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ÚVOD

K tématu této diplomové práce jsem se v průběhu studia v Ateliéru Reklamní fotografie
dostal poměrně automaticky: během pětiletého studia jsem v rámci zadání i mimo ně často pracoval
s formátem fotografické publikace. Zpočátku se jednalo o školní cvičení, později se mi tento způsob
prezentace zalíbil natolik, že jsem některá zadání schválně zakončoval publikací, i když to nebylo
jejich cílem. Měl jsem k tomu dva praktické důvody: publikace je stejně dobře prezentovatelná v
galerii i mimo ni a díky možnému vytištění více exemplářů je mnohem jednodušší dostat ji k
širšímu publiku. Další důvod pak byl spjatý s mou zálibou ve fyzických knihách: v díle, kterým
mohu listovat a které je oproti fotografiím vystaveným na stěnách galerie určeno k fyzickému
kontaktu.
Ve své práci hledám důvody, proč má smysl řídit se Do It Yourself filozofií při tvorbě
autorských publikací, uvádím české fotografy-výtvarníky svépomocně vydávající ziny a předávám
svou zkušenost se svépomocným tiskem a výrobou nízkonákladových publikací. V práci primárně
vycházím z publikace Křičím: “To jsem já.”, jež se zabývá českou fanzinovou scénou od jejího
počátku v sedmdesátých letech, přes rozmach v letech devadesátých až po současnou reinkarnaci
zinů v době nových médií.
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FOTOGRAFICKÁ KNIHA JAKO UMĚLECKÉ MÉDIUM

“Dnes již i v širším povědomí nepůsobí překvapivě mínění, že kniha nemusí být jen
tradičním nositelem (služebníkem) textu, ale že může být také prostředkem umělecké tvorby a sama
se může stát výtvarným objektem.” 1

Zásadní zlom v historii knihy přinesl vynález knihtisku. Předknihtiskové knihy byly
přepisovány a ilustrovány ručně, knihtisk je postupem času unifikoval a umožnil výrobu velkého
množství totožných exemplářů. Rozmach digitalizace na rozhraní milénií se dotkl i knih a dal by se
označit jako další zásadní zlom, který historii knih, jako jedno z nejstarších médií, poznamenal.
Mnozí prognostici tvrdí, že papírová kniha je mrtvá, další jsou opačného názoru a mají za to, že
fyzická kniha je nenahraditelná. Vzhledem k tomu, že proces digitalizace knih stále probíhá, nelze
jeho vliv na vývoj knihy ještě zcela zhodnotit. Dal však lidstvu nový způsob četby knihy a to z
elektronické čtečky. Vliv e-knih na umělecké knihy však nepokládám za zásadní: i pokud by byly
papírové knihy nahrazeny těmi elektronickými, v umění podle mého názoru k takové změně
nedojde. Ve fotografii došlo k podobné digitalizaci: většina fotografií přestala mít hmotný
charakter, avšak fotografie jako umělecké médium si (až na drobné výjimky) zachovala svou
hmotnou podobu. Knihy jako autorská díla se tak budou moci vymezovat vůči beletrii a ostatním
žánrům a tak mohou zůstat hmotné, jako jisté artefakty a pozůstatky v budoucnu již možná
historického média papírové knihy. Nejen kniha, ale i noviny, časopisy a menší publikace zažívají
díky novým médiím změnu: “Čím dál populárnější princip tisku jako podpory prodeje je patrný
napříč disciplínami. Od galerií zintenzivňujících vydavatelskou činnost, v naprosté většině
samostatně ztrátovou, ale sloužící ke zvýšení prestiže a ceny zastupovaných umělců, přes proměnu
velké části časopiseckého trhu ve firemní tituly a konečně po osud velkých novin, které jakoby v
tištěné podobě byly už jen zhmotněným připomenutím, že existují online.”2

1

KAČEROVSKÁ, Julie. Papír a kniha jako umělecké médium. Duha [online]. 2011, roč. 25, č. 4 [cit. 2018-02-12].
Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/papir-kniha-jako-umelecke-medium>. ISSN 1804-4255.
2
NANORU, Michal a Pavel TUREK. Křičím: "To jsem já": příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost
= I shout "That's me!" : stories of the Czech fanzine from the '80s till now. Praha: PageFive, 2017, s. 195.
ISBN 978-80-270-2942-6.
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S knihou jako formou umění pracují výtvarníci napříč uměleckými obory, od grafiků,
kreslířů, malířů až po fotografy. Fotografické knihy jsou nedílnou součástí historie fotografie: v
tomto ohledu nelze nezmínit první “fotografickou” knihu Photographs of British Algae: Cyanotype
Impressions od Anny Atkins z roku 1843 (slovo fotografie je v úvozovkách z důvodu, že se jednak
jedná o fotogramy a také z důvodu, že její autorka nebyla fotografkou, nýbrž botanistkou a kniha
má tedy vědecký charakter). Vyšla rok po vynálezu kyanotypie, dvacet jedna let po vynálezu
fotografie. Nutno podotknout, že v devatenáctém století se informace šířily mnohem pomaleji, než v
současnosti. Jedna dvacet let je tedy poměrně krátká doba na fakt, že fotografie byla zcela nové
médium. Kniha obsahovala fotogramy řas a doprovodný text byl napsán ručně. Anna Atkins ji
vydala vlastním nákladem. Mezi lety 1843 a 1853 vyšly tři série, tedy dva dotisky. Do současnosti
se dochovalo pouze 13 exemplářů. Skutečnost, že byla již první fotografická kniha vydána
samonákladem, je vzhledem k době jejího vzniku zajímavá informace a je možné, že tak určila jistý
směr, kterým se část produkce výtvarných fotografických knih bude vydávat.3 Výtvarná
fotografická kniha je totiž stále poměrně okrajový žánr knižní tvorby, který většinou není určen pro
stejnou masu čtenářů jako beletrie.
V roce 1844, tedy rok po vydání knihy kyanotypií Anny Atkins, vyšla kniha s názvem 
The
Pencil of Nature od britského vynálezce a fotografa, Henryho Fox Talbota. Jednalo se o “první
komerčně publikovanou knihu ilustrovanou fotografiemi”4. Během dvou následujících let po jejím
vydání vyšlo šest nebo sedm dotisků této knihy, celkem asi dva tisíce čtyři sta kopií. The Pencil of
Nature 
obsahuje popis výrobního procesu kalotypie a je doplněna čtyřiadvaceti ručně zhotovenými
tisky na slaném papíře. Veškeré fotografie publikované v knize vznikly ručně, v dílně jejího autora.
Tento fakt je důležitou informací: kniha nebyla strojovou kopií, nýbrž autorským dílem, čímž si
každý exemplář, i přes značnou sériovost produkce, zachovává svou auru jedinečnosti.
Podobný princip lze nalézt i u části dalších fotografických knih vydaných do začátku
dvacátého století. Fotografie se do nich vlepovaly: jednalo se často spíše o fotoalba, než o knihy,
jak je známe dnes. Během druhé poloviny 19. století byl také vynalezen a využíván proces
světlotisku nebo fotolitografie. Obě tyto technologie však byly poměrně zdlouhavé a neumožňovaly
tisk více než jednoho tisíce kopií (v případě světlotisku). Vynález ofsetového tisku z počátku století
umožnil reprodukovat fotografie i na stránky knih a zároveň zvýšit kvantitu tisků, která se však
3

