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Fale!ná zele" a rajské zahrady

O zahrádkov#ch koloniích 
se vedou v poslední dob$ 
debaty, které %asto míjejí 
to podstatné. Nebo se tomu 
vyh#bají rétorick#mi úskoky. 
O prom$"ujících se podobách 
m$stského zahrádka&ení by se 
m$lo diskutovat nejen kv'li 
strachu z developer'. 

petr gibas 

Zahrádkové kolonie, zejména ty pra!ské, 
budí emoce ve ve"ejné sfé"e u! od devade-
sát#ch let minulého století. Nejprve v sou-
vislosti s restitucemi majetku. Poté kv$-
li povodním, které v Praze doslova i meta-
foricky n%které z nich (nap"íklad kolonii na 
Císa"ském ostrov%) nav!dy smetly z povrchu 
m%stského. V poslední dob% bylo o zahrádko-
v#ch osadách hodn% sly&et v souvislosti s tak-
zvan#m zahrádká"sk#m zákonem a zejména 
s návrhem Konceptu územního plánu hlav-
ního m!sta Prahy. Nelze ov&em "íci, !e by se 
o zahrádkov#ch koloniích a jejich budoucnos-
ti ve m%st% vedla n%jaká &ir&í ve"ejná debata. 
A p"itom je&t% v devadesát#ch letech bylo na 
území hlavního m%sta více ne! p%t set pade-
sát osad, které pokr#valy plochu asi tisíc hek-
tar$, co! je tém%" dvakrát rozloha Prahy 1. 
'lov%k by "ekl, !e tak velké, svébytné území 
by si debatu zaslou!ilo. Místo toho se v&ak 
ve sd%lovacích prost"edcích objevují spí&e 
v#k"iky z tábora odp$rc$ zahrádkov#ch osad 
a následné reakce z tábora jejich p"íznivc$.

Argumentace, která se ke (tená"$m dostá-
vá prost"ednictvím médií, vykresluje specifi c-
k# obraz zahrádkov#ch kolonií. Proto je dobré 
se na ni blí!e podívat a takto na(rtnut# obraz 
pak konfrontovat se stavem, v jakém se tyto 
kolonie nacházejí, s jejich historií a sou(asnos-
tí a se situací v jin#ch m%stech u nás i v cizin%. 
Teprve pak je mo!né zaujmout informované 
stanovisko k zahrádkov#m  osadám jako zvlá&t-
nímu prvku v sou(asném m%stském prostoru.

Zeleninové v&edy
Bez ohledu na konkrétní úhel pohledu vykres-
lují odp$rci zahrádkov#ch osad kolonie jako 
cosi deviantního, m%stskému prostoru cizí-
ho. „Zahrádkové kolonie do centra evrop-
ské metropole, k tomu je&t% hlavního m%sta, 

prost% nepat"í,“ poznamenal v roce 2004 teh-
dej&í radní hlavního m%sta pro hospoda"ení 
a infrastrukturu Pavel Klega (ODS). Nejen!e 
jsou tedy (ímsi cizorod#m v m%stském pro-
storu, ony ho navíc, alespo) podle odp$rc$, 
hyzdí. Jeden z vlivn#ch p"edstavitel$ Prahy 
kdysi tento postoj elegantn% shrnul, kdy! 
zahrádkové osady ozna(il za „v"edy na tvá-
"i Prahy“.

Krom% estetick#ch argument$, je! prezen-
tují zahrádkové osady jako nevzhledné pro-
story hyzdící sv#mi polorozpadl#mi chatka-
mi a utilitárními záhony tvá" m%sta, jsou 
nej(ast%j&ími d$vody práv% ty, je! se t#ka-
jí m%stské zelen%. Kolonie jsou sice plochy 
zelen% uvnit" m%sta, ov&em jedná se o zele) 

„fale&nou“. Zahrádky t"eba v Praze 6 ofi ciáln% 

p"edstavují nejv%t&í problém této m%stské 
(ásti, pokud jde o zele), proto!e se mnohdy 
vyskytují tam, kam nepat"í. Nap"íklad osady 
v blízkosti *áreckého údolí zp$sobují doslo-
va „atak“ na plochy cenné zelen%. Zahrádko-
vé kolonie by m%ly b#t zru&eny a „navráce-
ny do ploch m%stské zelen%“, tedy park$, jak 
v roce 2009 noviná"$m vysv%tlil mluv(í rad-
nice. Teprve tak se z fale&né stane opravdo-
vá m%stská zele).

