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Dostat do Londýna úplně všechny Běžná
náves malé jihomoravské dědiny? Ani
náhodou. Na téhle stojí londýnská telefonní
budka a dětská prolézačka ve tvaru červeného
dvouposchoďového autobusu. Dlažba evokuje
řeku Temži. Na začátku stál záměr výtvarnice
Kateřiny Šedé založit v Bedřichovicích poblíž
Brna nový svátek. Tato idea se v průběhu
let zhmotnila do rekonstrukce zdejší návsi
s londýnskými prvky.
Ohlas na britskou metropoli připomíná výlet
osmdesáti obyvatel Bedřichovic do prestižní
galerie Tate Modern před pěti lety. Tady se
bedřichovští jeden den chovali jako doma:
umývali auta, hráli nohejbal, pleli zahrádku – to
vše bez plotů, které je v obvyklém prostředí
dělí. Mohli se tak uvidět novýma očima,
vesnice byla přenesena do města.
Akce byla široce medializována,
výprava třetiny vesnice do Anglie ale nebyla
samozřejmostí. Někteří obyvatelé Bedřichovic
se obávali, že si na místě budou muset koupit
předraženou sadu nádobí (tehdy se těmto
praktikám ještě neříkalo šmejdi), nebo jim
kdosi v nepřítomnosti vykrade domy. Když
Kateřina se svými asistentkami obcházela
vesnici a zvala lidi do Londýna, setkávala se
s nedůvěrou. „Co tím sledujete? Kdo za vámi
stojí? Bude to zadarmo? – To přece není
možné.“ Jeden občan na výtvarnici vyrukoval
s takovou smrští sprostoty, která se potkává
snad jen na facebooku. Před nadávkami se
dalo snad jen utéct, nebo se jim postavit se
stejnou rozhodností. Kateřina Šedá udělala
něco jiného. „Proč si myslíte, že je to úplná
kravina a že s tím mám jít do…?,“ zajímala
se. Dotyčný rychle práskl dveřmi, ale postoj
výtvarnice byl zjevný už z tohoto krátkého
konfliktu. Nešlo jí o to dostat jen lidi do
Londýna. Šlo jí o to je pochopit a rozhýbat.
Získat většinu obce Bedřichovští si to
v Londýně užili a mohlo se zdát, že všechno
končí. Ani Kateřina nepředpokládala, že
v Bedřichovicích prožije dalších pět let. Proč
tedy pokračovala? „I přesto, že londýnská akce
byla velmi úspěšná a obyvatele Bedřichovic
k sobě prokazatelně přiblížila, uvědomila
jsem si, že místní zároveň rozdělila – na ty,

co v Londýně byli, a na ty, co ne,“ říká dnes.
„Zároveň se účastníci neustále ptali, kdy
Londýn přivezu do Bedřichovic a kdy do
vesnice pozveme londýnské malíře.“ – Ti při
akci v centru Londýna seděli na vybraných
místech a podle fotografií Michala Hladíka
malovali Bedřichovice. Kateřina Šedá později
tyto obrazy bedřichovickým věnovala. Tímto
gestem i dalšími akcemi se pokoušela o opak
londýnské anabáze, tedy přesunout město
do vesnice. „Londýňané“ byli navíc skupinou,
která měla podle výtvarnice potenciál něco
zajímavého společně vytvořit a pracovat
dlouhodobě. „Zároveň jsem to vnímala jako
skutečnou výzvu, zda dokážu pět let pracovat
na jednom místě a pro svou myšlenku
postupně získat většinu obce,“ říká Kateřina
Šedá. Bedřichovická pětiletka se tak rozjela.
Každoročně 3. září, tedy ve výroční den
akce před Tate Modern, prožily Bedřichovice
v režii Kateřiny Šedé nový svátek. Během
pěti let vyšly tři slovníky, dva kalendáře, dva
diáře, plakáty, pozvánky a množství dalších
tiskovin. To vše postupně vygenerovalo vlastní
grafický jazyk, za kterým stojí grafik Radim
Peško. „Žiju v Londýně, takže mám spoustu
věcí nakoukaných. A protože jsem vyrůstal
na moravské vesnici, měl jsem výhodu na
obou stranách. Bez této znalosti obou stran
by londýnské prvky působily vykalkulovaně