 ARR, Martin a Gerry. BADGER. The photobook: a history. London: Phaidon, 2014. ISBN 07-148-4285-0.
P
The Pencil of Nature [online]. 1994, 1 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/267022
4
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stala podmínkou pro zařazení knihy do tisku. Ten do jisté míry přestal umožňovat vytváření knih v
nízkém nákladu pouze za finančního krytí autora, ale dovolil knihy vydávat v desetitisícových
nákladech.

Vývoj fotografických knih napříč historií fotografie je dobře zmapován a zaznamenán, proto
se jím nebudu podrobněji věnovat. Historií fotografických knih se podrobně zabývá například
dvoudílný sborník The Photobook: A History od Martina Parra a Gerryho Badgera, výběr
nejikoničtějších fotografických knih představila Sylva Francová v eseji Fotografické knihy –
médium pro prezentaci fotografických projektů ve sborníku esejí o fotografii Fotografie (plus)
(lomeno) (rovná se) umění. Nedá mi však nezmínit jedno z ikonických děl tohoto média a tím je
publikace 
Twentysix Gasoline Stations od Edwarda Ruscha z roku 1963. Kniha je zásadní ani ne
kvůli tomu, že se jedná o self-publishing (konkrétně v Ruschově nakladatelství National Excelsior
Press
), ale hlavně kvůli tomu, že změnila vnímání pojmu “artist’s book”. Jako artist’s book byly do
té doby chápány knihy vydávané na kvalitním papíře, s pevnou vazbou, jednoduše řečeno knihy,
které působily dojmem exkluzivity. Twentysix Gasoline Stations vyšlo jako 48 stranný sešit
velikosti menší A5 s průhledným plastovým přebalem. Sešit obsahoval 26 černobílých fotografií
benzínových pump na Route 66 mezi autorovým domovem a domovem jeho rodičů. Ed Ruscha při
fotografování tohoto projektu pořídil dohromady 60 fotografií, přičemž 34 z nich nepoužil kvůli
tomu, že na něj působily příliš zajímavě. Kniha tak záměrně obsahuje ty “méně zajímavé”
fotografie: 
“Chci absolutně neutrální materiál. Mé fotografie nejsou nikterak zajímavé, nezáleží ani
na tématu. Jsou prostě sbírkou faktů, má kniha je spíše kolekcí readymades. … Skoro to za ty peníze
stojí, to vzrušení ze 400 identických knih naskládaných před tebou.”5
První vydání obsahovalo 400 číslovaných kopií, později bylo dotištěno ještě druhé a třetí
nečíslované vydání. Náklad prvního dotisku byl 500 kopií, druhého 3000 kopií a cenu Ruscha
stanovil na 3,5 dolaru. Aktuálně se ceny posledního dotisku pohybují mezi 900 a 1800 dolary, dle
stavu. Autor se v jednom z rozhovorů vyjádřil, že pokud by projekt dělal znovu, první sérii by
nečísloval. “... nesnažím se vytvořit vzácnou knihu v limitované edici, nýbrž masově vyráběný

5

“I want absolutely neutral material. My pictures are not that interesting, nor the subject matter. They are
simply a collection of 'facts', my book is more like a collection of readymades.....It is almost worth the money
to have the thrill of 400 exactly identical books stacked in front of you.”
Interview with Ed Ruscha. Artforum. 1965, 1965(5), 24-25.
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produkt vyššího řádu. Všechny mé knihy jsou identické. Nemají žádnou z drobných nuancí jako
rukodělné a řemeslné knihy v limitovaných edicích.”6 Edward Ruscha
Mimo Twentysix Gasoline Stations autor publikoval i další knihy: Various Small Fires
(1964), 
Some Los Angels Apartments (1965), Every Building on the Sunset Strip (1966), Thirtyfour
Parking Lots (1967), Royal Road Test (1967), Business Cards (1968), Nine Swimming Pools and a
Broken Glass 
(1968) a další. Jejich obsah lze ve všech případech vyčíst z názvů.

Právě využití média autorské fotografické knihy (artist’s photobook) konceptuálními umělci
bylo podle Parra a Badgera, autorů dvoudílné The Photobook: A History, zásadním přínosem pro
formování současných fotografických knih. “Parr a Badger dále uvádějí, že artist‘s photobooks
měly mnohem větší vliv na fotografii, než měla fotografie na tento typ fotografické knihy. To, že
fotografové přejali od výtvarných umělců konceptuální přístup, je přimělo myslet a vytvářet
promyšlenější díla.“7

V současnosti se fotografickou knihou jako autorským dílem zabývá poměrně velké
množství autorů. Často kniha funguje jako doplněk výstavního souboru, nebo jako jeho jakási
“skladná podoba”. K širšímu rozmachu fotografických knih došlo mimo jiné díky vynálezu
digitálního tisku, který zpřístupnil tiskový proces i pro menší náklady v řádech jednotek a desítek
kusů. Existuje také velké množství nakladatelství zaměřených jak na malé, tak i na velké edice.
Bookshop 
se nachází ve většině větších galerií, každoročně probíhá velké množství veletrhů
zaměřených na autorské knihy. Těmto tématům se budu věnovat v dalších částech práce.
Nízkonákladové sešity často vydávají i mladí etablovaní umělci jako jistý doplněk jejich
galerijních projektů: například zine z roku 2015 Na minulé životy nevěřím od Petra Sterce, laureáta
Ceny Jindřicha Chalupeckého v témže roce, nebo Madness Becomes Method od Davida
Krňanského, vydaný v roce 2013 a vytištěný pražským risografickým studiem Kudla Press.

