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ABSTRAKT 

Čtenář této bakalářské práce bude stručně seznámen s historií vzniku fenoménu zahrady  

a jejím vývojem. Hlavní část práce je členěna do šesti kapitol. Každá kapitola seskupuje a 

rozebírá autory, v jejichž souborech má zahrada podobný význam. Motiv zahrady ve 

fotografii demonstruje vztah mezi člověkem a přírodou. 

Klíčová slova: zahrada, anglický park, francouzský park, hortus conclusus, příroda, ráj, 

spánek, tma, hniloba, reklama, status, zahrádkářská kolonie, výstava 

 

 

 

ABSTRACT 

The reader of this bachelor thesis will be briefly acquainted with the history of the garden 

phenomenon and its development. The main part of the work is divided into six chapters. 

Each chapter groups and analyzes authors in whose work the garden has  

a similar meaning. The garden motif in the photograph demonstrates the relationship 

between man and nature. 

Keywords: garden, english park, french park, hortus conclusus, nature, paradise, sleep, 

darkness, rot, advertising, status, gardening colony, exhibition 
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ÚVOD 

Prvotní význam zahrady se odvíjel od potřeby člověka usadit se a pěstovat si vlastní 

rostliny a plodiny. Taková zahrada, jakou známe dnes, se vyvíjela po staletí. Byla formovaná 

architektonickými slohy a různými civilizacemi. Pod pojmem zahrada si v dnešní době 

většina lidí jako první představí svou nebo sousedovu zahradu obklopující nějaký dům nebo 

stavení, případně malou zahrádku v zahrádkářské kolonii. Přirozeně se prvně zaměříme na 

to, co je nám blízké. Pro mě představuje zahrada místo pro odpočinek, setkávání a spojení 

s přírodou v ruchu města. Krása zahrady nespočívá jen v její dokonalosti, právě naopak 

spočívá v přirozenosti koloběhu bytí. Má svoje rituály, které každoročně přednáší světu. Je 

jako divadelní scéna se stále se opakujícím programem. 

Zahrada je lidmi přetvářený prostor. Fotografie zahrady může být tedy vnímána jako 

zachycení vztahu mezi člověkem a přírodou. Fotografie Garden Hose (1969) od autorky 

Ruth Bernhard (1905–2006) zachycuje propojení krásné přírody a lidského prvku, který 

představuje hadice. Tato fotografie je zobrazením utopické symbiózy těchto dvou světů.  

O zahradu je třeba se starat, dávat jí potřebnou vláhu a ona na oplátku vytváří onen ztracený 

ráj na zemi, který dává člověku okusit nadpozemskou krásu. Kombinace světla a vody  

je symbolem smíření. Tato fotografie mě vedla k uvědomění, že zahrada nám nabízí velké 

množství úvah, pocitů a prožitků. Manuální prací si člověk dokáže pročistit hlavu  

a rozjímáním ve stínu stromů ji opět naplnit novými dojmy. Právě pro tuto svou rozmanitost 

má i zahrada ve fotografii mnoho podob. V této práci chci představit čtenáři oblasti 

fotografie zahrady, ve kterých fotografové používají motiv zahrady jako podnět k zamyšlení, 

estetickému vnímání, terapii, komunikaci s přírodou nebo i kritice společnosti. 

V jednotlivých kapitolách chci analyzovat fotografie nebo soubory autorů, v nichž 

má zahrada podobný význam. Ráda bych se věnovala symbolu ztraceného ráje. Další 

kapitolu věnuji rozjímání nad spící zahradou. Také se zaměřím na fenomén zahrádkaření. 

Představím skrze tento motiv lidskou potřebu chlubit se a dokazovat své postavení. Nakonec 

uvedu použití motivu zahrady ve světě propagace a reklamy. Ráda bych svou bakalářskou 

prací vyvrátila obecné smýšlení nad zahradou, jako nad jednoduchým a banálním motivem 

k fotografování a dokázala, že zahrada je stále se rozvíjejícím a duchaplným prostorem  

k tvoření. 
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Obr. 1: Ruth Bernhard, Garden Hose, 1969 
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1 STRUČNÝ PŘEHLED HISTORIE ZAHRADY 

Tato kapitola nabízí stručný přehled historie zahrady od jejího vzniku v pravěku až do 

období impresionismu, kde dochází k zvláštnímu vyvrcholení jak v zahradní architektuře, 

tak v zobrazování zahrady v malbě. Z důvodu obsáhlosti problematiky, nebude v rámci 

podkapitol zahrnut vývoj zahrady ve 20. století. Historie zahrady je pouze vedlejším 

tématem této práce. 

1.1 Pravěk 

Historie zahrady sahá až do období lovců a sběračů. Země byla obrovská a krajina 

rozlehlá. Člověk si proti okolnímu světu připadal malý a potřeboval si nějakým způsobem 

vymezit vlastní teritorium, aby nabyl pocitu bezpečí a jistoty. Představa vytvoření zahrady 

se prvním lidem začala v hlavě utvářet jako účelné místo, které by sloužilo k naplnění jejich 

potřeb. Potřeby primitivních lidí byly prosté. Člověk si časem začal uvědomovat, že nemá 

smysl stále chodit na různá místa, kvůli odlišným druhům rostlin a bylin, které byly nezbytné  

k zajištění potravy, a tedy k přežití. Proto vzniká první zahrada, prostor, který je ohrazený, 

kultivovaný člověkem a má jasný účel, slouží k pěstování plodin a bylin.1 

Celý tento proces přechodu na zemědělský způsob života a usazení se se nazývá 

neolitickou revolucí. První zahrady tedy měly zajistit zemědělcům potravu. Staly se 

neodmyslitelnou součástí lidských obydlí a s postupem času se kromě materiálního zajištění 

staly i měřítkem bohatství. S vývojem člověka se mění jeho nároky a potřeby. Podoby  

zahrad se odvíjely od vyspělosti jednotlivých civilizací.2 

1.2 Od Egypta po středověk 

Údolí řeky Nil a oblast mezi Eufratem a Tigridem se svou úrodnou půdou dali 

vzniknout hned dvěma velkým impériím. Obyvatelé tehdejšího Egypta chovali ke všem 

rostlinám a plodinám velkou úctu. Egypt svými pravidelnými a udržovanými zahradami 

doslova kvetl uprostřed pouště. Zahrady již netvořily pouze zemědělské plodiny a zelenina, 

ale byly plné ovocných stromů, květin a okrasných rostlin. Vše mělo svůj řád a pravidelnost. 

Kromě pravidelného uspořádání se v zahradě objevuje prvek vodní plochy v podobě 

menšího jezírka, které má zatím stále užitkovou funkci, tvoří totiž zásobu vody pro daný 

 
1 KUČA, Otakar et al. The garden: the living art: exhibition catalogue. Průhonice: Institute of Botany, Czech 
Academy of Sciences, 2015. 
2 tamtéž 
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objekt. Doplněním vodní plochy do zahrady a také oddělením od okolního světa vysokou 

zdí se z prostoru stává jakási malá oáza, která slouží k odpočinku ve stínu stromů, zklidnění  

a také jako ozdoba každého přilehlého stavení.3 O egyptské zahradě se můžeme dozvědět 

více díky reprodukcím nástěnných maleb z hrobek v Thébách.  

 
Obr. 2: Charles K. Wilkinson, Funeral Ritual in a Garden, Tomb of Minnakht, 1921; 

originál cca. 1479–1425 B.C. 
 

Ve starověké Mezopotámii se dostává zahradě stále větší pozornosti. Její důležitost je 

patrná z luxusního vzezření a péče, která se jí dostává. Velice oblíbenou záležitostí jsou i 

lovecké obory, vinohrady a uměle vysazované háje. Pěstování stromů je považováno za 

skoro posvátnou věc. Jsou nejen zdrojem potravy, ale poskytují i místo pro odpočinek ve 

svém stínu a pravidelným uspořádáním dávají zahradám důstojnost a jsou jejich chloubou. 

Asyřané a Babyloňané považovali za největší potupu, když byly během válek některé stromy 

vykácené nebo vypálené háje. Babyloňané jsou dodnes známí svými terasovými zahradami. 

Visuté zahrady Semiramidiny se zapsaly do historie jako jeden ze sedmi divů světa. Nejen 

že se pyšnily neobvyklou krásou a pestrostí rostlin, ale byly obdivovány pro svůj vyspělý 

systém zavlažování, který přiváděl vodu potrubím z řeky Eufrat až do nejvyšších pater 

budovy, kterou zahrady tvořily.4 

 
3 KUČA, Otakar et al. The garden: the living art: exhibition catalogue. Průhonice: Institute of Botany, Czech 
Academy of Sciences, 2015. 
4 KUČA, Otakar et al. The garden: the living art: exhibition catalogue. Průhonice: Institute of Botany, Czech 
Academy of Sciences, 2015.  
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Obyvatelé Blízkého východu se stali opravdovými odborníky a průkopníky 

architektonických zahrad. Toto umění převzalo Řecko, Římská říše, Byzantská říše a Arabi. 

Postupně se rozšířilo do Evropy a původní prvky těchto strukturovaných zahrad sahají  

až do období renesance.5 

1.3 Středověk 

 Ve středověku ovlivňuje formu zahrady nástup křesťanství. Zahrada sloužící pro 

potěšení mizí, protože to je považováno hřích. Charakteristická pro středověkou zahradu je 

jednoduchost, geometrická pravidelnost a stísněnost. Její funkce není okrasná, ale užitková.6 

Ve středověké malbě se objevuje zahrada jako „hortus conclusus”. Podle Beckerova 

Slovníku symbolů vychází pojem z knihy Píseň písní, která je součástí Starého zákona. Jedná 

se o „uzavřenou zahradu,” která v křesťanství symbolizuje neposkvrněnost a čistotu Panny 

Marie.7 Zahrada je obehnaná zdí nebo plotem. Tvoří v krajině ohraničený prostor, který i 

přes své umístění v exteriéru působí intimně a navozuje pocit bezpečí a soukromí. Tento typ 

zahrady se stává častým motivem v malbě. Kromě sedící Panny Marie obsahuje obraz 

mnoho důležitých symbolů. Cílem bylo vyložit a přiblížit divákovi obrazy z Bible. Z tohoto 

důvodu byly symboly doplňovány popisky pro upřesnění významu. 

 
Obr. 3: The Holy Hunt: a complex allegorical miniature, 1480–1500 

 
5 tamtéž 
6 KUPKA, Jiří a Fakulta architektury. Zeleň v historii města. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006. 
7 BECKER, Udo. Slovník symbolů. Vyd. 2. Přeložil Petr PATOČKA. Praha: Portál, 2007.  
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1.4 Renesance 

V knize Dějiny ráje: Zahrada rozkoše uvádí autor, že s příchodem renesance přichází  

do zahrady prostor.8 Renesanční zahrada byla stále soukromým místem. Od venkovního 

světa byla oddělena zdí nebo plotem. Zároveň však byla řešená v kontextu okolní krajiny  

a komunikovala jak s venkovním světem pomocí výhledů, tak s přilehlým stavením. 

