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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je uměleckou formou připomenutí památky padlých na konci druhé 

světové války. Realizovaná koncepce tematizuje místa poznamenaná útoky nacistických 

jednotek na Valašsku – Juříčkův mlýn, Ploštinu, Prlov a Vařákovy paseky.  

Výsledkem práce je záznam tlukotu srdcí pamětníků, který se rozezněl v rozhlasovém vy-

sílání dvanácti valašských obcí a na Ploštině. 19. dubna 2019 v 13.00 se tak ve veřejném 

prostoru odehrála netradiční událost – Srdce v rozhlasech – s cílem udrţení povědomí o 

historických událostech a potenciálem zaloţení nové tradice. 

 

Klíčová slova: rozhlas, tlukot srdcí, pamětníci, Valašsko, Juříčkův mlýn, Ploština, Prlov, 

Vařákovy paseky, veřejný prostor, památka padlých, partyzáni

 

 

 

ABSTRACT 

This masters thesis artistically memorializes the fallen at the end of the Second World 

War. The realized concept thematizes the places affected by the attacks of Nazi units in the 

area of Valašsko (Czech Republic) - Juříčkův mlýn, Ploština, Prlov and Vařákovy paseky. 

The outcome of the thesis features a recording of witness' heartbeats that resounded 

in twelve villages via broadcasting. A non-traditional public event was held on April 19th, 

2019 at 13.00- Srdce v rozhlasech (Heart in Broadcast) - with the purpose of maintai-

ning awareness of historical events through the incorporation of a new tradition for reve-

rence and solidarity.  

 

Keywords: broadcast, heartbeat, witness, Valašsko, Juříčkův mlýn, Ploština, Prlov, Vařá-

kovy paseky, public space, memorialize the fallen, guerrila, partisan
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ÚVOD  

Tato práce se věnuje tématu tragédie konce Druhé světové války na Valašsku. Ploština je 

jedním z mnohých míst tohoto regionu, které bylo poznamenáno útokem nacistických jed-

notek a jejíţ obyvatelé zemřeli násilnou smrtí. Originální zadání Expozice Ploština, jakoţto 

zpracování nově plánovaného muzejního prostoru, bylo transformováno do úvah zcela 

výtvarných a koncepčních. Stěţejním se stalo hledání cesty, jak udrţet povědomí o tragic-

kých událostech.  

Teoretická část stručně shrnuje dění Druhé světové války na území tehdejšího Protektorátu 

Čechy a Morava a zaměřuje se na partyzánský odboj a konec války na Valašku. Dále na-

hlíţí na vnímání pietních míst, monumentů, památníků a jejich vývoj aţ po současnou vý-

tvarnou reflexi. V neposlední řadě se věnuje základní fyziologii srdce a způsobům monito-

ringu. 

Praktická část práce se zaměřuje na proces vzniku konceptu a přípravy projektu Srdce 

v rozhlasech. Zaznamenání srdcí a utvoření zvukové stopy je stěţejní součástí.  Realizova-

ná událost Srdce v rozhlasech je výsledkem spolupráce s Bernadett Királyovou, studentkou 

Ateliéru Prostorové tvorby FMK UTB ve Zlíně. 

Výsledkem byla realizace projektu Srdce v rozhlasech. Došlo k zaznamenání tlukotu srdcí 

pamětníků a jeho přehrání v obecních rozhlasech. Vznikla tak netradiční pietní událost, 

která na krátký moment pozměnila vnímání prostředí a připomenula vypálené obce – 

Juříčkův mlýn, Ploštinu, Prlov a Vařákovy paseky. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST  
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1 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉ LOKALITY 

1.1 Vypálené obce Valašska 

Juříčkův mlýn, Ploština, Prlov a Vařákovy paseky jsou některé z vypálených obcí, osad 

a míst Valaška, na které se tato práce soustřeďuje. Největší pozornost je věnována bývalé 

pasekářské osadě Ploština, kde za napomáhání partyzánským skupinám přišlo o ţivot 

24 lidí. (CÍLEK, 1990) 

1.2 Valašsko – širší vztahy 

Region Valašsko se rozkládá na území východní Moravy. Jeho převáţná část se nachází ve 

Zlínském kraji a pomyslným těţištěm je okres Vsetín. Sahá aţ po hranice se Slovenskem 

a sousedí s Moravským Slováckem a s Hanou.  

Valašsko je známo svým horským a kopcovitým terénem, svými lesy a pasekami, samota-

mi, dřevěnou lidovou architekturou, folklórními tradicemi a pohostinností. (Valašsko, 

2019) Zmiňované lokality se nachází v blízkosti rozhraní Zlínska, Vsetínska a Valašského 

Kloboucka. (IKatastr, 2019)  

Obr.  1 Valašsko – situační mapa 
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1.3 Ploština – územní vymezení 

Původní pasekářská osada Ploština (GPS souřadnice: 49.198002, 17.95819) je situována 

vzdušnou čarou 2 km severně od obce Drnovice u Valašských Klobouk, na jejíţ katastrální 

území spadá. Existující zástavba se nachází těsně za horizontem vrchu o nadmořské výšce 

564 m, kde v dnešní době stojí památník. Otevřené návrší je dobrým výhledovým bodem 

a zároveň místem téměř nikdy neustávajícího větru. (IKatastr, 2019) 

V severním směru svah stoupá k vrchu zvanému Hůrka o výšce 634 m. n. m. 1, 5 km seve-

rozápadním směrem se za mírným údolím, kterým protéká Vysokopolský potok, nachází 

nejvyšší lokální bod zvaný Klášťov leţící 753 m. n. m. Za zmíněným potokem ve vzdušné 

vzdálenosti přibliţně 750 m stojí pár osamocených usedlostí zvaných Na Ryliskách. Kolem 

těchto usedlostí vede cesta směrem do obce Vysoké pole. Na Ploštinu vede také cesta 

z druhé strany kopce, která ústí u obce Drnovice. Silnicí číslo 4947 spojující tyto obce je 

uzavřen pomyslný okruh. (IKatastr, 2019) 

 

Obr.  2 Ploština – situační mapa 
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2 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – ODBOJ A VYPÁLENÉ OBCE 

2.1 Obecný kontext  

Začátek druhé světové války je datován k 1. září 1939, kdy došlo k útoku na Polsko ze 

strany nacistického Německa. Válka oficiálně skončila 2. září 1945 kapitulací fašistického 

Japonska, po shození atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki ve dnech 6. a 9. srpna 

1945. V Evropě byla válka ukončena o několik měsíců dříve bezpodmínečnou kapitulací 

Německa dne 8. května 1945. (HANDL, 2016) 

Do války bylo nasazeno okolo 110 miliónů vojáku a aktivní konflikty probíhaly na území 

40 států. Válka si vyţádala nejméně 50 miliónů obětí a několik desítek miliónů lidí utrpělo 

zdravotně. Důsledky války směřovaly k rozkladu koloniálních impérií. V mnohých zemích 

nadešla dlouhá etapa sovětského vlivu a okupace. (TEJCHMAN, 1991) 

2.2 Období Druhé světové války na našem území 

Téměř rok před oficiálním vypuknutím Druhé světové války byla dne 30. září 1938 pode-

psána Mnichovská dohoda. Jiţ 1. října 1938 do podstoupeného sudetoněmeckého území 

vstupují jednotky wehrmachtu a 4. října se Dr. Edvard Beneš vzdává prezidentského úřadu. 

Následně je 30. listopadu JUDr. Emil Hácha zvolen prezidentem republiky. Koncem roku 

1938 bylo z pohraničí vyhnáno přes 160 000 českých obyvatel. (Cílek, Richter a Veverka, 

2011, s. 11-12) 

14. března 1939 Slovenský sněm schvaluje odtrţení Slovenska od republiky, v červenci 

pak vznikl „Slovenský štát“ v čele s ľudovou stranou Josefa Tisa. (TEJCHMAN, 1991, 

s. 16) 14. – 15. března 1939 pod nátlakem a výhruţkou bombardování a okamţitého vpádu 

německých vojsk na území Československa JUDr. Emil Hácha souhlasí, ţe česká vojska 

nebudou klást odpor, následuje vstup německých útočných jednotek ze tří směrů. 16. břez-

na 1939 vzniká Protektorát Čechy a Morava. V kontextu oficiálního zahájení války, 1. září 

1939 jsou deportovány tisíce lidí do koncentračních táborů. 28. října probíhá povstání čes-

kého studentstva a postřelení Jana Opletala, který 11. listopadu umírá. Jeho pohřbu se 

účastní tisíce studentů. Reakcí Němců je uzavření vysokých škol a zatýkání studentů, jenţ 

jsou17. listopadu deportování do koncentračních táborů. (Cílek, Richter a Veverka, 2011, 

s. 12-16) 
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V únoru 1940 probíhá rozsáhlé zatýkání a likvidace odbojové skupiny Obrana národa. 

Rozvíjí se odbojová činnost organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme. V červnu 1940 je 

přebudována Malá pevnost v Terezíně na věznici gestapa. Koncem roku je poraţena Fran-

cie, obsazeno Dánsko, Norsko, Nizozemsko a Belgie. Státní tajemník H. K. Frank utváří 

„memorandum o konečném řešení české otázky“ (Cílek, Richter a Veverka, 2011, s. 19)  

V únoru 1941 dochází k zatýkání příslušníků I. Ilegálního ústředního vedení KSČ. 

V květnu probíhají Zásahy proti ilegálnímu vedení sociálně demokratické strany. 1. září 

1941 přináší nové nařízení povinného označení všech ţidovských obyvatel. Omezení, dis-

kriminace a celkové podmínky ţivota se razantně zhoršují. 28. září 1941, den po svém pří-

jezdu, vyhlašuje Reinhard Heydrich stanné právo. Okamţitě dochází k velkému počtu po-

prav, které slouţí primárně k zastrašení obyvatelstva. 8. října probíhá zatýkání členů 

a likvidaci České obce sokolské, v listopadu je následně odstraněna česká rozhlasová spo-

lečnost. 4. prosince dochází k prvnímu převozu do ţidovského ghetta v Terezíně, které 

slouţí jako „přestupní stanice“. (Cílek, Richter a Veverka, 2011, s. 23) Do konce roku 

1941 R. Heydrich nechal zatknout přibliţně 10 000 osob a 404 z nich bylo popraveno. (Cí-

lek, Richter a Veverka, 2011, s. 19-23)  

Koncem ledna 1942 je zrušeno stanné právo. 27. května byl uskutečněn atentát na zastupu-

jícího říšského protektora R. Heydricha příslušníky československé zahraniční armády: 

Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem. Stanné právo bylo okamţitě obnoveno. 4. června R. 

Heydrich podléhá svému zranění. (Cílek, Richter a Veverka, 2011, s. 23-25) Nastala silná 

represe a tah proti odboji. Obrana národa byla zlikvidována a ilegální KSČ opětovně ztrati-

la ústřední výbor. (TEJCHMAN, 1991, s. 19) Odplatou za atentát a zastrašením českého 

lidu bylo vyvraţdění a vypálení obce Lidice dne 10. června 1942 (viz kapitola 

4.1.1 Lidice).  
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Podobný osud čekal 24. června 1942 obec Leţáky, kde byla nalezena spojitost s činnos-

tí výsadkové skupiny a provozem radiostanice Libuše. Zejména pak skupiny Silver A, jeţ 

se podílela na zmiňovaném atentátu. V následujících týdnech jsou popraveny desítky dal-

ších lidí. 2. červen je dnem smrti radisy Jiřího Potůčka a popravy čtyř desítek lidí napoje-

ných na Silver A. (MAS, 2014) V červenci je stanné právo opět zrušeno. Bylo popraveno 

1585 osob. „Jména obětí stále dokola oznamoval pouliční rozhlas…“ (Cílek, Richter 

a Veverka, 2011, s. 99) To vše vyvolává opačnou reakci: další výsadky z Velké Británie, 

rozvoj a vznik nových odbojových a partyzánských skupin. (TEJCHMAN, 1991, s. 20) 

V září roku 1942 je v Terezínské pevnosti uvězněno téměř 60 000 Ţidů. (Cílek, Richter 

a Veverka, 2011, s. 100) 

Situace se proměňuje i na Slovensku a čeští i slovenští vojáci začínají být aktivní 

v zahraničí. V Jugoslávii se koncem roku 1942 utváří 1. československá brigáda Jana Ţiţ-

ky operující v jugoslávské národně osvobozenecké armádě. Pozn.: Nemá vztah k brigádě 

Jana Ţiţky na Moravě. Počátkem roku 1943 začíná také operovat 1. československý samo-

statný prapor v SSSR. (TEJCHMAN, 1991, s. 20) 

Začátkem února 1943 Německo prohrává Bitvu u Stalingradu a to vyvolá naději obyvatel 

a proto přitvrzení podmínek v protektorátu. Pozůstalí musí platit poplatek za popravu 

a kremaci svých blízkých. V létě roku 1943 jsou vystěhovány desítky tisíc obyvatel 

v důsledku budování cvičišť pro jednotky SS. (Cílek, Richter a Veverka, 2011, s. 100 – 

102) 13. července 1943 je vyvraţděna obec Český Malín, obec českých imigrantů, která se 

nacházela na území dnešní Ukrajiny. K této tragédii došlo kvůli nepodloţeným informací 

o nedávné přítomnosti partyzánských skupin. Část pamětníků a potomků této tragédie ţije 

v obci Nový Malín, nedaleko Šumperku. (MAS, 2014) V noci 31. srpna 1943 je provedena 

akce skupiny Bílá lvice, odpálení ţelezniční trati a vykolejení vlaku mezi Kojetínem a Mo-

ravskou Ostravou. Z knihy Hlasy z hořících domů: „…na území protektorátu jde o jednu 

z prvních akcí jednoznačně partyzánským způsobem vedeného boje proti okupantům.“ (Cí-

lek, Richter a Veverka, 2011, s. 163) 12. prosince 1943 Dr. Beneš v Moskvě podepisuje 

„československou-sovětskou smlouvu o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci“, která 

měla být zárukou našeho samostatného vývoje po skončení války. (TEJCHMAN, 1991, 

s. 20) Během roku 1943 v Terezíně hladem a vysílením zahynulo více jak 12 500 osob a na 

území protektorátu došlo ke zřízení koncentračních táborů určených k práci. (Cílek, Rich-

ter a Veverka, 2011, s. 163) 
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V noci z 8. na 9. března 1944 je z Terezína do Heydebrecku na popravu převezeno 3800 

lidí. Z knihy Hlasy z hořících domů: „Likvidace tohoto „rodinného tábora“, nazývaného 

také „český rodinný tábor“, je nejpočetnější hromadnou vraždou našich občanů za celé 

období okupace a války.“ (Cílek, Richter a Veverka, 2011, s. 165) V dubnu 1944 bylo od-

hadnuto, ţe přes 400 000 lidí z protektorátu jiţ bylo odvedeno na práce do říše. (Cílek, 

Richter a Veverka, 2011, s. 166-167) 

29. srpna propuklo Slovenské národní povstání (SNP), kterého je účastno asi 60 000 slo-

venských vojáků a 20 000 partyzánů. Vzhledem k postupu fronty se jedná pro Němce 

o nebezpečný moment. V září dochází k uzávěrám moravsko-slovenské hranice, jejíţ pře-

kročení je trestáno smrtí. Koncem října je povstání „potlačeno“ a vojáci přechází do hor, 

aby začali s partyzánským způsobem boje. (Cílek, Richter a Veverka, 2011, s. 166-167) 

Od 5. listopadu dochází k hromadným popravám, pomstách na civilistech a vypalování 

obcí: Kremnička, Německá a Kováčová, Velký Grúň, Klak. (TEJCHMAN, 1991, s. 22) 

16. listopadu byla zahájena operace Tetřev, která byla největší protipartyzánskou akcí, jeţ 

se na našem území odehrála. Téměř 13 000 nacistů vyráţí na taţení severním Valašskem. 

