


















věčná  

Projekt vypracovaný pro open call Galerie hlavního města Prahy CirculUM2020 
 autor MgA. Vendulka Prchalová, 2020 

Zvolená lokalita: Satalice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt „věčná“ je zacílen na konzervaci určitého okamžiku v přírodním koloběhu, zachování 

momentu růstu, momentu květu a to prostřednictvím průhledné odlévací pryskyřice. Vzniká tak 

jakýsi fantom - dokonalý otisk - vzorek prostředí. Jedná se v podstatě o typ časové kapsle. 

Memento jiného léta. 

Ač z většího odstupu je situace týkající se vody v krajině stále žalostná, zdá se toto léto na vláhu 

přívětivější, než několik předchozích. Na místech, která byla loni touto dobou suchým úhorem, 

bují zeleň, obrážejí pařezy a ožívají kolonie hmyzu. Poněkud jiné léto… 

  

Význam díla je tak směsicí emociálních a environmentálních úvah. Vizuálně přitažlivý objekt 

hledající nepříjemný pocit - obavu - pohřbenou někde za každodenním shonem a líbezným 

prvním dojmem. Jedním z hlavních motivů je morbidita obalená romantickým dojmem, 

konzervovaným okamžikem léta, který zároveň balzamuje vše zachycené na zvolené parcele - 

rostliny, hmyz – aby nabídl možnost nahlédnout do dlouhodobých změn v okolním prostředí. 

Hlavní síla díla je pak v dlouhodobém kontextu jednotlivých objektů v prostředí – ne v rámci 

změn ročních období, ale hlavně dlouhodobějších změn a výkyvů. Ač reálná živá masa uzavřená 

v průhledné hmotě může podlehnout zkáze, barvy mohou vyprchat, zůstane dokonale věrný otisk, 

který nabízí množnost porovnání vybraného momentu a reality pozorovatele. 

 

Návrh pracuje s jednoduchým principem vytvoření časové kapsle - byl navrhován v návaznosti na 

úvahy nad přístupností samotného výstupu veřejnosti. Srozumitelnost vizuality i přístupnost 

konceptu projektu je tak jedním ze silných činitelů, které formují jeho vizualitu. 

Základním technologickým principem projektu je zalití zvoleného čtverce 50 na 50 centimetrů do 

50ti centimetrové vrstvy průhledné odlévací pryskyřice. Materiál pro vytvoření odlitku je 

EnviPoxi české společnosti Spolchemie Ústí nad Labem – jedná se o odlévací hmotu šetrnou 

k prostředí, se kterou je možné pracovat v exteriéru, bez obav z kontaminace prostředí cizí 

chemickou látkou. 

Pro odlévání bude použito skleněné bednění zapuštěné do půdy – nejlépe je možné ho připodobnit 

k akváriu. Součástí odlitku tak bude jak svrchní vrstva zeminy, tak vrcholová okvětí, která mohou 

místy opouštět zvolený formát. Skleněné bednění umožňuje nejen kontrolu probíhajícího procesu, 

ale také vysokou kvalitu povrchu odlitku umožňující možnost lépe rozeznat zalité objekty.  

Plánovaný rozměr odlévaných krychlí je 50 x 50 x 50 cm. V rámci projektu by mělo vzniknout pět 

krychlí, každá v jiném typu prostředí v okolí městské části Satalice. Jednotlivé předběžně vybrané 

lokace vytváří pomyslný kruh kolem původní obce. Lokace Satalic byla záměrně zvolena pro 

rozmanitost dostupných prostředí – od cíleně chráněného území po zapomenuté remízy poblíž 

železničního nájezdu.  



Výběr konkrétních lokací je prozatímní – v průběhu přímého terénního průzkumu v daném 

časovém období se může změnit.  