a nepatřičně,“ říká Peško.
Bedřichovice ožily. Děti z vesnice
provozovaly Bedřichovické zpravodajství,
obyvatelé se každý rok hromadně fotili, když
byl zdejší kulturní dům zavřený, odehrály
se oslavy narozenin nejstarších obyvatelek
vesnice v Moravské galerii v Brně. Byl to běh
na dlouhou trať, mnoho akcí na veřejnost
vůbec neproniklo.
„Byly doby, kdy jsem si po řadě složitých
situací nepřála nic jiného, než aby byl projekt
u konce. Současně jsem si ale uvědomovala,
že to je součást procesu, po kterém jsem
vlastně prahla. Už na začátku jsem věděla, že
každým rokem bude náročnost jednotlivých
akcí stoupat – nejen v rámci toho, že musím
vždy přijít s novým a silným konceptem,
ale hlavně proto, že jsem chtěla zapojit
stále více obyvatel, kteří nebyli projektu
nakloněni. K mému velkému překvapení se
tak postupem času skutečně stalo,“ uvádí
Šedá. V Londýně bylo v roce 2011 osmdesát
obyvatel, následující rok se počet účastníků
nového svátku zdvojnásobil a stoupal i nadále.
„Nešlo však jen o anonymní narůstající číslo,
doslova jsem bojovala o jednotlivce, kteří se
před mýma očima postupně měnili,“ usmívá se
výtvarnice. Když byla letos 3. září slavnostně
otevřena náves, potkala tam nadšence
i někdejší zaryté odpůrce.
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Jak to celé vzniklo? V říjnu 2013 zavolal
Kateřině Šedé tehdejší starosta Šlapanic
Jaroslav Klaška s návrhem společně
vypracovat plán na rekonstrukci kulturního
domu. Na ní se mělo dosáhnout z dotace
Regionálního operačního programu. Ukázalo
se však, že EU zrovna vypsala výběrové
řízení na veřejná prostranství a středy obcí.
„Okamžitě mě napadlo, že to je přesně
věc, která Bedřichovicím chybí – společný
prostor uprostřed obce, kde by mohla většina
obyvatel trávit čas společně,“ vzpomíná Šedá.
S architekty Jitkou Ressovou a Davidem
Zajíčkem, starostou Jaroslavem Klaškou,
zastupitelem z Bedřichovic Ivanem Vavrem
a grafikem Radimem Peškem podala návrh na
revitalizaci návsi pod názvem Bedřichovice
nad Temží. „Návrh jsem opřela o svoji původní
myšlenku přenést londýnskou atmosféru do
obce natrvalo, a tím do Londýna dostat úplně
všechny,“ říká.
Londýnské prvky měly podle zastupitelů
dodat žádosti na atraktivitě, která by tak
vybočila z řady dalších. Povedlo se. „Kateřina
se na mě obrátila, jestli mi to celé nepřijde
jako blbost, a jestli je možné něco takového
udělat. Mě přišlo, že by to šlo. Říkala jsem si,
že všechny architektonické projekty nemusí být
vážné, ale může tam být určitá míra nadsázky,“
přemítá architektka Jitka Ressová. Projekt se

podařilo dotáhnout do konce i díky podpoře
nového vedení šlapanické radnice v čele se
starostkou Michaelou Trněnou.
Hlavním cílem návrhu bylo zkultivovat
střed obce a vytvořit funkční náves. „Vedení
obce požadovalo zachovat dětské hřiště,
obnovu antukového hřiště a vyřešení nových
inženýrských sítí (přeložení komunikace si
vyžádalo přemístění trafostanice, přeložení
vedení ze vzdušného na zemní a přemístění
zásobování do objektu bývalé samoobsluhy –
nyní v soukromém vlastnictví),“ vysvětluje
architektka. Její snahou bylo, aby se londýnské
prvky staly inherentní součástí návrhu, aby byly
funkční a působily ve vesnici o třech stovkách
obyvatel samozřejmě.
V zásadě šlo o inspiraci prostorem
před Tate Modern. „Hodně prvků je pro
nezasvěcené na první pohled skryto. Na části
návsi byl použit stejný materiál jako před Tate,
kamenný koberec doplněný o výsadbu bříz.
Doslovná je jen telefonní budka – chtěli jsme
originál z Anglie. Nejsvobodnější použití bylo
na dětském hřišti,“ uvádí architektka.
„Pokud o to někdo stál, byl jsem u všeho,
co z mého soudu potřebovalo nějaký zásah
nebo „expertizu.“ I když se z pohledu zvenčí
může zdát, že jde o detaily, myslím, že bez
nich by celá věc nefungovala tak dobře,
protože by buď zůstala v rovině vtipu, nebo
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byla roztříštěna do více či méně úspěšně
vyřešených jednotlivostí,“ vysvětluje grafik
a dlouholetý spolupracovník Kateřiny Šedé
Radim Peško. Jeho rukopis tak nese například
nový bedřichovický znak, opona, orientační
systém, infotabule, vývěsní štít hospody i pivní
tácky.
Pokud bychom podle jeho slov úlohu
designera definovali jako pouhý doplněk,
tak by design při podobných akcích sloužil
jen jako balicí papír. „Pokud si ale designera
definujeme jako toho, kdo různorodý materiál
dokáže poskládat do celku a dát mu jasnou
formu, která kolikrát determinuje i další kroky
celého projektu, je role designu v takto
složitých věcech vlastně nezastupitelná,“ uvádí
Radim Peško. „Neřešili jsme tu jen vzhled, či
funkci věcí, ale i jejich opodstatnění, smysl
jejich existence,“ shrnuje.
Nová podoba bedřichovické návsi se rodila
ve společném dialogu výtvarnice, architektů,
grafika, vedení obce i samotných obyvatel.
Studie se veřejně prezentovaly občanům, kteří
mohli vznášet své připomínky. „Obecně mi
přijdou vstupy od laické veřejnosti přínosné
hlavně při formulaci zadání, kdy se řeší, co má
na daném místě vzniknout. Ale při posuzování
kvality výsledného návrhu, má mít podle mě
slovo hlavně odborná veřejnost,“ zamýšlí se
Jitka Ressová. Výsledná podoba bedřichovické
návsi se od původních představ liší jen
v detailech. „Jediným kompromisem je budova
bývalé samoobsluhy, která se nachází přímo na
návsi a kterou by bylo nejlepší trvale odstranit,
aby mohl vzniknout větší prostor pro dětské
hřiště. To ale nebylo možné v takto krátkém
časovém horizontu udělat; snad se to podaří
někdy v budoucnu,“ uvažuje Kateřina Šedá.
Že by tedy ani tento konec nebyl definitivní?
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MÁM TO SKUTEČNĚ ZA SEBOU?
ROZHOVOR S VÝTVARNICÍ KATEŘINOU ŠEDOU
PŘIPRAVIL ALEŠ PALÁN