Akce byla v zásadě neúspěšná, na ţivotech utrpělo 8 partyzánů. Partyzánská činnost nao-

pak nabírá na síle v nedalekých oblastech Vsetínska, Vizovic a směrem k Hranicím na Mo-

ravě, kde se pohybují další členové partyzánské skupiny Ušiak-Murzin, původně účastné 

v bojích na Slovensku. Koncem roku 1944 se zde formují skupiny 1. čs. Partyzánské bri-

gády Jana Ţiţky přímo pod vedením důstojníka Murzina. (Cílek, Richter a Veverka, 2011, 

s. 168-169) 

„Na přelomu let 1944 a 1945 začala sovětská vojska osvobozovat československé území.“ 

(TEJCHMAN, 1991, s. 23) S blíţící se Rudou armádou se Němci na území protektorátu 

začínají dostávat do kritické situace. Koncem března 1945 je povoleno okamţité usmrcení 

civilistů v případě jakékoliv činnosti proti říši. V první polovině dubna probíhají úspěšné 

odbojové akce na celém území Moravy. 15. dubna se odehrává ostravsko-opavská operace 

sovětské armády. Němci mají povoleno pouţívat jakékoliv prostředky v kontextu boje pro-

ti partyzánům a občanům jim pomáhajícím. (Cílek, Richter a Veverka, 2011, s. 169-171) 
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Zatímco uţ proběhly jednání o programu nové československé vlády, jednotky americké 

armády překračují západní hranice československého území a v Praze začínají finální boje 

osvobození končící 9. května 1945 vstupem sovětských vojsk na území Prahy (11. května 

se ještě střílelo), na Valašsku a Olomoucku (Javoříčko a Zákřov) se schyluje k likvidaci 

obcí a obyvatel, jenţ byli nápomocni partyzánskému odboji. (TEJCHMAN, 1991, s. 24-26; 

Cílek, Richter a Veverka, 2011)  

 

2.3 Partyzáni na Valašsku 

Náhled na partyzánské skupiny je dvousměrný. Vzhledem k všeobecné „propagaci“ jejich 

činů, která se odehrávala do roku 1989, jsou mnohými povaţováni za „předvoj sovětského 

bolševismu“, jak napsal pan Kment (2017, s. 225), a proto zatracováni. Druzí je povaţují 

za hrdiny. Jedna věc je faktem, pomoc partyzánským skupinám i její odmítnutí mohla za 

války znamenat smrt, a tak ne vţdy musela být dobrovolná. (KMENT, 2017, s. 225-226) 

V zásadě u nás partyzánský odboj sílil aţ v roce 1944. Do těchto odbojových řad se přidá-

vali místí, ruští a další civilisté, bývalí vojáci a utečenci. Významnou roli zastávali členové 

ruských výsadkářů, kteří měli za úkol odboj na území protektorátu organizovat. (KMENT, 

2017, s. 235) 

2.3.1 1. československá partyzánská brigáda Jana Ţiţky 

Výsadkáři řízení kyjevským štábem partyzánského hnutí, kteří sehráli stěţejní roli záškod-

né činnosti na Valašsku, byli sesazeni na konci srpna 1944 jiţně od Martina. Velitelem se 

stal Jan Ušiak a náčelníkem D. B. Murzin. Oddíl narůstal a zúčastnil se bojů SNP, poté na 

rozkaz štábu partyzánského hnutí postoupil na Moravu a zde se změnil v 1. čs partyzán-

skou brigádu Jana Ţiţky. Na Moravě se účastnili velkých střetů, při kterých umírá velitel 

Ušiak, Murzin poté přebírá jeho pozici. (CÍLEK, 1990, s. 11-14) Počet partyzánů skupiny 

Ušiak-Murzin byl odhadován na 1300. Operace Tetřev byla taţením proti nim. (MAS, 

2014) Partyzáni posléze začali operovat v meších organizovaných celcích a provedli stov-

ky úspěšných akcí. (CÍLEK, 1990, s. 14) 
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2.3.2 Partyzánský oddíl Ploština  

Po prosincovém útoku nacistů na Murzinovi muţe nedaleko Trnavy, se malá skupina sta-

huje na Moravu, kde 24. prosince 1944 přespává nedaleko Plošiny, na samotě zvané Na 

Ryliskách. Od tohoto momentu začínají operovat ve zdejším území a pod vedením Ale-

xandra Kotlarova, později Nikolaje Kostina a Grigorije Slepcova úspěšně provádí nespočet 

akcí. Zázemím pro ně byla pasekářská osada Ploština a její okolí. Činnost partyzánů velmi 

suţuje nacistické okupanty, a proto od konce března 1945 začínají přípravy německého 

odvetného taţení. Ve Vsetíně se shlukují jednotky SS, příslušníci Hlinkovy strany (jednot-

ka „Josef“) a další útočníci. Gestapo ve Zlíně paralelně infiltruje partyzánské skupiny kon-

fidenty. (CÍLEK, 1990, s. 15-17) 

2.4 Vypálení valašských obcí 

2.4.1  Juříčkův mlýn – 3. dubna 1945 

3. dubna 1945 dochází k vypálení mlýna nedaleko obce Leskovec. Toto stavení bylo úkry-

tem a základnou partyzánů. Mlýn měl vybudovaný bunkr slouţící jako lazaret a celkové 

zázemím s vysílací stanicí a tiskařským strojem. Jednotky SS v noci, z 2. na 3. dubna, za-

útočili na usedlost. Vyhnaly rodinu mlynáře a vypálili na bunkr. 5 raněných partyzánů opě-

tovalo palbu, přičemţ 3 z nich umírají. (Vypálení Juříčkova mlýna, 2019) Byl mezi nimi 

i Alexandr Kotlarov, velitel Ploštinské skupiny partyzánů. (Přikryl a Tkáč, 1962) Mlynář 

Juříček, jeho ţena a dvě dcery byli zastřeleni a vhozeni do ohně. Syn zahynul v hořícím 

bunkru a dva partyzáni přečkali v betonovém potrubí. (Vypálení Juříčkova mlýna, 2019) 

2.4.2 Vajíkovi a Vaculíkovi paseky – 16. dubna 1945 

Na odlehlých pasekách byli napadeni a zavraţděni tři lidé a vypáleny dva domy. (Prlovská 

tragédie, 2019) 
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2.4.3 Ploština – 19. dubna 1945 

Mezi partyzánské skupiny se dostali 2 konfidenti z řad českých občanů: František Machů 

z Újezda a Oldřich Baťa ze Zlína. Vstupují do partyzánské skupiny Ploština, kterou po pár 

týdnech, jedné noci dubnové noci opouští a předávají informaci gestapu. (RŮČKA, 2016) 

Následuje, dne 19. dubna 1945, výprava přibliţně 200 muţů (číslo se různí podle zdrojů 

200 – 500) sloţených z jednotek SS velitele Skorzenyho, ochranné policie a Hlinkových 

gard, která začíná vraţdit jiţ cestou na Ploštinu. (MAS, 2014) V dopoledních hodinách 

zabili prvního muţe u Bratřejova, následně jsou kolem jedné hodiny zastřeleni tři lidé, čle-

nové rodiny brusiče Rangla z Těšova, kteří pobývali v obytném voze v Újezdě. Útočníci se 

stahují k Ploštině ze třech stran, směrem od obcí Tichov, Pozděchov a Vysoké pole. 

Po cestě zastavují a vraţdí dalšího muţe Na Ryliskách, zde jsou také zapálena dvě stavení. 

Poté uţ se přesouvají k Ploštině, kterou partyzáni opustili (není zcela zřejmé, zda mohli 

zasáhnout, nebo proč tak neučinili). Místní obyvatelé i ostatní občané z okolních obcí, kteří 

sem byli dovlečeni při postupu Němců, přítomnost partyzánů neprozradili. Konfidenti Ma-

cha a Baťů však označují domy i osoby, jeţ se s partyzány znaly. Lidé jsou zastřeleni nebo 

vehnáni do hořících domů. V domě Josefa Častulíka umírá 6 lidí a ve stavení Josefa Zichy 

dalších 10 osob. Jan Machů z Vysokého pole byl jediným, komu se podařilo z jednoho 

z hořících domů uniknout. Dne 19. dubna 1945 bylo zabito celkem 24 osob z toho: 

9 z Drnovic, 7 z Vysokého pole, 2 z Pozděchova, 5 z Tichova, 1 z Lačnova a 3 z Těšova. 

(RŮČKA, 2016)  

Příběh Ploštiny se dostal do obecného povědomí také díky knize: Smrt si říká Engelchen 

od Ladislava Mňačka. 

 

 

Obr.  3 Ploština 1945 
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2.4.4 Prlov – 23. dubna 1945 

O pár dní později, 23. dubna se opakoval podobný scénář v nedaleké partyzánské obci Pr-

lov. Vraţdění v Prlově doprovázela nepochopitelná „obřadnost“. Lidé byli zprvu shromáţ-

děni v hostinci, kde je konfident a dva maďarští vojáci, nad kterými se prlovští partyzáni 

smilovali, označili. Tři přítomní partyzáni byli odvedeni a oběšeni u silnice nedaleko obce 

Bratřejov. Následně jim Němci stříleli do obličejů. 16 občanů, kteří byli označeni udavači, 

se museli vydat na pochod obcí. Vţdy zastavili u domu, kde nacisté vyhlásili jména těch, 

kdo musí vběhnout do jiţ zapáleného stavení. Doslovně z textu Prlovská tragédie: 

„Ti se samozřejmě pokoušeli uprchnout, ale proti byly salvy ze všech typů zbraní, jež do-

konaly dílo chorých mozků.“ (2019) Tomáši Ondráškovi mladšímu se podařilo utéct, ale 

byl o pár dní později objeven ve Vizovicích a zabit. Hospodář Jan Turýn byl přinucen 

Němcům odvést naloupený dobytek do Vizovic, poté byl zastřelen. Došlo tak k popravě 

dalších 20 občanů Valašska. (Prlovská tragédie, 2019) 

2.4.5 Vařákovy paseky – 2. května 1945 

Posledním místem, které postihlo nacistické řádění na Valašsku, byly Vařákovy paseky. 

Bývalá osada katastrálně náleţící pod obec Lačnov (Josef Valčík, jeden z členů výsadku 

Silver A v Lačnově strávil své mládí). Situaci na Vařákových pasekách byla odliš-

ná. Sovětská armáda jiţ posupovala přes Beskydy a nacisté se stahovali do místních kopců, 

utvářeli pozorovatelny a „vysílací stanoviště“. Jedno takové na Vařákových pasekách zlik-

vidovali partyzáni a zabili při tom německého vojáka, tři další však nechali uprchnout. 

Reakce nacistů byla rychlá, a ještě ten večer vypálili osm stavení a odvedli obyvatele. Čtyři 

z nich byli následujícího dne popraveni v Hošťálkově. (MAS, 2014) 

Na 4. května 1945 byl plánován útok a likvidace obcí: Loučka, Újezd, Vysoké pole, Drno-

vice, Tichov. (Přikryl a Tkáč, 1962) Naštěstí 2. května jiţ do oblasti vstupovala rumunská 

a ruská vojska a 3. května 1945 došlo k ukončení bojů. (RŮČKA, 2016) 
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3 PAMÁTNÍK, MONUMENT A PIETNÍ MÍSTA 

Tato kapitola se věnuje reflektování a připomínání otázek lidské tragédie. Zejména pak 

historickému vývoji monumentů a památníků aţ k současné době. Je popisem změny vní-

mání těchto objektů, prostor a krajinných celků. V závěru prezentuje několik soudobých 

výtvarných přístupů k pietě. 

3.1 Způsoby reflektování a připomínání otázek lidské tragédie 

Připomínka lidské tragédie a její formy vyvolávají v „divákovy“ rozličné pocity a reakce: 

od úděsu, roztřesení, šoku, bolesti, prázdnoty, soucitu, pochopení, po rozmýšlení a uvědo-

mění. Mohou být hmotné, nehmotné, ryze faktografické a informační, nebo třeba pohoršu-

jící. Mnohdy jde o průnik sdělování faktu, ponaučení a vyjádření poklony. Můţe existovat 

dilema, komu je památník vlastně určen; zdali pozůstalým, padlým, budoucím generacím, 

nebo jestli je pouze symbolem moci a zrcadlem aktuálního systému.  

Následující výčet moţných cest a variant je stručným abstrahováním způsobů reflektování 

otázek holokaustu, katastrof, lidské krutosti, válečných osudů, terorů, vraţedných aktů 

nebo přírodních katastrof. 

o Monument 

o Památník 

o Socha 

 Figurální – narativní  

 Abstraktní – objekt / objekt + text / krajina + objekt 

o Pamětní deska 

o Pamětní kříţ 

o Exponovaná / zpřístupněná místa tragédie  

  Pietní  

  Důkaz doby (např. koncentrační tábor) 

o Muzeum - komplexní sdělní informace / proţitek 

o Hrob / hřbitov / jména 

o Pietní události / společné uctění padlých 

o Malba / kresba 

o Literatura 

o Hudba 

o Film 

o Výstava / dočasné výstava  

o Výtvarné a multimediálními reflexe (zejména ve veřejném prostoru) 

 Instalace 

 Události jiné formy 

o Mediální a komunikační kanály 
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3.2 Památník a jeho význam 

„Památník obvykle připomíná minulost a někdy i tak, že ji zobrazením navrací do přítom-

nosti. Je to přesmyknutí v čase, které popírá to, co je na něm nejnápadnějšího, to jest právě 

jeho uplývání.“ Slovy Miroslava Petříčka z textu Památník jako apel k přítomnosti. 

(PETŘÍČEK, 2007) 

Lidé vţdy potřebovali něco trvalého a hmatatelného, aby si uvědomovali ztrátu. Jisté fy-

zické propojení objektu a události. Vytvoření hmotné kontinuity mezi vzpomínkou, mezi 

historií a současností. (SHEN, 2018) 

Nicméně úhel pohledu, jak jsou jednotlivé památníky nazírány, jak jsou chápány a proţí-

vány se vyvíjí v závislosti na čase, který uplynul od připomínané tragédie (události). Po-

stavení a odhalení památníku je vţdy velmi emotivní a mnohdy nahlíţeno se začnou kriti-

kou. Postupem času, ztrátou přímé spojitosti s událostí a generačním odstupem, se 

památníky mnohdy stávají spíše turistickou atrakcí, či pouhým objektem ve veřejném pro-

storu. Časem vzniká „prostor“ pro rozličné a individuální interpretace historie. A poté jsou 

jen pro málokoho místy bolestného procítění a připomenutí tragédií. (SHEN, 2018) 

Památníky, respektive monumenty nás doprovází dlouhou historií. Náhled a chápání těchto 

objektů a míst se začal zejména v minulém století výrazně proměňovat a hodnota posouvat. 