Argument o ve"ejné zeleni a její funkci je 
ostatn% nejsiln%j&í zbraní odp$rc$ zahrád-
kov#ch osad. Pra!ské kolonie jsou toti! bez 
v#jimky obehnány plotem a uzav"eny ve"ej-
nosti. Podle jejich odp$rc$ se tak jedná 
o zele), kterou m$!e aktivn% vyu!ívat jen 
nepatrná (ást populace, je! si tak vlastn% bez 
náhrady uzurpuje zelené plochy m%sta, je! by 
m%ly slou!it v&em.

Protiargumenty obhájc$ zahrádkov#ch osad 
jsou vlastn% zrcadlové p"edchozím námit-
kám. Zahrádká"i poukazují zejména na vztah 
zahrádkov#ch osad a zelen%. Osady jsou po -
dle nich ostr$vky obhospoda"ované a co do 
skladby druh$ bohaté zelen%, sou(ást plic 
velkom%sta. Proto z nich profi tují v&ichni 
jeho obyvatelé. Dále se obhájci kolonií sna!í 
vyvracet p"edstavu, !e osady jsou nevzhled-
né, zejména poukazováním na hlubok# emo-
cionální vztah, kter# k nim zahrádká"i mají. 
Zahrádka, podobn% jako chata a chalupa, je 
místo, kde se zahrádká" rekreuje tím, !e sem 
vná&í svou píli, snahu, energii, práci a pé(i. 
Zejména pro star&í lidi, kte"í jsou hlavní sku-
pinou zahrádká"$ v Praze, p"edstavuje ideál-
ní místo pro aktivní odpo(inek. Psycholo-
gické ohledy zahrádek jako druhého domo-
va b#vají zd$raz)ovány. V poslední dob% se 
objevuje i téma samozásobitelství, a to nejen 
jako odpov%+ na zhor&ující se  ekonomickou 

 situaci ur(it#ch skupin obyvatel, ale té! v sou-
vislosti s otázkou kvality a udr!itelnosti zem%-
d%lsk#ch produkt$ nabízen#ch obchodními 
"et%zci.

Francouzské, n$mecké a %eské záhony
B%!n% je roz&í"ená p"edstava, !e zahrádko-
vé osady jsou specifi ck# (esk# jev s ko"eny 
v socialistickém 'eskoslovensku, a to zejmé-
na v období normalizace. Na ni navazuje 
názor, !e zahrádkové kolonie do m%stského 
prostoru nepat"í. Pozorn%j&í pohled do histo-
rie zahrádká"ského hnutí v&ak odhaluje úpl-
n% jin# obrázek.

Historicky je mo!né odli&it dva  hlavní prou-
dy vedoucí ke vzniku  zahrádka"ení a zahrádko-
v#ch kolonií, jak je známe dnes.  Zjednodu&en% 

"e(eno, tím prvním je k"es,ansko -osvícensk# 
proud francouzsk#, druh#m pak osv%tov%-

-modernistick# proud n%meck#. U! v roce 1837 
za(ala francouzská katolická charita Confé-
rences de Saint Vincent de Paul, která mimo-
chodem existuje dodnes, rozdávat zahrádky 
chudin% a podporovat ji tak v hmotné nouzi. 
V té dob% také vzniká první zahrádká"sk# svaz, 
Ligue de coin de terre et de foyer. V padesá-
t#ch letech 19. století v Lipsku aktivn% vystu-
puje tam%j&í léka" a profesor Moritz Schre-
ber a propaguje zahrádky jako ideální ozdrav-
n# prost"edek, snadno dostupn# m%stskému 
(lov%ku. Vzniká zahrádká"ské hnutí Schreber-
verein a zahrádková kolonie, ve které se prací 
nad záhony rekreují v#zna(né osobnosti m%st-
ského !ivota.

