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Knihkupectví jsou plná rozličných knih rozhovorů. S herci, zpěváky, 
ba i s politiky. Zkrátka s mediálními celebritami. Jen knihy rozhovorů 
s vědci se vidí málokdy. S vědci totiž musíte rozmlouvat o věcech, 
kterým neodborník nerozumí. Autor takového rozhovoru musí být 
tedy sám odborník, nebo musí být sdostatek zvídavý.

Umění ptát se

Geolog Radek Mikuláš si libuje v sestavo-
vání netradičních bedekrů. Jeho záliba 
v dálkovém bruslení ve volné přírodě 

stála za zrodem průvodce Ledové Čechy, který 
před pěti lety musel překvapit i zkušené znalce 
české zimní přírody. Ukázal nám, jaké estetické 
zážitky může nabídnout cesta zamrzlou čes-
kou krajinou, když víme na co a kam se dívat. 
Následovala spoluúčast na dalším objevném 
průvodci s názvem Současná umělecká díla 
v krajině (spolu s historičkou umění Radosla-
vou Schmelzovou a se sochařkou Dagmar 
Šubrtovou se v ní Mikuláš podíval na umělecká 
díla, která vycházejí z land artu nebo byla konci-
pována pro veřejný prostor mimo lidská sídla). 
Obě knihy vyšly v nápaditě koncipované edi-
ci Průvodce, kterou vydává Academia. A v té 
se nově objevuje kniha Divoká příroda Prahy 
a blízkého okolí. Na ní Mikuláš (jenž se v Geolo-
gickém ústavu AV ČR zabývá studiem biogen-
ního přepracování hornin, paleobiologií a geo-
morfologií) spolupracoval s botanikem Janem 
Albertem Šturmou (ten se ve své profesně 
věnuje krajinné ekologii a ekologii rostlinných 
společenstev v geografickém a historickém 
kontextu). A Academia knihu vydala v koedici 
s nakladatelstvím Dokořán. 
Podtitul bedekru zní Průvodce tou částí praž-
ské přírody, o kterou se nikdo nestará, málo-
kdo ji zná a skoro nikdo ji nemá rád. Přírodě 
je ovšem jedno, zda ji má někdo rád či nerad, 
prosazuje se i přes lidský odpor, (znovu) ovlá-
dá pozice, které byly člověkem opuštěny... 
Mikulášův a Šturmův bedekr k tomu přináší 
sdostatek důkazů.
Kniha nás zavádí nejen na ta místa metropole, 
kde je příroda chráněna zákonem, ale zejmé-
na do divočiny „neoficiální“ – na pražské os-
trovy, do prostoru nikoho ve spleti železnič-
ních tratí, do opuštěných výrobních areálů, 
do pražského podzemí, na břehy Botiče, ale 
ukazuje nám i „divočinu“ uprostřed velko-
města, v bezprostřední blízkosti rušných tříd 
a náměstí. Věřte, že po přečtení už nikdy ne-
projdete ze Senovážného náměstí k tunelu 
pod vrchem Vítkov (přes Příkopy, Celetnou, 
náměstí Republiky či Florenc) tak lhostejně, 
jako předtím.
Publikace si neklade za cíl téma vyčerpat, což 
by ani nebylo možné, vždyť divočina se kaž-
dým dnem proměňuje. Však už v úvodu autoři 
konstatují, že třetina nové divočiny, kterou 
sami poznali a prozkoumali, v okamžiku vydá-