Změna od konkrétnosti k abstrakci, od velkolepé honosnosti a slávy k sebereflexi a pře-

mýšlení. (NG, 2018) 

Uvaţujeme-li památník jako specifický typ architektury je unikátní ve smyslu, ţe jeho úče-

lem není poskytování úkrytu, ale spíše pocitu připomínky a zamyšlení. Cílem památníku je 

mnohdy „utišit bolest současnosti“ a zejména sdělit, ţe bolest a ztráta nebyla marná, ţe je 

sdělena dál a ponaučení přeţije v paměti a čase. (SHEN, 2018)  
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3.3 Vývoj památníku 

3.3.1 Období do poloviny 19. století 

Válečný památník je formou existující odedávna, v naší kultuře doloţitelnou minimálně 

z dob starověku. Války a vítězství byly oslavovány a činy „zvěčňovány“. Příkladem mo-

hou být vítězné oblouky a sloupy (Titův oblouk v Římě). Sdělnost monumentů nebyla 

o oběti, nebo hrdinství vojáka jako jednotlivce, ale o vítězství a slávě císaře a říše. (NG, 

2018) 

Pro větší část historie tento přístup přetrval. Příkladem z pozdějších dějin mohou být Napo-

leonské války a jejich „stopy“, jako je Vítězný oblouk v Paříţi z počátku 19. století, nebo 

Wellingtonův oblouk v Londýně ze stejného období. (NG, 2018)  

 Obr.  4  Vítězný oblouk v Paříţi 
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3.3.2 Druhá polovina 19. Století – 1945  

Změna v pojetí památníku (monumentu) se poprvé projevila ve druhé polovině 19. století. 

Ukázkou můţe být Rodinova sousoší Občané z Calais z roku 1884. Toto sousoší znázorňu-

je typ „běţného člověka“, respektive šest postav seskupených vedle sebe. Šest občanů, 

kteří obětovali své ţivoty pro ukončení okupace města Angličany za Stoleté války. Sochy 

jsou v reálné velikosti, všechny znázorněné figury mají stejný význam a působí zuboţeně, 

rozhodně ne heroicky, jak tomu bylo do té doby. Odlišnost památníku od všech dosavad-

ních je v tom, ţe nezdůrazňuje ušlechtilost a „velikost okamţiku“ rozhodnutí obětovat se. 

(KIMMELMAN, 2002) Postupná změna v pojetí památníků nastává rovněţ v Americe 

v kontextu Civilní války a následně První světoví války. Snahou je rozpoznat a zachovat 

památku kaţdé oběti. Historik S. K. Inglis to přisuzuje faktu, ţe se jiţ nejednalo o brannou 

povinnost, ale vojáky dobrovolné, tudíţ čin patriotismu. Památník tak v těchto místech 

proměňuje svůj charakter. Přičemţ motiv obětního kříţe a vítězné sloupu se pomalu vytrá-

cí aţ po První světové válce. (NG, 2018) 

O několik desetiletí později, v roce 1938, Constantin Brancusi dokončil památník vojákům, 

jenţ bránili Rumunské město Targu Jiu proti Němcům za První světové války. Tento pa-

mátník byl jiţ čistě abstraktní a stal se tak památníkem ryze moderního typu. Je to soustava 

tří soch rozmístěných na ose ve značném rozestupu. Koncept soch pojmenovaných jako: 

„Nekonečný sloup“ (votivní), „Tabule ticha“ (kruhový stůl se stoličkami ve tvaru přesýpa-

cích hodin) a „Brána polibku“ (kamenný portál), tak mají krajinotvorný charakter. Tento 

koncept nese myšlenku, ţe památník nemusí být nutně explicitní ve svém vyjádření. 

(KIMMELMAN, 2002) 

3.3.3 Památník po Druhé světové válce 

Památníky po Druhé světové válce se postupně začali stávat spíše ne-monumentálními. 

Spíše zdůrazňující prostory mluvící o ztrátě neţ vítězství. Došlo k posunu k abstrakci 

a památník začal pracovat s krajinou, prostorem a přírodními prvky. Postupně přestával být 

samostatným objektem. (KIMMELMAN, 2002) Příkladem je třeba Památník míru 

v Hirošimě od architekta Kenzo Tange z roku 1955. (FRACALOSSI, 2011) 
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Byl zde utvořen celý „parkový“ komplex obsahující monumenty / sochy, vodní plochu, 

muzeum, dotvořené torzo zničené stavby jako památník samotný a další prvky. Je tedy jak 

otevřeným prostorem, tak zároveň pietním územím a působivou připomínkou tragédie. 

(KIMMELMAN, 2002) 

Byl zahájen postupný přerod ke spirituálnímu významu, introspekci a vlastí reflexi podní-

cené památníkem nebo přímo místem tragédie, který se však plně dostal ke slovu aţ o de-

sítky let později. (NG, 2018) 

 

 

Totalitní monument 

Nelze opomenout periodu sovětských monumentů a obecně objektů a symbolů propagují-

cích totalitní reţimy. (KIMMELMAN, 2002) Ukázkou je právě monument na Ploštině, kdy 

politický obsah deformoval původní záměr autora a vznikly tak robustní betonové pilíře na 

půdorysné podstavě pěticípé hvězdy. (Vlastní analýza lokality) Stejně tak, jako obrovská 

škála monumentů aţ fascinujících rozměrů v balkánských a dalších postkomunistických 

státech.  

 

Obr.  5 Památník míru v Hirošimě 
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Protiklad monumentu v umění – druhá polovina 20. století 

V jisté perspektivě jsou protikladem totalitních (sovětských) monumentů  Pop artové sochy 

z 60. a 70. let od Claes Oldenburga. Zejména pak jeho socha, někdy označována za „anti-

monumen“ (KIMMELMAN, 2002) pojmenovaná ''Lipstick (Ascending) on Caterpillar 

Tracks''. V návaznosti na Claese Oldenburga se v 80. letech v Německu objevuje antifašis-

tický památník v Hamburgu ve formě vysokého kovového kvádru, na něţ bylo povoleno 

a umoţněno psát, od umělců Jochen a Esther Gerz. Stal se rezonující plochou plnou názorů 

společnosti a graffity. Ze svého místa byl v 1993 odstraněn. (KIMMELMAN, 2002) 

 

 

 

 

Obr.  6 Claes Oldenburg - Lipstick 
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3.3.4 Současná podoba památníku 

Přibliţujeme-li se k současné době, koncept spíše „minimalistického“ vzezření, práce 

s krajinou a prostorem jako celkem nachází své místo. Myšlenky nepřímé sdělnosti, spiri-

tuality, abstrakce, emoční asociativnosti a posunu přemýšlení na diváka (sebereflexe 

v kontextu emočního vjemu památníku / tragédií) jsou chápány jako forma přetrvávající. 

Postupně se podstatou stává abstraktní symbolismus a volná interpretace. (NG, 2018) 

V tomto kontextu byl stěţejní památník Válečných veteránů z Vietnamu od autorky Maya 

Lin ve Washingtonu DC., zrealizovaný v 80. letech, který pracuje s jednoduchým vizuál-

ním jazykem, působivostí materiálu, jeho plochy, hmoty a usazením v terénu. (GINTOFF, 

2018) Do leštěných kamenných stěn, které jsou zařezány do krajiny, jsou vyryta jména 

téměř 60 000 padlých a pohřešovaných vojáků. Při čtení těchto jmen se můţete spatřit 

v odrazu povrchu stěn. Ve své podstatě dochází k prolnutí vizuálního jazyku minimalismu 

a post minimalismu (např. Richard Serra) s kontextem válečné tragédie a krajiny. 

(KIMMELMAN, 2002)  

Následný vývoj monumentů se stále více ubírá směrem abstrakce, formování krajiny, ti-

chého ohromení prázdnotou a individuální percepce. Příkladem je plocha s více neţ dvěma 

tisíci sedmi sty betonovými bloky o různé výšce – Památník holokaustu v Berlíně od Pete-

ra Eisenmana z počátku nového milénia (SHEN, 2018), památník holokaustu ve Vídni od 

Rachel Whiteread (KIMMELMAN, 2002), Národní památník a muzeu 11. září v New 

Yorku (Tribute in Light, 2018) Stejné rysy nese i muzeum a památník zemětřesení v Číně 

z roku 2013. (STEVENS, 2016) 

Obr.  7 Eisenman - Památník holokaustu v Berlímě 
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3.4 Soudobá výtvarnost ve vztahu k tragédii  

Mimo veškeré doposud zmíněné způsoby reflexe tragédie se nacházejí některé činy a díla 

zcela výtvarná. Je zde moţné zařadit mnohé formy, které doplňují a podporují působivost 

muzeí a památníku. Interaktivita muzejních expozicí, projekce, instalace a práce se svět-

lem.  

Velmi působivou ukázkou je světelná instalace „Tribute in Light“ (Hold ve světle). Která 

se kaţdoročně 11. září rozzáří mezi mrakodrapy New Yorku na počet zavraţděných a jako 

symbol nezlomnosti města. Jedná se 88 xenonových lamp o výkonu 7000 wattů / kus se-

stavených do symbolické pozice bývalého Světového obchodního centra. Světelné kuţely 

jsou viditelné v okruhu 100 km od Manhattanu, projekt je výsledkem kooperace týmu 

umělců. (Tribute in Light, 2018) 

Umělecká aktivita a intervence ve veřejném prostoru mají nepřeberné mnoţství podob, 

které v kontextu tragédií můţou být dechberoucí, šokující, nebo pohoršující. Příkladem 

tohoto typu se můţe jevit práce koncepční umělkyně z Mexika Teresy Margolles. Dílo 

z roku 2009 v originálu pojmenované „Bandera 1“ (Vlajka číslo 1) je ryze uměleckým pa-

mátníkem zavraţděných civilistů. Svým projektem se rozhodla uctít civilisty zavraţděné 

při konfliktech drogového obchodu v severním Mexiku. Vlajka číslo 1 je kus látky nasáklý 

krví, zeminou a dalšími substancemi z míst nedalekých severní hranici Mexika, kde se 

odehrály vraţdy. Tato látka byla poté vyvěšena na ţerď.  Autorka následně rozvinula tento 

koncept v rámci Benátského Bienále v roce 2009, kdy nechala pozůstalé padlých vytřít 

podlahu prázdných místností (Pozn.: naředěnou) krví. Podlahy tak zůstaly po dobu šesti 

měsíců a kaţdý kdo vešel, mohl cítit pach krve, přítomnost smrti. (ROCA, 2012) 

Dalším přístupem je projekt šířený po internetu a médii. Jedná se o projekt Yolocaust, 

z roku 2017, který zdůraznil fotografie nalezené na sociálních sítích, jeţ lidé pořídili u, 

před a na Památníku holokaustu v Berlíně od Petera Eisenmana. Webovou stránku 

http://yolocaust.de, která uveřejnění projektu doprovázela, navštívili během prvního týdne 

2,5 milionu lidí. Tento projekt vyvolal reakce světových médii a jeho zpráva byla pocho-

pena i samotnými aktéry a tvůrci fotografií, kteří se veřejně omluvili. Projekt Yolokaust 

svou myšlenkou poukázání na sociální fenomén přivedl širokou veřejnost k zamyšlení nad 

úctou k památce a uvědomění vlastního chování. (SHAPIRA, 2017)  
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4 REŠERŠE A ROZBOR PŘÍKLADŮ – PAMÁTNÍKY, 

MONUMENTY, MUZEA 

Tato část práce popisuje a analyzuje vybrané příklady realizací v České republice a ve svě-

tě. Realizací územních celků, prostorů, staveb, soch a umění, které jsou spjaty s lidskou 

tragédií, pietou a snahou zachovat a zprostředkovat informace a emoce návštěvníkům, tak 

abychom nezapomněli, tak abychom se ponaučili. Některá místa vzdávají poklonu (hrdin-

ství), některá místa připomínají, některá jsou tichými svědky hrůzností lidských osudů. Ať 

uţ tyto osudy byly způsobeny neomluvitelným jednáním lidí k sobě samým nebo například 

přírodními katastrofami, místa vytvořená na jejich připomínání mnohdy vykazují podobné 

rysy a atmosféru. Vnímání těchto míst, objektů a témat je velmi subjektivní.  

4.1 Realizace v České republice 

Pro bliţší charakteristiku byly vybrány tři realizace u nás, které vykazují velmi specifické, 

nebo naopak v celku obecné rysy. Lidice jako místo tragédie samotné s emočně působi-

vým, kultivovaným a komplexním zpracováním. Památník obětem komunismu v Liberci, 

jako ukázku novodobého památníku, který má přesah v úpravě svého okolí a jednoduchou, 

avšak ve smyslu sdělnosti velmi elegantní formu. Třetím je Pomník obětem komunismu 

v Praze, který je přes svou „mladost“ ukázkou koncepčně klasického pomníku, sochy. 

4.1.1 Lidice 

Lidice byla a opět je malá obec nedaleko Prahy, která byla 10. června 1942 doslovně srov-

nána se zemí. Podnětem k tomuto činu nacistů byl atentát na Reinharda Heydricha dne 

27. května 1942 a jeho nepodloţená spojitost s některými z obyvatel Lidic. Jednalo se 

o brutální akt zastrašení českého lidu. Tragédie, kdy bylo 173 muţů na místě zastřeleno, 

ţeny odvezeny do koncentračních táborů a děti převáţně zplynovány nebo poněmčeny. 

(Historie obce Lidice, 2015) Likvidace obce byla natolik extrémní, ţe nacisté i vykořenily 

stromy, jeţ zde rostly. Z Lidic zůstala jen holá pláň. (Muzejní expozice, návštěva dne 

17. února 2019)  
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Koncem 40. let byla zahájena výstavba nové obce ve vzdálenosti několika stovek metrů od 

místa tragédie. První poválečnou architektonickou soutěţí byl utvořen koncept nové obce 

150 domů se specifickým plánem zástavby. (Obec Lidice, 2018) Byly postaveny domy pro 

matky a děti, které tragédii přeţily. Místo původní obce bylo zachováno prázdné. Došlo 

k utvoření hrobu lidických muţů, zaloţení památníku a muzea. V roce 1955 byl otevřen 

sad míru a přátelství, tvořen tisíci keři růţí. Příběh Lidic vyvolal celosvětově velkou vlnu 

solidarity. Pietní území původní obce bylo časem doplněno o sochy a další objekty připo-

mínky tragédie. (Historie obce Lidice, 2015) 

Celý památník, pieta a připomínka je zde sloţena z více prvků. Nad prázdným pietním 

územím, které dnes působí aţ parkovým charakterem, (Obec Lidice, 2018) je postaven 

Gloriet s rozlehlým zpevněným předprostorem a výhledem a místo původní obce. Po stra-

nách se nachází multimediální muzeum, vzdělávací středisko, o výškovou úroveň níţe pak 

další výstavní prostor. Na pietním území se nachází společný hrob muţů, sousoší: Památ-

ník dětských obětí války od Marie Uchytilové a základy některých staveb, jako je kostel, 

škola nebo starý hřbitov. V nových Lidicích je muzeum moderního umění s velmi kvalitní 

sbírkou a jeden dům z konce 40. let ve své originální podobě. (Památník Lidice, 2015) 

Expozice multimediálního, avšak z venku nenápadného muzea, začíná vstupem do kruhové 

projekční místnosti, kde je moţné shlédnout krátký film (sestřihy) historických událostí. 