Oba proudy, na jejich! základ% vznikají 
zahrádkové kolonie dne&ního typu, jsou spe-
cifi ckou reakcí na problémy spojené s p"e-
kotnou industrializací a urbanizací 19. stole-
tí. Jedním z pól$, mezi nimi! se rozpíná sou-
(asné zahrádká"ství, je problém subsistence 
(tedy nezbytné v#!ivy), objevující se s nár$s-
tem m%stské industriální chudiny. Druh#m 
je pak otázka rekreace a ozdrav%ní d%lnické 
i st"ední t"ídy !ijící v pr$myslové metropoli, 
jí! je v 19. století nejen Lipsko, ale také Praha.

Zahrádkové kolonie v sob% spojují d%dic-
tví obou proud$. V pr$b%hu 20. století se 
v zahrádká"ském diskursu i praxi akcentu-
je podle celospole(enské situace bu+ jeden, 
nebo druh# pól. V 'esku a v Praze vznika-
jí tyto kolonie na po(átku 20. století hlav-
n% v d$sledku potravinové krize první sv%-
tové války a subsisten(ní pól jejich existen-
ce doznívá je&t% za normalizace. Otázka 
rekrea ce se v&ak objevuje v pr$b%hu 20. sto-
letí (ím dál siln%ji: nejprve jako otázka aktiv-
ního odpo(inku d%lnictva, pozd%ji cel#ch mas 
obyvatelstva.

Nejstar&í pra!ské kolonie vznikly v okolí 
Vyso(an a -i!kova, záhy se objevily nap"íklad 
v Buben(i (i ji! zmín%ná osada na Císa"ském 
ostrov%. Dosud existující kolonie na Libe)-
ském ostrov% vznikla v roce 1923 a navazo-
vala na aktivity skaut$, vodák$ i na tábor pro 
d%ti a rodi(e veden# Eduardem *torchem. 
Jiná celkem stará fungující pra!ská kolonie, 
s p$vodními d"ev%n#mi altány, je na okraji 
luxusní reziden(ní (tvrti O"echovka v Pra-
ze 6. Nejv%t&í rozkv%t zahrádkov#ch kolonií 
a zahrádka"ení nastal v období normalizace. 
Od té doby po(et t%chto osad v Praze klesá, 
jak z d$vod$ oslabení zájmu o zahrádka"e-
ní v devadesát#ch letech, tak zejména kv$li 
tlaku na území, na nich! se osady vyskytují.

Funk%ní a nefunk%ní zele"
Vztah zahrádkov#ch kolonií a funk(ní m%st-
ské zelen% je, zdá se, klí(ov#m sporn#m 
bodem v problematice zahrádká"sk#ch osad. 
Jedni pova!ují kolonie za zele) pro m%sto 
nefunk(ní a principiáln% &patnou, druzí opa(-
n%. Problémem m$!e b#t odli&né m%"ítko, 
jím! se funk(nost zelen% ur(uje. Z ekologic-
kého hlediska jsou osady jist% zelení funk(-
ní. Jsou místem v#skytu a úto(i&t%m mnoha 
!ivo(i&n#ch i rostlinn#ch druh$, p%stovan#ch 
i divok#ch – slou!í nap"íklad jako hnízdi&t% 
pták$. Jedná se sice o prostor, kde je p"íro-
da vysoce kultivovaná, ov&em m%stsk# park 
není o nic panen&t%j&í prost"edí. Zb#vá tedy 
m%"ítko mo!nosti vy!ití a vyu!ití, které je 
také nej(ast%ji uvád%n#m d$vodem pro exis-
tenci zahrádkov#ch osad i proti ní.