Předběžně vybrané lokace: 

 

1) Bažantnice v Satalicích (chráněné lesní prostředí) 

2) Hranice polí v okolí ulice K Radoticům (zemědělské prostředí) 

3) Zalesněný pozemek v sousedství společnosti KAMAT s.r.o. (nechráněné lesní prostředí) 

4) Nepoužívané pozemky v blízkosti dálničního nájezdu a ulice Budovatelská (nechráněné 

prostředí)  

5) Železniční násep v mezi ulicemi Rovná a Panelová (účelově upravené prostředí) 

 

 

 

 









Rozpočet pro projekt „Věčná“ 

CirculUM 2020 

MgA. Vendulka Prchalová 

 

1) Pryskyřice „EnviPoxi“  

– odhad celkové ceny : 70 000,- Kč 

(v tuto chvíli probíhá domluva se společností Spolchemie o možném 

získání materiálu jako sponzorského daru) 

2) Skleněná bednění 

- odhad ceny : 5600 ,- Kč 

3) Spotřební materiál (kbelíky, štětce, silikonový tmel,….) 

- Odhad nákladů: 7 000,- Kč 

4) Doprava materiálu na místo  – cca 2000,- Kč 

 

 

Celkový odhad nákladů na projekt : 84 600,- Kč 







Fake hill

Satalice svou polohou leží v rovinaté středo-polabské krajině.
Satalicím nic nechybí, možná jen kopce. 
Inspirace výhledem na vzdálené pohoří (Bezděz, Kokořínsko) a absencí bližších dominant.
Mutace krajiny – lidská činnost po dlouhá staletí mění nejen ekosystém, ale i morfologii krajiny. 
Těžba, vršení skládek, rovnání koryt.
Kůly jako pohrobci rozlehlých lesů dávné divočiny. 

Zdánlivě plná hmota, kompaktní tvar se při přiblížení diváka změní ve vertikálně posázené dřevěné 
tyče/kůly. Z dálky tvoří instalace zvýšený horizont, zblízka je průchozím objektem na oválném 
půdorysu.  

Předběžné umístění mezi ulicemi K Lindě a Za Školkou. Instalace bude jasně viditelná z ulice 
Trabantská a přilehlého parku. Vytvoří dominantu pro nejbližší okolí (malé rodinné domky), úkryt 
pro dětské hry, místo setkávání. V projektu bude zahrnut i interaktivní prvek a vybudování pěšin k 
místu (popřípadě ponechání vzniku těchto cestiček přirozeně a jejich následné zpevnění kameny). 

Akce
Zvukový doprovod instalace, vyzvání hudebníků i místních obyvatel k účasti na společném 
koncertu.

Rozpočet

materiál (dřevěné kulatiny) – 23 000,- 
Cena zahrnuje kvalitní dřevo zakoupené ve specializovaném obchodě. Budeme se však 
snažit jednat například s Lesy ČR o možnosti odkupu kulatin nižší kvality případně 
sponzorském daru.

fixace kůlů – 5 000,-
manipulační technika a doprava (např. zemní vrták) – 10 000,-
realizace (technická asistence a vlastní honorář) – 30 000,-

Celkem 68 000,-









SPOJENÍ
SPLYNUTÍ
SOUŽITÍ

Zlata Ziborova & Marko Čambor AVU 2020



 Jako materiál pro tvorbu soch jsme zvolili keramickou hlínu, neboť 
v jejích vlastnostech vidíme nejednu paralelu s těmi lidskými - křehkost, 
pevnost, pomíjivost a jistotu rozkladu. Takže by mohli v lokalitách zůstat, 
protože keramická hlína nemá žádné nežádoucí látky, jež by se mohly 
do krajiny jinak uvolňovat.  Zároveň je keramika porézní a dokáže vést 
vodu, takže je ideálním materiálem, ke kterému mohou rostliny přilnout. 
Zároveň je propustná a pomáhat zadržovat vodu. 
Uvažovali jsme o tom jestli mají být části těl podepsané a obyvatelé by 
věděli, kde všude (jejich odlitky) jsou, ale následně jsme viděli větší sílu v 
anonymitě každé části, protože není důležitě kde, kdo je individuálně, ale 
kde jsou společně jako celek.
 Jelikož se (Zlata Ziborova) zajímám i o dokumentární tvorbu a do mé 
tvorby zahrnuji i videa( viz. Portfolio), ráda bych natočila i nějaký ma-
teriál, který by ještě více ukázal náš záměr- spojení člověka s přírodou. V 
rámci projektu bychom uspořádali určitě alespoň dvě akce. Jednu až tři 
pro získání odlitků (mohlo by probíhat i formou workshopu), a jednu pro 
představení děl a vzniklého filmu. 

