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Potřeba kontaktu  
s přírodou

Klíčová slova

kvantita a kvalita kontaktu s přírodou, přínosy kontaktu s přírodou, motivy pro kontakt s přírodou, 

regenerační účinek

„Myslím, že bych si neuchoval zdraví ani ducha, kdybych nestrávil aspoň čtyři ho-
diny denně – a bývá to obyčejně více – toulkami po lesích a přes kopce a pole, na-
prosto beze všech pozemských závazků,“ vyznává se Henry Thoreau (1995: 8).

Vroucná je i touha Jeana‑Jacquesa Rousseaua po blízkosti přírody (Stibral, 2005: 
64 – 65): „Vy pole a lesy, mé útočiště před světem namáhavých povinností, přijměte 
mne ve svých tichých svatyních a shlédněte milostivě na mé ústraní a osamělé roz-
jímání. – Vy zelenavé pláně, jak radostně vás zdravím! Zdravím vás, vy příbytky 
blaženosti! Důvěrně známá sídla! Půvabné vyhlídky! Vy vznešené krásy této země, 
sílo a ctnosti venkovského života! – Buďte požehnány, vy čisté příbytky těch nej-
šťastnějších smrtelníků.“

Kontakt s přírodou je významnou součástí života mnoha lidí. Více než dříve přitom 
platí, že ji vyhledávají nikoliv za účelem obživy, ale ve volném čase kvůli odpočinku 
a obnově sil. Řečeno příkladem: většina lidí se už nemusí na strom dívat „jako na po-
tencionální zdroj dřeva na otop“ (Stibral, 2005: 137). Do popředí vystupují jiné mo-
tivy, které vyvolávají potřebu kontaktu s přírodou – jedná se o motivy fyziologicko-
‑regenerační, sociální, estetické, spirituální i jiné. Bez potřeby kontaktu s přírodou by 
patrně nebylo městských parků ani zahrádkářských kolonií, pátečních ucpaných vý-
padovek z velkoměst ani chataření a chalupaření, přírodní turistiky ani outdoorového 
průmyslu, stěhování na venkov ani romantických snů o návratu k přírodě.

Při ohlédnutí do historie je zřejmé, že rekreační vyhledávání kontaktu s přírodou 
je fenomén, který nacházíme jen v některých kulturách a historických obdobích (Sti-
bral, 2005). Významnou roli v proměně vztahu naší společnosti k přírodě sehrál před 
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více než dvěma sty lety romantismus (Zemánek, 2003: 31): „Byli to romantičtí bás-
níci, spisovatelé a malíři, kteří spolu s některými stoupenci tehdejší přírodovědy, 
tzv. fyzikálními theology a dále pak i některými filosofy, začali objevovat kulturní, 
estetické, theologické a nakonec i noetické hodnoty divoké přírody. Jak to vyjádřil 
lapidárně Roederick Nash, odmítli pedanticky uspořádané zahrady Versailles, tak 
přitažlivé pro osvícenskou mysl, a ‚obrátili se k neučesanému lesu‘.“ Kulturní vliv 
romantismu se přitom v turistice projevuje dodnes (Stibral, 2005: 112): „Spojitost 
romantiky s turistikou si dobře uvědomíme s rozšířením tohoto fenoménu – tato 
činnost je provozována v masovém měřítku pouze v zemích, kam zasáhla německá 
romantika, silně na přírodu orientovaná – tedy německé a rakouské země, Čechy 
a Polsko (anglosaské země jen částečně). Zkuste jít přes Itálii po turistických znač-
kách, nebo vysvětlovat Italovi, co je to spát ve spacáku pod širákem!“

Kromě kulturního vývoje zapůsobila na vyhledávání kontaktu s přírodou také pro-
měna životních podmínek tehdejší společnosti, kdy s průmyslovou revolucí dochází 
ke stěhování populace do urbanizovaného prostředí. Do té doby všední, každodenní 
a nezajímavá příroda se pro obyvatele měst stává čímsi postrádaným a vzácným.15 
Tehdy začínají cesty turistů směřovat do přírody (Pitter, 2009: 21)16: „Z vyprávění 
našich otců a dědů, nebo takového Ignáta Hermanna víme, jak naši nedávní cti-
hodní předkové ‚užívali přírody‘. Za krásného letního odpoledne, po dobrém obědě 
se vypravili na výlet za bránu, to jest do Podola na ‚Zavadilku‘, do Kravína za Koň-
skou bránu či do nějaké jiné teple zaplivané hospody, kde se případně tančilo nebo 
pod ubohými kaštany popíjelo a poslouchala břinkavá hudba místní chvalně známé 
kapely. Na celodenní rodinný výlet do Chuchle patřila revoluční odvaha a podnika-
vost a zásoba buchet, kávy, plédů a deštníků. Batoh byl neznám a dobře si vzpomí-
nám, jakou všeobecnou pozornost a úsměšky budili moji rodiče a moje tehdy deseti-
letá maličkost, když jsme se léta Páně 1905 ubírali s ‚ruksaky‘ na zádech pražskými 
ulicemi na výlet.“

15) Analogii najdeme například v období helénismu, kdy se život přesouvá do velkých měst (Stibral, 
2005: 17), kde se člověk stahuje „více do sebe, současně hledá i protiváhu ne vždy přívětivé civilizaci 
a nalézá ji na venkově a v idealizované přírodě, u které si začíná všímat i jejích estetických stránek“.