Prototypem funk(ní m%stské zelen% je 
pro odp$rce osad pravd%podobn% m%stsk# 
park, a to z prostého d$vodu, !e jej mohou 
potenciál n% vyu!ívat v&ichni obyvatelé m%s-
ta. Rekreací se s ohledem na mo!nosti vy!ití 
v parku myslí hlavn% procházky v p"íjemném 
prost"edí. Jako p"íklad p"em%ny „nefunk(-
ní zelen%“ zahrádkové osady na „funk(ní 
 m%stskou zele)“ m$!e slou!it Central park 

Zahrádkovou kolonii v Helsinkách hlídá soukromá bezpe!nostní agentura… Foto Petr Gibas
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Diskuse o pra(sk#ch zahrádkov#ch koloniích 

v m%stské (ásti Praha -Kbely. Ten se spolu 
s p"ilehlou reziden(ní v#stavbou rozkládá na 
plo&e b#valé zahrádkové kolonie. Je to nic-
mén% v#sledek zám%ru soukromého inves-
tora vystav%t reziden(ní bydlení se zázemím 
v zeleni.

Zahrádká"i naopak chápou kolonie jako 
vysoce funk(ní zele), která umo!)uje mno-
hem &ir&í &kálu aktivit ne! park. Mít sv$j kou-
sek zem% na dloubání, kus p"írody ve m%s-
t%, místo, kam se (lov%k m$!e vracet a kde 
si m$!e p%stovat nejen rostliny, ale i vztah 
k p"írod% a danému místu, jsou d$vody, pro( 
si po"ídit zahrádku. Je to jako mít chatu, kam 
dojedete m%stskou dopravou, "ekl mi jeden 
zahrádká" z osady na Jenerálce. Zahrád-
ká"i jsou py&ní nejen na své v#p%stky, ale 
i na  zp$sob, jak si zahrádku za"ídili a  ozdobili. 

'asem a pé(í do ní vlo!enou zako"e)ují v kon-
krétním míst%. Proto svou (innost pova!ují 
za smysluplné trávení volného (asu a osady 
za zele) funk(ní, její! údr!ba navíc na rozdíl 
od parku nestojí m%sto ani korunu.

Zahrádká"i samoz"ejm% nejsou pln% homo-
genní skupina, která by jednotn% sdílela p"ed-
stavy o správném trávení (asu prost"ednic-
tvím p%stování ovoce a zeleniny. Dlouhodob% 
je mo!né sledovat genera(ní posun v priori-
tách majitel$ zahrádek. Star&í b#vají nad&en#-
mi p%stiteli, mlad&í, (asto mladé páry (i rodi-
ny s mal#mi d%tmi, si po"izují zahrádky spí&e 
jako místo odpo(inku v zeleni a na (erstvém 
vzduchu. Jedni moji známí si nedávno po"ídi-
li chatku v zahrádkové osad%, aby jejich dcera 
mohla také trochu vyr$stat venku, v  p"írod%. 
Pravov%rn#m p%stitel$m mnohdy vadí nov% 

se objevující móda pouhého opalování se 
a grilování. Jedno v&ak mají ob% skupiny spo-
le(né. Zahrádkové osady mají za zele) funk(-
ní, z ní! mají p"ínos oni i celé m%sto.

Nejv#razn%j&ím pokusem o ve"ejné uzná-
ní zmi)ovan#ch p"ínos$ v poslední dob% byl 
zahrádká"sk# zákon. Ten m%l dvojí cíl: pojme-
novat zahrádka"ení jako ve"ejn% prosp%&nou 
(innost a zahrádká"$m poskytnout alespo) 
základní míru ochrany. P"i ru&ení zahrád-
kové kolonie by toti! nap"í&t% m%sto muse-
lo zahrádká"$m poskytnout náhradní poze-
mek jako kompenzaci. Zejména v Praze, kde 
velká (ást osad !ije v neustálé obav% o svou 
budoucnost, by se jednalo o velikou úlevu. 
Natírat ploty, r#t záhony a opravovat st"echu 
s vidinou, !e v&e m$!e p"ijít za chvíli vnive(, 
není p"íjemná situace. Zákon nicmén% veto-
val Václav Klaus s tím, !e jde o bezprecedent-
ní ochranu jedné skupiny lidí.