Propojení zahrady a domu bylo zajištěno sloupovou galerií. Zahrada byla harmonická a svou 

symetrií a pravidelností ztělesňovala dokonalost a řád renesance.9 

I v malbě se zahrada otevírá do krajiny a spíše připomíná nekonečný ráj. Upouští od 

onoho fenoménu oplocené zahrady raného středověku. V renesanční malbě zahrad jsou 

zobrazovány stovky druhů stromů, rostlin a zvířat. Námětem se stávají biblické příběhy o 

stvoření světa, ráji a prvotním hříchu. Zároveň je ale tento mystický výjev zahrady exaktním 

a popisným vyobrazením flóry zasazený do našeho světa, čímž se duchovní rovina prolíná s 

realitou. Krásným příkladem je obraz Klanění mystickému beránku (1432) z Gentského 

oltáře od nizozemského malíře Jana van Eycka (1385–1441). 

 
Obr. 4: Jan van Eyck, Klanění mystickému beránku, 1432 

 

 
8 DELUMEAU, Jean. Dějiny ráje: Zahrada rozkoše. Praha: Argo, 2003. Každodenní život.  
9 KUPKA, Jiří a Fakulta architektury. Zeleň v historii města. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006. 
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1.5 Baroko 

Italská renesanční zahrada položila základy pro vznik fenoménu francouzské zahrady, 

nebo též francouzského parku. Francouzská zahrada je založena na geometrických 

principech. Jsou pro ni charakteristické přesné linie a symbiotické propojení s přilehlou 

stavbou. Celá její konstrukce se řídí přesně navrženým plánem a pravidly. S postupem času 

stále rostla monumentalita zahradních komplexů a v 17. století dochází ke zlomu, kdy 

zahrada svou velikostí, krásou a rafinovaností odsouvá přilehlou stavbu do pozadí.10 Barokní 

zahrady a komponované krajiny propojují skrze přírodu člověka s Bohem. Honosnou a 

zdobnou barokní architekturu zasazují architekti do pravidelné krajiny, která v kontrastu 

s divokou přírodou svou čistou kompozicí upoutává pozornost a podtrhuje monumentalitu 

staveb. V Česku se nachází jedny z nejkrásnějších barokních zahrad a komponovaných 

krajin v Evropě. Jejich zastoupení je u nás tak početné, že si na ně lidé zvykli a nevěnují jim 

přílišnou pozornost. Přesto však zůstávají neopomenutelnou součástí našeho kulturního 

dědictví. 

1.6 Anglický park 

V současnosti jsou u velkých zahrad a parků stále využívány základní principy 

perspektivy a výše zmiňovaná pravidla pro francouzský park. Často se však tento styl 

kombinuje s přirozenějším typem úpravy zahrad, kterým je anglický park. 

V 18. století vzniká, jako reakce na přesycení francouzskou zahradou, fenomén 

anglického parku, který má také svoje pravidla a řád, ale ustupuje od formálnosti. 

Romantický anglický park potlačuje symetrii, a vyzdvihuje přirozenost. Je sice upravený, 

ale respektuje pravidla přírody ve smyslu přirozených tvarů stromů a keřů. Komunikuje 

s venkovním světem a kopíruje divokou okolní krajinu. Jeho kouzlo spočívá v průhledech 

do krajiny a intimních zákoutích, které otevřenost francouzské zahrady neposkytuje.11 Obraz 

Šťastné nehody houpačky (1767) vystihuje bujnost a nespoutanost anglického parku.  

Společným prvkem těchto dvou typů zahrad je velké množství vodních nádrží.  

U francouzského parku v symetrickém provedení geometricky přesných stojatých ploch,  

u anglického parku v provedení opačném. Okrasné zahrady se staly nedílnou součástí všech 

architektonických slohů. Jejich vzezření se odvíjelo od trendů doby. V zahradách vznikalo 

 
10 KUPKA, Jiří a Fakulta architektury. Zeleň v historii města. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006. 
11 tamtéž 
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umění a zahrady byly uměním. Doplňovaly přilehlé objekty, byly inspirujícím místem pro 

malíře a výstavní síní pro sochaře.12 

 
Obr. 5: Jean-Honore Fragonard, Šťastné nehody houpačky, 1767 

1.7 19. století 

V 19. století se upouští od jednotného řádu pro komponování zahrady. Přichází však 

snaha o rozdělení jejího prostoru na menší intimnější části. Do parků se na trávníky vracejí 

zdobné květinové záhony a koberce, které je už neopouští až do pozdních let 20. století. 

Nastává období historického eklektismu, a to i v zahradní architektuře. Historické směry se 

mísí bez ambice sledovat nějaký program, jak tomu bylo do té doby.13 

Malíři impresionismu jako první opouští své ateliéry a vychází malovat do plenéru podle 

reálné krajiny. Hledají v každé zahradě to nejkrásnější, co nabízí. Rozkvetlé květiny, bující 

stromy a keře, ze všech obrazů je cítit vyváženost a pokoj, který zahrada člověku poskytuje. 

 
12 SIEVEKING, ALBERT FORBES. The praise of gardens; an epitome of the literature of the garden-art. 

[s.l.]: London, J. M. Dent & co., 1899. Dostupné online z: 
https://archive.org/details/praiseofgardense00siev/page/12/mode/2up (anglicky). 

13 KUPKA, Jiří a Fakulta architektury. Zeleň v historii města. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006. 
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Evoluce zobrazování zahrady v malbě dosahuje v tomto období vrcholu. V zahradní 

architektuře probíhá revoluce, která vytváří pestrý motiv pro malíře, kteří zrovna objevili 

krásu zobrazování reálné krajiny. Dochází tak k žádoucímu střetu ve vývoji obrazu zahrady 

a vývoji samotné zahrady. 

 

 
Obr. 6: Claude Monet, Monetova zahrada v Argenteuil, 1873 

 

Koncem 19. století zaštiťuje hnutí Arts & Crafts reformu, která prosazuje návrat 

k domácím rostlinám, jednobarevným zahradím kompozicím a návratu ke středověkému 

stylu zahrady. Tento návrat ke geometrii odstartoval éru zahradního umění 20. století.14  

 
14 KUPKA, Jiří a Fakulta architektury. Zeleň v historii města. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006. 
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2 PRVNÍ FOTOGRAFIE S MOTIVEM ZAHRADY 

První snímek, který by se dal nazvat fotografií, zhotovil Joseph Nicéphore Niépce 

(1765–1833) kolem roku 1826 z okna pracovny v Le Gras směrem do dvora svého 

venkovského sídla.15 Začátky fotografování byly složitou prací, která vyžadovala trpělivost. 

Snímky bylo potřeba exponovat několik hodin, a proto se ideální scénou stává statický výjev. 

Díky tomuto faktu se zahrada pravděpodobně zcela nezáměrně dostává na tento první 

snímek. I přes neostrost fotografie lze rozpoznat jednotlivé objekty jako hospodářské budovy 

nebo strom v pozadí. Z fotografie nelze s přesností určit podobu zahrady, jedná se tedy spíše 

o myšlenku, že zahrada v pozadí existuje a je zachycena na první fotografii.  

Britský fotograf a vynálezce William Henry Fox Talbot (1800–1877) byl mimo jiné 

botanickým nadšencem od útlého věku. Jeho neschopnost reprodukovat vlastní rukou 

rostliny a přírodní struktury na papír ho během jeho experimentování přivedla na myšlenku 

kreslit fotografií. Listy rostlin napustil dusičnanem stříbrným, kladl je na papír a nechal je 

ozářit sluncem. Nezakryté části papíru ztmavly. Po následném ustálení vznikly první 

realistické negativní obrazy přírodních artefaktů. Takto zhotovená fotografie bez fotoaparátu 

dostala název fotogram. V těchto Talbotových reprodukcích můžeme vnímat rostliny jako 

jednotlivé stavební složky zahrady. Každý list nebo větvička je na fotogramu vytržená 

z kontextu zahrady. Lidé mají ve zvyku donášet si z procházek po zahradách květiny, listy  

a podobně. Je v tom cítit touha neztratit kontakt s přírodou ani po návratu domů. Jejich 

trvanlivost však bývá krátkodobá. Talbotovy fotogramy mohou být symbolem trvalého 

zakonzervování těchto přírodních artefaktů.16 

Přestože se fotografie zahrady nabízí automaticky jako jeden z prvních exteriérových 

motivů k fotografování, větší rozmach tohoto žánru přichází až později, a to konkrétně  

s příchodem amatérské fotografie. Jedním z důvodů tohoto tvrzení může být velká touha 

prvních fotografů zachytit, na nově objevené médium, mnohými lidmi ještě nespatřené kouty 

světa. Namísto mapování vlastních zahrad tedy většina z nich i přes velmi náročné podmínky 

podniká cestovatelské výpravy a fotí exotické scenérie. 

 
15 BAATZ, Willfried. Fotografie. Praha: Computer Press, 2004. Malá encyklopedie (Computer Press).  
16 tamtéž 
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Obr. 7: Joseph Nicéphore Niépce, Pohled z okna v Le Gras, 1826 

 

 
Obr. 8: William Henri Fox Talbot, Fern frond, 1839 
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3 ZAHRADA VE FOTOGRAFII 

Tato hlavní kapitola se věnuje zahradě ve fotografii. Rozebíraná díla jsou tematicky 

rozdělena do šesti malých podkapitol. Společným propojujícím prvkem je analýza a 

porovnávání významů zobrazení zahrady ve fotografii. 

3.1 Ztracený ráj 

Zahrada by mohla být vnímána jako nejstarším motivem vůbec. Podle Bible stvořil Bůh 

člověka a dal mu krásnou rajskou zahradu, aby žil v blahobytu. Mnozí malíři znázornili tento 

výjev na svých obrazech a zahrada v nich hraje roli překrásného místa, které je až mystické 

svou nedosažitelností. Zvířata různé divokosti a rostliny rostoucí v odlišných klimatických 

podmínkách zde žijí v symbióze. Takové místo na zemi neexistuje. 

Návaznost na rajskou zahradu má určitě Zahrada pozemských rozkoší (1503–1515). 