Poté se otvírají dveře a návštěvník vstupuje do nevelkého, otevřeného prostoru pravidelné-

ho půdorysu. Prostor je rozčleněn značným mnoţstvím příček a návštěvník můţe být zne-

jistěn, jak se zde pohybovat. Vše je zpracováno ze surového betonu, na nějţ probíhá (za 

kaţdým rohem) projekce se zvukem. Černobílý obraz je betonem utlumen a rozostřen. 

Zvuk se vzájemně prolíná. Spolu s tlumeným, nepřímým osvětlením a podhledem 

z černého kovového roštu se „ztraceným“ na černo natřeným stropem vzniká působivé 

a depresivní prostředí. Je moţné spatřit fotografie obětí exponované v řadách, coţ zdůraz-

ňuje fakt „rozměru“ této tragédie. Velmi silným momentem jsou dětské hlasy předčítající 

autentické dopisy Lidických dětí, které poslaly před svou smrtí a jeţ nikdy nedorazily je-

jich příbuzným. (Vlastní percepce, návštěva dne 17. 2. 2019) 

Návštěva muzea a území Lidic je velmi silným záţitkem. Je kombinací faktů, informací 

a záţitků, které vás „roztřesou“ (muzeum) a velmi klidného krajinného prostředí, jehoţ 

důvod prázdnoty je silně sugestivní. (Vlastní percepce, návštěva dne 17. 2. 2019) 
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Slovy sochařky Marie Uchytilové: "Všemi jazyky světa mlčí mé sochy, které dělám pro 

Vaše děti" (NEŠPOR, 2000) 

 

 

4.1.2 Památník obětem komunismu – Liberec 

Nejedná se pouze o pomník, ale o objekt a parkovou úpravu překračující klasické pojetí 

typologie pomníku / památníku. Návrh architektů ze studia Sporadical se stal vítězným 

v roce 2003. K jeho zhotovení došlo o tři roky později a to na jiné něţ původně plánované 

lokaci v blízkosti ul. Jablonecké. (GEBRIAN, 2011) 

Památník má formu kvádru a jeho dvě největší plochy (4,5 x 3,7 m) jsou tvořeny částečně 

transparentními zrcadlovými skly o tloušťce 18 mm, jejichţ hmotnost je 2 x 800 kg. Jsou 

drţeny ocelovým rámem, který svým profilem 0,7 m dotváří třetí rozměr kvádru a je mírně 

nadnesený nad okolní terén. (GEBRIAN, 2011) Před kvádrem je v dlaţbě umístěn zrcadlo-

vý text, který je čitelný v odrazu: "sám v sobě hledej, zda svobodu bráníš, ctíš nebo ome-

zuješ" (Památník obětem komunismu, 2019) Památník je situován uprostřed parku a sou-

částí jeho řešení bylo utvoření rozdělujících se chodníků a doplnění celkové kompozice 

o tři 10 m dlouhé dřevěné lavice. Koncept je podpořen spodním osvětlením okolních stro-

mů. (Památník obětem komunismu, 2019) 

Obr.  8 Lidice – Pomník dětským obětem války 
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„Hlavním motivem je zrcadlení. Tíha rozhodování, kdo je obětí a kdo tyranem, je přenese-

na na každého, kdo k památníku přijde. Každý je nucen pohlédnout sám sobě do očí. 

V apelaci na osobní zodpovědnost tkví přesah do současnosti a budoucnosti.“ (Památník 

obětem komunismu, 2019) Památník tak velmi jednoduchými prostředky znázorňuje vý-

znamnou myšlenku a není pouze zajímavým optickým a estetickým prvkem v nově upra-

veném parku. Je přesmyčkou času a hříčkou s pamětí. (PETŘÍČEK, 2007) Není pouhým 

odkazem či symbolem minulosti, láká kolemjdoucí k zastavení se, přemýšlení a naplňuje 

tak význam, který by měl památník nést. (GEBRIAN, 2011) 

 

Slovy pana Miroslava Petříčka: „Památník nepřipomíná, nýbrž vyzývá — a intenzita jeho 

působení spočívá právě v tom, že neoslovuje všechny, nýbrž jednoho každého.“ (2007) 

 

 

Obr.  9 Liberec - Památník obětem komunismu  
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4.1.3 Pomník obětem komunismu – Praha 

Pomník je umístěn na východním svahu Petřína, v ose na Vítěznou ulici. Jeho autorem je 

sochař Olbram Zoubek, který pomník vytvořil ve spolupráci s architekty Zdeňkem Hölz-

lem a Janem Kerelem. Pomník byl odhalen v roce 2002 a je tvořen zuţujícím se betono-

vým schodištěm o 26 stupních, v jehoţ horní polovině se nachází sedm bronzových soch 

muţské postavy. Pomník je doprovázen bronzovým pásem a deskami, které nesou a sdělují 

fakta: „Oběti komunismu 1948 - 1989: 205 486 odsouzeno - 248 popraveno - 4 500 ze-

mřelo ve věznicích - 327 zahynulo na hranicích - 170 938 občanů emigrovalo.“ (Pomník 

obětem komunismu, 2019) 

Sochy znázorňují pevně stojící osobu, která se s kaţdou další figurou rozpadá, mizí, je obě-

tí reţimu. Tyto na povrchu tepané a patinované figury jsou připomenutím statečnosti a ne-

zlomnosti politických vězňů. (Pomník obětem komunismu, 2019) Slovy autora: „Vycházel 

jsem ze slova mukl: muž určený k likvidaci. Nepadá, pořád stojí, postava nemá tendenci se 

vzdát, zlomit, podrobit, ale stojí, i když je štípaná blesky, ohlodávaná a ničená…“ 

(BLAŢEK, 2019)  

Vysoké, stylizované, „zničené“ a jakoby sotva ještě stojící figury jsou „protikladnou“ 

ukázkou ztvárnění památníku obětem komunismu v Liberci. Praţský památník je expre-

sivním a narativním vyjádřením. Nebudu-li zvaţovat formu figur a jejich estetiku, která má 

bezpochyby své kvality, je koncepčně „klasickým“ expresivním znázorněním utrpení 

v předešlé etapě dějin. Památník je sugestivní, můţe být vnímán emotivně, ale je otázkou, 

zda podněcuje k přemítání o obdrţeném sdělení.  

Záměrně uvádím tento příklad ve vztahu k památníku v Liberci, protoţe tyto koncepty si 

vzájemně byly konkurenční právě v soutěţi na pomník v Městské části Praha 1 v roce 

2000. Vítězným vzešel návrh Olbrama Zoubka. Myšlenka zrcadlení se ujala v liberecké 

soutěţi o 3 roky později. (Památník obětem komunismu v Praze u Petřína, 2014) 

Díky tomu je moţné zváţit výpověď dvou přístupů českých tvůrců ze stejné doby.  
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4.2 Realizace v zahraničí 

4.2.1 Ţidovské muzeum v Berlíně 

Nové Ţidovské muzeum v Berlíně bylo otevřeno v roce 2001 a postaveno na základě ví-

tězného návrhu architekta Daniela Libeskinda, nazvaného „Between the lines“ Mezi lini-

emi. (The Libeskind Building, 2019) Tento návrh a stavba samotná není pouhým rozšíře-

ním původního Ţidovského muzea. Přáním a cílem tohoto projektu bylo navrácení 

přítomnosti ţidovské kultury, která byla vykořeněna během Druhé světové války, zpět do 

Berlína. (PAVKA, 2010) 

Návrh Daniela Libeskinda je snahou o vyjádření pocitů nepřítomnosti, prázdnoty a „vymi-

zení“ ţidovské kultury. Architektura má v tomto případě narativní význam, skrze utvořený 

prostor vyvolává pocity a v abstraktní podobě zprostředkovává příběh a dopad holokaustu. 

(PAVKA, 2010) 

Obr.  10 Praha - památník obětem komunismu 
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Vnější forma budovy působí značně nepřístupným dojmem. (Ţidovské muzeum Berlín, 

2016) Má geometrický půdorys, který vychází z linií (os), směřujících do míst domovů 

obětí holokaustu a rozkladu tvaru Davidovy hvězdy. Rozloţení oken je symbolickým 

a architektonickým dopsáním symfonie skladatele Arnolda Schönbergera, který byl depor-

tován do koncentračního tábora. (Ţidovské muzeum v Berlíně, 2019) 

 

Obr.  11 Ţidovské muzeum v Berlíně 
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Vnitřní kompozice objektu je strukturována na tři základní osy (koridory), které se vzá-

jemně protínají. První z nich je osa kontinuity, která zprostředkovává historii aţ po součas-

nost. Další cesta vede do takzvané věţe holokaustu, a třetí směřuje do vnějších prostor mu-

zea, do exilu. Rozměry, nepravidelnost, strohost betonu, rozloţení oken, přístup světla 

a uzavřenost některých prostor ovlivňuje vnímání diváka a zprostředkovává pocity 

z tragédie osudů. (Ţidovské muzeum Berlín, 2016) Věţ holokaustu je vysoký, betonový 

prostor nepravidelného půdorysu s otevřeným průzorem v horní části, kterým proniká svět-

lo a hluk z okolního prostředí. Záţitek je na stránce Archiweb.cz popisován jako „krutě 

depresivní“ (Ţidovské muzeum v Berlíně, 2019) nebo Adamem Gebrianem jako „nepře-

nosný“ (Ţidovské muzeum Berlín, 2016). Zahrada exilu je pravidelným geometrickým 

prostorem 49 betonových kvádrů, z nichţ rostou olivové stromy jako symbol naděje. „Pod-

laha“ prostoru je nakloněnou rovinou, která při pohybu návštěvníka vyvolává pocit nejisto-

ty a nestability. Dalším významným prvkem muzea je umělecká instalace deseti tisíc ko-

vových tváří od Menashe Kardishmana, které volně leţí na podlaze dalšího betonového 

prostoru muzea. Návštěvníci mohou po tvářích chodit a svým pohybem utvářet akustickou 

kulisu chladného zvuku naráţejícího kovu. Nepravidelnou výškovou úrovní tváří jsou sami 

vychýleni z rovnováţné chůze. Je tak empiricky sdělena velmi krutá informace. (Ţidovské 

muzeum Berlín, 2016) 

Podoba této stavby plně následuje její účel. Je ukázkou hranice architektury 

s „konceptuálním“ uměním (Ţidovské muzeum v Berlíně, 2019) a bezpochyby naplňuje 

myšlenky dekonstruktivismu.  

Stavba a její prostor vyvolává pocity zmatení, dezorientace a návštěvník si sám skládá pří-

běh kruté historie na základě nedefinovaného směru pohybu v prostorách muzea. Objekt 

není závislý na výpovědní hodnotě exponátů, je výpovědí sám o sobě. 
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4.2.2 Památník - The National Memorial for Peace and Justice 

and The Legacy Museum Montgomery, Ablabama, USA 

Národní památník míru a spravedlnosti a Muzeum dědictví, je realizací z roku 2018 od 

MASS Design Group v centru města Montgomery v Alabamě, USA. Historie jiţních států 

USA je velmi silně poznamenána otrokářstvím, brutálním útlakem, segregací domorodých 

Američanů, rasismem a lynčováním. Byla to místa, kde lidé umírali, protoţe chtěli být 

respektováni, jako lidské bytosti. (Oprah visits Alabama memorial for lynching, 2019) 

Jistá tenze je stále přítomna i v dnešní společnosti těchto států. Právě otevření diskusí ve 

společnosti, moţný dialog a sdělení faktů, které se odehrály v této oblasti, bylo věnováno 

veliké úsilí. Jak řekl iniciátor tohoto projektu, zakladatel organizace Equal Justice Initiative 

a právník Bryan Stevenson v rozhovoru pro Democracy Now! (Talking About History Is 

Way to Liberate America, 2018)  

Bylo tak utvořeno nové prostranství o rozloze šesti akrů s památníkem obsahujícím přes 

800 monumentů, rozsáhlou plochou zeleně a sochami. Celé území památníku je koncipo-

váno jako časově chronologická cesta historií lynčování aţ po současnost. (WALSH, 2018) 

Při vstupu do území památníku návštěvník prochází kolem naturalistické, kovové sochy, 

řetězy svázaných, domorodých Američanů od Afrického autora Kwame Akoto-Bamfo. 

V centrální části prostoru se nachází samotný památník, který je vystaven jako velkolepý, 

částečně do terénu zapuštěný koridor čtvercového půdorysu. Podlaha koridoru postupně 

klesá a je nad ní vynesena betonová střešní konstrukce, ze které jsou zavěšeny monumenty 

(bloky z cortenu). Těchto bloků je přes 800 a do kaţdého z nich jsou vyryta jména zesnu-

lých. Je zde zaznamenáno přes 4000 umučených a zavraţděných. (The National Museum 

for Peace and Justice, 2019b) Je tak moţno projít pod obrovskou tíhou materiálu a historie 

v betonovém koridoru, který je tiše doplněn o texty Dr. Martina Luthera Kinga mladšího 

a Toni Morrisona. (The National Museum for Peace and Justice, 2019a)

Dále jsou ke spatření dvě další sochařská díla v otevřeném prostoru travnatých ploch. Jed-

no je věnováno odvaze ţen, které podporovaly Bojkot autobusové dopravy v Montgomery 

od Dana King. Poslední sochařské dílo zobrazující vzdávající se civilisty „ponořené“ 

v betonovém kvádru, které znázorňuje současnou policejní násilnost a soudní zaujatost 

vůči Afroamerické části společnosti od Hank Willis Thomase. 
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V nedalekém sousedství zároveň je otevřeno Muzeum dědictví (The Legacy Museum) pre-

zentující příběh od otroctví k hromadnému uvěznění. Muzeum se nachází v domě, kde byli 

otroci, v doslovném překladu „skladování“. (The National Museum for Peace and Justice, 

2019a)

Památník je formovaný prostor, který je sám svou koncepcí tou nejsilnější výpovědí. Je 

proţitkem monumentálního rozměru násilí. Proţitkem tíhy a estetické střídmosti, aţ suro-

vosti. Sám svou formou, materiály, napsanými slovy a expresivními sochami říká veškerou 

krutost této historické etapy. Jak řekl iniciátor památníku Bryan Stevenson: „Cílem je aby 

návštěvníci opouštěli toto místo se slovy: Už nikdy víc“ (volný překlad anglického rozhovo-

ru). (A lynching memorial remembers the forgotten, 2018) Dalším záměrem je, aby zmí-

něných více neţ 800 bloků z cortenu měly své duplikáty v jednotlivých oblastech, které 

popisují. (The National Museum for Peace and Justice, 2019b)

Památník a jeho tvůrci dosáhli něčeho velmi významného. Rozpoutali diskuzi v celé zemi. 

