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Ú T Ě C H A

Jiří Kuběna

Jakou chceš útěchu?

- Odejít do lesů, do lesů.

Jakou chceš útěchu, splním Ti ji. 

- Odejít k řece Dyji. 

K řece Dyji anebo k Želetavce,

voda tam plyne hladce,

plyne věčně,

plyne tiše,

plyne nekonečně,

sotva dýše.

Ve vodě nepotkáš zmiji.

Pusť mne k řece Dyji.

Jakou chceš útěchu, všechno Ti dám!

- Být sám!

Jakou chce útěchu,

neříkej to ve spěchu,

všechno splním Ti!

- Zaniknout ve vlnobití.

Jakou chceš útěchu, 

ptám se Tě naposled!

(Splním hned.)

- Zůstat bez dechu. 

 (Země Nikoho, 1961)
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DYJE            Panenská Rozsíčka. Místo počátku se nemůže jmenovat

lépe. Mezi poli a lesy, na loučce jako dlaň, je pramen. S kameny, 

kapradím, trsem kosatců, cedulkou hydrometeorologického 

ústavu a skleničkou ke službě lidem. Skrze mnohá ústa došlo 

v čase až k nám jméno, těžko říci, zda původní nebo jediné, Dyje, 

Moravská Dyje. Z jižních svahů Českomoravské vysočiny stéká 

říčka až do Rakouska, kde se spojuje s německou Dyjí, aby se 

nedaleko Podhradí znovu, už jako Dyje, vrátila na naše území. 

Pod Vranovem tvoří Dyje v úseku mnoha kilometrů hranici dvou 

států a po opětovném příklonu na Moravu se pod Pálavou, v kraji, 

který je už předzvěstí Panonské nížiny, spojuje s Jihlavou, Svratkou 

a posléze s Moravou, aby skrze Dunaj poznala moře.

Co všechno určuje naše osudy. I řeky. Jakkoliv na první pohled pravdě 

nepodobný, vyvstává při bližším zkoumání před našima očima obraz 

řek jako tepen organizmu, kterými jsou spojována na sobě závislá 

místa. Síla tohoto geografického rozvržení činí naše vůle slabými 

a podřízenými uspořádání, jehož smysl je nám utajen. A tak vlivem 

tohoto zvláštního určení doputovaly do středního Podyjí z oblasti 

Středomoří rostliny, živočichové, ale i ideje a tušená mystéria

trvající v úlomcích dějin, o kterých vyprávějí hroby.

Od čeho začít a k čemu přirovnat tuto cestu? Tak jako všechny  

příběhy počíná i tento nepatrným počátkem, kapičkou, která spojena 

s další hledá svou cestu. Nic z toho, co směřuje k cíli, se neztratí 

a nezapadne. Příběh řeky je tak podobný našemu vlastnímu, že 

chceme-li ho sledovat, můžeme přitom nacházet sami sebe. Potřeba 

pojmenovat slovy to, co potkáváme, nás učí schopnosti poznávat 

věci také skrze jména, a tak putovat v čase k těm, kteří je vytvářeli 

a používali před námi. Tak se před námi otvírá krajina jako dědictví.

Má země je bohatá proměnami. Ke kolika dojde, než pramen Dyje se 

změní v řeku. Na tak maličkém kousku země, který lze přejít pěšky za  

tři dny a měřeno dnešním prostředkem míry, autem, za pouhé tři 

hodiny, se změní sklony kopců a jejich vegetace, střechy chalup 

pozbudou s lomenicemi lišejníků a mechů a pole se stanou 

přívětivějšími, takže oproti kraji kamení a dešťů nastavují slunci 

hrozny nalité sladkou šťávou. Jak jinak zní letní poledne u pramenů 

Moravské Dyje na Vysočině a tam, kde řeka pod vřesovišti a vinicemi 

míjí Znojmo. To na kopcích zná pár cvrčků, křik káně nad obilným

lánem a táhlé volání datla v nedalekém lese. Dole, na jihu, nás čeká 

celý koncert, polyfonie zvuků hmyzu i ptáků a celý ten orchestr se

skládá z mnoha nástrojů a každý nástroj je tam ovšem zastoupen



42  / Hora /  43 Javory a buky



48  / Buk v pralese /  49 Rokle s tisem



66  / Vraní oko /  67 Kosatce v noci



82  / Vrata stodoly, Havraníky /  83 Stodola, Havraníky



94  / Humna za stodolami, Šafov /  95 Sad, Popice



108  / /   109 

Po absolvování střední školy v roce 1974 byl zaměstnán jako výtvarník 

v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, fotolaborant ČTK (1975 -  

1976),  obrazový  redaktor  Pressfota  (1978  -  1985).  Od  roku  1986 

působil ve svobodném povolání jako fotograf a publicista. V roce 1990 

založil s přáteli vlastní vydavatelství Asco. V roce 2000 vytvořil s Karlem 

Kuklíkem, Janem Reichem a Jaroslavem Benešem skupinu Český dřevák. 