ní knihy neexistovala - a další naopak někde na 
neznámém místě nabírala vrch. 
I přesto může podstatná část knih sloužit jako 
skutečný bedekr, jako přímý návod na zajíma-
vý výlet, „který je však lépe příliš neodkládat“. 
Stejně tak dobře lze ale knihu využít jako inspi-
raci k výletům tam, kde se zrovna „něco děje“ 
– „tam, kde pustne továrna, zarůstá výsypka, 
vypouští se městský rybník či přehrada.“ A ně-
které kapitoly nejsou ani tak výzvou k výletům 
jako spíše k pečlivému pozorování městského 
světa – „ať už jde o čerstvou mulčovací směs 
v parku, nebo o vlastní byt“.
Autoři přiznávají, že jejich spolupráce nebyla 
jednoduchá, že je dělila generační zkušenost, 
temperament i odborné znalosti – jeden je na-
víc tajným obdivovatelem sil živé přírody, dru-
hý intenzivně žije tím, co poskytuje město. Ale 
u tématu urbánní nové divočiny, která sama je 
„pestrou  a časově nestálou mozaikou“, to ne-
bylo vůbec na závadu, spíše to bylo předností. 
Nebyli by to ovšem vědečtí badatelé, kdyby 
ke knize nepřipojili i přílohy, v tomto případě 
označené za „praktické nepraktické“. Takže 
můžeme využít jejich Sociokulturní geobota-
nický klíč velkoměsta či Přehled význačných 
typů vegetace nové divočiny pražského okolí. 
Můžeme vidět pražskou přírodu z okna tram-
vaje. A autoři nám také poradí, kde a pod ja-
kými stromy se dá nejlépe přespat pod širým 
nebem – což je příloha určená nejen bezdo-
movcům. Ten zážitek prý stojí za to – uložit se 
ke spánku například pod tavolníkem na dvor-
ku mezi činžáky nebo pod mohutným dubem 
ve Stromovce.
Nejsou to ovšem jen přílohy, které dosvědčují, 
že autoři, navzdory své solidní odborné repu-
taci, mají smysl pro vtip, že se na svět dokážou 
dívat neotřele – a svůj pohled také neotřele 
zpřístupnit slovy. A mají zároveň schopnost 
nadchnout či doslova nakazit svým neor-
todoxním viděním také čtenáře. Tedy při-
nejmenším toho, který si důsledně nezakládá 
na své spořádanosti.   /  im
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Martin Bedřich, autor knižního 
rozhovoru s historikem umění 
Janem Ryotem, v sobě spojuje 
obé. Sám je historikem (literatu-

ry) a přitom zvídavým publicistou. Proto jeho 
kniha neuvízne v nějakém odborničení, které 
by ji vykázalo mimo zájem širší veřejnosti.
Kdesi na závěrečných stránkách Jan Royt kon-
statuje, že žijeme v době, která je extrémně 
nesrozumitelná. Kniha, jíž se stal hlavní posta-
vou, ovšem této nesrozumitelnosti úspěšně 
vzdoruje – srozumitelným přehledem jedno-
ho životního osudu, důrazem na srozumitelný 
osobní názor, s nímž se čtenář může identifiko-
vat – ale také nemusí a může proti němu v mysli 
postavit názor svůj, svoji životní zkušenost. Ta 
kniha přímo vyzývá k vnitřní debatě, k přátelské 
polemice, k promýšlení.
V první ze čtyř kapitol ožívá plasticky kulturní 
a intelektuální život v Roytově rodišti, v Roud-
nici nad Labem. Nahlížíme zejména do zdejší 
galerie, která měla štěstí na citlivou osobnost 
ve svém čele. Miloš Saxl tu v šedesátých le-
tech dokázal prosadit nákup děl Medkových, 
Johnových či Zrzavého – a povýšil roudnickou 
galerii na jedinečnou instituci, která formova-
la a kultivovala místo – podobně jako mnohé 
další regionální, krajské galerie. „Byly centrem 
kulturního života, kam chodily stovky lidí, ovliv-
ňovaly tak celé okolí. Konaly se v nich koncerty, 
literární a recitační večery, vycházely kolem 
nich nějaké časopisy.... Byly v jistém smyslu uzly 
duchovního dění,“ nadchne se Royt při vzpo-
mínce na mládí. A na otázku, zda je takový prin-
cip dnes ještě životaschopný, odpovídá: „Těž-
ko říci. Je ale třeba vědět, že něco podobného 
zoufale potřebujeme.“
Roytův pohled na minulé děje není černobílý, 
předsudečný, a stejné je to i u postav. Jako dů-
ležitou osobnost vidí například Jiřího Kotalíka, 
který „v sobě měl něco z ducha Vincence Kra-
máře, totiž jisté osvícenecké zaměření a pří-
stup k umění a kultuře vůbec“. Dokáže však 
přiznat jisté zásluhy i lidem „jinak velmi podiv-
ným“, jako například Zdeňku Nejedlému: „Přes 
jeho pokřivený a značně selektivní pohled na 
koncepci českých dějin a jejich kulturní tradice 
se mu například nedá upřít silný vztah k místům 
a povědomí o kultuře, která s nimi byla spoje-
na.“ Stejně tak dokáže říci, že předpřevratová 
koncepce památkové péče „přesahuje hrani-
ce Čech“ a že „šlo o věc vysloveně světovou“. 
Stejně vidí pozitiva i u tehdejší restaurátorské 
péče, nebo například v redakční praxi někdejší-
ho Odeonu (kde byl redaktorem), tak vzdálené 
dnešnímu nakladatelskému chvatu, který vede 
k nedodělkům. „Na všechno hlavně byla spous-
ta času, takže se práce dělala pečlivě a kvalitně. 
Když třeba Zdeněk Frýbort překládal Jméno 
růže od Umberta Eca, koloval rukopis všemi 