Malíř Hieronymus Bosch (1450–1516) byl velkým kritikem společnosti a ve svých 

obrazech ukryl mnoho symbolů. Středový obraz z tohoto triptychu se odehrává v zahradě, 

která však ztratila svou nevinnost a je poskvrněná lidskými neřestmi. Fotografka Justine 

Kurland (1969) znázornila motiv rajské zahrady ve svých utopických fotografiích při 

cestování po rančích a komunitních zahradách v USA. Předtím než Adam a Eva okusili 

zakázané ovoce ze stromu poznání, byla pro ně nahota přirozenou věcí. Nahota v kontrastu 

s divokou zahradou, o kterou se lidé na její fotografii starají, má symbolizovat nevinnost 

zahrady rajské. Lidé jsou zde stylizovaní až do nepřirozených póz, které se staly pro její 

tvorbu typickým znakem. Sama Kurlandová říká, že pro ně hledá inspiraci v portrétech 

fotografky Julie Margaret Cameronové a v dětských pohádkách.17 Anonymní postavy na 

snímku vyvolávají v člověku pocit, že pečovat o zahradu je pro ně přirozené a podstatou 

jejich bytí. V pozadí je zachycen odcházející muž, který má na sobě kalhoty. Může v něm 

být spatřován symbol odcházejícího Adama z ráje, který se kvůli studu zahaluje a je jakýmsi 

porušením dokonalosti. Přestože by se alegorický výjev nahých lidí mohl zprvu zdát 

pobuřující, smyslem je poukázat na život v ráji takový, jaký jsme mohli žít, kdyby nebylo 

prvotního hříchu. I když se člověk často snaží podobnou zahradu vytvořit, nikdy nedosáhne 

 
17 DAILEY, Meghan. A THOUSAND WORDS: Justine Kurland - Brief Article. In: ArtForum. LookSmart, 
Ltd. 2004 [online]. Apr, 2000 [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20040730082103/http:/www.findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_8_38/ai_6
1907733. 
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takové dokonalosti, což symbolizuje nepořádek v pozadí. Hadice, kterou muž na fotce 

používá k zalévání záhonu, je stočená jako had, zlo, které svedlo lidi na scestí. Muž jej však 

drží pevně a jako krotitel se snaží dokázat, že zlo může být potlačeno. Ukazuje tím, že 

zahrada může být očištěna. 

 
Obr. 9: Hieronymus Bosch, Zahrada pozemských rozkoší, 1503–1515 

 

 
Obr. 10: Justine Kurland, Black Bear Ranch Work Party, 2003 
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V práci Joela Sternfelda (1944) jsou lidé zobrazováni ne jako objekty, ale jako jejich 

identity v kontrastu s americkou krajinou na pozadí. Krajiny a identity interagují, staví  

se vedle sebe a existují navzájem jako kontinuity. Jakýmsi způsobem se zdá, že tyto identity 

jsou krajinami ochraňované a opečovávané. Vyvstává tendence myslet na lidi, kteří  

se zapsali do světa kolem. Někteří navrhovali budovy, vylepovali plakáty, pečovali o svět 

způsobem, který rozšiřuje jejich identitu za hranice těla, osobní prezentaci a oblečení.  

Ve skutečnosti identity souvisejí s komunitami a komunity jsou více než lidé. Jsou to místa, 

události, design, trendy. Nám lidem je identita přiznávána krajinami, které jsou více než 

kulisami našeho života.18 

Joel Sternfeld pojmenoval tuto fotografii Slepý muž v zahradě. Kdyby autor svému 

okolí nesdělil, že muž je slepý, jako první člověka bezpečně upoutá velikost stračky, která 

dominuje mužově zahradě a velkolepost zahradní flóry obecně. Fakt, že tento muž je slepý 

mění význam fotografie a nutí pozorovatele přemýšlet, co nám chce Sterfeld touto fotografií 

sdělit. Protože lidé často vnímají zrak jako nejdůležitější lidský smysl, vyvstává myšlenka, 

jak je možné, že slepý muž může vlastnit tak krásnou zahradu. Další se nabídne otázka, zda 

má vůbec smysl starat se o takovou zahradu, když člověk nevidí výsledky své práce. Na 

fotce stojí muž uprostřed květinového záhonu a květiny ho částečně schovávají za svým 

hroznovým květenstvím. Dalo by se říct, že muž se květin dotýká a stojí jim co nejblíž, aby 

cítil jejich vůni, protože to je jediný způsob, jak může zahradu vnímat. Zahrada zde hraje 

důležitou roli zprostředkovatele poznání. Přestože je muž ochuzen o schopnost vidět krásu 

zahrady, díky ostatním smyslům ji dokáže vnímat možná mnohem lépe než zdravý člověk. 

Pouto mezi mužem a zahradou nám může v jistém slova smyslu připadat nedokonalé, nese 

však důležitou zprávu o omezeném vnímání lidí. Stejně jako na téhle fotografii muž postrádá 

zrak jako důležitý smysl pro vnímání svého okolí, jiní lidé postrádají například schopnost 

pochopení krásy a významu nejen obyčejných věcí, jako jsou zahrady, ale i významných 

uměleckých děl, která jsou jinými opěvovány. Zrak je totiž pouze zprostředkovatelem 

prožitku, který se odehrává v naší duši.  

Může nás také napadnout spojení muže v zahradě a Adama, prvního člověka podle 

Bible. Ztráta zraku symbolizuje vyhnání z ráje, na který ale nelze zapomenout a který je 

 
18 HINGSBURGER, Dave. An Essay Question. In: Blogger [online]. Aug 29, 2012 [cit. 2021-04-07]. Dostupné 
z: http://davehingsburger.blogspot.com/2012/08/an-essay-question.html. 
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daleko, a přece tak blízko. Nehostinná krajina Aljašky plná keřů a trav neposkytuje pro 

zahrádkaření ideální prostředí. Přesto má tento muž na své zahradě malý kousek ráje. 

Nakonec se nabízí krásný kontrast vnímání téhle zahrady fotografem a jejím vlastníkem. 

Muž na fotografii pěstuje tyto květiny, dotýká se jich, cítí jejich vůni a má k nim intimní 

vztah, jako má umělec ke svému dílu, jako otec k dítěti, které vychoval. Sternfeld zachycuje 

zahradu na své fotografii jako esej o vnímání umění. Zachytil ji pomocí jediného smyslu, 

zraku. 

 

 
Obr. 11: Joel Sternfeld, A Blind Man in His Garden, 1984 
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V 90. letech 20. století, kdy digitální fotoaparáty zažívají svůj první velký rozmach, 

zakládá fotograf Vojtěch Sláma (1974) spolu s přáteli skupinu Česká Paralaxa, která byla 

ve svém čase nezajímavá svým odmítavým přístupem k pokroku doby a věrností analogu.19 

Dalo by se říct, že přistupují k analogové fotografii jako k retro stylu v době, která pro návrat 

analogové fotografie ještě není připravená. Tvorba Vojtěcha Slámy působí jako vytržená z 

kontextu času a doby. Z většiny fotografií v souboru Vlčí med je sice možné poznat, v jakém 

ročním období byly zachyceny, není to však podstatné. Jejich atmosféra vyvolává v člověku 

pocit jakéhosi zmrazení zachyceného momentu a důvěru v možnost prožít onen okamžik v 

jakékoliv jiné době. Kontrastní černobílé fotografie svou estetizující tendencí korespondují 

s autorovým životním stylem.  Motiv zahrady se ve Slámově díle objevuje jako symbol 

idylického stylu života, zpomalení a užívání si krásy prostého bytí. Fotografie svou 

nadpozemskou atmosférou vytvářejí v člověku rajský klid. Probouzejí v nás krásu skrze 

všední světské obrazy. 

 

 

  
      Obr. 12: Vojtěch Sláma, Bodies, 2002           Obr. 13: Vojtěch Sláma, Maryléne, 1998
      

 

 

  

 
19 SLÁMA, Vojtěch. Vojtěch V. Sláma. [online]. ©2021 [cit. 2021-01-02]. Dostupné z: 
http://www.vojtechslama.com. 
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V díle fotografa Josefa Sudka (1896–1976) je motiv zahrady velmi důležitý. Sudek 

je známý tvorbou ve svém proslulém ateliéru, nicméně jeho druhým ateliérem byla 

jednoznačně zahrada. Výrazný cyklus Procházka po kouzelné zahrádce vznikal v zahradě 

jeho dobrého přítele Otto Rothmayera.20 Fotografie zobrazují tajuplná zákoutí krásné 

zahrady. Sudek rozehrává magické divadlo pomocí vody ze zahradního rozstřikovače a 

slunečních paprsků. Židle je zajímavým prvkem, který propojuje tento cyklus. Umístění židlí 

v prostoru nemá žádný řád. Každá je otočená jiným směrem. Lidé, kteří na nich seděli, po 

sobě neuklidili a zanechali na místě stopu po své přítomnosti. Díky tomu z fotografií cítíme 

absenci člověka. Snímky mohou symbolizovat prázdný a opuštěný ráj. 

 

 
Obr. 14: Josef Sudek, Procházka po kouzelné zahrádce, 1940–1966 

 
  

 
20 SUDEK, Josef a FÁROVÁ, Anna. Josef Sudek. Praha: Torst, 1995. 
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3.2 Spící zahrada 

Když fotograf zachycuje na svých snímcích zahradu, přesně pozná ten moment, kdy 

zahrada poprvé pozdraví nadcházející období. Stejně jako my potřebujeme k životu spánek, 

celé léto ze všech sil kvetoucí zahrada už je na podzim vyčerpaná a potřebuje si odpočinout. 

Médium zahrady patří k těm nestabilním, které se ze dne na den mění a můžeme tak během 

jednoho roku zaznamenat celý cyklus života. 

Snad nejdůležitějším českým fotografem, v jehož tvorbě je motiv zahrady významným 

prvkem, je Josef Sudek (1896–1976). V polovině 20. století tvořil ve svém újezdském 

ateliéru. Soubor Okno mého ateliéru (1940–1954) vznikl právě zde a motiv měnící  

se zahrady v něm hraje důležitou roli.21 Zahrada, kterou Sudek skrze okna dlouhodobě 

zachycuje, se mění s ročním obdobím a denními dobami. Některé fotografie přímo vystihují 

určitý okamžik roku a dávají člověku pocítit nezastavitelnost koloběhu života. I přes stále  

se opakující scény je soubor zajímavý právě jemnými nuancemi proměn v čase. 

Český malíř František Gross (1909–1985) namaloval obraz Zahrada u Bertramky 

(1941), který je přesným opakem klasického zobrazování zahrad. Obraz je tichý, a kromě 

plynutí času se v něm nic neodehrává. Přesto jde o zachycení místa, které měl autor rád, 

protože bylo součástí jeho každodenního života.22 Na pozadí je cítit lidská přítomnost  

za rozsvíceným oknem a rozzářenou oblohou od halogenů rušného města. V popředí je klid 

a zahrada pokojně odpočívá. Přestože je obraz zahalený v šeru a zahrada působí mrtvě, 

můžeme ji považovat za krásnou právě díky myšlence kontrastu klidu zahrady s ruchem 

města. 