16) Článek Přemysla Pittera zařazený ve sborníku Výzvy a úvahy původně vyšel roku 1932 v časopisu 
Sbratření (roč. 8, č. 5, s. 1 – 6).
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Vyhledávat přírodu

Lidé se v míře vyhledávání kontaktu s přírodou mezi sebou významně liší (Thoreau, 
1995: 49): „Zatímco téměř všichni lidé cítí půvab přitahující je ke společnosti, ně-
kteří jsou mocně přitahováni přírodou.“ Pokud není potřeba kontaktu s přírodou 
uspokojována, pak je prožíván, podobně jako u jiných potřeb, „stav nedostatku“. Ten 
bývá provázen napětím, nelibostí a strádáním (Výrost, Slaměník, 2008: 150).17

Potřeba kontaktu s přírodou je sklon vyhledávat určitou kvantitu 
a kvalitu kontaktu s přírodě blízkým prostředím v situacích, kdy je-
dinec pociťuje nedostatek kontaktu s přírodou. Motivy pro kontakt 
s přírodou mohou být různé.

Potřebu kontaktu s přírodou lze vysledovat (jako jeden z motivů) za celou řadou ak-
tivit: pěší turistikou i cykloturistikou, poutnictvím, vytvářením land artu, horolezec-
tvím, outdoorovými adrenalinovými sporty, bojovými hrami v přírodě, zahrádkaře-
ním či chovatelstvím.18 Pro kontakt s přírodou jsou někteří lidé ochotní překonávat 
nejrůznější překážky a vystavovat se riziku: 42 % turistů v jedné studii odpovědělo 
(Sandillands, Cairns, 1988 in Gifford, 1997: 319), že by rádi pokračovali v putování 
bez ohledu na to, že se právě dozvěděli, že se v blízkém okolí potulují medvědi. Při-
bližně 86 % dokonce uvedlo, že by rádi grizzlyho viděli z bezpečné vzdálenosti. Po-
dobně jsou někteří lidé ochotní cestovat za přírodou na dlouhé vzdálenosti, připlatit 
si v hotelu za výhled do přírody a vybrat si bydliště kvůli okolní zeleni.

Aktivity v přírodě přitom mohou uspokojovat nejen potřebu kontaktu s přírodou, 
ale současně také další – vědomé i nevědomé – potřeby jedince. Sbírání lesních plodů 

17) Nakonečný (1999: 98) uvádí definici potřeby jako „stavu nedostatku“, který se pojí s „pohnutkou 
k naučenému alimentárnímu (obživnému) chování, (které) je obsazeno určitou mírou energie a se-
trvává, pokud není dosažen cílový objekt a nedojde k tzv. dovršující reakci a k dosažení uspokojení“. 
Podle Balcara (1991) vzniká potřeba „odchylkou stavu jedince od určitého žádoucího stavu“.

18) Orientačně můžeme rozlišit (Gifford, 1997: 307) tzv. vnímavé aktivity (appreciative activities), za-
ložené na neinvazivním prožívání a sledování přírody (pozorování ptáků, fotografování, putování) 
a konzumující aktivity (consumptive activities), spojené s braním si čehosi z přírody (rybolov, lovec-
tví).
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může mít kromě potřeby kontaktu s přírodou také svou ekonomickou motivaci, puto-
vání po exotických destinacích může být spojené s touhou po sociálním uznání, pro-
střednictvím důvěrně známých míst si zase lidé připomínají kořeny své identity a vy-
bavují si své staré vzpomínky (František Halas, 1948): „Ty můj kraji, ty mé bezpečí, 
ty má zatvrzelosti, ty má věčnosti. Tvá hlína, mnuta v prstech, voní po zetlelých vla-
sech pohřbených tkalcovských dědů a báb a je přísadou mé krve. …Ty můj kraji!“

Kontakt s přírodou může sytit také nevědomé motivy, stejně jako jakákoliv jiná 
oblast života. Potřeba přírody se může skrytě pojit s potřebou vítězit (nad horami, 
jindy nad zahradním krtkem), překonávat pocit vlastní méněcennosti (odvaha a vy-
trvalost v divoké přírodě), mít moc rozdávat smrt (myslivost), mít divoký svět pří-
rody pod kontrolou (anglický trávník a vůbec přistřihování keřů do geometrických 
útvarů) apod.

Kontakt s přírodou je významnou součástí života mnoha lidí. Více než dříve přitom platí, že ji vyhledávají 
nikoliv za účelem obživy, ale ve volném čase kvůli odpočinku a obnově sil.
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