(Talking About History Is Way to Liberate America, 2018)  

 

 

 
Obr.  12 Národní památník míru a spravedlnosti  
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5 LIDSKÉ SRDCE 

Tato kapitola se věnuje základům fyziologie lidského srdce a zejména pak způsobům 

a technologiím monitoringu srdeční činnosti. Základní přehled o těchto faktech se stal 

esenciálním pro přípravu a realizaci praktické části této diplomové práce. Součástí kapitoly 

je také zmínka o významovosti srdce jako symbolu.  

5.1 Kardiovaskulární systém 

Neboli oběhový systém (soustava) zastává funkci rozvodu ţivin, krevních plynů a hormo-

nů do tkání těla, odvodu produktů vzniklých metabolismem a v neposlední řadě napomáhá 

udrţování tělesné teploty. (Kardiovaskulární systém, 2017) Proces je poháněn a řízen ryt-

mickými a neustávajícími stahy (kontrakcemi) srdce, které zajišťuje neustálé proudění krve 

v systému.(OBĚHOVÝ SYSTÉM, 2019) Soustava je sloţena ze srdečně cévního systému, 

mízní soustavy, sleziny, kostní dřeně a nervového řízení. (KONVIČKOVÁ a VALENTA, 

1997)  

Oběhová soustava je dále dělitelná na malý srdeční (plicní) oběh, který zprostředkovává 

okysličení krve a proudění mezi srdcem a plícemi. A velký srdeční (tělní) oběh, který roz-

vádí krev ze srdce do celého těla. Oba oběhy se vzájemně spojují v srdečních komorách 

(KONVIČKOVÁ a VALENTA, 1997) a celkový krevní oběh je uzavřen, nedochází 

k vylévání krve do tělních dutin. (OBĚHOVÝ SYSTÉM, 2019) 

5.2 Srdce jako orgán 

Srdce je dutý svalový orgán přibliţně kuţelovitého tvaru, který je umístěn ve středu hrud-

níku. „Těţiště“ tohoto orgánu je však situováno na levou stranu. (Srdce, 2017) Rozměry 

srdce jsou přibliţně 13,0 x 7,5 x 6,0 cm, jeho velikost by se dala přirovnat zaťaté pěsti své-

ho majitele. (Lidské srdce, 2015) Jeho hmotnost u jedince ve věku mezi 20 aţ 40 let je 

přibliţně 270 – 300g. (KONVIČKOVÁ a VALENTA, 1997) 
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Obsahuje svalovou přepáţku, která ho dělí na takzvané pravé a levé srdce. Srdce je děleno 

i horizontálně. Vznikají tak čtyři oddělené části. Pravá a levá síň v horní části a pravá 

a levá komora v části spodní. Levá síň a komora, stejně tak jako pravá jsou propojeny ot-

vorem obsahující chlopeň. Chlopně zajišťují jednosměrný tok krve ze síní do komor. 

(KONVIČKOVÁ a VALENTA, 1997) Pravá síň přijímá krev z ţilního systému a pravou 

komorou je pumpována do levé a následně pravé plíce (malý srdeční oběh), levá síň pak 

přijímá okysličenou krev, která je levou komorou, přes aortu, tepnami distribuována do 

těla. (OBĚHOVÝ SYSTÉM, 2019) 

5.3 Elektrické impulzy srdce 

Orgán je mimo jiné tvořen příčně pruhovanou srdeční svalovinou neboli myokardem, který 

není ovladatelný vůlí. Jeho práce je vyvolávána elektrickou aktivitou, která způsobuje sys-

tolické stahy svalů. Nejdříve síní, jejichţ stah naplní komory krví a následně komor, které 

vhání krev do těla. Poté nastává relaxace svalu, diastola. (KOSPERTOVÁ, 2017) Elektric-

ký systém řídí rytmickou a neustálou práci svalu. Samotné signály jsou utvářeny ve speci-

fických tkáních (uzlech) a vedeny „tzv. převodním systémem srdce“ (Lidské srdce, 2015) 

Cykly staţení a relaxace srdečního svalu můţeme nazvat srdečním úderem. (Srdce, 2017) 

5.4 Průběh srdečního cyklu a jeho mechanika 

„Srdce lze z hlediska biomechaniky považovat za pohonnou jednotku složenou ze čtyř od-

dělených jednosměrných čerpadel, zařazených v sérii. Z hlediska zásobování krví tělního 

a plicního prostoru oběhu považujeme srdce za synchronizované dvojité objemové čerpa-

dlo.“ (KONVIČKOVÁ a VALENTA, 1997) 

Hmatatelnost srdečních úderů je způsobena nadzvedáváním srdce a jeho kontaktem (nára-

zem) na hrudník při srdečním úderu. (Lidské srdce, 2015) Mnoţství přečerpané krve za 

minutu je u zdravého, dospělého jedince je zhruba 5,5 litru, coţ se rovná přibliţnému cel-

kovému objemu krve v systému. Doba jednoho srdečního cyklu je přibliţně 0,7 s. Při prů-

měrném věku 70 let a frekvenci 70 tepů za minutu docházíme k hodnotě cca 200 miliónů 

litrů krve a počtu 2,5 x 10 
9
 srdečních úderů za ţivot. Srdce vyniká velkou flexibilitou a při 

námaze dokáţe navýšit průtok krve o více neţ jeden řád. (KONVIČKOVÁ a VALENTA, 

1997) 
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Při samotné kontrakci pak dochází k velkým změnám tlaku mezi síněmi a komorami. Ten-

to tlak je rozdílný v pravé a levé části srdce. Přetlak v levé komoře je výrazně vyšší a jeho 

hodnoty leţí v rozsahu 0 -16 kPa, v pravé pak mezi 0 -3 kPa. V obou případech však roz-

dílnost tlaku zajišťuje otevírání chlopní. (KONVIČKOVÁ a VALENTA, 1997) 

5.5 Zvuky srdce – slyšitelná stopa srdeční činnosti 

Mimo mechanické, elektrické a biochemické děje je srdeční činnost doprovázena také dě-

jem akustickým. Tato zvuková stopa zjistitelná poslechem je utvořena pohybem chlopní. 

(KONVIČKOV a VALENTA, 1997) Další zjistitelné zvuky jsou způsobeny průtokem 

krve, takzvanou hemodynamikou oběhového systému. (Hemodynamika, 2019) Můţeme 

tedy rozličnými přístroji přímo poslouchat dva základní zvuky spojené se srdeční činností 

člověka.  

5.6 Základní způsoby monitorace lidského srdce 

Metody lékařské monitorace umoţňují sledovat a analyzovat široké spektrum hodnot 

a faktorů charakterizujících srdeční činnost a oběhový systém. Monitoraci lze provádět 

klinickým sledováním pacienta, nebo vyuţitím přístrojů a vyhodnocováním laboratorních 

výsledků. Samotné vyšetření můţe být neinvazivní nebo invazivní (porušení kůţe pacien-

ta). (KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM, 2013) Sledování srdeční činnosti nemusí být 

pouze za účelem lékařské diagnózy, ale také ze sportovních a tréninkových důvodů.  

Tyto důvody a metody poskytují platformu rozličných zařízení, postupů měření, zazname-

návání a zobrazování srdeční činnosti.  

5.6.1 Měření tepové frekvence 

Tep, puls, neboli BPM (údery za minutu) je číslo ukazující počet stahů srdce za minutu. 

(NOVÁK, 2010) Tep je pravděpodobně nejčastěji měřenou a sledovanou hodnotou lidské-

ho srdce. Tepová frekvence bývá sledována v kontextu fyzických aktivit, analýzou stavu 

organismu a spánku. Zátěţ organismu má taktéţ vazbu na spalování kalorií. Právě tyto 

důvody dělají technologie měření tepu velmi dostupnými.  
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Prakticky kaţdé sportovní hodinky nebo chytrý náramek vám změří tep. Tyto přístroje 

měří „pomocí optického čidla a odrazu světla od prokrvené kůže.“ (MARVAN, 2017) 

Spodní částí hodinek (sportovního náramku) je ke kůţi přitlačena dioda (nejčastěji zelené 

barvy), která prosvěcuje kůţi a dává senzoru moţnost snímat změny barvy kůţe na základě 

průtoku krve, respektive vaší srdeční činnosti a vyvolané pulzové vlny. (MARVAN, 2017) 

Tento princip lze simulovat za pomocí chytrého telefonu a jeho fotoaparátu s bleskem. 

(MACHYTKA, 2014) Ale existuje i řada dalších pomůcek jako jsou například ušní upínky, 

(Příslušenství k trenaţérům KETTLER, 2016) nebo senzory fungující na jiných principech. 

Příkladem je pulsní oxymetr snímající saturaci krve kyslíkem (klip na prst). 

(MELECHOVSKÝ, 2012) Tep je pochopitelně měřitelný přiloţením prstů na patřičné bo-

dy těla a spočítáním úderů za minutu. (HORÁKOVÁ, 2017) 

5.6.2 Poslech srdce 

Přímý poslech srdečních ozev a plic je často uţívanou metodou vyšetření pacientů. Zá-

kladní pomůckou umoţňující poslech srdečního tlukotu a šelestů je fonendoskop nazýva-

ný také jako stetoskop. Tyto velmi jednoduché přístroje vyuţívají membrány, která je 

umístěna na kovovém „těle“ přístroje a zesiluje zvuk o specifickém frekvenčním rozsahu. 

Tento zvuk je veden gumovými hadičkami do ušních trubic s olivkami (kovová sluchátka 

s měkčeným zakončením). Stetoskopy mohou být vybaveny takzvaným zvonem. Specific-

ky tvarovanou částí s menší membránou pro poslech nízkofrekvenčních zvuků. 

(PECNÍKOVÁ, 2014, s. 10-12) Moderní fonendoskopy mohou být taktéţ elektronické 

a v napojení na software umoţňují přenos, uloţení a následnou diagnózu zvuku v počítači. 

(3M, 2019) 

Dříve bylo taktéţ vyuţíváno takzvané fonogardiografie: „Lékařská grafická metoda za-

znamenávající zvukové signály, které vznikají při činnosti srdce.“ (PECNÍKOVÁ, 2014, 

s. 11) Tato metoda byla nahrazena echokardiografií (ECHO), (Fonokardiografie, 2019) 

případně implementována k zařízení elektrokardiografie (EKG). (PECNÍKOVÁ, 2014) 
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5.6.3 Měření krevního tlaku (TK) 

„Hodnota krevního tlaku vyjadřuje, jakou silou je krev vypuzována srdcem do cév celého 

těla (do krevního oběhu) a zároveň jakou silou působí na cévní stěnu.“ (Pro pacienty, 

2019) První naměřená hodnota vyjadřuje systolický a druhá diastolický tlak. (Pro pacienty, 

2019) 

K měření krevního tlaku se uţívají takzvané tonometry neboli tlakoměry. Mohou být me-

chanické nebo digitální. K měření mechanickým tonometrem je zapotřebí taktéţ fonendo-

skop a dochází k poslechu srdečních ozvů při sniţování tlaku v manţetě, hodnotu tlaku 

zobrazuje manometr. Automatické tlakoměry fungují na stejném principu, pouze vyuţívaní 

kompresoru, ventilu a senzoru. (Tonometry, 2019) 

K dlouhodobému měření tlaku, obvykle 24 hod, je pouţíván přístroj zvaný Tlakový Holter. 

Jde o miniaturní automatický tlakoměr s vnitřní pamětí, který ukládá naměřené hodnoty 

tlaku a pulsu. (Holter tlakový, 2019) 

5.6.4 Elektrokardiografie (EKG)  

EKG je standardní metodou monitorace srdce, respektive jeho elektrické aktivity. 

(POKORNY, 2019) Srdce obsahuje specifické buňky, které vysílají podněty k jeho sta-

hům. Dochází ke stimulaci buněk a pravidelným změnám jejich elektrického napětí. Lid-

ské tělo je výborný vodič a tak lze generovaný proud snímat za pomocí elektrod na jeho 

povrchu. (EKG, 2019) Výsledkem vyšetření je takzvaný elektrokardiogram (EKG) – gra-

fický výstup (křivka) znázorňující naměřené hodnoty elektrické aktivity srdce. (TEORIE 

EKG, 2019) 

Přístroje EKG jsou velmi rozšířené a dostupné v mnohých ordinacích. (EKG, ©2019) Mo-

hou mít různé rozměry, být dokonce přenosné a jejich princip je dokonce implementován 

do sportovního vybavení, jako jsou hrudní pásy. (MARVAN, 2017) 

Výstupní grafická křivka je pravděpodobně nejčastěji asociovaná vizuální podoba srdeční 

činnosti.  
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5.6.5 Echokardiografie (ECHO) 

Je neinvazivní metodou vyšetření srdce a průtoku krve za pomocí ultrazvuku. (Echokardi-

ografie, 2017) Vysokofrekvenční vlnění prochází tělem a na základě útlumu a času odrazu 

těchto vln od vnitřních tkání, je za pomocí počítače utvořen standardně černobílý, pohybli-

vý obraz. (KASPEROVÁ, 2007) Tato metoda je tedy definovatelná samotným významem 

slova echo = ozvěna. (Pojem echo, 2019) 

Existuje větší mnoţství typů echokardiografie, které se liší rozměrností obrazu a mnoţ-

stvím poskytnutých informací. (Echokardiografie, 2017)  

 

5.6.6 Kardiotokograf (KTG / CTG) 

Kardiotokografie je ultrazvukové vyšetření srdeční činnosti plodu nenarozeného dítěte 

a stahů dělohy matky. Snímání obvykle probíhá dvacet nebo více minut a výstupem jsou 

křivky na monitoru nebo v tištěné podobě. Tepová frekvence nenarozeného dítěte je vý-

razně vyšší, neţ u dospělého jedince – 110 aţ 160 úderů za minutu. (Kardiotokografie, 

2019) 

Obr.  13 EKG 
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KTG umoţňuje odposlech „zvuku srdeční činnosti“, respektive svištivého zvuku průtoku 

krve. Lze je uţít i na monitoraci srdeční činnosti dospělého jedince, je však nutná niţší 

míra tělesného tuku. Stejně jako u dalších vyšetření ultrazvukem je nezbytná aplikace gelu 

na pokoţku pacienta. Přístroj samotný má vícero podob a existuje i v přenosné variantě. 

(UTB – FHS, testování na vlastní osobě)  

5.7 Srdce jako symbol 

 „Srdce má své důvody, které rozum nezná.“ B. Pascal (HØYSTAD, 2011, s. 13) 

Srdce má své jedinečné postavení. Ať uţ z hlediska společenského, historického, náboţen-

ského či jakkoliv metafyzického, jako metafora či výklad skutků láskyplných i nenávist-

ných, velmi citlivých i nesmírně krutých. Je významem všeobjímající. (HØYSTAD, 2011) 

„Symbol srdce je v sobě totiž schopen pojmout to podstatné, co činí člověka člověkem 

v různých kulturách i obdobích.“ (HØYSTAD, 2011, str. 264) 

„V první řadě zprostředkovává srdce základní lidské city: lásku, soucit, vášeň a utrpení. 