6

WHITE, Maria. Edward Ruscha 'Twentysix Gasoline Stations' 1963 [online]. , 1 [cit. 2018-03-09]. Dostupné
z:
http://www.tate.org.uk/about/projects/transforming-artist-books/summaries/edward-ruscha-twentysix-gasoline
-stations-1963
7
FRANCOVÁ, Sylva. Fotografické knihy – médium pro prezentaci fotografických projektů. Fresh-eye [online].
, 1 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z:
http://fresh-eye.cz/fotograficke-knihy-medium-pro-prezentaci-fotografickych-projektu/2014/06/
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S fotografií okrajově pracují i autoři z Ateliéru knižní tvorby Resurekce. Ti vydávají svá
lyrická díla, v nichž fotografii občas využívají jako ilustraci. Autoři o ateliéru Resurekce píší: 
“Sídlí
v obci ve Středních Čechách. Tvoří ho dva básníci, Vít Eugen Daliba a Jakub, kteří došli k poznání,
že kupovat, číst a žít Básně lze pouze za předpokladu existence knižní kultury, v níž estetický objekt
knihy koreluje s verši a vytváří komplexní sémantické gesto, dílo v životě člověka.”8 Resurekce
,
neboli vzkříšení/zmrtvýchvstání, oživuje knižní tvorbu jako výtvarné řemeslo. Jakub Černík, jeden
z autorů, v rozhovoru pro Vice říká: “Nelze, aby na jedné knížce pracovalo pět lidí, osobně se
setkali dva, zbytek to dotáhnul od notebooku a na závěr se odeslalo zadání do dvě stě kilometrů
vzdálených tiskáren.”9 Z vydaných knih číší DIY přístup: například báseň České předjaří autoři
vydali v deskách kompletního vydání Aloise Jiráska. To obsahovalo 35 knih a autoři z každé knihy
vytrhli knižní blok a nahradili jej blokem Českého předjaří. Ten k deskám připevnili měděným
drátem. Vít Eugen Daliba říká: “Knihy děláme ručně v ateliéru a neposíláme je z bohorovných
výšin redakce do fabrik, je to totiž o dost radostnější a svobodnější proces."10 Ateliér Resurekce
neuvádím ani tak kvůli využití fotografie, jako spíše z jedinečnosti projevu a přístupu k médiu
knihy. V určitém pohledu působí jejich knihařská práce zcela amatérsky a dadaisticky. Autory je
však brána jako součást tvůrčího procesu, kdy forma musí fungovat s obsahem jako jedno dílo.
Autor zde tedy plní roli spisovatele, ilustrátora, grafika, tiskaře, knihaře i distributora a vytváří tak
vlastní plnohodnotné autorské dílo, na jehož výslednou podobu nemá vliv nikdo jiný než on sám.

Pro snažší pochopení cíle, ke kterému v této práci směřuji, se v následujících bodech
pokusím definovat zásadní pojmy, které odlišují určitou část fotografických publikací od těch
ostatních: jedná se o pojmy DIY, Fanzine a Self-publishing, které popisují nejen způsob práce, ale
pro část autorů jsou i filozofickým a etickým přístupem.

8

Hlavní stránka. Resurekce [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: http://resurekce.cz/index.html
DALIBA, Vít Eugen a Jakub ČERNÍK. Ateliér knižní tvorby Resurekce aneb Lyrika jako vyjádření tvůrčí
svobody. Vice [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z:
https://www.vice.com/cs/article/d3d8dq/atelier-knizni-tvorby-resurekce-aneb-lyrika-jako-vyjadreni-tvurci-svob
ody
10
DALIBA, Vít Eugen a Jakub ČERNÍK. Ateliér knižní tvorby Resurekce aneb Lyrika jako vyjádření tvůrčí svobody.
Vice [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z:
https://www.vice.com/cs/article/d3d8dq/atelier-knizni-tvorby-resurekce-aneb-lyrika-jako-vyjadreni-tvurci-svobody
9
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1.1 Do It Yourself (DIY)

“Podstatou DIY je vytváření, pozměňování a opravování věcí bez pomoci profesionálů.
Obyčejní lidé i umělci, vyznávající etiku DIY, raději obětují svůj čas a úsilí, aby vlastníma rukama
vyrobili něco, co by mohli snadno koupit v obchodě nebo objednat u specialistů.”11

DIY, v češtině známo jako “udělej si sám” je praktika známá od pradávna, avšak díky
průmyslové revoluci a dělbě práce si lidé zvykli přenechávat výrobu profesionálům v oboru a tak si
kupovat výrobek, společně s jejich službou. Společnost je tak plná profesionálů, kteří se však
specializují jen na velmi úzkou část jejich oboru. Význam DIY byl “znovuobjeven” až v polovině
dvacátého století ve Velké Británii, která se vypořádávala s dopady druhé světové války. Lidé si
svépomocně opravovali domácnosti, což však nikterak neposilovalo ekonomiku, tedy koloběh
peněz. Proto vznikl satirický televizní pořad Barry Bucknell’s Do It Yourself, který kutilskou
činnost zesměšňoval a prezentoval ji jako buranskou a nestylovou: jeho pokusy o kutilství
končívaly katastrofou. Na britské obyvatelstvo měl tento pořad však opačný efekt a od
svépomocných oprav a úprav je nikterak neodrazoval.12 Naopak v USA se výrobci nebránili trendu
DIY a přizpůsobili mu trh: začaly se otevírat různé DIY obchody s potřebným materiálem a
nářadím známé i dnes.
V sedmdesátých letech si pojem DIY přisvojila punková komunita, která jej začala brát jako
filozofický přístup s politickým přesahem: oproti kutilství se tedy jednalo spíše o životní styl.
Začaly se pořádat garážové koncerty, vznikaly DIY vydavatelství a nakladatelství, kterými se
komunity vymezovaly proti oficiálnímu komerčnímu proudu, proti korporacím a konzumu.
Odmítali platit za výrobky a služby a tak si je vytvářeli sami.
DIY filozofie jde proti fungování trhu a tržním strategiím podporujícím masový
konzum/spotřebu, jako jsou například plánované zastarávání, vytváření nových modelů a proti
dalším praktikám, mohutně propagovaným reklamou v médiích. Ne nepodstatná část DIY filozofie
souvisí i s ochranou životního prostředí a recyklací materiálů.