Na svých fotografiích z cyklu Marginalia (2001–2003) zachycuje fotograf Pavel Baňka 

(1941) zahrady ve tmě za pomocí blesku. Fotografie mohou evokovat pocit opuštění. Lidé 

na noc odcházejí ze zahrad, opouštějí svá díla a zanechávají své zahrady odpočívat pod 

rouškou tmy. Tma podobě jako sníh symbolizuje ztišení a přechod do fáze útlumu. Díky 

metodě použití blesku je na fotografiích umocněn význam zachycení okamžiku. Můžeme 

pracovat s myšlenkou, že fotografie je důkazem života a existence této konkrétní zahrady 

v danou chvíli, přestože ji autor na místě při fotografování pravděpodobně neviděl. Podobně 

jako během zimy, kdy zahrada své největší poklady schovává pod vrstvou sněhu v semenech 

 
21 SUDEK, Josef a FÁROVÁ, Anna. Okno mého ateliéru. Praha: Torst, 2007. s. 7.  
22 ZAORALOVÁ, Jana. К poetice Skupiny 42: Vazba mezi výtvarnými a básnickými obrazy. [online]. Praha, 
2006 [2021-01-23]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická Fakulta, Katedra české literatury.  
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a kořenech, je zahrada ve tmě očím neviditelná a pokud ano, tak jen v obrysech a slabých 

náznacích. Dalo by se tedy říct, že kouzlo ve zdánlivé nedokonalosti zahrad během noci  

a zimy tkví právě v naší představivosti. Čím méně toho vidíme, tím více si toho můžeme 

představit. 

          

Obr. 15a, 15b: Josef Sudek, Okno mého ateliéru, 1940–1954 

 
Obr. 16: František Gross, Zahrada u Bertramky, 1941 
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Obr. 17: Pavel Baňka, Marginalia, 2001–2003 

 

Americký fotograf a průkopník barvy ve fotografii, Stephen Shore (1947), který se 

proslavil spíše svými velkoformátovými snímky, je již několik let velmi aktivní na svém 

instagramovém profilu, kde zveřejňuje fotografie zachycené na jeho osobní telefon. Jedním 

z dlouhodobě dokumentovaných témat je zahrada jeho ženy Ginger v Hudson River Valley. 

Shore nezachycuje zahradu jako celek, ale spíše podobou malých detailů, které jsou 

charakteristické pro různá roční období. Přiznává tak koloběh života a vystihuje krásu všech 

ročních období zahrady. Některé fotografie spojené se zahradou se zaměřují konkrétně  

na rozklad organismu. Shore zachycuje tlející kompost, plesnivou hrušku, nebo opadající 

tulipán jako malá zátiší. Všechny rozkládající se rostliny a plody jsou však zobrazeny s jistou 

úctou. Z těchto mrtvých organismů později opět vzejde život. Přestože jsou jejich těla mrtvá 

a tlí v zahradách, nesou v sobě radostnou zprávu. Hnijící spánek je tedy pouze přechodnou 

fází mezi smrtí zahrady a znovuzrozením. 

Motiv rozkladu a hniloby v zahradě provází tvorbou i fotografku Tanyu Marcuse 

(1964). Začala fotografovat jako mladá studentka, pokračovala ve studiu dějin umění a poté 

žila v deštném pralese s malou skupinou indiánů na ročním stipendiu Thomase J. Watsona, 

kde fotografovala a psala. V roce 2005 zahájila třídílný čtrnáctiletý projekt Fruitless | Fallen 

| Woven (2005–2019), pohybující se od ikonických, sériových fotografií stromů ve Fruitless, 
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až po svěží, pohlcující, alegorická díla ve Fallen and Woven.23 Marcuse pracuje s přirozenou 

velikostí všech rekvizit, které postupně sbírá a shromažďuje k fotografování. Vše  

se odehrává ve velkém měřítku, aby obraz i přes svou nereálnou kompozici působil skutečně. 

Fotografie ve Woven jsou velké až 1,5 x 4 metry. Tyto související projekty, zkoumají 

pulzující vztah mezi fotografií a tokem času. Autorka si pro znázornění kontrastu růstu  

a rozkladu. Vybírá stále složitější a propracovanější kompozice. Výsledné dílo je plné 

důležitých detailů, pro které můžeme hledat symboliku v biblických příbězích. Na některých 

fotografiích si můžeme všimnout mrtvého hada. Jedna z možných interpretací je, že had  

je symbolem ztraceného ráje. 

Na svém webu Marcuse uvádí: „Představuji si zahradu: neposlušná, divoká; bujná  

s hnilobou a nadbytkem. Nesnědené ovoce stromu leží rozpadající se na zemi a plave  

po proudu. Snažím se vytvářet fotografie posazené mezi úpadkem a novým životem, 

náhodností a pořádkem, plochostí a hloubkou, přirozeným a fantastickým. Sbírám ovoce 

zpod stromů v blízkých sadech a zmrazuji je, abych uchovala podívanou na jeho rozpad. 

Často několik dní nebo týdnů pracuji na jediné fotografii, buduji sebraný rostlinný materiál, 

vtkávám mrtvé listy a jarní květy, přidávám hmyz a malé tvory, abych vytvořila hustotu 

podobnou tapisérii, představující symbolické vzory růstu a rozpadu v přirozeném prostředí 

(nebo možná nepřirozeném).”24 

Svým vzezřením připomínají tyto komponované fotografie pravidelný a uspořádaný 

kompost. Mrtví živočichové a odumřelé rostliny jsou aranžovány do kompozičně 

vyvážených obrazů, které by svou barevností mohly z dálky připomínat nejednu z akčních 

maleb Jacksona Pollocka.  

Koberec utkaný silnou vrstvou všech komponentů tvoří solidní základ pro jarní 

probouzení přírody. Svou barevností a rozmanitostí představuje hojnost života i přestože 

většina detailů symbolizuje smrt a rozklad. Její fotografie vycházejí z myšlenky vtipu  

a grotesky v umění a architektuře, kde se bijí dvě antonyma – život a smrt. Fotografie mají 

díky tomuto společné prvky s tradičním holandským zátiším, které, i když je krásné, bylo 

koncipováno jako vanitas, obraz sloužící jako připomínka lidské smrtelnosti.25 

 
23 MARCUSE, Tanya. Bio & Contact - Tanya Marcuse. [online]. [cit. 2021-09-04]. Dostupné z: 
http://tanyamarcuse.com/bio-contact. 
24 MARCUSE, Tanya. Fallen - Tanya Marcuse. [online]. [cit. 2021-09-04]. Dostupné z: 
http://tanyamarcuse.com/fallen/jlokize5cw47l6hm19q1wr2ygn28u5. (překlad vlastní) 
25 ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018.  
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Na fotografii In Our Nature (2008) japonského fotografa Takashi Homma (1962) 

je zachycena podzimní zahrada s prvním sněhovým popraškem v kontrastu s posledními 

rozkvetlými květinami pomíjejícího léta.26 Podstatou zahrady je kvést a plodit, proto mohou 

být podzim a zima vnímány jako přechodné období, během kterých není důležité věnovat 

zahradě jakoukoliv pozornost. Z hlediska života rostlin je však tato fáze nesmírně důležitá. 

Stejně jako se lidé rodí a umírají i rostliny musí dokončovat svůj cyklus života, aby  

se z jejich semen, oddenků a hlíz mohly na jaře zrodit rostliny nové. Tak jako pro rostliny je 

zimní období důležité pro půdu, která jim dává živiny a vytváří pro ně potřebné podmínky 

pro růst. Půda je po létě vyčerpaná a potřebuje zimní spánek k odpočinku a regeneraci. 

 

         

Obr. 18a, 18b: Stephen Shore, Tivoli, New York, 2018 

 
26 ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018.  
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Obr. 19: Tanya Marcuse, Fallen Nº 439, 2013 

 

 
Obr. 20: Takashi Homma, In Our Nature, 2008 
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3.3 zahrádkaření 

Fenomén zahrádkářských kolonií je stále aktuálním tématem jak ve fotografii, tak 

v reálném životě. V současné společnosti je kultivace plodin tímto způsobem za účelem 

zisku nebo zajištění potravy na úpadku. Zahradničení se věnují lidé spíše rekreačně. Právě 

autorka Simone Nieweg (1962) zachycuje na svých fotografiích kromě polí a lesů i tyto 

zahrádky. Její práce je materiálem, který Nieweg shromažďuje desítky let a dopodrobna 

mapuje toto téma. Její vytrvalost, věnovat se jedné na první pohled obyčejné věci po tak 

dlouhé období, vyvolává v člověku pocit, že mapované téma má vysokou důležitost. 

Nieweg v rozhovoru mluví o důležitosti kompozice a významu fotografie v její tvorbě. 

Každou fotografii pečlivě promýšlí a nevnímá ji ani tak jako součást nějakého uceleného 

souboru, ale spíše uvažuje nad každou fotografií zvlášť a ty pak komponuje do výstavních 

souborů, kde však jednotlivým obrazům nechává potřebný prostor. Její práce je výsledkem 

dlouhodobého sbírání momentů v čase. O svém přístupu k fotografii říká, že pro ni není 

důležité inspirovat se u jiných autorů, kteří se zabývají stejným tématem. Naopak, vnímá 

svůj osobitý přístup jako neodmyslitelný prvek stylu práce.27 V jejích knihách Landscapes 

and Gardens (2003) a Nature Man-Made (2012) z mnichovského nakladatelství 

Schirmer/Mosel můžeme pozorovat vývoj její tvorby a různé přístupy v průběhu let, které 

se s časem mění. Narozdíl od známějších autorů z oblasti jejího zaměření je pro ni 

charakteristická teplá barevnost a poetické zachycení světla, sněhu, námrazy a jiných 

přírodních úkazů.28 Stejně jako do její fotografie vstupují do zahrady jako neohlášení hosté. 

Její tvorba je mezi ní a realitou, kterou prožívá a zachycuje podle sebe, stává se tak svým 

přístupem jedinečnou. Její přístup k zachycování zahrad by se dal přirovnat ke krajinářské 

fotografii. Zahrady jsou zobrazovány jako krajina se vším, co obsahují, ať je to přírodního 

původu, nebo se jedná o lidské výtvory. Zachycením provizorních kůlen, přístřešků a 

fóliovníků vkládá do fotografií lidskou přítomnost, přestože lidé na nich zobrazeni nejsou. 