Funkcí srdce je ozvat se tak, aby to smysly zachytily, je-li člověk a to, co mu poskytuje in-

tegritu, narušováno. To vede k tomu, že srdce je chápáno jako bystré a vědoucí, nejen jako 

symptom a symbol. Etická funkce srdce vysvětluje, proč se z něj stalo sídlo duše a svědo-

mí.“ (HØYSTAD, 2011, str. 264) 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 48 

 

 II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 ZADÁNÍ – EXPOZICE PLOŠTINA 

Originálním zadáním této diplomové práce je návrh vnitřní expozice nově plánovaného 

muzea na Ploštině. Zadavatelem této práce je Ateliér Prostorové tvorby Fakulty multime-

diálních komunikací UTB ve Zlíně, pan doc. Ing. arch. Michael Klang, CSc., potaţmo 

Zlínský kraj, náměstek hejtmana pan Josef Zicha. Toto zadání obdrţel autor této práce 

a jeho spoluţačka a kolegyně Bc. Bernadett Királyová s poţadavkem vypracovat dva sa-

mostatné návrhy muzejních prostor. 

Úvodní komunikace nad zadáním probíhala s panem náměstkem Zichou, kdy jsme při jed-

nání dne 16. října 2018 obdrţeli historické dokumenty, fotografie, podklady předešlých 

studií z let 2006 a 2010 a v neposlední řadě podklady architektonické studie a další doku-

mentaci návrhu vypracovaného společností Art Consultancy, s.r.o. a Technico Opava s.r.o. 

v roce 2017. Koncept zpracování lokality Ploština s návrhem úpravy vnějších prostor, ko-

munikačních cest, rekonstrukcí stávající objektů a návrhem objektu a základního prostoru 

nového muzea, jehoţ realizace má být zahájena koncem roku 2019.  

V momentě zadávání projektu a týdnech následujících však v důsledku vývoje příprav pro-

jektu nebyly s jistotou stanoveny vnitřní rozměry prostoru muzea (plánována blíţe nedefi-

novaná změna parametrů). I přes existující koncepci vnitřního prostoru a jeho základní 

myšlenky, jako je pohyb návštěvníků, popis pocitu či atmosféry prostoru, poţadavku inter-

aktivity a multimediální náplně, nám nebyly předány konkrétní poţadavky a limity řešení.  

Z důvodů nutného strukturovaného postupu této akademické práce a časového omezení, 

byl poţadavek na práci panem architektem Klangem upraven (viz. vývoj projektu). 
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6.1 Rozbor zadaného projektu 

Libreto a studie projektu od Art Consultacy, s.r.o. a Technico Opava s.r.o, které bude reali-

zováno, pojímá lokalitu Ploština jako jeden celek osazený cestami a místy zastavení 

s postupným sdělením informací.  

Má vzniknout pomyslná „cesta seznámení“ vedoucí k objektu expozice, který má eliptický 

tvar a je umístěn částečně pod povrchem svahu, na pozici dnešního amfiteátru s hledištěm. 

V tomto místě bude sdělena historie do roku 1945, včetně tragédie samotné. Následně je 

zde zamýšlena „cesta víry“ vedoucí skrze nový „sad piety“ ke hrobu Anastázie Zichové 

a kapličce. Poté takzvaná „cesta nového ţivota“ směřující podél obytné zástavby z druhé 

poloviny 40. let do objektu č. 23. V něm se má nacházet pokračování expozice prezentující 

dění po roce 1945, ukázka původního interiéru a bydlení na Nové Ploštině, v podkroví pak 

prostor dočasných výstav. Bude utvořena nová dostavba „stodoly“, které zde originálně 

stála. Ta má být prostorem různých akcí a naučných programů. Po vystoupání 

k rekonstruovanému památníku bude mít návštěvník moţnost sestoupit „pěšinou přemýš-

lení“ zpět kolem první expoziční části na parkoviště. (ART Consultancy a TECHNICO 

Opava, 2017) 

Vnitřní prostor nového expozičního objektu je vymezen příčkami, které utváří menší pro-

story kubického charakteru, jeţ jsou situovány uvnitř eliptické obvodové stěny. Tyto dílčí 

vnitřní prostory mají se specifickou atmosférou nést informace jednotlivých etap historie 

Ploštiny do roku 1945. V závěru návštěvník „vystoupá“ po obvodu stavby a opouští expo-

zici. Objekt má být pojat jako betonová struktura. (ART Consultancy a TECHNICO Opa-

va, 2017) 
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7 ANALÝZA LOKALITY 

Tato kapitola se věnuje bliţšímu popisu lokality ploštiny po roce 1945 a jejímu současné-

mu stavu. Obsahuje fotodokumentaci místa a také informace o dění a realizovaných pro-

jektech v nedalekém okolí.  

7.1 Ploština po roce 1945 

Vzápětí po tragédii 22. dubna 1945 se uskutečnil pohřeb padlých v Újezdě. A na Ploštině 

bylo postaveno symbolických 24 březových kříţů. Dne 19. srpna se konala pietní slavnost 

na Ploštině, které se zúčastnilo několik tisíc lidí. (CHMELA, 2010) 

Páter Vladimír Růčka z Újezdu, který za války mnohokrát poskytl pomoc partyzánům 

a odbojářům, se zasadil o vznik kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině (roku 1947), která 

stojí na místě vypáleného domu Zichových, kde na Ploštině zemřelo nevětší mnoţství lidí. 

Koncem roku 1947 byly také dokončeny domy pro pozůstalé, takzvaná Nová Ploština. 

(CHMELA, 2010) 

Po únorovém převratu roku 1948 se začíná deformovat i náhled na Ploštinskou tragédii 

a z tohoto místa je utvořen symbol odboje, oslavy partyzánů a komunistické ideologie. 

Ploština je v této etapě místem stranických událostí a z toho důvodu je zde zřízen amfiteátr 

a roku 1975 postaven památník (Národní kulturní památník Ploština) - ing. arch. Šebek 

Zelina (CHMELA, 2010; Balcárek, 1975). K památníku je v roce 1985 přidána socha par-

tyzána od Vincence Makovského, posléze odstraněna roku 2008. V 80. letech je v jednom 

z pěti objektů stojících na Ploštině zřízeno muzeum protifašistického odboje, které je ve 

své originální podobě v provozu dodnes.  (CHMELA, 2010) 
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7.2 Ploština - současný stav 

7.2.1 Prostorové vymezení / poloha  

Lokalita Ploština (územní vymezení viz. kapitola 1.3) je svou rozlohou skromným místem. 

Místní zástavba čítá 4 objekty „Nové Ploštiny“ shodného charakteru a obdélníkového pů-

dorysu, v některých případech s originální dřevěnou stodolou. Jedná se o domy s čísly po-

pisnými 67, 49, 23 a 87 (ve směru západ-východ). Dům číslo 23 je lokací současně existu-

jícího muzea a v před prostoru domu č. 87 je umístěno sousoší. Za asfaltovou cestou 

vedoucí k Národnímu kulturnímu památníku Ploština (ve správě Muzea jihovýchodní Mo-

ravy ve Zlíně), který je vzdálen přibliţně 245 m jiţním směrem, se nachází další objekt 

obytného charakteru (č. p. 115) s přibliţně čtvercovým půdorysem. Objekty se částečně 

překrývají s původními půdorysy zástavby, těţiště původních nepravidelně rozmístěných 

stavení však bylo v místech dnešní příjezdové komunikace. Západní okraj zástavby tvoří 

kaple Panny Marie Bolestné (ve správě Římskokatolické farnosti v Újezdě u Valašských 

Klobouk), která je situována v klesajícím svahu. Před kaplí je hrob zesnulé Anastázie Zi-

chové.  Kaple je ve vzdálenosti přibliţně 30 m lemována asfaltovou plochou „parkoviště“ 

vedoucí směrem na jih k venkovnímu amfiteátru. (ČÚZK, 2019) 

 

Obr.  14 Ploština - lokalita 
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7.2.2 Jedinečnost podmínek 

Ploština je pozoruhodným místem se silnou atmosférou. Je otevřeným návrším krásného 

krajinného celku a okolní přírody. Vědomí dějinných událostí a téměř neustálá prázdnota 

tohoto místa s téměř permanentním zvukem poryvu větru navozují silně autentický vjem. 

V zásadě původní vzezření poválečných staveb, malebnost a prostá elegance kaple s před-

sazeným portikem a drobný hrob v předprostoru kaple. Blízká „hradba“ vzrostlých jehlič-

nanů stínící zchátralé „stopy“ totalitního amfiteátru, jeţ zeje absolutní prázdnotou a bez-

útěšným stavem. Vrchol kopce je navýšený o 13 m vysoké pilíře betonového památníku 

výrazně geometrizovaného tvaru na podstavě pěticípé hvězdy.  

Místo svou formou stále vypráví vlastní minulost a v souvislosti vztahu přírodních, klima-

tických a prostorových podmínek tvoří neopakovatelné prostředí. 

7.2.3 Fotodokumentace  

 

 

 

Obr.  15 Fotodokumentace - Kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině 
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Obr.  16 Fotodokumentace - Ploština 
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7.2.4 Pietní událost na Ploštině  

Ploština je kaţdoročním místem připomínání tragédie. Kaţdoročně se zde konají dvě roz-

ličné pietní události v blízkosti data tragédie a další připomenutí v letních měsících. (zápis 

z jednání, archiv autora) 

Oficiální pietní událost, letos konaná dne 21. dubna 2019 a tradičně zaštiťovaná obcí Dr-

novice, je akcí s ryze formálním průběhem. Odehrává se kladení věnců za doprovodu vo-

jenské kapely, proslovy a vyjádření politických představitelů, minuta ticha a salvy z pušek. 

Tuto událost navštěvují stovky lidí a je doprovázena mediální podporou.  

Dalším připomenutím, které je organizováno Řimskokatolickou farností z nedalekého 

Újezdu, je Mše, která se jiţ řadu let odehrává s týdenním, nebo větším odstupem od aktu 

oficiálního, lotos konaná dne 12. dubna 2019. Je událostí navštěvovanou primárně místním 

obyvatelstvem. Účast na mši je v řádech stovek lidí.  

Dalším připomenutím je vzpomínková pouť konaná vţdy poslední neděli v červnu, letos 

30. června 2019. Tradiční pouť je událostí s neformálním průběhem, které se účastní do 

jednoho tisíce lidí. (pan Můčka - zápis z jednání, archiv autora)  

7.3 Dění a realizace v okolí 

Nejen Ploština je místem připomínání tragédií. Pietní akty taktéţ probíhají v okolních ob-

cích, které byly událostmi konce druhé světové války zasaţeny. Připomenutí je pořádáno 

v Leskovci (Juříčkův mlýn), v obci Prlov a také v Lačnově (Vařákovy paseky). Kaţdoroč-

ně se tedy uskuteční celá řada připomínkových akcí doplněných o různý program.  

Muzea a místa připomenutí  

Na kaţdém ze zmíněných míst se rovněţ vyskytuje muzeum nebo jiná stálá připomínka 

tragédií. Nejvýraznějším z nich je nově realizované muzeum vypálených obcí Vařákovy 

paseky, které je připomínkou a interpretací bývalých dřevěných usedlostí a místem konání 

různých akcí.  

Pamětní kameny, desky, kříţe a hroby jsou odkazy rozmístěné po širokém okolí, které dě-

lají stálou připomínku těchto tragických událostí. Výrazný je pomník v blízkosti kostela 

v Újezdě (iniciativa pátera Růčky), památník a pamětní desky rozmístěné v Prlově a sa-

motné základy Juříčkova mlýna. 
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Další fakta 

V celém rozsahu mikroregionu jiţního Valašska je patrná výrazná práce a investice na 

údrţbu obcí, památek a kvalitu veřejných prostor. Je zjevné, ţe obce a místí obyvatelé, 

kteří tvoří řadu spolků, či akčních skupin, dbají na místo, odkud pochází.  

Obce jsou zde standardně vybaveny rozhlasy různých technologií od klasických drátových 

po nové, napojené na digitální systém. Rovněţ je aktivně vyuţíváno webového rozhraní 

nebo dokonce vlastních televizních kanálů. Přítomny a funkční jsou i lokální periodika 

a samozřejmě obecní desky či vývěsné plochy.  

Všechny tyto faktory byly podnětné pro průběh práce a ochota místních obyvatel velmi 

napomohla realizaci a vzniku výsledného projektu. 
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8 VÝVOJ PROJEKTU 

Tato kapitola se zaměřuje na vývoj myšlenek a postupný vznik společné koncepce, včetně 

základních principů, které v následující fázi dospěly ve finální koncept realizovaného pro-

jektu. 

8.1  Prvotní myšlenky 

Počáteční fází praktického vývoje projektu bylo hledání přístupu k tématu a zaujetí stano-

viska k lokalitě bývalé osady Ploština. Na počátku paralelně s analýzou, návštěvami dané 

lokace, rešeršemi existujících pietních míst, vznikaly různé náměty.  

Prvotní myšlenky autora směřovaly k námětům světelné instalace se čtyřiadvaceti zdroji, 

které jsou symbolicky „vynesené“ nad památník, zdůrazňující Ploštinu, jako místo samot-

né. Dalším přístupem byla projekce fotografií a slov do korun stromů a prostoru hlediště 

amfiteátru. 

 

 

Následoval nápad utvoření vlastní interpretace stezky, jejíţ tvar je odrazem sdělované eta-

py historie Ploštiny, doplněné o interaktivní prvky a „augment realitu“. 

Obr.  17 Vývoj projektu č. 1 

Obr.  18 Vývoj projektu č. 2 
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V jiném pojetí byla zpracována razantní intervence do autorského díla Národního kulturní-

ho památníku Ploština. Kulový objekt s vnitřní sférickou projekcí, který vyuţívá betono-

vých ramen památníku jako nosné konstrukce. 

 

 

 

Odlišný přístup k zásahu „do památníku“ nastínil nápad utvoření vyhlídkové věţe. Respek-

tive stezky stoupající a prezentující příběh Ploštiny se zdůrazněním směrů pohledu, odkud 

postupovaly nacistické jednotky.  

 

 

 

Obr.  19 Vývoj projektu č. 3 

Obr.  20 Vývoj projektu č. 4 
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Stěţejní byla následná snaha pracovat s významovými osami prostoru a „přistoupit k pro-

blematice zcela novým stylem“. Vzniká tak prvotní podnět: Pulzování srdce, jako světelný 

obraz krajiny. Myšlenka „rozsvítit“ Ploštinu a nechat probíhat světelné pulzy rytmu srdce 

na ose mezi kapličkou Panny Marie Bolestné a památníkem. 

 

 

 

 

Následoval posun a odsouhlasení přístupu vedoucím práce panem architektem Klangem, 

pojmout téma Ploštinské tragédie zcela výtvarnou cestou, jako formu události či happenin-

gu. Tento posun v přístupu k projektu a snaha zpracovávat dvě odlišné intervence pro to-

toţnou lokalitu, se záměrem stejného data realizace, vedl k postupnému zahájení spoluprá-

ce s Bernadett Királyovou. 