11

TOMEK, Miroslav. DIY aneb Udělej si sám. Encyklopedie Radiožurnálu [online]. , 1 [cit. 2018-04-09].
Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/encyklopedie/_zprava/diy-aneb-udelej-si-sam-projevem-teto-kultury-neni-je
n-kutilstvi--1663909
12
OVERSTREET, Martina. DIY or die! Labyrint Revue, 2006, č. 19 – 20, s. 2.
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Tento přístup má své podporovatele také v současnosti, a to i přes nástup nových médií a
internetu. Ten naopak dopomohl ke sdílení a vyhledávání informací a návodů k různým pracovním
postupů: DIY je tedy ještě dostupnější než kdy dříve, stačí se jen pustit do práce. Obrovské
množství informací a pracovních postupů se však také může stát úskalím: například webová stránka
Youtube 
nabízí takové množství videí s pracovními postupy k vytvoření téměř jakéhokoliv výrobku,
že se jimi potenciální aktivní kutil často zahltí a uspokojí se s pasivním sledováním jednoho
pracovního postupu za druhým, místo aktivního přístupu a metody pokus-omyl. Do této kutilské
kultury se také velmi nenápadně vmísila reklama. Videa jsou tak plná product-placementů a to
nejen na konkrétní výrobky. Z velké části těchto postupů čiší také reklama na konzum: i když si
kutil nakonec vyrobí jím plánovaný produkt a nespokojí se s masově vyráběným, stejný (nebo větší)
objem financí může nakonec utratit za “nezbytné” nářadí a materiály. Finanční výhoda se tak
vytratí, podstata DIY také. Tok peněz se nezastaví, uživatel se však zaměstná kutilstvím.

“... základním kamenem DIY kultury je motivace jejich tvůrců/konzumentů, která vychází z
pocitu uspokojení z tvorby. Síla této kultury spočívá v její nespoutanosti konvencemi a zjevné
kreativitě, jinými slovy absolutní tvůrčí svobody, která se často neohlíží na ‘módní vlivy’ nebo ‘vkus
většiny’.”13

V roce 2013 vydalo britské nakladatelství Ditto Press publikaci Xaviera Antina, Printing at
Home
. V ní se autor věnuje kutilským úpravám domácích tiskáren, které popisuje na instruktážních
fotografiích. “Manuál vytvořený Xavierem Antin ukazuje, jak upravit vaši domácí inkoustovou
tiskárnu. V jeho devíti neobvyklých způsobech využívá brambory, joystick, malířské štětce a
kyselinu.”14 Tyto destruktivní úpravy mění domácí tiskárny na umělecký objekt, který specificky
upravuje vytištěný dokument, často k velmi nepraktickému efektu. Například v případě kyseliny se
čerstvě vytištěný obsah dokumentu zlikviduje.

ALEF. Co to je "Do-It-Yourself Culture". Britské listy [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z:

https://legacy.blisty.cz/art/15798.html
14
“

This manual designed by Xavier Antin displays ways to adapt your household inkjet printer. His nine
intriguing methods employ the use of potatoes, joysticks, paintbrushes and acid.”
Printing at Home by Xavier Antin. Donlon Books [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z:
https://donlonbooks.com/products/printing-at-home-by-xavier-antin
13
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V mém případě, v tématu tisku, je DIY přístup důležitý k pochopení procesu vzniku
finálního díla: to se stává průhledným a dává autorovi pochopit jednotlivé principy. Nejen že je
pochopí, ale může s nimi svévolně pracovat a využívat je pro svůj prospěch. Stane se jediným
článkem, který ovlivňuje výsledek jeho vlastního díla. I když hotový výrobek může v některých
případech vyjít dráž (například při tisku velkého nákladu nad 500 kusů) a jeho výroba je většinou
složitější než při zadání práce u profesionála, výsledek doprovází pocit uspokojení z vlastní práce a
doprovází ho punc autorského díla.

Obrázek 2. Printing At Home, Xavier Antin, 2013
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Obrázek 3. Printing At Home, Xavier Antin, 2013
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Fanzine
Stephen Duncombe, autor jedné z prvních knih zabývajících se tématem fanzinu Notes

From Underground v úvodu píše: “Fanziny jsou nekomerční, neprofesionální, nízkonákladové
časopisy distribuované, produkované a publikované samotnými tvůrci.”15

Tiskli je fanoušci

okrajových nebo ve své době neobjevených hudebních a literárních žánrů, stolních her. Vycházely
fanziny o mateřství, feministické či queer časopisy. A díky těm anarchistickým se svolávaly
demonstrace. Slovo fanzine vzniklo spojením slov fan (fanoušek) a zine (magazine, česky časopis).
Označením zine se rozumí jakási autorská časopisová forma, tedy sešit s určitým výtvarným
obsahem, který se však nevěnuje specifickému “fanouškovskému” tématu. Ziny jsou zaměřeny na
ilustraci, grafiku, fotografii a jiné výtvarné či literární přístupy, mnohdy navzájem kombinované.
Oproti autorským knihám se zpravidla vyznačují právě “časopisovou” formou danou typem vazby
(ve většině případů se jedná o klasickou vazbu V1, sešitou sponkami nebo nití), nízkonákladovým
tiskem a také cenou, která většinou pokrývá pouze náklady spojené s výrobou. Oproti komerčně
vydávaným časopisům se liší právě nekomerčním charakterem, samovydavatelstvím a absencí
formálních stránek spojených s vydáváním knih a časopisů, například ISBN, distribucí v
novinových stáncích, apod.
Fanziny se zrodily na začátku třicátých let ve Spojených státech amerických, mezi fanoušky
sci-fi. Do Oxfordského slovníku se slovo “fanzine” dostalo v roce 1949. Oproti Americe či západní
Evropě byli východoevropští fanzinoví tvůrci druhé poloviny 20. století poháněni nikoliv pouze z
čistého fanouškovství a nadšení pro své téma, ale také z nedostatku svobody a kulturního vyžití.
V Československu vycházel například časopis Vokno, který spojil formu samizdatu (viz
kapitola 1.3 o Self-publishingu) a fanzinu. Jednalo se o zpravodaj, který se v každém čísle věnoval
jinému tématu kulturního undergroundu: hudbě, literatuře, výtvarnému umění, apod. Jeho
vydavatelem byl František Stárek, kterému se se skupinou přátel podařilo po součástkách získat
lihový rozmnožovací přístroj značky Ormig (tyto stroje nebyly dostupné veřejnosti a jejich osobní