Jsi ráda, že máš práci v Bedřichovicích po
pěti letech za sebou?
Ještě v srpnu jsem byla rozhodnutá, že
projekt letos definitivně končí. Když jsem ale
v rámci otevření návsi získala od místních
Čestné občanství Bedřichovic nad Temží,
hned mě napadlo, že teď skončit nemůžu.
Takže v současné chvíli zvažuju, zda to mám
skutečně za sebou…
Jak se obec za tu dobu proměnila? A jak se
proměnilo tvé vnímání obce?
Obec se určitě proměnila jak vztahově, tak
fyzicky. Každý rok jsem se snažila vytvořit
akci, kde by se potkaly a intenzivně pobavily
všechny generace obyvatel. Akci, kde se
senior baví stejně jako šestileté dítě. Z mého
pohledu je přesně tohle věc, která nejen na
vesnicích chybí, neustále se opakují stejné
tradiční svátky. Během těch pěti let se mi
určitě podařilo řadu lidí seznámit, docílit toho,
aby spolu někteří promluvili a v neposlední
řadě, aby se vůbec zjistilo, kdo v obci vlastně
bydlí. Fyzicky se obec změnila radikálně:
především vznikla nová londýnská náves
a zrekonstruoval se kulturní dům. Obec
předtím vůbec žádnou náves neměla, všechna
setkávání probíhala na silnici před starým
kulturním domem, kde si obyvatelé ani neměli

kam sednout. Nyní vznikl prostor, kde se
může nejen potkat větší skupina lidí, ale může
zajímavě trávit volný čas.
Moje vnímání obce prošlo vekou řadou
proměn – od počátečního nadšení ohledně
místních obyvatel, přes vystřízlivění v rámci
konfliktů až po naštvanost kvůli pomluvám. Na
konci jsem se dostala do stejného bodu, kde
jsem začínala – převládlo nadšení, co všechno
se podařilo a kolik skvělých lidí jsem potkala.
Občas mám pocit, že jsem z Bedřichovic nad
Temží a nikoliv z Líšně.
Většina (ne‑li všechny) tvé předchozí akce
se udály, snad něco proměnily, ale zůstala
po nich jen vzpomínka či dokumentace.
Pracovala jsi s bedřichovickou návsí
i v tom smyslu, aby po akci zůstalo něco
hmatatelného?
Vytvoření návsi v podstatě zhmotňuje moji
původní myšlenku, aby se lidé uviděli v novém
světle. Uprostřed obce najednou vznikl
skutečný prostor k setkávání, což zcela logicky
musí ovlivnit život místních lidí. Najednou je
tu změna, kterou už nelze přehlédnout ani
ignorovat, takže se razantně dotkne i těch,
kteří se k mým akcím staví kriticky. V centru
tak bude možné provozovat daleko více
společných aktivit, rozdělat oheň, pouštět

filmy, hrát ping‑pong, petangue, nebo jen
tak sedět na lavičkách pod břízami. Zvolená
forma návsi je z mého pohledu pro toto
místo přesná. Většinu obyvatel spojuje právě
to, že mají zaměstnání ve městě, proto je
myšlenka přenesení města doprostřed vesnice
symbolickým gestem. Doufám, že právě nová
podoba náměstí bude místní motivovat ke
vzniku nových činností a tradic.
Stýská se ti po Bedřichovicích už teď?
Určitě, ale doma to nesmím říkat…