Obr.  21 Vývoj projektu - Pulzování srdce, jako světelný obraz krajiny 
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Následně jsme se začali přiklánět k formě společného dialogu a hledání základního námětu 

práce, který jsme však kaţdý rozpracovávali svou subjektivní cestou. Cílem bylo vytvořit 

„funkční“ nosnou myšlenku a odpověď na otázku: Jakou formou komunikovat fakt, ţe na 

tomto místě násilně umírali lidé. 

Následovalo rozpracování a ověření dosaţitelnosti zmiňované myšleny světelné osy, které 

vyústilo v hledání konkrétního řešení. Zvolenou technologie k bliţšímu prozkoumání byl 

laser. Bezpečnost návštěvníků, charakter terénu a vzrůstu vegetace neúměrně komplikoval 

dosaţitelnost myšlenky. Vysoký výkon laseru zvyšuje pravděpodobnost oslepnutí při pří-

mém pohledu do paprsku a vznícení předmětů v blízkém okolí.  Další varianty pouţití vět-

šího mnoţství samostatných světelných zdrojů byly postupně rovněţ vyloučeny. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  22 Vývoj projektu – Ploština - laser 
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8.2 Společná koncepce – obecné principy 

Následně byla zformována série obecných principů, které utvořili základ konceptuální in-

teraktivní instalace a události volně reflektující téma Ploštinské tragédie. Cílem bylo pře-

dání informace o tragédii za pomoci moderních technologií. Základní platformou se staly 

náměty tlukotu lidského srdce, květin a ţivota.  

Samotná koncepce byla sloţena ze čtyř částí. Základ tvořilo snímání tepu návštěvníků 

a vizualizace nasbíraných dat do podoby abstraktních obrazů, to vše v reálném čase. Uklá-

dání a nahrávání generovaných abstraktních snímků na plánovanou doménu (webovou 

stránku) události pro vytvoření budoucího odkazu a moţné výstavy. Utvoření instalace 

reálných objektů s námětem květu a jejich světelná interakce na bázi doteku (shodné 

s tepem). Posledním záměrem bylo oslovit obce Zlínského kraje a vyuţít technologie 

obecních rozhlasů pro přehrání tlukotu lidského srdce. Tento akt uskutečnit 

v maximálním moţném počtu míst v jeden den a ideálně v jeden čas. Docílit tak změny 

všedního vnímání prostoru obcí a zároveň sdělit zprávu o Ploštině.  

Tyto čtyři sloţky autor této práce a autor druhé práce téhoţ zadání, Bernadett Kyrályová, 

pouţili a vyjádřili ve svém návrhu (scénáři) události. V této fázi bylo cílem také ověření 

funkčnosti technologie a dosaţení snímání lidského tepu a jeho interpretace. 

8.2.1 Tlukot srdce – způsob snímání a tvorba obrazu 

Pro snímání tepu návštěvníků je uţito hardware a software platformy Arduino s napojením 

na optický senzor tepu. Tento senzor vyuţívá LED diodu pro prosvícení kůţe, ideálně prs-

tu, a funguje tak na shodném principu, jako většina sportovních hodinek. (viz. 5.6.1. Měře-

ní tepové frekvence) Získaná data jsou v reálném čase zpracována v softwaru zvaném Pro-

cessing (programovací jazyk na bázi Java), jeţ umoţňuje převod dat do vizuální podoby 

a dává moţnost kreativního přístupu ke kódování.  
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Záměrem bylo nastavení funkce, kdy po 10 vteřinách kontaktu návštěvníka se senzorem 

dojde k automatickému uloţení obrazu a jeho nahrání na webovou stránku. Kaţdý 19. ulo-

ţený obraz se stává podkladem pro budoucí výstavu, následný ţivot Ploštiny. 

 

 

8.2.2 První koncept události na Ploštině 

Obecný princip práce s lidským tepem, motivem květu, světel a doteku byl rozpracován do 

čtyř samostatných prvků, které se rozprostírají po celé lokalitě Ploština a utváří komplexní 

program události, pracující se světlem, projekcí a zvukem.  

1. Vizualizace tepu u muzea (objekt č. 23) doplněná o akustický výstup – interpretovaný 

tlukot srdce návštěvníka z nasbíraných dat. 

2. Světelné pulzování kapličky za vyuţití druhého senzoru tepu. 

3. Postupné rozsvěcení pilířů monumentu na základě třetího senzoru, případně tlačítka 

a přechod barevnosti světel v kruhu.  

4. Instalace květin na „výhledovém bodu“ lokality Ploština s moţností spatřovat celé dění 

události. 

Vše je podpořeno instalací infopanelů / ovládacích pultů, moţností návštěvy muzea, občer-

stvení a pohybem ve volné krajině. Srdce v rozhlasech je v tomto momentě vnímáno jako 

„podpůrná platforma“ oslovení širokého okolí. 

Obr.  23 Generované obrazy  
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Obr.  24 Vizualizace tepu – Pulzování kapličky 

Obr.  26 Monument – Instalace objektů / květů 

Obr.  25 Ploština – půdorysné schéma - událost 
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8.2.3 Instalace  Ploština - Zlín 

Druhým náhledem uplatnění těchto společných principů bylo vytvoření vzájemné interakce 

mezi fyzickou instalací ve Zlíně a práci se světli na Ploštině, jako pomyslný „pře-

nos“ ţivota. 

Obr.  27 Schéma: Zlín - Ploština 

 

Významnou součástí této úvahy byly objekty ve formě abstraktních květů, jako symbol 

piety. Hledání jejich přesné formy, materiály a způsobu individuálního rozsvěcení, které 

reaguje na systém celku, bylo nedílnou součástí postupu. Koncept byl usazen na lokace 

společenského dění ve Zlíně, platforma 14 – 15 a park Komenského. 

Obr.  28 Objekty – abstraktní květy 
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Dosavadní práce kladla důraz na vizuálně světelnou práci s prostorem, výraznou komplex-

nost (komplikovanost) a provázanost řady myšlenek. To vedlo k nesnadné srozumitelnosti 

a přemíře abstraktních prvků, které mohly být vnímány jako geneze, či volná tvorba kom-

binující fyzické a digitální formy výtvarnosti. Autentičnost proţitku a spojitost s Ploštinou 

stavěla na myšlence, ţe divák a jeho srdce je „impulzem“ vzniku nových věcí zahrnutých 

pod námět Ploštinské tragédie a Ploštiny jako fyzického místa dění.  

Zvuk byl v tento moment v pozici podkresu, sugestivní formy doplňující atmosféru zamýš-

lené situace a také jako forma komunikační v obecních rozhlasech.  

Následovalo zjednodušení a vyčlení prvku konceptu pro finální řešení a realizaci praktické 

části této (těchto) diplomových prací. Zvolena byla forma, která doposud stála na pozadí 

zamýšleného řešení. Tlukot srdce, jako zvuk sugestivní, působivý, emotivní a zároveň 

velmi srozumitelný a “výřečný“ v kontextu tématu tragédie. Dlouhou dobu bylo intencí 

dosáhnout a interpretovat zvuk srdce v reálném čase. Ponechat vysokou míru interakce 

a při kontaktu se senzorem mít moţnost slyšet rytmus svého srdce a připojit se tak 

k události.  

Zvolili jsme však cestu autenticity zvuku srdce a formu rozhlasového vysílání, které je 

způsobem, jak sdělit informaci více generacím najednou na více místech. 
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9 REALIZOVANÝ KONCEPT – SCHVÁLENÉ ŘEŠENÍ 

Finálním konceptem se stal projekt nazvaný Srdce v rozhlasech. 

Myšlenkou bylo zaznamenání tlukotu srdcí pamětníků a dosaţení tak co nejautentičtější 

spojitosti s tragickými událostmi.  Následné přehrání tohoto zvuku srdcí, společně 

s krátkou audio zprávou, v jeden čas v obecních rozhlasech, a to zejména v místech neda-

lekých a spjatých s tragédiemi konce Druhé světové války na Valašsku. Stanoveným (cíle-

ným) termínem události bylo výroční datum Ploštinské tragédie, pátek 19. dubna 2019. 

Záměrem bylo utvoření netradiční události ve veřejném prostoru s důrazem na udrţení 

povědomí o historických událostech a potenciálem zaloţení nové tradice. 

Proces práce rozšířil pomyslný „záběr“ a nevymezil se pouze na téma Ploštinské tragédie. 

19. duben 1945 byl sice dnem, kdy při vraţedných výpravách na Valašsku zemřelo nejvíce 

lidí, ale události v okolních obcích, pasekách a místech byly však stejně brutální a tyto činy 

zasáhly region jako celek.  Z toho důvodu došlo k rozšíření pojetí práce, komunikace udá-

lostí jako celku. Koncept se nově vztahuje a tématizuje místa poznamenaná útoky nacistic-

kých jednotek: Juříčkův Mlýn, Ploština, Prlov a Vařákovy paseky. 

9.1  Přípravy realizace projektu 

Tato podkapitola praktické části je věnována popisu a rozboru přibliţně dvouměsíčního 

průběhu příprav a finalizace projektu Srdce v rozhlasech. Vymezuje základní otázky, kte-

ré bylo nutné řešit a podrobněji se věnuje oblasti technologií, záznamu tlukotu srdce, zpra-

cování dat, utvoření zvukové zprávy a jejího testování.  

Kapitola je specificky zaměřená z důvodu, ţe se autoři projektu rozhodli rozdělit přípravu 

a řešení problému na dva celky. V případě této diplomové práce, je to primárně otázka 

zvuku a technologií nutných k dosaţení kýţeného cíle. Dominantou práce Bernadett Kirá-

lyové je pak sloţka vizuálně komunikační.  

I přes rozdělenou odpovědnost za jednotlivé celky projektu byla nutná jednání a kroky 

dělány společně, nebo minimálně společně konzultovány. Bylo tak moţné dosahovat efek-

tivního pokroku práce v omezeném časovém horizontu, kterým byla přípravná část limito-

vána.   
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Po celou dobu příprav projektu byly vedeny zápisy z jednání, které jsou uchovány ve 

vlastním archivu autorů. Ukázka formuláře zápisu z jednání (viz. PŘÍLOHA P I: Zápis 

z jednání). 

9.1.1 Postup příprav 

Na začátku byly stanoveny základní nutné kroky a dílčí úkoly pro dosaţení výsledku. Další 

fází byla konfrontace myšlenky s vedením obcí, pro získání reálné zpětné vazby a ověření 

dosaţitelnosti záměru. První jednání se odehrálo 22. února 2019 na obecním úřadě v Drno-

vicích, kde byla získána důleţitá zpětná vazba na projekt a informace o dění v kraji.  Ná-

sledovalo ujasnění cílů, vytvoření jednoduchého prezentačního schématu a kontaktování 

dalších obcí v okolí Ploštiny. Do konce února proběhla celá řada jednání, která přines-

la pozitivní odezvu a stěţejní informace pro následný postup. Od starostů obcí byl potvrzen 

zájem o tuto událost a rovněţ bylo přislíbeno zapojení prvních obcí do projektu.  

Tato reakce a velmi rychlá expanze myšlenky projektu Srdce v rozhlasech vyvolala potře-

bu systematického a dynamického postupu práce.  

Pro prezentaci projektu vedení obcí bylo uţito jednoduchého schématu myšlenky a vize 

rozsahu, ve které chceme událost uspořádat.  

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

Obr.  29 Schéma – představení projektu 
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Stěţejním momentem bylo jednání s panem děkanem farnosti v Újezdu u Val. Klobouk 

dne 5. března 2019, kdy došlo ke shodě, ţe cílený termín spuštění nahrávky 19. dubna 

2019 a čas v 13.00 hodin, i přes to, ţe se jedná o Velký pátek, je termínem schůdným. Po 

jednání na dalších farnostech ve Valašské Polance a Valašských Kloboukách byl termín 

potvrzen jako velmi symbolický v kontextu ukřiţování Jeţíše Krista a jeho trpění na kříţi 

(mezi 12. a 15. hodinou).  

Tato fakta zdůrazňovala nutnost rychlého dokončení technologie záznamu tlukotu srdce 

a jeho reálného ozkoušení v rozhlasech. První zkouška zvuku proběhla dne 14. března 

v Prlově a následovalo několik zkoušek v různých obcích. Ve vybraných z nich opakovaně 

pro vytvoření optimálního nastavení zvuku a relevantnost prováděných testů.  

Dne 2. a 3. dubna 2019 proběhlo finální nahrání a zaznamenání tlukotu srdcí dvou pamět-

níků události. Získané nahrávky a data byly podstoupeny následnému zpracování a spojení 

s mluveným textem. Příprava zvuku byla dokončena dne 14. dubna 2019.  

Paralelně s přípravou zvuku neustávala další jednání, tvorba grafické a vizuální stránky, 

zhotovení tiskové zprávy (viz. PŘÍLOHA P II: Tisková zpráva) a příprava propagace 

a komunikace s médii. Vše s organizací záznamu události, logistickým řešením průběhu 

dne 19. dubna a závěrečným ozvučením kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině bylo spo-

jeno v průběhu finálního týdne a setkalo se ve výsledné realizaci projektu Srdce 

v rozhlasech.  

 

 
Obr.  30 poster – banner na budově U4 
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9.2  Záznam tlukotu srdce 

Pro výsledné zaznamenání zvuku bylo uţito dvou odlišných technologií, s různým typem 

výstupních dat, která byla v závěru zpracována v jeden celek. První formou byl záznam 

pulzu, respektive průtoku krve (přímou odezvou srdeční činnosti) pořízený za pomocí jiţ 

zmiňovaného senzoru s optickým čidlem a platformy Arduino. Druhou cestou bylo nahrání 

reálného zvuku srdeční činnosti (práce chlopní), za pomocí kombinace lékařských a zvu-

kových zařízení.  

Jak jiţ bylo zmíněno, příprava a zkoušky zvuku měli rychlou souslednost. V návaznosti na 

společnou koncepci byl zprvu upraven kód řídicí optický senzor a jeho digitálně interpre-

tovaný výstup tlukotu srdce. S touto funkční platformou došlo k prvnímu setkání se zvuka-

řem Lukášem Peškem dne 6. března 2019, který potvrdil vhodnost vytvořeného systému a 

vyřkl pro mě velmi stěţejní informaci. Volně citováno: „Autenticita by byla stoprocentní 

pouze při záznamu mikrofonem.“ Tento fakt se stal podnětem a výzvou pro rešerši medi-

cínských přístrojů, komunikaci s odborníky a sérii testů na vlastní osobě, které vedly 

k nalezení a sestrojení funkční platformy, následně pořízení finálních záznamů, namluvení 

textu výsledné „rozhlasové zprávy“ a zpracování do nahrávky dne 14. dubna 2019.   

Součástí příprav bylo řešení vlastní podoby „rozhlasové zprávy“, jejího obsahu, délky 

a poměru mezi mluveným slovem a tlukotem srdce. 

9.2.1 Podoba zvukové nahrávky 

Finální zvuková stopa o délce tři minuty a tři vteřiny je výsledkem testování zvuku 

v rozhlasech, dotazování názorů a hledání vyváţeného poměru zvuku srdce a míry sdělnos-

ti mluveného slova. 