Kdybychom na tyto skulptury ze zbytků rozličných materiálů nahlíželi jako na umělecká 

díla zahradníků, daly by se vnímat jako neodmyslitelná součást prostoru podobně jako 

barokní sochy v koutech francouzských zahrad. Majitelé intimních zahrádek mají často k 

těmto místům velmi osobní vztah. Zahrada se pro ně stává útočištěm k odpočinku, ale také 

 
27 Fotoboekenmarathon 2012 - Simone Nieweg. In: YouTube [online]. 16. 1. 2013 [cit. 2021-04-09]. Dostupné 
z: https://www.youtube.com/watch?v=W4PMdUpC8og. 
28 POSPĚCH, Tomáš. Zahrádky jako kulturní konstrukt. Fotograf Magazine. [online]. © 2021, 1 [cit. 2021-
04-09]. Dostupné z: https://fotografmagazine.cz/magazine/cultura-natura/profily/simone-nieweg/. 
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ateliérem, ve kterém na svém díle postupně pracují a zanechávají tak svůj odkaz ve 

specifickém urbanistickém prostoru tvořeném malými ateliéry jejich sousedů. 

 
Obr. 21: Simone Nieweg, Rajčata, 2004 

 

 
Obr. 22: Simone Nieweg, Compost Heap in Schlosshofstrasse Garden Plots, 1987 
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Obr. 23: Simone Nieweg, Toolshed and Artichoke Plants, 2006 

 

Na první pohled by se fotografický soubor Zahrada (2007–2014) dal popsat jako 

velmi poetický. Jde o souborné dílo autora Jiřího Thýna (1977), který mapoval nejstarší 

komunitní zahradu v Praze po dobu šesti let. Zahrada vznikla v roce 1918. Jejím účelem bylo 

zásobovat pražské parky nejrůznějšími sazenicemi rostlin. V současné době její existenci 

ohrožují modernější zahradnické školky a její důležitost ustupuje do pozadí.29 Thýn navštívil 

zahradu poprvé jako malý kluk. Při další návštěvě si zde již jako dospělý chtěl zakoupit 

sazenice. První snímky byly, jak sám uvádí, bezúčelné. Začal fotografovat části zahrady, 

protože se mu vizuálně líbila a imponovala mu všední krása rostlin.30 Z tohoto je patrné,  

že mnoho souborů o zahradách začíná vznikat stylem slepého mapování esteticky 

zajímavého prostředí. Při srovnání souboru Zahrada s jeho ostatními díly zde chybí, pro jeho 

postkonceptuální tvorbu velmi charakteristická, prvotní myšlenka a záměr. Dalo by se říct, 

že soubor vystupuje z řady jeho běžné orientace, a to nejen obsahem, ale i počtem snímků. 

Podobně jako u Josefa Sudka je v tomto souboru důležité dlouhodobé mapování stejného 

prostoru, který se v průběhu času mění. Kniha Zahrada obsahuje přes 130 fotografií.  

Až po delší době fotografování začíná Thýn vnímat paradoxy této krásné zahrady. Fakt,  

 
29 THÝN, Jiří. Garden: Zahrada. Přeložil Gisela KUBRICHTOVÁ, přeložil Barbora ŠTEFANOVÁ. Praha: 
Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2018.  
30 CJCH 555, Jiří Thýn v ďáblickém zahradnictví. In: Artyčok.TV [online]. 2011 [cit. 2021-04-09]. Dostupné 
z: https://www.artlist.cz/cjch-555-jiri-thyn-v-dablickem-zahradnictvi-109/. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 35 
 

že se jedná o průmyslovou výrobu květin, a že všechny rostliny umístěné v zahradě jsou zde 

jako uprchlíci v dočasném útočišti, dělá z idylických snímků zasmušilé záběry. Thýn vnímá 

na svých fotografiích zahradu jako zvláštní místo v rámci sídliště a velké aglomerace. I přes 

romantický nádech fotografií nepopírá realitu v podobě paneláků v pozadí snímku, nebo 

plastových štítků na keřích. 

 

 

 

         

Obr. 24a, 24b, 24c: Jiří Thýn, Garden Tillage, 2007–2014 

 

Na fotografiích Rachel Sussman ze souboru The Only Paradise Is Paradise Lost se 

snoubí poetické zachycení zahrad, které jsou zároveň krásné stejně jako narušené, s obsahem 

sdělení. Sussman využívá pozitivní první dojem z celku, aby diváka vtáhla do obrazu,  

a až potom mu začne sdělovat obsah. Většina fotografií jako první upoutá právě přirozenou 

krásou přírody, která je však po chvíli pozorování narušena objektem čistě lidského původu, 
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který je prostým přiznáním toho, že krajina na snímku byla, nebo je kultivovaná člověkem. 

Ať se jedná o plot, ceduli v záhonu rostlin nebo hadici v japonské zahradě, stejně jako  

u Nieweg jsou tyto objekty lidskými identitami. Podobně jako Thýn ukazuje Sussman 

paradoxy toho, že i přes všechnu lidskou snahu není příroda nikdy tak krásná, jako bez 

lidského zásahu. Pokud se její přirozené dokonalosti chce člověk přiblížit, je nutné přiznání 

potřeby uměle vytvořených nástrojů a prostředků. 

V této souvislosti píše americká teoretička umění McNear, v textu o tomto souboru,  

že považuje zahradní hadici za nejméně atraktivní zahradnickou pomůcku. Zároveň však 

nepopírá, že bez tohoto prostředku pro zavlažování by se většina zahradníků neobešlo. 

Přirovnává hadici k hadovi, a to nejen vizuální podobností, ale i chováním.31  

Ve své knize Zahradníkův rok spisovatel Karel Čapek (1890–1938) popisuje hadici 

s lehkou nadsázkou a humorem, ze kterého je však cítit trpkost zkušeností. „Člověk by  

si myslel, že kropení zahrádky je zcela jednoduchá věc, zvláště, má-li na to hadici. Záhy se 

ukáže, že hadice je neobyčejně úskočný a nebezpečný tvor, pokud není zdomestikována: svíjí 

se, skáče, vymrštuje se, dělá pod sebe spoustu vody a s rozkoší se hrouží do bahna, jež si 

takto vytvořila; načež se vrhne na člověka, jenž hodlá kropit, a ovine se mu kolem 

nohou;…“32 Na fotografii Sussman z kyotské botanické zahrady vévodí snímku dvě modré 

hadice. Svou barevností sice do zeleného pozadí nezapadají, ale zdá se, že to ani není jejich 

účelem. Podobně jako barevní samci zvířat dávají najevo svou důležitost. Ukazují, co je 

potřeba k umělému vytvoření místa, jako je tahle zahrada. Kromě hadice najdeme v zahradě 

i ostatní zahradnické pomůcky a náčiní. Často se tyto předměty po zahradě povalují a čekají, 

až se zahradník rozpomene, kde je posledně odložil. Nářadí, čekající na svůj úkol pečovat  

o zahradu, dostává od zahrady na oplátku útočiště v podobě rozrytého záhonu nebo zahradní 

zídky. Stává se tak součástí kompozice obrazu zahrady. 

 
31 ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018.  
32 ČAPEK, Karel a REDOUTÉ, Pierre-Joseph. Zahradníkův rok. Praha: Studio trnka, 2009. s. 7.  
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Obr. 25: Rachel Sussman, Untitled (Garden Construction), Kyoto, Japan, 2004 

 

3.4 Výstavní síň 

Pro lidi je typické, že i přes touhu vlastnit vše, co mají ostatní, rádi vystupují z řady. 

Každý, kdo má zahradu a péči o ni považuje za svůj koníček nebo potřebu, zanechává v ní 

svůj rukopis. Nemusí se jednat jen o výběr druhů květin a jejich uspořádání. Lidská tvořivost 

nezná hranice a zahrady se stávají bizarními však svébytnými díly zahrádkářských umělců. 

Nejen pro české vesnické zahrady je typické umisťování koupených nebo po domácku 

vytvořených skulptur v podobě zahradních trpaslíků, malovaných kamenů nebo dokonce 

maket známých hradů. 

Na sociálních sítích a fórech na internetu se lidé rádi chlubí vším, na co jsou hrdí. 

Veřejná facebooková skupina Klub milovníkov rastlín zprostředkovává svým členům 

platformu pro diskusi nad návody ohledně pěstování rostlin, jejich aranžování a tipy na 

zkrášlování a zvelebování zahrádek. Někteří uživatelé skupiny se neváhají svými výtvory 

pochlubit. Častým tématem tohoto druhu chlubení bývají předzahrádky. Jejich vzezření 

může být pro kolemjdoucí jakýmsi zrcadlením zahrádkářovy osobnosti. Podobně jako 

člověk prochází galerií, prohlíží si obrazy a skrze ně přichází do kontaktu s autorem, může 

se projít ulicí a poznávat lidi skrze jejich. umělecká díla, tedy skrze předzahrádky. 
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Obr. 26: Katarina Habánová Zárecká, 2021 

 

Obr. 27: Jana Bajerová, Jarní předzahrádka v Hnojicích, 2021 
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Obr. 28: Mirek Faustýn, 2021 

 

Český fotograf Tomáš Pospěch (1974) se již dlouhou dobu zajímá o symboly 

češství, které bravurně vystihuje ve stejnojmenném souboru. V tomto souboru, který 

fotografoval po dobu deseti let, zaznamenává všem dobře známé situace, charakterizující 

náš národ tím nejintimnějším způsobem. Pro většinu diváků úsměvné výjevy však nemají 

kritizovat. Autor k problematice přistupuje s jistou úctou a respektem.33  

Zahrádkaření je pro charakteristiku češství neodmyslitelné. Pospěch do svého 

souboru zahrnuje fotografii záhonu, který je plný popadaných švestek. Fotografie odkazuje  

k domácímu sběru švestek a pálení slivovice. Nenápadně tak popisuje tuto venkovskou 

tradici, která není udržována za účelem zisku, ale spíše jako forma chlubení se a soutěžení 

mezi zahrádkáři. Z tohoto tvrzení vyplývá, že symbol švestky na fotografii, může být 

vyložen jako soutěživost a touha po prvenství. 

Další zajímavou fotografií tohoto souboru je snímek zahrady, které vévodí plastový 

modrý bazén. Popisek této fotografie říká: „Bazény u každé chalupy. Při pohledu z letadla 

země s modrými neštovicemi.”34 Nabízí se otázka, do jaké míry jsou tyto bazény na 

 
33 Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.. Artlist - databáze současného umění: Tomáš Pospěch. [online]. 
©2006-2020 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://www.artlist.cz/tomas-pospech-453/. 
34 LOS, Ludvík. Češi sobě: typické prvky českého kutilství. Podívejte se. Echo24.cz. [online]. 2020, [cit. 2021-
04-09]. Dostupné z: https://www.echo24.cz/a/Sz7nA/cesi-sobe-typicke-prvky-ceskeho-kutilstvi-podivejte-se. 
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chalupách plnohodnotně využívány a jestli jejich vlastnictví není jen dalším rozmarem ve 

velké soutěži o nejlépe vybavenou zahradu. 

Mimo Pospěchův nejvýznamnější soubor Češství (2009–2014) je v souvislosti 

zahrady jako výstavní síně nutno zmínit také soubor s názvem Majitelé hradů (2004–2005). 