15

DUNCOMBE, Stephen. Notes from underground: zines and the politics of alternative culture. New York:

Verso, 1997. ISBN 978-185-9848-272.
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využití bylo kontolováno totalitním režimem). Vokno se stalo předchůdcem českých hudebních
fanzinů.16
Fanziny se v Československu uchytily podobně jako ostatní nedostupné a zakázané zboží a
trendy ze západu. “Chalupáři si zvelebovali své chaty a chalupy, někdo chodil do rybářského
kroužku, jiný sbíral poštovní známky či slepoval modely letadel - nebo vytvářel vlastní časopis a
sdílel zaujetí pro to, co ho zajímalo, ale v obchodech nebylo k sehnání a nikde se o tom nepsalo.
Fanziny byly proměnlivou zónou s různým poměrem zmíněných ingrediencí. Přesto lze jejich tvůrce
v Československu s nutnou mírou zjednodušení rozdělit právě na disidenty a chalupáře. Ti první se
skrze obsah, tvrdohlavost i zásady museli s režimem potýkat, ti druzí s ním přistoupili na hru, aby se
‘jen’ mohli věnovat své zálibě, neměli potřebu odporovat.”17 Pro české historiky končí pojem
disident s příchodem svobody a demokracie. V určitém smyslu tento pojem pokračuje stále, avšak u
jiné komunity lidí: jejich cílem je vymezení se a vzdor v tom nejobecnějším smyslu a to nejen vůči
režimu, ale také vůči hudebnímu byznysu, společenským stereotypům nebo třeba mechanizmům
trhu s uměním. Některé komunity bojují za vytrácející se ideály sametové revoluce, porozumění a
solidaritu, jiné proti kapitalismu, rasismu, hlásají práva zvířat nebo se soustředí na feminismus.
Tyto subkultury vedou svůj boj stále a stále se drží formy fanzinu, i 29 let po sametové revoluci.
“Svého druhu disidenty jsou ale v těchto intencích i fotografové z pozdních nultých let, tvůrci
jednoho z nejnovějších druhů fanzinů. Své snímky přetváří v zinové sešity tištěné na levných
kopírkách - přestože jsou podle mnohých pouhým fetišem, hrstka autorů bere jejich tisk jako protest
proti povrchnosti vizuální komunikace v digitálním prostředí. Proti světu umění ovládaném egem a
marketingovými poučkami.”18 Právě xeroxový tisk z kopírek je pro zinovou estetiku typický. Tuto
estetiku do jisté míry formovala punková scéna a její DIY přístup: vznikaly obaly gramofonových
desek, které byly jak dílem amatérů, tak i vystudovaných výtvaníků. Například Jamie Reid vytvářel
koláže pro britskou kapelu Sex Pistols, Lider Streling pro kapelu The Buzzcocks. Autoři pracovali s
formou koláže, typografii často řešili vystřihováním a vlepováním písmen z novin (v případě
Jamieho Reida). Právě technika koláže byla přejata od britských pop-artistů, například od Richarda
Hamlitona, a objevovala se nejen na obalech alb, ale také v tehdejších fanzinech. Jedním z

16


HROCH, Miloš. Křičím: "To jsem já": příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost = I shout "That's
me!" : stories of the Czech fanzine from the '80s till now. PageFive, 2017, s. 25-28. ISBN
978-80-270-2942-6.
17
HROCH, Miloš. Křičím: "To jsem já": příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost = I shout "That's

me!" : stories of the Czech fanzine from the '80s till now. PageFive, 2017, s. 31. ISBN 978-80-270-2942-6.
18
HROCH, Miloš. Křičím: "To jsem já": příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost = I shout "That's

me!" : stories of the Czech fanzine from the '80s till now. PageFive, 2017, s. 33. ISBN 978-80-270-2942-6.
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nejznámějších byl britský fanzine Sniffin’ Glue, jehož zakladatelem byl Mark Perry, který jej
vydával od roku 1976. Obsahoval koláže, ručně nebo na stroji psané texty, fotografie z koncerů či
drobné ilustrace.

Tématu fanzinové kultury se věnuje kniha Notes From Underground od Stephena
Duncombe. Píše: “... udělejte si vlastní kulturu a přestaňte konzumovat to, co je pro vás vytvořeno.
Odmítněte věřit znalcům a politikům, kteří nás ujišťují, že zákony trhu jsou synonymem k zákonům
přírody. Zinová komunita pilně vytváří kulturu, jejíž hodnota není kalkulována jako profitující či
ztrátová na kontrolovaných stranách účetní knihy, ale je sestavená v okrajích, využívajíc kritéria
jako je kontrola, propojení a autenticita.”19

O současné úloze fanzinů píše Miloš Hroch v rozhovoru pro internetový magazín
nakladatelství 
Host, H7O: “Dřív měly donést co nejrychleji informace o koncertech, knihách nebo
demonstracích, dnes jsou spíš tmelem komunity — drží ji pohromadě. Stávají se z nich takové
dokumenty doby, černé skříňky pocitů a zážitků. Autoři i čtenáři jsou často jedni a ti samí, čtete cizí
ziny a píšete ten vlastní. Je v tom kus nostalgie, ale taky protest a touha vytáhnout z toho
nekonečného proudu podnětů, který se na nás valí z telefonů a obrazovek počítačů, to podstatné.”20
Říká také, že se fanzinová tradice drží v některých subkulturách více a v některých méně: například
hardcore-punkoví fanoušci jsou ve vydávání poměrně konzervativní, oproti fanouškům sci-fi, kteří
se již téměř výhradně přesunuli na internet a papírové podoby se dále nedrží.
V současnosti také dochází ke znovuobjevení zinů a jejich částečnému zahrnutí do populární
kultury. Jako o zinu se mluví například o publikaci Boys Don’t Cry vydanou společně s novým
albem 
Blonde amerického rappera Franka Oceana v roce 2016. 360 stránková plnobarevná
publikace na lesklém papíře obsahující fotografie od Wolfganga Tillamnse a Viviane Sassen, na
které Ocean spolupracoval s dalšími představiteli rapové scény, například Kanye West, A$AP