odděleními, aby se k němu každý vyjádřil podle 
své odbornosti. Jiří Pelán kontroloval překlady 
středověkých italských básní, já jsem revido-
val pojmy spojené s uměním a architekturou 
klášterů a kostelů a podobně. To, co dostal 
čtenář do ruky, bylo skutečně propracované, 
neuspěchané. V Odeonu neexistovala druhá 
kategorie.“
Inspirativní a k diskusi vyzývající náhledy na 
umění a umělce minulosti a současnosti, na 
jejich prolínání, najdeme v kapitolách Umění 
a místa, Umění a víra, Umění v pohybu. Jan Royt 
nás tu opravdu provází „krajinami umění“, ať už 
ve smyslu geografickém či dobovém. Krajina-
mi, které se otiskly do uměleckých děl, ale také 
byly uměleckými díly prostoupeny. K takovým 
patří například Roytova oblíbená barokem 
prostoupená krajina z okolí Plzně. 
Na stránkách knihy podnikneme však také vir-
tuální prohlídku konkrétních historických pro-
stor – nejdéle se zdržíme v augustiniánském 
klášteře v Roudnici nad Labem, s nímž jsou 
spojeny i dětské zážitky velmi zasvěceného od-
borného průvodce. 
Forma rozhovoru umožňuje Roytovi vyznávat 
se i z ryze individuálních prožitků, například 
když mluví o věcech, z nichž čerpá pocity poho-
dy a bezpečí: „S velkou radostí každý rok jezdím 
na pouť ke Svaté Anně do Černovic u Tábora se 
zázračným pramenem. Má to pořád ten lidový 
ráz, těším se na místní dechovku, skřípající var-
hany, na národní hymnu, kterou na konci starý 
pan farář vždycky zpívá.“ Právě v té osobní rovi-
ně tkví neopakovatelný půvab podobných knih 
rozhovorů. 
V mixu osobních prožitků a odborných posto-
jů nemohla nepadnout i otázka, zda vědecké 
zakotvení neotupuje v člověku schopnost 
být ohromen uměleckým dílem, vcítit se do 
něho. A Royt odpovídá: „Neotupuje, to v žád-
ném případě. Jsem naopak přesvědčen, že 
jakákoli další znalost dokáže emoční prožitek 
ještě umocnit, protože dovoluje propojit více 
věcí dohromady – například to, kde se dané 
dílo vůbec vzalo, z jakého prostředí vyrůstá, že 
prostě nespadlo z nebe. Proto je racionalita 
strašně důležitá. Mimo to podporuje zájem, 
který o věci máme. Vzbuzuje chuť něčím se za-
bývat. V neposlední řadě díky znalostem lépe 
vidíte duchovnost, která je obsažena ve tva-
rech uměleckého díla. Bez toho by bylo analy-
zování díla, třeba zcela laické, daleko obtížnější. 
Mému naturelu odpovídá jak potřeba nechat 
se dílem oslovit, zasáhnout a ovlivnit, tak je po-
tom poctivě rozebrat.“
Kniha evidentně vznikla jako připomínka letoš-
ních šedesátin Jana Royta, má ale význam nad-
časový. Stojí za to, se na její stránky vracet. 

   / mat

Umíte psát?
Chcete se setkávat se zajímavými osobnostmi 
české vědy a techniky?

Pro přílohu měsíčníku Literárních novin 
Věda - Technika - Civilizace 

HLEDÁME
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY 

se zájmem a zkušeností psát srozumitelnou formou 
články o vědě a a technice. Vhodné i pro studenty. Fle-
xibilita podmínkou - nutná osobní účast na rozhovo-
rech či tiskových konferencích.

Svá cv zasílejte na jbenesova@literarky.cz 
do 15. července 2015.