Kromě reakce na encyklopedické fotografie těchto významných historických památek  

v sobě soubor nese prvky grotesknosti, když naráží na vynalézavé kutilství českého lidu.35 

Makety těchto architektonických objektů, které jsou umístěny uprostřed zahrad, potlačují 

přirozenost místa a tvoří ze zahrady prostor, který jako kdyby sloužil pouze tomuto účelu. 

Fotografie jsou zajímavé právě zvolenou formou portrétu, kdy je zde zobrazena nejen 

maketa hradu ale i samotný autor, hrdě stojící vedle svého výtvoru. Z toho lze vyvodit 

tvrzení, že důvodem pro umísťování podobných objektů do zahrady, je touha autora vystavit 

své dílo, upoutat pozornost a dosáhnout ocenění za svou práci. Zahrada ustupuje a stává se 

pouhým pozadím, a to nejen na fotografiích, ale i v reálném kontextu hierarchického členění 

objektů v tomto prostoru. 

  

 
35 Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.. Artlist - databáze současného umění: Tomáš Pospěch. [online]. 
©2006-2020 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://www.artlist.cz/tomas-pospech-453/. 
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Obr. 29: Tomáš Pospěch, Bez názvu, (ze souboru Češství) 2004–2014 

 

 
Obr. 30: Tomáš Pospěch, Bez názvu, (ze souboru Češství) 2004–2014 

 

 
Obr. 31: Tomáš Pospěch, Jevišovice, (ze souboru Majitelé hradů) 2004 
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Fotografie ženy s dýní je součástí bezejmenného souboru Dušana Skaly (1979), 

který se skládá z dvanácti inscenovaných fotografií inspirovaných rodinnými alby. Tento 

velmi zajímavý koncept rozebírá nejběžnější formu amatérské fotografie, tedy 

dokumentování běžného života a tvorbu vzpomínkových fotoalb. Tato konkrétní fotografie 

zachycuje další z možných způsobů vnímání zahrady. Konkrétně se jedná o myšlenku 

pěstování plodin za účelem výstavy nebo soutěže. Plodiny nejsou prostředkem pro přežití, 

ale podobně jako makety hradů nebo sporadicky užívané bazény slouží jako předmět pýchy 

a chlubení. Zahrada může i zde být vnímána jako prostředek. Fotografie klade za pomocí 

ostrého blesku důraz na dýni a hrdou pěstitelku. Pozadí zahrady zaniká stejně jako její 

důležitost. Nejde o zahradu, ale o produkt, který v ní vzniká. Může se zdát, že výše popsaná 

situace koresponduje se současnou problematikou nerespektování přírody. Její rozmanité 

možnosti bývají lidmi často opomíjena a zraky všech se upínají k hmotným produktům 

konzumu, které by ale nebýt přírodních zdrojů nikdy nevznikly. Stejně tak je na fotografii 

vyzdvihována krása dýně a ne zahrada, která se zasloužila o její existenci. 

 

 
Obr. 32: Dušan Skala, Bez názvu, 2005 
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3.5 Zahrada jako status 

V polovině 20. století se v USA rozmohl trend stěhování se na okraje měst a vytváření 

rozlehlých předměstských čtvrtí s velkými pozemky u každého domu. Součástí procesu pro 

každého majitele, který se rozhodl splnit si svůj americký sen, bylo kromě výstavby 

moderního domu i upravení předzahrádky, dvorku, či zahrady v luxusním a originálním 

stylu. Jejich úprava a okamžité zajištění bylo nezbytné k vyjádření statusu v rámci 

společnosti. Tyto přilehlé prostory se staly měřítkem bohatství a postavení stejně jako  

v minulosti státnické parky a zahrady kolem státnických paláců a budov. Jediným rozdílem 

bylo, že díky kvantitě těchto menších zahrad se u každé očekávalo trochu osobnější 

vyjádření.  

V 70. letech mapují Robert Adams (1937) a Bill Owens (1938) konstrukce těchto 

domovů a čtvrtí a vedlejší efekty tohoto poválečného rychle rostoucího trendu v bydlení. 

Oba fotografové předkládají humorné, nesmyslné a pobuřující stránky tohoto fenoménu, 

kterému podlehly miliony lidí. Tyto fotografické série ukazují na křehký vztah člověka  

s přírodou, který bývá mnohdy opomíjen. Nehostinná krajina pouště, ve které byly tyto domy 

vystavovány, je lidmi přetvářena v nesouladu s přírodou. Na holou půdu jsou umisťovány 

uměle vypěstované koberce dokonalého trávníku, které na své zalévání spotřebují enormní 

množství pitné vody, stejně jako záhony na pěstování zeleniny. Pěstování plodin a rostlin  

na poušti je skoro nemožná věc. Obyvatelé těchto městských periferií si však jdou za svým 

snem a jejich touha po vytvoření malého vlastního ráje na zemi je mnohem silnější  

než zákony přírody. Na fotografiích je zdokumentována nepochopitelná cesta, kterou je 

člověk schopen se vydat k zajištění osobního štěstí. 36  

Na fotografii od Roberta Adamse Tract House and Vegetable Garden (1973) ucítí divák 

jistou pochybnost o plodnosti zahrady. V porovnání s udržovaným domkem vypadají záhony 

docela bídně. Nabídne se však myšlenka, že i přes svou neúrodnost, tyto lidmi upravené 

krajiny Ameriky svou rozlehlostí a neomezeným prostorem přímo vybízejí k osídlení.  

A protože zahrada k lidskému obydlí patří, najde se místo pro ni i přes zdánlivě nepříznivé 

podmínky. 

Kromě klasických zahradních prvků, jakými jsou trávník nebo záhony, si v tvorbě Billa 

Owense můžeme všimnout rozličných kýčovitých skulptur, například použití staré 

 
36 ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018.  
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záchodové mísy, jako zahradního květináče. Jde právě o ono výše zmiňované osobní 

vyjádření a snahu o originalitu a vystoupení z davu. Svým způsobem jde o návaznost  

na předcházející kapitolu, která pojednává o chlubení. 

 

 
Obr. 33: Robert Adams, Tract House and Vegetable Garden, 1973 

 

 
Obr. 34: Bill Owens, Suburbia,1971 
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Tato forma zahrady se celým svým konceptem odklání od původní myšlenky jejího 

vzniku. Není určena k produkci surovin a svým bizarním provedením navíc postrádá 

jakékoli kouzlo a intimitu. Druhá světová válka změnila pohled lidí na život a vše, co je jeho 

součástí, včetně zahrady. Velké travnaté plochy kolem domu byly často strohé a obehnané 

vysokým neprůhledným plotem. Možná právě pro svou nepodobnost zahradám se těmto 

americkým předzahrádkám a prostorám za domy na předměstí začalo říkat dvorky, 

v angličtině „frontyard“ a „backyard“. Joel Meyerowitz (1938) vytvořil fotografii svého 

strýce a tety a pojmenoval ji Garden (1964). Na fotografii pózují teta se strýcem ve své skoro 

až sterilně upravené zahradě. Asi devadesát procent plochy zahrady tvoří výstavní trávník, 

který kolem dokola obklopují pásy okrasného záhonu. Prvkem, který bezpochyby upoutá 

oko diváka je několik metrů vysoká masivní betonová zeď s motivem tropické krajiny. 

Prostor je kombinací několika skutečných rostlin, vodních kaskád a nástěnné malby, která 

se zdá být dílem malíře hollywoodských scén.37 

Tím, že je zahrada oplocená neprůhlednou zdí, vytváří soukromé místo, které svou 

teatrálností vypovídá o vkusu a povaze jeho majitelů a tvůrců. Na rozdíl od předzahrádky 

zde nejde o status, ale vyjádření aspirací a snů místních obyvatel. Michael Pollan je profesor 

vědy a environmentální žurnalistiky na UC Berkeley Graduate School of Journalism. Ve své 

knize popisuje, že často neoplocené předzahrádky domů na periferiích utvářejí komplex  

a stávají se tak alespoň po vizuální stránce jednotným veřejným prostorem. Veškeré dění  

na zadním dvorku je však soukromou věcí.38 Lidé si zde utvářejí svoji vlastní zlatou klec  

ze snů a ideálů. 

Čeští fotografové Martin Tůma a Jakub Skokan ve svém souboru Zoolandscape 

(2011) mapují fenomén zoologických zahrad. Zachycují uměle vytvořené výběhy pro zvířata  

a zkoumají tak lidskou představu exotické krajiny, z které zvíře pochází.  Kromě umělých 

skal, močálů nebo suchých větví jsou, podobně jako zahrada z fotografie Garden (1964), 

jednotlivé výběhy zkrášlovány nástěnnými malbami domovské krajiny. Paradoxně celá tato 

uměle vytvořená scéna přináší požitek spíše návštěvníkům. Zvířata ji s největší 

pravděpodobností nevnímají. Tento druh zahrady, podobně jako zahrady amerických 

periferií, zanechává v člověku smíšené pocity. Dalo by se říct, že je spojuje lidská touha 

 
37 ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018.  
38 POLLAN, Michael. Second Nature: A Gardener's Education. USA: Atlantic Monthly Press, 1991.  
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ovládnout svět a jít proti přirozenosti bytí. Nadřazenost lidstva se zde potvrzuje troufalostí 

pěstovat zeleň na poušti a chovat zvířata v betonovém výběhu. 

 

 
Obr. 35: Joel Meyerowitz, Garden, 1964 

 

 
Obr. 36: Jakub Skokan & Martin Tůma, Zoolandscape, 2011  
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3.6 Zahrada v reklamě 

V roce 1888 představila firma Kodak jednoduchý fotoaparát, který otevřel oblast 

fotografie amatérům, kteří se chtěli fotografii věnovat pouze jako volnočasové aktivitě. 

„Podle legendárního reklamního hesla „Vy zmáčknete spoušť, my uděláme to ostatní“ mohl 

zákazník fotoaparátem pořídit 100 snímků, potom jej odeslal do Kodaku a obdržel zpět 

hotové fotografie a aparát s novým filmem.“39 

Tento přelom ve fotografii velmi ovlivnil současné vnímání fotografie. „Jeanette 

Bernard (Američanka, 1860–1942) byla v mnoha ohledech typická pro první generaci 

amatérských fotografických nadšenců, protože její výběr témat přímo souvisel s jejími zájmy, 

lidmi kolem ní a jejich volnočasovými aktivitami, včetně času stráveného na zahradě. 