Zlata Ziborova & Marko Čambor

SPOJENÍ SPLYNUTÍ SOUŽITÍ

 Oblast Satalic nás silně upoutala jejich komunitním centrem (KC 
Jiřího Hubáče), aktivními občany a jejich zájem se podílet na otevření je-
jich oblasti umělcům, tedy i proto bychom rádi zapojili obyvatele do pro-
cesu tvorby. Jednalo by se o uspořádání akce, kde by došlo k participaci při 
tvorbě budoucího výtvarného díla. S jejich svolením bychom odlily části 
jejich těl (jakékoliv jsou ochotni nabídnout). Potom bychom se vzniklými 
formami pracovali, tak že bychom z nich vytvářeli keramické reliéfy, které 
by se pak zasadily do vybraných uzlů Satalic. Uzly vnímáme, jako roz-
mezí mezi architekturou a přírodou, převážně urbanistické hranice Satal-
ic. Umisťovaná díla by byly různými reliéfy, které by vytvářely symbiózu 
s okolní krajinou a měnily by se spolu se svým okolím propojit. Chceme 
rozšířit pojem živého i na neorganické formy. Sochy mohou být, jak sur-
realistickými bytostmi, tak i horninami tvořící krajinu. Objekty v instalaci 
mají mít nebinární, ale multiplicitní charakter. Jsou těly, jsou pevné i flu-
idní, jsou živé i nerostné, nemusí být v opaku vůči sobě, ale stát se jednot-
ným organismem. Velmi nás nadchlo, že bychom mohli dát obyvatelům 
pocit, že nejen ve své oblasti bydlí, ale že oni jsou jejich prostředím. 
 Myslím, že když otiskneme naši identitu do naší krajiny, kde žijeme, 
tak už ji přestáváme vnímat jako něco vnějšího, něco nám vzdálené, či 
něco co musíme překonávat nebo dokonce s přírodou/krajinou kolem 
nás bojovat. Chceme narušit dualismus mezi přírodou a člověkem, aby 
už nestáli proti sobě, ale abychom si uvědomili, že my jsme přírodou a 
krajina utváří nás i náš život. Je zásadní se do krajiny promítat a být s ní 
v symbióze. Takové strategie ve změně myšlení se nám zdají zásadní pro 
odvrácení klimatických změn a následků, které s sebou přináší. Jedná se 
o budoucnost, které se nelze vyhnout. Můžeme bojovat pouze s následky 
a vnímat přírodu jako určitého abstraktního nepřítele, nebo se s krajinou 
spojit a vytvořit harmonii i metafyzickou, ze které nemusíme čerpat my, 
ale převážně ti, kteří přijdou po nás.

Navrhovaný rozpočet:

Materiál = 15 000,-
Práce / Energie / Terénní úpravy = 15 000,-
Doprava = 5000,-
Organizace sousedské údálosti ve spolupráci s KCJH 
= 5000,-

Skutečná cena se může lišit. Je možné spolulpracovat 
a využít dílen na Akademii výtvarných umění v Praze 
(pracovní prostory a možnost využít keramickou pec).



Zlata Ziborova & Marko Čambor

Urbanistická hranice čtvrtě Praha-Satalice (k roku 2020).



Zlata Ziborova & Marko Čambor

Námi vybrané uzly spojené s frekvetovaným pohybem.



Zlata Ziborova & Marko Čambor Představa sousedské události.



Zlata Ziborova & Marko Čambor Možná podoba umístěného objektu.



Zlata Ziborova & Marko Čambor Představení závěrečného filmu.



Zlata Ziborova & Marko Čambor
Model realizace 1:1 (červen 2020)



Zlata Ziborova & Marko Čambor
Detail modelu 1:1 (červen 2020)
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