19

”... make your own culture and stop comsuming that which is made for you. Refusing to believe the pundits

and politicans who assure us that the laws of the market are synonymous with the laws of the nature, the
zine community is busy creating a culture whose value isn’t calculated as a profit and loss on ruled letger
pages, but is assembled in the margins, using criteria like control, connection, and authenticity.”
DUNCOMBE, Stephen. Notes from underground: zines and the politics of alternative culture. New York:
Verso, 1997. ISBN 978-185-9848-272.
20
HROCH, Miloš. Neumíte na nic hrát? Vydávejte fanzin!. H7O [online]. 2017, 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné
z: http://www.h7o.cz/neumite-nic-hrat-vydavejte-fanzin/
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Rocky nebo Tyler, the Creator však nese označení zine spíše jako reklamu.21 Mnohem více se zinu
blíží publikace It Could Be Love vydaná kapelou The xx v roce 2017. Dvaceti čtyř stránkový sešit
obsahuje fotografie od Alasdair McLellana a vyšel v nákladu 1000 kopií, cena za jeden výtisk byla
stanovena na 35 dolarů. Vzhledem k faktu, že byla publikace vyprodána se očividně jedná o
fanoušky vyhledávané zboží. “Generace, která by mohla vyvíjet nová, společensky významná řešení
na frontě elektronického rozhraní, se místo toho uchyluje k romantické nepraktičnosti. V jejich
rukách fotozin namísto funkce necenzurovaného, neziskově orientovaného a často výrazně osobního
média s možností vnést víceméně jakýkoliv obsah různými formami, již formát nabízel v 80. nebo
ještě 90. letech v USA, představuje v době 4chanu pevně ohraničený obrazový žánr s mezinárodně
poměrně mohutným a unifikovaným hlavním proudem.”22

Obrázek 4. Regál v obchodě s časopisy Boys Don’t Cry, Frank Ocean, 2016
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CAMPBELL, Graeme. Here’s a Look Inside Frank Ocean’s ‘Boys Don’t Cry’ Magazine. High Snobiety

[online]. 2017, 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z:
https://www.highsnobiety.com/2016/12/29/frank-ocean-boys-dont-cry-magazine/
22
NANORU, Michal a Pavel TUREK. Křičím: "To jsem já": příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost
= I shout "That's me!" : stories of the Czech fanzine from the '80s till now. Praha: PageFive, 2017. ISBN
978-80-270-2942-6.
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1.3 Self-publishing

V Československu a dalších zemích za Železnou oponou se pro self-publishing používalo
slovo 
samizdat. Jednalo se o amatérskou kopii knihy, časopisu, případně jiného literárního díla,
které se z politických důvodů nedostalo do oficiální distribuce. Případně z ní bylo staženo, nebo
bylo vydáno v nedostatečném množství výtisků. Tato díla byla kopírována ručním přepisem, na
psacích strojích přes takzvané “kopíráky” nebo přefotografováním a následným zvětšením
jednotlivých stran. Samizdat nemusel mít nutně politický obsah, oproti fanzinu však měl politický
rozměr.
Do českého jazyka se self-publishing překládá jako samovydavatelství, složitěji “vydávání
knih vlastním nákladem”. Self-publishing dosáhl největšího rozvoje v devadesátých letech
dvacátého a nultých letech dvacátého prvního století, kdy došlo k rozšíření digitálních tiskáren: tedy
tiskáren, které umožňují tisk přímo z počítače. Oproti ofsetovým strojům a dalším technologiím
zaměřeným na tisk a výrobu knih, jejichž výhody jsou cíleny na velkou produkci v řádech stovek a
tisíců kusů, digitální tiskárny jsou stejně nákladné v jednotkách, desítkách i stovkách kusů.
Autor-samovydavatel se nemusí potýkat s oficiálními vydavateli, do jejichž produkce je většinou
nesnadné se dostat a může si zajistit výrobu a distribuci svého díla sám. V případě vydávání
beletrie, průvodců nebo naučné literatury se autoři často obrací na některou z firem, které se
vydavatelskou službou zabývají. Tyto firmy zajišťují samovydavatelům kompletní produkční
služby od grafické ůpravy, korektury textů, sazby v DTP programech, přidělení ISBN, až po tisk a
vazbu samotné knihy. S firmami, které se této produkční práci věnují je většinou spojen pojem
Print On Demand, neboli tisk na vyžádání: publikace přichází do výroby až ve chvíli, kdy má
jasného kupce. Ten si tedy knihu objedná i přes to, že v tu chvíli ještě fyzicky neexistuje a výroba
proběhne až po objednávce. Většinou je však tak rychlá, že je vyrobena a odeslána do druhého dne.
Zákazníka se to tedy nikterak nedotkne. Tisk na vyžádání má výhodu v tom, že nemusí držet knihy
skladem do doby, než se prodají. Výroba kusových nákladů sice může být nákladnější, autor se však
vyhýbá riziku, že se knihy neprodají. Print On Demand však není příliš vhodný pro vydávání
výtvarných knih či zinů, které mají většinou jasnou cílovou skupinu, prodávají se na specifických
místech a mají omezený náklad.
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Výhodou self-publishingu je, že knihu prodává a distribuuje sám autor, což značně snižuje náklady,
které se promítají do finální ceny knihy. Zaběhnutá nakladatelství se také většinou zdráhají vydávat
prvotiny neznámých autorů, jelikož se těžko navrací náklady na jejich výrobu. Autor také není
limitován rozsahem díla, může tedy vydat jak krátkou povídku, tak i několik set stránkovou knihu,
bez ohledu na ediční plán nakladatelství. Výsledná podoba knihy je tedy limitována pouze
technologickou a finanční stránkou, kterou si autor musí vyřešit sám. Nevýhodou je právě výše
zmíněná nutnost sto procentního finančního krytí výroby knihy. Autor si také sám nese
odpovědnost za propagaci („… you can't sell a book if no one knows it exists.“23), prodej či
případnou distribuci knihy a veškeré kroky spojené s její přípravou (což zároveň nemusí být nutně
chápáno jako nevýhoda).