Za svla%ci rostou Green Cities 
Boj o zahrádkové osady je vlastn% konfl ikt 
o funk(ní vymezení území. Za ním se ukr#-
vají tlaky na prom%nu m%stského prost"edí 
v#hodnou pro soukromé investory. Rozdíl 
mezi funk(ní a nefunk(ní zelení je zále!itost 
spí& rétorická ne! jakákoli jiná, mimo jiné 
slou!í k zastírání skute(n#ch d$vod$ boje. 
B%!n# osud ploch, na nich! se kolonie nachá-
zejí, ukazuje, odkud vane vítr. Na místech sta-
ré zahrádkové osady na Jarov% bychom dnes 
nap"íklad na&li obchodní d$m s parkovi&t%m 
a reziden(ní zástavbu s názvem Green City. 
Zahrádká"e s jejich záhony vyst"ídalo bydle-
ní pro vy&&í st"ední t"ídu se zelen#m názvem 
a n%kolika stromy vysázen#mi kolem dom$, 
kam se krom% obyvatel nikdo nevypraví.

V protikladu k tomu, co "íkají n%kte"í odp$r-
ci zahrádkov#ch osad, bychom podobné kolo-
nie na&li ve m%stech po celé Evrop%. Evrop-
ská liga zahrádká"$ sdru!uje p"es t"i miliony 
(len$ ze (trnácti národních asociací. Rozdíl 
mezi Evropou a Prahou nespo(ívá v existen-
ci (i neexistenci kolonií, ale v p"ístupu m%st 
k nim. Nejstar&í zahrádková kolonie v Lip-
sku, mimochodem relativn% v centru m%s-
ta, nap"íklad slou!í jako park a muzeum. Je 
otev"ena pro ve"ejnost, (lov%k se m$!e pro-
jít osadou a vid%t pracovat místní zahrádká"e, 
posed%t na lavi(ce nebo se z cedulek visících 

u jednotliv#ch zahrad dozv%d%t, kter# práv-
ník (i léka" danou zahrádku p$vodn% vlast-
nil. Jak v#razn# rozdíl oproti situaci, ve které 
se nachází nejstar&í pra!ská kolonie na Libe)-
ském ostrov% s nejistou budoucností, její! 
odlesk se ve form% luxusního bydlení staví 
hned za ploty porostl#mi svla(ci.

V Helsinkách jsem nav&tívil jednu ze zahrád-
kov#ch kolonií (Kumpulan siirtolapuutar-
ha) jen n%kolik stanic tramvají od hlavního 
nám%stí. Je p"ibli!n% stejn% stará jako kolo-
nie v Libni a je pova!ována za sou(ást m%st-
ského pásu zelen%, táhnoucího se metropolí 
od jihu k severu. M%sto na sv#ch webov#ch 
 stránkách upozor)uje, !e zahrádky jsou sice 
soukrom#m majetkem, ov&em jinak !e je kolo-
nie ur(ena k b%!nému rekrea(nímu vyu!ití 
a je otev"ena ve"ejnosti. Kolonii nicmén% hlí-
dá soukromá bezpe(nostní agentura.

Otev"enost zahrádkov#ch osad ve"ejnos-
ti není cizí ani (eskému prost"edí. Nedávno 
jsem m%l mo!nost strávit n%jak# (as v kolo-
nii ve Strá!i pod Ralskem. Uvykl# pra!ské 
situaci jsem byl p"ekvapen nejen tím, !e jsem 
se mohl klidn% procházet mezi zahrádkami, 
ale i tím, !e m%sto vy(lenilo dal&í pozem-
ky, kam se bude kolonie v brzké dob% roz&i-
"ovat. Otev"ení pra!sk#ch kolonií ve"ejnos-
ti se zahrádká"i brání a poukazují na sku-
te(nost, kterou pro m% kdysi trefn% shrnul 
p"edseda jedné velké pra!ské kolonie: lidé 
ukradnou i to, co je p"ibité. Pra!&tí zahrád-
ká"i na rozdíl od t%ch fi nsk#ch nemají na to 
najmout si nadnárodní soukromou bezpe(-
nostní agenturu.