Od roku 2002 byl vedoucím ateliéru plenéru na Katedře fotografie FAMU 

v Praze. Zabýval se fotografií krajiny a přírody, publikoval, vystavoval 

a v posledních letech svého života se věnoval i výstavnictví a architektuře. 

V roce 2003 obdržel za své fotografické dílo Cenu ministra životního 

prostředí ČR, v roce 2007 hlavní cenu Český interiér za řešení expozice 

muzea Památníku Lidice.

Ve své fotografické tvorbě pracoval s různými formáty počínaje kinofilmem 

a konče plochými filmy 20x25 cm. Zatímco v maloformátové fotografii je 

jeho projev velice subjektivní až mystický (pozdně večerní a noční snímky, 

vyznačující  se  úmyslnou  neostrostí  a  barevnou  monochromií  směřují 

spíše do oblasti  související  s malbou),  je u  velkoformátové  fotografie, 

jak černobílé, tak i barevné, naopak věcný i romantický, někdy se snahou 

zužitkovat poznatky z maloformátové fotografie. Fotografie jsou v přímé 

linii s  fotografickou tradicí  jak českou,  tak  i světovou.  Jeho posledním 

velkým  tématem byla  zbývající  nedotčená příroda  –  a proti  ní  krajina, 

v níž je člověk přítomen svým dílem.
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2000 - Reflexe přírody  (se  Zdeňkem Rebanem), Galerie Dolní  brána,  

  Prachatice

2000 - Fotografie, Návštěvnické středisko CHKO Křivoklátsko, Křivoklát  

2000 - Fotografie, Velká synagoga, Plzeň

2000 - Fotografie, Dům ochránců přírody, Brno

2001 - Fotografie, Galerie umění, Most 

2001  -  Krajina  -  intimní  prostor  (s  Karlem  Kuklíkem),  Pražský  dům  
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2006 - Dvě cesty (s Janem Rabou), Památník - výstavní síň In memoriam,  
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2006 - Prales, Malá galerie České spořitelny, Kladno

Bohumír Prokůpek (1954 – 2008)

2007 - Prales, Poštovní minigalerie, Praha 

2007 - Národní parky České republiky, Městská galerie, Český Krumlov
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2009 - Podyjí, Státní zámek Vranov nad Dyjí
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  Dům pánů z Kunštátu, Brno 

1987 - Absolventi FAMU, Uměleckoprůmyslové museum, Praha 

1988 - Krajina, Moravské zemské muzeum, Brno

1989 -  Fotografie absolventů a pedagogů SUPŠ Brno, Dům umění 

města Brna, Brno

2000 - Střední formát, Komorní galerie Josefa Sudka, Praha 

2001 - Český dřevák, Galerie G4, Cheb

2001 - Krajina domova, Alžbětinský trakt Pražského hradu, Praha 

2002 - Český dřevák, Malá výstavní síň, Liberec

2003 - Český dřevák, Dům umění Jihomoravského muzea, Znojmo

2003 - Český dřevák, Veletrh fotografie, Paříž, Francie, v zastoupení  

  Galerií Leica Praha

2004 - Český dřevák a jeho host, Malá galerie České spořitelny, Kladno

2005 - Český dřevák a jeho host, Vlastivědné muzeum a galerie,  

  Česká Lípa

2006 - Český dřevák, Státní zámek Vranov nad Dyjí

2006 - Český dřevák, Galerie G4, Cheb

2006 - Český dřevák, Alšova jihočeská galerie - Wortnerův dům, 

  České Budějovice

2006 - Po-spolu, Weiden, Německo

2007 -  Leidenschaft Grossformat, Galerie  auf der  Pawlatsche, Vídeň,  

  Rakousko

2008 - Dvě tradice. Výstava z plenéru fotografů ze zemí Visegrádské  

  skupiny  v  Horním  Slezsku,  Galerie  Pusta,  Katovice,  Polsko;  

  Galerie Polského institutu, Praha

2008 - Český dřevák, Výstavní síň Foma Bohemia, Hradec Králové

2008 - Neregulováno: Prales ve fotografii, Moravská galerie, Brno 
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2009 - Cesta s BP, Galerie AMU, Praha 

2010 - Český dřevák a jeho host, Galerie Pusta, Katovice, Polsko
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