Atypicky vzala Bernard fotografování natolik vážně, že se asi dvacet let pravidelně účastnila 

amatérských soutěží sponzorovaných populárními ilustrovanými novinami a v roce 1907 

vyhrála soutěž Leslie's Weekly „Kdo je náš nejlepší amatérský fotograf?“, Která zahrnovala 

cenu 20 $.“40 

Tyto soutěže sloužily firmě Kodak k propagaci produktů. Tento reklamní trik vzdělával 

klientelu v obsluhování postupem času složitější techniky, která díky tomu měla větší 

poptávku. Kromě toho, že tyto fotografie jsou reklamou na fotoaparáty, mají za úkol dostat 

do podvědomí žen jistý vzorec chování. Velmi častým motivem pro Bernard byly ženy 

trávící svůj volný čas v prostředí zahrad. Ženy zde zahradničí, užívají si pobytu na čerstvém 

vzduchu, nebo hostí zahradní oslavy. Pro ženu žijící na přelomu století bylo důležité, aby  

se co nejlépe prezentovala ve společnosti. Pobyt na zahradě byl jednou z aktivit, která  

se počítala do plnohodnotně stráveného času mladé ženy. Nabízí se myšlenka, že motiv 

zahrady ve fotografiích, prezentovaných v časopisech v rámci výše zmiňovaných soutěží, 

má kromě reklamních účelů funkci manipulovat se ženami. Nutí tak ženy přemýšlet  

nad zahradničením jako nad trendem, který dělá ženu moderní. Zahrada se tak stává 

nuceným nástrojem k dosažení popularity a uznání ve společenských kruzích. Vzhledem  

k jejímu prvotnímu významu, kdy má přinášet užitek a potěšení hlavně jejímu pečovateli, 

 
39 LIDOVKY.CZ, ČTK. Kodak vyvinul předchůdce digitálu. Teď se mu stal osudným. Lidovky.cz. [online]. 
2012, [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/kodak-vyvinul-predchudce-
digitalu-ted-se-mu-stal-osudnym.A120119_124007_firmy-trhy_nev. 
40 ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. s. 128. (překlad vlastní) 
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může se tato její úloha zdát poněkud nešťastná. Vztah zahradnice se zahradou může být  

v tomto případě zištný a ochuzený o intimní rovinu. 

Během první světové války vzniká v Americe projekt na podporu zemědělské produkce 

zvaný „zahrady vítězství“. Jedná se o přetváření soukromého a veřejného prostoru  

na zahrady sloužící k pěstování zeleniny. Díky velkému úspěchu byl projekt obnoven  

i během druhé světové války. Masová propagace vytvořila pod hesly „Will you have a part 

in Victory?“ a „Sow the seeds of Victory!“ domácí armádu dělníků, která podporovala 

vojáky bojující v Evropě pěstováním zeleniny. Zahrady vítězství produkovaly 

neuvěřitelných 42% veškeré spotřebované čerstvé zeleniny. Kromě plakátů posloužila 

k propagaci i fotografie. Ann Rosener (1914–2012) pracovala v letech 1942 a 1943 pro 

americký Úřad válečných informací. Postupně nafotila sérii instruktážních fotografií, které 

sloužily jako podrobný návod k založení zahrady vítězství. Fotografie popisovaly vše  

od nákupu semen a zahradního náčiní, až po sklizeň a zavařování.41 Podle dosažených 

výsledků se, v historickém kontextu, jedná o velmi úspěšnou kampaň válečné propagandy. 

Fotografie, ač nemají vysokou uměleckou hodnotu, nesou důležitou zprávu o síle sdělení 

obsahu skrze reálný obraz. Zahrada je na sérii těchto popisných fotografií zachycena spíše 

na pozadí. Protože se jedná hlavně o popis činností, není v tuto chvíli důležitá. Důraz  

je kladen na zahradníka, který se chystá k založení zahrady vítězství. Reklama je návodná, 

interaguje s divákem a nabízí mu co nejpřesnější vyobrazení postupu. 

 
Obr. 37: Jeanette Bernard, Two women with wheelbarrow, ca. 1900 

 

 
41 ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018.  



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 49 
 

 
Obr. 38: James Montgomery, „Will you have a part in Victory?“, 1918 

 

  
Obr. 39: Ann Rosener, Victory Gardens – For Family and Country, 1943 
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Reklamní kampaně firmy Hornbach, která se specializuje na prodej zboží 

pro domácí kutilství, jsou známé svými humornými, mnohdy však kontroverzními tématy, 

která ale rozhodně upoutají pozornost. Heimat je německá kreativní agentura, starající se 

Hornbachu o reklamu už přes 17 let. Společně vytvořili okolo padesáti reklamních 

kampaní.42 Přestože se stále jedná o stejné téma, každá kampaň zatím přišla s inovativním 

nápadem, jak ho propagovat. Postava nadšeného kutila, který si v zahradě staví svůj sen, 

byla použita již v několika kampaních. Například reklamní kampaň s heslem „Ničeho 

nelituj!“ nabádá lidi, aby se amatérského kutilství nebáli, vyběhli tvořit na zahradu a měli 

radost i z případného neúspěchu. Plakáty zobrazují běžná zranění, která se mohou při 

zapálené práci na zahradě stát. Zobrazení krve může být některým lidem nepříjemné, přesto 

tato reklama patří k těm přípustnějším. 

Kampaň z jara roku 2020 s heslem „Bohatství života začíná v tvojí zahradě.“ 

Zobrazuje kopulující se hmyz v zahradě. Vytváří tím v představě zákazníka zahradu, ve 

které se i hmyz cítí dobře. Kombinací kontroverzního zobrazení zvířecího sexu s křiklavou 

grafikou je reklama nepřehlédnutelná. Tímto netradičním způsobem poukazuje na 

současnou problematiku vymírání mnoha druhů užitečného hmyzu. Upozorňuje  

na důležitost zajištění příznivých podmínek pro jejich život v zahradách a nabízí řešení ve 

formě pestrého sortiment produktů v regálech svých prodejen. 

 

 

 
42 PAT. V jarní kampani Hornbachu zasype nešikovného kutila dům. TÝDEN.cz. [online]. 2017, [cit. 2021-
05-03]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/marketing/v-jarni-kampani-hornbachu-zasype-
nesikovneho-kutila-dum_421943.html?showTab=nejctenejsi-7 
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Obr. 40: Hornbach, Ničeho nelituj., 2017 

 

 
Obr. 41: Hornbach, Bohatství života začíná v tvojí zahradě., 2020 
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ZÁVĚR 

Psaní této bakalářské práce bylo pestrou procházkou po různorodých zahradách.  

Hned prvním poznatkem, na který jsem během průzkumu k bakalářské práci narazila, byl 

fakt, že mnoho autorů vytvořilo soubor obsahující motiv zahrady, který celkově vybočuje 

z řady jejich klasické tvorby. Například Thýnovo souborné dílo o pražské okrasné školce do 

jeho jinak postkonceptuální tvorby moc nezapadá. Jak sám řekl, začal zahradu fotit, protože 

se mu líbila. Tím mě následně utvrdil v domněnce, že někteří fotografové využívají motiv 

zahrady, aby si „odpočinuli“ od stereotypu svého stylu. 

Ráda bych také zmínila, že nejvíce materiálu jsem našla ke kapitole Spící zahrady. 

Z toho vyplývá, že zdánlivá nedokonalost v podobě tmy, hniloby, rozkladu nebo sněhu, není 

pro autory odpudivým tématem, naopak je přitahuje. 

Obecně by se dalo shrnout, že většina fotografických souborů uvedených v této 

bakalářské práci jsou buďto autorovou adorací magického prostoru zahrady, nebo kritikou 

neúcty k tomuto fenoménu a apelem na znovuobnovení respektu vůči přirozenosti přírody. 

Závěrem bych ráda uvedla, že na základě důkladné analýzy považuji motiv zahrady 

za velmi rozmanitý. Tento fenomén v sobě skrývá širokou škálu možných pohledů, 

myšlenek a kontrastů. Na jedné straně se v mystice chladného rána sráží na listy kapky rosy, 

na straně druhé se vsakují do půdy kapky potu zahrádkáře, pachtícího se v úmorném vedru 

pro pár rajčat. Záleží na úhlu pohledu a ten si stačí vybrat. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 53 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

Tištěné zdroje 

 

ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: 

Aperture Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

 

BAATZ, Willfried. Fotografie. Praha: Computer Press, 2004. Malá encyklopedie (Computer 

Press). ISBN isbn80-251-0210-6. 

 

BECKER, Udo. Slovník symbolů. Vyd. 2. Přeložil Petr PATOČKA. Praha: Portál, 2007. 

ISBN 978-80-7367-284-3. 

 

ČAPEK, Karel a REDOUTÉ, Pierre-Joseph. Zahradníkův rok. Praha: Studio trnka, 2009. s. 

7. ISBN 978-80-87209-33-2.  

 

DELUMEAU, Jean. Dějiny ráje: Zahrada rozkoše. Praha: Argo, 2003. Každodenní život. 

ISBN 80-7203-460-x. 

 

KUČA, Otakar et al. The garden: the living art : exhibition catalogue. Průhonice: Institute 

of Botany, Czech Academy of Sciences, 2015. ISBN 978-80-86188-48-5. 

 

KUPKA, Jiří a Fakulta architektury. Zeleň v historii města. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 

2006. ISBN 80-01-03443-7. 

 

ROMER, John a Elizabeth ROMER. Sedm divů světa: dějiny novodobé imaginace. Praha: 

Columbus, 1996. ISBN 80-85928-27-2. 

 

POLLAN, Michael. Second Nature: A Gardener's Education. USA: Atlantic Monthly Press, 

1991. ISBN 9780871134431. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 54 
 

SUDEK, Josef a FÁROVÁ, Anna. Josef Sudek. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-57-2. 

 

SUDEK, Josef a FÁROVÁ, Anna. Okno mého ateliéru. Praha: Torst, 2007. ISBN 978-80-

7215-313-8. 

 

THÝN, Jiří. Garden: Zahrada. Přeložil Gisela KUBRICHTOVÁ, přeložil Barbora  

 

ŠTEFANOVÁ. Praha: Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2018. 

ISBN 978-80-7331-480-4. 

 

WALTHER, Ingo F., FEIST, Peter H. a BISMARCK, Beatrice von. Malířství 

impresionismu: 1860-1920. Köln: Slovart, 2008. ISBN 978-3-8228-2574-7. 

 

ZAORALOVÁ, Jana. К poetice Skupiny 42: Vazba mezi výtvarnými a básnickými obrazy. 

[online]. Praha, 2006 [2021-01-23]. Dostupé z: К poetice Skupiny 42https://is.cuni.cz › zzp 

› download › 120130334 Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická Fakulta, 

Katedra české literatury. Vedoucí diplomové práce PaedDr. Helena Kupcová. 

 

Internetové zdroje 

 

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.. Artlist - databáze současného umění: Tomáš 

Pospěch. [online]. ©2006-2020 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://www.artlist.cz/tomas-

pospech-453/.  

 

CJCH 555, Jiří Thýn v ďáblickém zahradnictví. In: Artyčok.TV [online]. 2011 [cit. 2021-04-

09]. Dostupné z: https://www.artlist.cz/cjch-555-jiri-thyn-v-dablickem-zahradnictvi-109/. 