A, u! otev"ené (i nikoli, zahrádkové osady 
jsou integrální sou(ástí m%stského prosto-
ru ji! celé století. Jsou v#honkem moderni-
ty a byly v#razn% napojeny na procesy, kte-
ré formovaly prostor moderního m%sta. Ten 
je samoz"ejm% neustále p"estavován ve vaz-
b% na vyjednávání mezi zájmy soukrom#ch 
investor$ a ve"ejné administrativy. Rétorika 
tohoto vyjednávání nicmén% mnohdy zaml-
!uje skute(n# stav v%cí a brání v%cné disku-
si o tom, stojí -li za to osady zachovat a jak je 
p"ípadn% zapojit do systému m%stské zelen%, 
aby se staly funk(ní rekrea(ní oblastí nejen 
pro majitele, ale i pro ty, kter#m sou(asn# 
stav v%cí vadí.
Autor je kulturní geograf. 

 …zatímco ty !eské jsou schované za ploty (Praha -Skalka). Foto Petr Gibas

galerka

Stanice, rezidence, 
kina a busy
lenka dolanová
Tato galerka se proti svému zvyku zab#-
vá spí& kinem ne! v#tvarn#m um%ním, ale 
také cestováním a kulturou na vlakov#ch 
nádra!ích, na stanicích. Osm# ro(ník Kino-
busu uspo"ádalo centrum Stanica -ilina-

-Zárie(ie tradi(n% na za(átku zá"í (2.–4. 9.). 
S podtitulem Západná linka (byla i V#chod-
ná) se bus s ú(astníky rozjel tentokrát do 
Bíl#ch Karpat. Cílem akce je objevit, vy -
u!ít, p"ípadn% revitalizovat stará venkovská 
kina. Na Slovensku je spousta takov#ch, kte-
rá se ji! léta nepou!ívají, a p"esto dosud 
mají projek(ní vybavení, sta(í jen oprá-
&it, promazat, a u! to zase jede, v &í"i 35, 
16 (i 8 mm. Kinobus je n%(ím mezi fi lmo-
v#m festivalem, zájezdem na venkov a &kol-
ním v#letem. K tomu p"ispívají i moderá-
to"i ze seskupení Vosto5, ji! pon%kolikáté 
vtipní pr$vodci na cest%. Krom% projekcí 

–  tentokrát s  tématem Kino (a s fi lmy jako 
Kino Caravan, Protektor, Kino Raj (i Welt 
Spiegel Kino) – se v nav&tíven#ch vesnicích 
konaly p"edná&ky o kinofi kaci, o „prvním 
fi lmovém re!isérovi na Slovensku“ Eduar-
du Schreiberovi (kterého kv$li jeho n%mec-
ké národnosti po válce vyhnali z rodné ves-
nice i z rodinn#ch skláren) a v sobotu ve(er 
diskotéka s fi lmov#mi hity. V kinobusovém 
pr$vodci byly i tipy, co v tom kterém míst% 
nav&tívit (sala&, biofarmu apod.). Nevybíra-
jí se p"itom jen místa malebná (jako obec 
Pru!ina), n#br! i pon%kud pochmurná (jako 
práv% Schreiberova vesnice Lednické Rov-
ne, jí! dominuje fabrika na kopci a pod ní 
budovan# kruhov# objezd namísto nám%stí). 

V plánované, ale ob(as p"esto nep"edvída-
telné kombinaci místních historií a fi lmov#ch 
pr$nik$ spo(ívá hlavní kouzlo celé akce, kte-
ré v&ak p"es zapojení místních do programu 
(zejména vzpomínání pana promíta(e v kin% 
Slovan v Pru!in% anebo komentované pro-
mítání 8mm fi lm$ pana Hogaje z Pru!iny-