23

CARNOY, David. How to self-publish an ebook. Cnet[online]. 2012 [cit. 2018-02-12].
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DISTRIBUCE, VELETRHY
Vzhledem k faktu, že většina fanzinů se týká určité komunity, podstatná část výtisků se

rozdá, prodá nebo vymění uvnitř komunity. Velmi často se jedná o poměrně uzavřené subkultury
spojené s okrajovými hudebními styly. Distribuce často probíhá přímo na koncertech.
Výtvarné ziny či publikace se naopak často vystavují a prodávají na nejrůznějších book fairech
,
tedy knižních veletrzích, zaměřených na autorské knihy. Jedním z největších a nejznámějších je
například veletrh Offprint konající se každoročně v Paříži (ve stejnou dobu jako Paris Photo
)av
Londýně. Vystavující/prodávající však prochází kurátorským výběrem a většina stánků je spíše
zastoupení nakladatelství, než self-publisherů. Podobné veletrhy se konají i v dalších evropských
metropolích, například vídeňský Vienna Photobook Festival. V Česku se také nabízí několik
příležitostí k vystavování a prodeji publikací. V roce 2015 a 2016 proběhl Prague Zine Fest
,
bohužel už nenásledovaly další ročníky. V Táboře se koná každé září festival Tabook, v Olomouci
zase 
Litr
, knižní veletrh autorských a uměleckých publikací. Existují i menší fanzinové veletrhy či
festivaly pořádané přímo jejich tvůrci. Často jsou také pořádány menšími DIY vydavatelstvími,
například 
DIY Zine Fest konaný střídavě v Brně a Olomouci, který pořádá komunita kolem
vydavatelství Coffee Breath Records.

Velmi dostupná forma mezinárodní (nekomerční) prezentace malonákladových autorských
publikací je projekt Zines of the Zone. Jedná se o putovní knihovnu, do které autoři zasílají své ziny
zaměřené na fotografii, kolektiv Zines of the Zonesje vystaví, zdokumentuje a katalogizuje.
“V žánru fotografie je fenomén malonakladatelství uměleckým trendem, který za poslední dekádu
zažil obrovský boom. Obchází zavedené cesty publikovaní a nejen že nabízí fotografie k prohlížení,
nýbrž využívá knihu jako médium v její základní formě. Vzhledem k tomu, že jsou tyto projekty
vytvářeny v limitovaném nákladu za dostupnou cenu, jsou předmětem zájmu mnoha sběratelů,
nezřídkakdy jsou záhy vyprodány a nedostupné. Proto jsme dostali nápad vytvořit knihovnu.”24
Cílem autorů tohoto projektu je prezentovat ziny v jejich fyzické podobě, kvůli které vznikaly,
24

“In the field of photography, the self-publishing phenomenon is an artistic trend that has known an amazing

boom in the past decade. It by-passes the established circuits of publishing and does not only offer pictures
to look at, but uses the book as a media in itself. As these objects are produced in limited copies and as they
are sold at an affordable price, they catch the attention of many a collector and appear to be quickly sold out,
out of reach. Considering this, we had the idea of creating a library.”
About. Zines of the Zone [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z:
http://www.zinesofthezone.net/pages/about/
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nikoliv jako dokumentaci v elektronické formě. Během roku 2014, kdy tento projekt vznikl,
navštívili jeho autoři 30 evropských zemí a uspořádali 70 výstav jejich sbírky, která se během
ročního putování rozrostla na 750 publikací. Výstavní činnost necílí pouze na galerie, ale také na
různá komunitní centra, univerzity, squatty, bary a podobné, kulturně zaměřené prostory. “Věříme v
DIY jako způsob ekonomické, sociální a politické emancipace.”25 Do projektu se může zapojit
každý autor pouhým zasláním přihlášky a jednoho výtisku autorské knihy.

Obrázek 5. Expozice Zines of the Zone ve francouzském městě Arras, 2015,

Fotografickým knihám se také věnuje například slovinský blog The Angry Bat - nice
photobooks
, jehož autor sbírá a dokumentuje fotografické publikace jak etablovaných, tak i
neznámých autorů. Oproti Zines of the Zone probíhá veškerá prezentace pouze na internetu a to
formou fotografií, nebo videa listování knihou. Autor Matej Sitar se zaměřuje spíše na technicky

25

“We believe in DIY as a mean of economical, social and political emancipation.”

About. Zines of the Zone [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z:
http://www.zinesofthezone.net/pages/about/
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kvalitní publikace než na zinové sešity. Svou knihu k prezentaci mu může opět zaslat jakýkoliv
autor.26

Podobně jako The Angry Bat funguje také organizace Self Publish, Be Happy. “Self Publish,
Be Happy byla založena roku 2010 Brunem Ceschel, aby propagovala novou generaci fotografů a
samonakladatelů. Skrze své aktivity v publikační činnosti, kurátorství výstav a pořádání událostí
pomáhá propagovat fotografickou kulturu po celém světě.”27 Na svých webových stránkách a
sociálních médiích, kde má přes 100 000 odběratelů, sdílí zaslané fotografie nebo publikace. Autoři
webu také spolupracují s většími organizacemi jako například Foam, Aperture nebo Tate Modern
.

Prodej publikací není nutný pouze v rámci festivalů. V Česku se jím zabývá i několik
knihkupectví a galerijních bookshopů zaměřených (mimo jiné) na autorské a malonákladové knihy
a ziny. Jsou jimi například pražský obchod Page Five, který je zároveň nakladatelstvím a
pořadatelem festivalu ilustrace Lustr. Page Five má v Praze aktuálně dvě pobočky. “Naším cílem je
skrze vydavatelskou činnost podpořit tvorbu mladých autorů a kulturních aktérů a tím se přímo
podílet na propagaci místního kulturního prostředí v Čechách a zahraničí.”28 Dalším prodejcem
autorských publikací je například knihkupectví Artmap s prodejnami v Praze a v Brně, nebo na
podzim roku 2017 nově vzniklý Litrshop v Olomouci. Artmap i Page Five mají také vlastní eshop,
na kterém jsou publikace k dostání. Nevýhodou prodeje knih v knihkupectví je nutnost připočtení
obchodníkovy marže, což zvedá cenu publikace. Ta se může pohybovat kolem 30% z ceny knihy.
Zvýšení ceny je však vykoupeno dostupností zboží mnohem širšímu okruhu zájemců, než je tomu v
případě přímého prodeje, přes vlastní webové stránky, nebo ve stánku na veletrhu.