 

DAILEY, Meghan. A THOUSAND WORDS: Justine Kurland - Brief Article. In: ArtForum. 

LookSmart, Ltd. 2004 [online]. Apr, 2000 [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20040730082103/http:/www.findarticles.com/p/articles/mi_m

0268/is_8_38/ai_61907733. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 55 
 

Fotoboekenmarathon 2012 - Simone Nieweg. In: YouTube [online]. 16. 1. 2013 [cit. 2021-

04-09]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=W4PMdUpC8og. 

 

HINGSBURGER, Dave. An Essay Question. In: Blogger [online]. Aug 29, 2012 [cit. 2021-

04-07]. Dostupné z: http://davehingsburger.blogspot.com/2012/08/an-essay-question.html. 

 

© IMPEKA s.r.o. Okrasná zahrada. [online]. [cit. 2021-05-03]. Dostupné z: https://okrasne-

stromy.cz/okrasna-zahrada-5-jak-vypadaly-moderni-zahrady-v-19-a-20-stoleti/ 

 

LOS, Ludvík. Češi sobě: typické prvky českého kutilství. Podívejte se. Echo24.cz. [online]. 

2020, [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://www.echo24.cz/a/Sz7nA/cesi-sobe-typicke-

prvky-ceskeho-kutilstvi-podivejte-se.  

 

MARCUSE, Tanya. Bio & Contact - Tanya Marcuse. [online]. [cit. 2021-09-04]. Dostupné 

z: http://tanyamarcuse.com/bio-contact. 

 

MARCUSE, Tanya. Fallen - Tanya Marcuse. [online]. [cit. 2021-09-04]. Dostupné z: 

http://tanyamarcuse.com/fallen/jlokize5cw47l6hm19q1wr2ygn28u5. (překlad vlastní) 

 

PAT. V jarní kampani Hornbachu zasype nešikovného kutila dům. TÝDEN.cz. [online]. 

2017, [cit. 2021-05-03]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/marketing/v-jarni-

kampani-hornbachu-zasype-nesikovneho-kutila-dum_421943.html?showTab=nejctenejsi-7 

 

POSPĚCH, Tomáš. Zahrádky jako kulturní konstrukt. Fotograf Magazine. [online]. © 2021, 

1 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://fotografmagazine.cz/magazine/cultura-

natura/profily/simone-nieweg/. 

 

SIEVEKING, ALBERT FORBES. The praise of gardens; an epitome of the literature of the 

garden-art. [s.l.]: London, J. M. Dent & co., 1899. Dostupné online z: 

https://archive.org/details/praiseofgardense00siev/page/12/mode/2up. (anglicky) 

 

SLÁMA, Vojtěch. Vojtěch V. Sláma. [online]. ©2021 [cit. 2021-01-02]. Dostupné z: 

http://www.vojtechslama.com. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 56 
 

 

LIDOVKY.CZ, ČTK. Kodak vyvinul předchůdce digitálu. Teď se mu stal osudným. 

Lidovky.cz. [online]. 2012, [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/kodak-vyvinul-predchudce-digitalu-ted-se-mu-

stal-osudnym.A120119_124007_firmy-trhy_nev. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 57 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Ruth Bernhard, Garden Hose, 1969 ................................................................................. 10 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 2: Charles K. Wilkinson, Funeral Ritual in a Garden, Tomb of Minnakht, 1921; originál 
cca. 1479–1425 B.C. ......................................................................................................................... 12 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544601 
Obr. 3: The Holy Hunt: a complex allegorical miniature, 1480–1500 ......................................... 13 
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.17.html/2016/medieval-renaissance-manuscripts-l16240 

Obr. 4: Jan van Eyck, Klanění mystickému beránku, 1432 .......................................................... 14 
https://www.slavneobrazy.cz/eyck-van-jan-klaneni-mystickemu-beranku-(gentsky-oltar)-ido-2268 

Obr. 5: Jean-Honore Fragonard, Šťastné nehody houpačky, 1767 ............................................. 16 

https://puzzlefactory.pl/cs/puzzle/prehravat/umeni/304005-rokoková-malba-houpačka 
Obr. 6: Claude Monet, Monetova zahrada v Argenteuil, 1873 ..................................................... 17 

https://www.slavneobrazy.cz/monet-claude-monetova-zahrada-v-argenteuil-ido-73 
Obr. 7: Joseph Nicéphore Niépce, Pohled z okna v Le Gras, 1826 .............................................. 19 
https://www.idnes.cz/technet/veda/sto-objevu-sveta-serial-vikend-technet-fotografie-daguerre-niepce-pohled-
z-okna-v-le-gras.A200806_124942_veda_taj 

Obr. 8: William Henri Fox Talbot, Fern frond, 1839 ................................................................... 19 
https://www.ssplprints.com/image/96984/talbot-william-henry-fox-fern-frond-c-1839 

Obr. 9: Hieronymus Bosch, Zahrada pozemských rozkoší, 1503–1515 ....................................... 21 
https://www.plzen.cz/zahrada-pozemskych-rozkosi-v-kine-beseda-priblizi-nejslavnejsi-a-nejzahadnejsi-dila-
hieronyma-bosche/ 

Obr. 10: Justine Kurland, Black Bear Ranch Work Party, 2003 ................................................. 21 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 11: Joel Sternfeld, A Blind Man in His Garden, 1984 .......................................................... 23 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 12: Vojtěch Sláma, Bodies, 2002           Obr. 13: Vojtěch Sláma, Maryléne, 1998 ...... 24 
http://www.vojtechslama.com/gallery/wolfshoney/101 
http://www.vojtechslama.com/gallery/wolfshoney/49 

Obr. 14: Josef Sudek, Procházka po kouzelné zahrádce, 1940–1966 ........................................... 25 
https://www.ppf-art.cz/cs/sbirka-fotografii/sudek-josef/dilo/prochazka-po-kouzelne-zahradce-056017-z-
cyklu-rothmayerova-zahra 

Obr. 15a, 15b: Josef Sudek, Okno mého ateliéru, 1940–1954 ...................................................... 27 
SUDEK, Josef a FÁROVÁ, Anna. Okno mého ateliéru. Praha: Torst, 2007. s. 18. ISBN 978-80-7215-313-8. 

Obr. 16: František Gross, Zahrada u Bertramky, 1941 ................................................................ 27 
https://cs.isabart.org/person/35/works 

Obr. 17: Pavel Baňka, Marginalia, 2001–2003 ............................................................................. 28 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 58 
 
https://www.artlist.cz/dila/marginalia-2001-2003-cyklus-3095/ 

Obr. 18a, 18b: Stephen Shore, Tivoli, New York, 2018 ................................................................. 30 
https://www.instagram.com/p/BqciOztF5x1/ 
https://www.instagram.com/p/BqukelHFyxx/ 

Obr. 19: Tanya Marcuse, Fallen Nº 439, 2013 .............................................................................. 31 
http://tanyamarcuse.com/fallen/jlokize5cw47l6hm19q1wr2ygn28u5 

Obr. 20: Takashi Homma, In Our Nature, 2008 ........................................................................... 31 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 21: Simone Nieweg, Rajčata, 2004 ......................................................................................... 33 
https://fotografmagazine.cz/magazine/cultura-natura/profily/simone-nieweg/ 

Obr. 22: Simone Nieweg, Compost Heap in Schlosshofstrasse Garden Plots, 1987 .................... 33 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 23: Simone Nieweg, Toolshed and Artichoke Plants, 2006 .................................................. 34 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 24a, 24b, 24c: Jiří Thýn, Garden Tillage, 2007–2014 .......................................................... 35 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 25: Rachel Sussman, Untitled (Garden Construction), Kyoto, Japan, 2004 ....................... 37 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 26: Katarina Habánová Zárecká, 2021 ................................................................................ 38 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10218815973370496&set=pcb.5333558470050863 

Obr. 27: Jana Bajerová, Jarní předzahrádka v Hnojicích, 2021 .................................................. 38 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10224460407447487&set=gm.211618660767612 

Obr. 28: Mirek Faustýn, 2021 ........................................................................................................ 39 
https://www.facebook.com/photo?fbid=3946907978730687&set=pcb.3946908042064014 

Obr. 29: Tomáš Pospěch, Bez názvu, (ze souboru Češství) 2004–2014 ....................................... 41 
https://magazin.aktualne.cz/foto/tomas-pospech-
cesstvi/r~60478a9cb2ae11e7895f002590604f2e/r~9a324f0eb2ad11e780320025900fea04/ 

Obr. 30: Tomáš Pospěch, Bez názvu, (ze souboru Češství) 2004–2014 ....................................... 41 
https://magazin.aktualne.cz/foto/tomas-pospech-
cesstvi/r~60478a9cb2ae11e7895f002590604f2e/r~9a324f0eb2ad11e780320025900fea04/ 

Obr. 31: Tomáš Pospěch, Jevišovice, (ze souboru Majitelé hradů) 2004 ................................... 41 
https://www.artlist.cz/dila/majitele-hradu-114698/ 

Obr. 32: Dušan Skala, Bez názvu, 2005 ......................................................................................... 42 
https://www.artlist.cz/dila/bez-nazvu-2567/ 

Obr. 33: Robert Adams, Tract House and Vegetable Garden, 1973 ............................................ 44 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 59 
 

Obr. 34: Bill Owens, Suburbia,1971 ............................................................................................... 44 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 35: Joel Meyerowitz, Garden, 1964 ....................................................................................... 46 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 36: Jakub Skokan & Martin Tůma, Zoolandscape, 2011 ................................................... 46 
https://fotografmagazine.cz/en/magazine/cultura-natura-en/profiles/jakub-skokan-martin-tuma/ 

Obr. 37: Jeanette Bernard, Two women with wheelbarrow, ca. 1900 .......................................... 48 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 38: James Montgomery, „Will you have a part in Victory?“, 1918 ..................................... 49 
https://www.etsy.com/listing/244684303/war-lady-victory-garden-american-flag 

Obr. 39: Ann Rosener, Victory Gardens – For Family and Country, 1943 ................................. 49 
ALLEN, Jamie M. a Sarah Anne MCNEAR. The Photographer in the Garden. New York: Aperture 
Foundation, 2018. ISBN 978-1-59711-373-1. 

Obr. 40: Hornbach, Ničeho nelituj., 2017 ...................................................................................... 51 
https://www.tyden.cz/rubriky/marketing/v-jarni-kampani-hornbachu-zasype-nesikovneho-kutila-
dum_421943.html?showTab=nejctenejsi-7 

Obr. 41: Hornbach, Bohatství života začíná v tvojí zahradě., 2020 .............................................. 51 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/hornbach-ma-novou-kampan-kopuluje-v-ni-hmyz/ 



 

 