Pro nalezení „správného“ znění mluveného slova byl vytvořen krátký dotazník s 15 re-

spondenty (viz. PŘÍLOHA III: Dotazník), který prezentoval 3 odlišné podoby mluveného 

textu a ţádal subjektivní odpověď dotazovaných. Jako průnik získaných informací 

z dotazníku, reakcí starostů obcí a našeho cílení udrţet podobu nahrávky spíše ve výtvar-

ném a pocitovém vyznění, vznikla finální slova.  
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Délka tři minuty byla zvolena jako dostatečná pro zpozornění, moţnosti vnímání a zamyš-

lení se. Není to však doba příliš dlouhá pro nabití dojmu stereotypnosti. Úvodní část zvu-

kové stopy do času 01:03 je postupnou gradací a přechodem z přímé nahrávky tlukotu srd-

ce do mystického (ambientního) zvuku (viz kapitola 9.2.2 Digitální komponování zvuku). 

Tato úvodní pasáţ slouţí pro zpozornění posluchačů a postupného vyvolání otázek a napětí 

z významu poslouchaného zvuku. Tyto otázky jsou zodpovězeny následným mluveným 

slovem:  

 

„Naše srdce bijí… 

Juříčkův mlýn 

Ploština 

Prlov 

Vařákovy paseky 

… Roku 1945“ 

 

Záměrně byla zvolena slova krátká se snahou o co nejmenší míru patetičnosti a zjevnost 

sdělení, tak aby došlo k objasnění významu zvuku a kontextu situace. Důraz a významo-

vost však byla ponechána na nahrávce srdce samotného. Vyřčená slova umlknou v čase 

stopy 01:25. Tento úsek je stále podkreslen tlukotem srdce v kombinaci ambientního zvu-

kového doprovodu. 

Následuje třetí a finální pasáţ stopy, ve které zůstává ambientní zvuk podkresem a postup-

ně se ztrácí téměř mimo pole slyšitelnosti. Dominanci po odeznění slov přebírá přímá na-

hrávka tlukotu srdce, která zní aţ do samotného závěru zvukové stopy.  

Cílem bylo nalezení poměru uvedení zprávy (zpozornění posluchačů), objasnění kontextu 

a vyznění neseného obsahu. 

9.2.2 Digitální komponování zvuku 

Zmiňovaný mystický, ambientní či éterický zvuk nahrávky je výsledkem práce s optickým 

senzorem, zpracováním získaných dat a jejich převodu do hudebního rozhraní.  
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Výstupní informací z optického senzoru jsou číselné hodnoty, přesněji 50 informací / 

sekunda (moţná existující výchylka). Tyto hodnoty jsou numerickým přepisem průtoku 

krve. Hodnoty lze vizuálně interpretovat křivkou, která se pohybuje ve specific-

kém rozsahu.  

 

Obr.  31 Arduino – křivka srdce 

 

Nasnímané hodnoty byly uloţeny jako seznam čítající několik tisíc řádků a následně za 

pomocí matematického vzorce přepočítány do číselného rozmezí, ve kterém pracuje hu-

dební rozhraní MIDI. V tomto rozhraní bylo uţito syntetizátoru, který deformuje základní 

zvolený tón podle nasnímané křivky, jako přímé odezvy činnosti lidského srdce.  

Onen mystický zvuk slyšitelný ve finální nahrávce je překryvem dvou takto, ze stejné 

křivky, vytvořených zvuků. Jedná se tedy o melodii „komponovanou“ z nasnímaného sr-

deční činnosti. Na programování senzoru a následné tvorbě zvuku pracovali Petr Ţufan 

a Adam Vitovský. 

9.2.3 Záznam reálného zvuku lidského srdce 

Pro dosaţení reálné a dostatečně kvalitní nahrávky zvuku srdce (stahu chlopní) bylo nutné 

nejprve nalézt vhodnou cestu. Toto hledání bylo započato rešeršemi internetových zdrojů, 

diskusí s několika mediky, návštěvou Ústavu zdravotních věd Fakulty humanitních studií 

UTB ve Zlíně (Mgr. Jana Doleţelová), několika kardiologických klinik a Krajské nemoc-

nice Tomáše Bati ve Zlíně. Následovala konzultace problému na Ústavu Biomedicínského 

inţenýrství VUT v Brně. (Ochotně pomohl pan Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.) 
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Na Ústavu zdravotních věd FHS UTB ve Zlíně dne 20. března byly zjištěny bliţší informa-

ce o kardiotokografii a otestování přístroje přenosného KTG na mé osobě. Tento způsob 

odposlechu průtoku krve srdcem vyţaduje aplikaci gelu na pokoţku pacienta a z toho dů-

vodu nebyl pro účel záznamu srdcí pamětníků vhodný. Bylo však s paní Mgr. Janou Dole-

ţelovu z Ústavu zdravotních věd dojednáno pořízení záznamu tlukotu srdce novorozence 

touto technologií.  Pořízenou nahrávka nakonec nebyla vyuţita.  

I přes existenci a dosaţitelnost byla vyloučena i varianta přístroje přenosného EKG. 

V tomto případě je nutná aplikace elektrod na tělo pacienta, navíc je výstupem opět křivka, 

ne zvuk.   

Jako schůdná se jevila varianta zcela základní pomůcky medicínské praxe, fonendoskopu. 

Fonendoskopy jsou vyráběny i v elektronické podobě obsahují zaznamenávací zařícení a 

software, který nahrávku zprostředkuje do počítače. Umoţněné nahrávání však neprokáza-

lo dostatečnou čistotu zvuku pro náš záměr. Avšak uţití fonendoskopu jako „zesilovače“ a 

přenosové soustavy k mikrofonu se ukázalo být funkčním. První pokus tohoto aparátu byl 

proveden nalepením diktafonu na gumové trubice fonendoskopu. Při finálním zaznamenání 

zvuku byl do gumové trubice implantován profesionální mikrofon s vysokou citlivostí, 

který byl připojen na vlastní nahrávací aparát.  

 

Obr.  32 fonendoskop – zaznamenávací zařízení 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 73 

 

9.2.4 Tlukot srdcí pamětníků – pořízení záznamu 

Finální nahrání tlukotů srdcí proběhlo ve dnech 2. a 3. dubna 2019. Byl pořízen záznam 

dvou srdcí pamětníků. Pána ve věku přes 90. let, který pamatuje Ploštinu v její původní 

podobě a má s tímto místem spojitost z doby válečné. Druhé zaznamenané srdce patří paní, 

která je přivdaná do rodiny postiţené tragédií na Vařákových pasekách a do dnešní doby 

má k místu blízký vztah. (Z důvodů diskrétnosti nejsou uvedena jména pamětníků, záznam 

uchován v archivu autorů) 

Pořízení záznamu bylo doprovázeno přítomností odborníků ze specifických oblastí, zvuka-

řem Lukášem Peškem a studentkou z Ústavu zdravotních věd Zuzanou Chlebanovou. 

Pořízení záznamu proběhlo výše uvedenými způsoby. Digitální záznam za pomocí senzoru 

s optickým snímačem a pomocí variace fonendoskopů.  

 

9.2.5 Zpracování dat  

Dokončení zvukové nahrávky a zpracování dat proběhlo ve zvukovém studiu, kde došlo 

k editaci nahrávek, zaznamenání mluveného slova v podání Ondřeje Běnka studenta FMK 

UTB ve Zlíně a finálnímu střihu. 

Zvuk byl v závěru editován dvěma způsoby. Prvním byla varianta pro spuštění v obecních 

rozhlasech, kde je zvuk „rozšířen o krajní frekvence“. Zjištění vhodnosti této úpravy pro-

kázaly provedené testy v obecních rozhlasech. Druhým pak varianta „surová“ pro přehrání 

v jiných zařízeních a ozvučení Ploštiny, jako lokality.  

Obr.  33 záznam srdcí pamětníků 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 74 

 

9.2.6 Ozvučení kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině 

Kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině byla ozvučena, jako symbolický bod spojitosti 

události Srdce v rozhlasech a jako originální místo piety, na půdorysné stopě domu, kde 

zemřelo nejvíce lidí. Se záměrem nechat zde 19. dubna tlouct zaznamenaná srdce po dobu 

dvou hodin, tedy od 13.00 do 15.00. Toto časové rozmezí bylo zvoleno v kontextu Velké-

ho pátku a jeho obecně zaţitého časového průběhu.  

Pro tyto dvě hodiny tlukotu srdcí byla utvořena speciální zvuková smyčka, která začala 

stejným úvodem, jako zvuková stopa v rozhlasech. Následně měla proměnný průběh au-

tentického bití srdce a digitálně komponovaného zvuku a kaţdých dvacet minut zazněla 

slova „Naše srdce bijí“. 

Pro ozvučení bylo uţito dvou reproduktorů o výkonu 250 W a zesilovač s ovládacím apa-

rátem. Reproduktory byly umístěny v těsné blízkosti vstupu a z boční strany 

v jihovýchodním směru. Audiosystém byl zapůjčen obcí Vysoké pole, potaţmo Envicen-

trem Pro krajinu.  

9.3  Srdce v rozhlasech - 19. duben 2019 

Dne 19. dubna 2019 se v 13.00 na 3 minuty ve dvanácti Valašských obcích a na Ploštině 

rozezněl tlukot srdcí pamětníků.  

Samotný 19. duben z hlediska přípravy události vyţadoval zejména koordinaci týmu foto-

grafů a kameramanů, dopravu potřebného vybavení a věcí pro utvoření zázemí a komuni-

kaci s médii. V ranních hodinách proběhlo k interview s Českým Rozhlasem Zlín, který se 

lehce po 13. hodině připojil k naší události přehráním tlukotu srdce. Došlo 

k převzetí audiotechniky a klíčů od kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině. Následovalo 

zapojení reproduktorů, jejich nastavení a rozmístění. Postupně na Ploštinu dorazili tři au-

tomobily s deseti fotografy a kameramany a proběhlo rozdělení do týmů, které přibliţně 

v 11.00 vyrazily směrem do vytyčených obcí. Zaznamenávaná místa byla Ploština, Vysoké 

pole, Valašské Klobouky, Leskovec a Prlov.  

Na Ploštině bylo dochystáno symbolické občerstvení a moţné posezení na dekách zapůj-

čených od organizace Ţivý Zlín.  

V 13.00 hod došlo k úspěšnému spuštění události Srdce v rozhlasech. 
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9.3.1 Fotodokumentace události 

Obr.  34 Srdce v rozhlasech - dokumentace 
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Obr.  35 Srdce v rozhlasech - dokumentace 
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 Obr.  36 Srdce v rozhlasech - dokumentace 
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9.4  Vyhodnocení projektu 

Kladným přínosem projektu bylo „otevření“ tématu tragédie z jiného pohledu a celkový 

rozsah události. V zásadě pozitivní odezva a reakce na událost a přesah do mediálního pro-

storu. Projekt vyţadoval vysoké nároky na přípravu a značné mnoţství individuální komu-

nikace a koordinace. Právě individuální komunikace byla stěţejní pro uskutečnění nultého 

ročníku projektu. Z hlediska myšlenky zaloţení tradice a expanze projektu do širšího úze-

mí by bylo patrně nutné přístup poupravit. 

Samotný průběh události dne 19. dubna 2019 s sebou nenesl ţádné zásadní komplikace 

a kolize. Názor na podobu nahrávky byl rozličný. Od pozitivního přijetí aţ k názoru, ţe by 

zpráva měla mít narativní charakter, aby byla pochopitelná, a ţe tato forma sdělení do roz-

hlasu nepatří.  

9.4.1 Rozsah události 

Událost se odehrála v těchto místech: Ploština, Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Prlov, Les-

kovec, Valašská Polanka, Lačnov, Valašské Klobouky, Tichov, Drnovice, Vysoké pole 

a Loučka 

Podařilo se obsáhnout lokalitu značného rozsahu (viz. Obr. 37) a osídlené území s teoretic-

kým počtem přibliţně 12 000 obyvatel. 

Obr.  37 Srdce v rozhlasech – rozsah události 
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9.4.2 Publikace projektu 

Po rozeslání tiskové zprávy 14. dubna 2019 proběhla komunikace s některými médii. Pro-

jekt byl uveřejněn minimálně v těchto zdrojích: 

 iDnes.cz, 18. 4. 2019, Na Valašsku zazní z rozhlasu tlukot srdcí, připomene vypá-

lené obce 

 regiony.impuls.cz, 18. 4. 2019, Na Valašsku zazní z rozhlasu tlukot srdcí, připome-

ne vypálené obce 

 Zlin.cz, 18. 4. 2019, Studenti zlínské univerzity připravili vzpomínku na padlé za 

války 

 Český Rozhlas Zlín. 19. 4. 2019, Ţivý vstup do vysílání v 7.40 hod, přehrání na-

hrávky tlukotu srdce v 13.04 hod 

 Česká televize, 21. 4. 2019, Hlavní zpravodajská relace České televize 

9.4.3 Zpětná vazba 

Mimo reakce návštěvníků Ploštiny ze dne 19. dubna 2019, kdy byla moţnost pozorovat 

jejich chování a případný zájem o událost, byla samozřejmě příleţitost přímé komunikace. 

Někteří z přítomných cíleně dorazili kvůli události Srdce v rozhlasech, jiní přišli uctít pa-

mátku ve výroční den tragédie. Od ţádné ze skupin se nám nedostalo negativní zpětné 

vazby ve smyslu pohoršení nebo rozhořčení.   

Důleţitá zpětná vazba pocházela od fotografů a kameramanů, kteří nám pomáhali událost 

zaznamenat. Zvuková stopa ve všech zaznamenávaných obcích „běţela“. Od některých se 

nám dostalo dovětku: „…ale nikdo tam nebyl“ 

Skrze e-mailovou komunikaci byla vyţádána zpětná vazba od vedení obcí. Obdrţeli jsme 

řadu zpráv s poděkováním za uspořádání události, která vyvolala zájem místního obyvatel-

stva. U obyvatel došlo jak pozitivním reakcím, tak i nepochopení: „..že to bylo nějaké hlá-

šení, kterém nebylo moc rozumět. Na druhou stranu se našli takoví, kteří řekli, že to byla 

pěkná připomínka.“  

Vyzdviţen byl fakt, ţe se podařilo událost mediálně rozšířit a tedy o ní předem informovat 

obyvatele, ale zejména přesáhnout oblast regionu a předat informaci a udrţet povědomí 

o tragédiích, coţ bylo primárním cílem. Taktéţ byla vyjádřena případná podpora záměru 

událost opakovat.  
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ZÁVĚR 

Originálním zadáním projektu bylo vypracování návrhu muzejní expozice na Ploštině, kte-

rá bude prezentovat tragické události konce Druhé světové války, jeţ toto místo, stejně 

jako další místa na Valašsku postihly. Praktická část práce se posunula k vytvoření a reali-

zaci události Srdce v rozhlasech. Tato událost prostřednictvím obecních rozhlasů sdělila 

netradiční zprávu v širokém okolí Valašska – tlukot srdcí pamětníků. Došlo tak k utvoření 

události, která má potenciál stát se tradicí a připomínat památku padlých. 
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