice u Zlína a Salaš, bylo až do 70. let rozděleno na malá pole 
soukromých majitelů. Se vznikem JZD se i toto údolí sjednotilo, oplotilo, vybudovala se zde napajedla 
a nahnal dobytek. Z původních polí se tak na několik dalších let stala pastvina. Už v 80. letech byla ale 
zrušena a údolí začalo chátrat. V součastnosti je toto území pouze honitbou, obhospodařovanou 
místním mysliveckým sdružením. To ve výsledku vypadá tak, že údolí zarůstá, většina luk se nekosí a 
les se šíří. Mizí průchozí cesty. O krajinu zde nemá nikdo zájem a málo kdo ji navštěvuje. Projekt mé 
bakalářské práce využívá čtyř zbytků napajedel rozmístěných v údolí. Betonové bloky s kovovými 
konstrukcemi mohou posloužit jako základy pro sochařsko-architektonické objekty. Místa, která 
v krajině ztratila svůj význam, mohou být znovu využita a snad i napomůžou přilákat člověka zpět do 
krajiny.

Do údolí jsem se poprvé dostala na podzim, několikrát jsem se vracela pro důkladné prozkoumání 
území a pořízení fotodokumentace. Posbírala jsem všechny dostupné mapy tohoto místa a sháněla 
informace. V rámci mezioborové spolupráce jsem vytvořila skupinku sochařů a architektů, se kterými 
jsem na jaře podnikla další procházku údolím. Navrhli jsme různé objekty na betonové základy 
bývalých napajedel. Tyto návrhy byly zpracovány v modelech 1:10, ke každému návrhu byl vytisknut 
plakát a vše bylo představeno na výstavě Napajedla, která proběhla v květnu tohoto roku při konání 
Fresh designu ve Wroclawi. Další spolupráci jsem navázala s geobotanikem Albertem Šturmou. 
Společný výlet do údolí byl přínosný hlavně v získání informací o kvalitě a různorodosti místních travin, 
o možnostech jak s kterou částí údolí ideálně naložit. Protože byla velká část údolí spásána a tráva je 
zde díky tomu kvalitní, měla by být většina luk alespoň kosena, ideální by bylo místy obnovit pastvinu. 
Z toho vznikla série návrhů na objekty - sochy inspirované konstrukcemi na sušení sena. Mimo tohoto 
účelu mohou být využity na hraní dětí, jejich variabilnost může posloužit ke stavbě skrýší...

Vytvořila jsem tak několik návrhů formou modelů, počítačových grafik a skic. Modely jsou převážně ze 
dřeva, kovu a papíru. K tomu je zpracována dokumentace celého území i s proběhlýmy akcemi. Celý 
projekt bude začátkem léta odprezentován místním obyvatelům. Při té příležitosti by měli být osloveni 
majitelé konkrétních pozemků s žádostí o povolení realizace některých návrhů. Realizace by měla 
proběhnout během léta. Na tuto akci jsem již získala finanční podporu z interní soutěže uměleckých a 
tvůrčích aktivit studentů FaVU. 
Projekt je vystaven jako celek mého několikaměsíčního výzkumu s veškerou dokumentací a návrhy. 
Moje práce na tomto tématu však rozhodně nekončí. Chystají se další akce a věřím i v zapojení dalších 
lidí. 
V podobném duchu bych ráda pokračovala ve svém magisterském studiu v ateliéru sochařství 2.