-Priedhorí) z$stává do velké míry ú(astní-
k$m skryto. Kinobusu toti! p"edchází n%ko-
likam%sí(ní v#zkum, rozhovory se starosty, 
s místními, zkoumání stavu kina a promíta-
(ek; pr# jen málokdy se ale poda"í projekce 
v nav&tíven#ch místech obnovit dlouhodo-
b%. Kinobus si za ta léta na&el vícemén% stál# 
okruh náv&t%vník$, kte"í ob(as místo do kin 

 mí"ili nejprve a p"edev&ím do místních hos-
pod. I to je sou(ástí v#letu. Jako pod%kování 
byly v Podskalí a v Lednici promítnuty fi lmy, 
které se tam kdysi natá(ely a v nich! mnozí 
místní ú(inkovali. (Na V#chodné lince se p"i-
tom tyto projekce pro místní setkaly s daleko 
v%t&ím ohlasem ne! na této Západné.) Nyní 
mají Stani(ané v plánu vytvo"it databázi kin 
(zatím jich Kinobus nav&tívil p"es t"icet); kdy-
si b#valo kino v ka!dé trochu v%t&í slovenské 
obci. Berou ale i ta mimoslovenská. 

Po skon(ení Kinobusu jsem m%la jedine(-
nou mo!nost p"espat na Stanici (pro ty, co 
to je&t% nev%dí, Stanica je kulturní centrum 
v dosud fungující !elezni(ní zastávce -ilina-

-Zárie(ie. Okna malého pokojíku hledí p"í-
mo na dálni(ní okruh a prostor S2, vytvo"e-
n# – nejen – z pivních p"epravek. Stanica má 
za sebou jedenáct let úsp%&ného fungování 
a z$stává neformální a inspirativní.). Odtud 
jsem zamí"ila do dal&í kulturní stanice. I Ban-
ská St a nica Contemporary v Banské *tiavni-
ci je fungující !elezni(ní zastávka. Vlaky sem 
a odtud jezdí do Hronské Dúbravy, kde se dá 
p"esednout nap"íklad na rychlík do Ko&ic (i 
Bratislavy. Na první pohled není v$bec z"ej-
mé, !e se nejedná jen o normální zastávku. 
A ona nenápadnost a provázanost um%ní 
a fungování !eleznice mi p"ipadala na míst% 
tím nejkouzeln%j&ím. V hale u! n%co nazna-
(í velk# obraz zeleného  divo(áka (od  Zuzany 

Flimelové) a &ikm# panelák Tomá&e D!ado-
n% (odkaz ke slovenské architektu"e, his-
torii a &ikmé v%!i v Pise). Reziden(ní pro-
stor  vznikl p"ed dv%ma lety zejména záslu-
hou Zuzany Bodnárové a Svätopluka Mikyty, 
a také díky vst"ícnosti -elezni(ní spole(nosti 
Slovensko, která prostor poskytla a podporu-
je jej nap"íklad tím, !e reziden(ní um%lci mají 
mo!nost cestovat vlakem zdarma. Odlehlost 
od m%sta i poklid kone(né zastávky dodáva-
jí místu tém%" venkovskou poetiku. Um%lci, 
zejména ti ze zemí Visegrádu, sem pr# rádi 
jezdí také kv$li kráse m%sta Banská *tiavni-
ca, a není divu. 

Ráno po dal&í noci na stanici (ve srovnání 
s tou !ilinskou, oblévanou hlukem dopravy, 
velmi tiché) jsem zaslechla roztomilou, vskut-
ku visegrádskou reziden(ní konverzaci: Pol-
sk# kurátor: „…v práci, kterou jsi vytvo"il na 
své p"ede&lé rezidenci, ses zab#val tím, jaké 
to je, b#t na rezidenci, pamatuji -li si to dob-
"e?“ Ma+arsk# um%lec: „Ne, nezab#val jsem se 
tím, jaké to je b#t na rezidenci, v té dob% jsem 
se toti! zab#val…“ Zuzana mi prodala lístek 
(i to m$!e b#t úlohou kurátorek ve stanicích, 
a byla to navíc její premiéra) a já nastoupila 
do lokálky sm%r Morava. Cestou se -elezni(-
ní spole(ností Slovensko p"emítám, pro( sta-
nice nemají (eské obdoby. Je to &koda. Nevy-
u!ívan#ch zastávek mají i tuzemské dráhy 
jistojist% habad%j. 