26

About. The Angry Bat [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: http://theangrybat.tumblr.com/
“Self Publish, Be Happy was founded by Bruno Ceschel in 2010 to promote a new generation of

photographers and self-publishers. Through its activities in publishing, the curation of exhibitions and events,
and education it has helped to support photography culture around the world.”
Information. Self Publish, Be Happy [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z:
http://selfpublishbehappy.com/information/
27
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Jsme Page Five!. Page Five [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: http://pagefive.com/content/4-o-nas
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3. FOTOGRAFICKÝ ZINE V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
“Čistě fotografické ziny jsou v českém prostředí velmi mladé médium, jejich soustavné
tvorbě se věnuje nevelká skupina tvůrců. Kromě výjimek bychom pro ně nenašli předchůdce a
předobrazy ani v předrevolučním soustředění samizdatu, ani v devadesátých letech. Staly se až
doménou generace nového milénia, která je plně uvyklá tekuté obrazové kultuře. V tvorbě
fotografického zinu se u ní potkává vzdor vůči nekonečné cirkulaci obrazů v digitálním prostředí s
nostalgií po analogové době, kterou přitom nezažila.”29

Navzdory samizdatové a fanzinové tradici se v českém prostředí fotoziny do nultých let až
na pár výjimek neobjevily. Za výjimky lze podle Michala Nanoru a Pavla Turka, autory článku o
fotozinech Na útěku v žabkách a gentrifikace kancelářských potřeb v knize o českých fanzinech
Křičím: “To jsem já”, označit dva autory před rokem 1989: Tomáše Vážana a Otu Nejedlého.
Jejich samizdaty-fanziny byla alba na fotografickém papíře a byly věnovány například reportáži z
koncertu nebo dokumentaci výstavy. Další možnou výjimkou je pak práce anonymních fotografů,
kteří společně vydali sedmdesáti pěti strannou reportáž ze sovětské okupace v srpnu 1968 a
šedesátistránkovou reportáž z pohřbu Jana Palacha: Jan † 10.1. 1969. Jejich politické zaměření a
tehdy i nelegálnost je však řadí do disidentských samizdatů. Blíže k zinu jsou až tři publikace
Vladimíra Bosáka tištěné na xeroxu v Kalifornii v roce 1990. Autoři článku pozdní nástup fotozinů
odůvodňují finanční nákladností předrevolučních fotografických reproduckí a porevolučním
důrazem na kvalitu. “...současná zinová vlna do Česka přišla až vedle svatebních knih ze
Slevomatu.”30 Karel Veselý o znovuoživení zinové tvorby píše: “Z informačního přetížení se
zrodilo delirium, touha opustit alespoň na chvíli svět nekonečných možností a zase držet v ruce
něco, co není jen virtuální. Co ve všech ohledech skutečně existuje, dá se to zasunout do knihovny a
nemůže to skončit třeba jedním nešikovným zmáčknutí klávesy DEL. V hudbě to lidem taky došlo a

29

NANORU, Michal a Pavel TUREK. Křičím: "To jsem já": příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost

= I shout "That's me!" : stories of the Czech fanzine from the '80s till now. Praha: PageFive, 2017, s. 190.
ISBN 978-80-270-2942-6.
30
NANORU, Michal a Pavel TUREK. Křičím: "To jsem já": příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost
= I shout "That's me!" : stories of the Czech fanzine from the '80s till now. Praha: PageFive, 2017, s. 194.
ISBN 978-80-270-2942-6.
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začali se vracet k vinylům a kazetám; papírový fanzin je vlastně obdobná připomínka, že reálné je
to, čeho se můžeme dotýkat.”31

31

VESELÝ, Karel. Křičím: "To jsem já": příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost = I shout "That's

me!" : stories of the Czech fanzine from the '80s till now. Praha: PageFive, 2017, s. 12. ISBN
978-80-270-2942-6
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3.1 Foto-zinová nakladatelství a kolektivní tvorba

Zinovou tvorbou se často zabývají kolektivy, které vytváří časopisy, jež propojují
nejrůznější literární styly s ilustrací, grafickým designem či fotografií. Ty jsou povětšinou vydávány
svépomocně nebo pod nějakým z malých nakladatelství. V posledních letech se však díky
přibývajícím bookshopům dostávají do širšího podvědomí. V roce 2012 například vyšly dvě čísla
časopisu 
Mamka, na ten v roce 2017 navázaly dvě čísla časopisu Taťka. Oba časopisy dělí od jejich
vzniku 5 let a liší se jak redakcí, tak i zastoupenými autory. Formálně i obsahově si jsou však velmi
podobné: barevná, minimalisticky laděná obálka sešitá sponkami zepředu, nikoliv zboku, jak je u
vazby V1 běžné, jednoduchá grafika i sazba a obsah, ve kterém převládá literární část na tou
vizuální. Tyto časopisy sice nejsou zaměřeny na fotografii, avšak se jí ani nevyhýbají: stejně jako
ilustraci. Od roku 2010 vychází kulturní čtvrtletník Pižmo, který obsahuje 8 stran formátu A5 a
plakát. Ten má klasickou formu fanzinu a prodává se za cenu kolem 15 Kč. V září roku 2017 a
únoru 2018 vyšla první dvě čísla zinu 
MaZineRie. Oproti Pižmu, které je zařaditelné spíše mezi
fanziny má přesah do umělecké tiskoviny: je tedy něčím mezi fanzinem a autorským zinem. Věnuje
se dvěma světům: hardcore punku a uměleckému prostředí. Autorka Marie Fišerová alias Ma Rie
vydala první číslo jako svou bakalářskou práci na ateliéru fotografie Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně. Uvádí ho slovy: “První číslo MaZineRie. Zrozeno naprosto punkovým způsobem v
absolutně nepunkových podmínkách. Spojením dvou světů, vztahem mezi uměním a hardcore
punkem. Člověkem s světem. Bakalářskou prací a podzemní literaturou.”32 Zahrnuje rozhovory,
reportáže, poezii, prezentaci výtvarného umění, úvahy a další obsah, který se do objemu 60 stran
vejde. Není ale tvořen pouze autorkou, nýbrž je otevřený jakýmkoliv přispěvatelům: “V dalším
čísle určitě ocením každého, kdo by také rád přispěl. Sloupky, recenze, rozhovory, básně, art,
whatever. Můj email je ti otevřený!”33 Tyto fanziny jsou tištěny černobíle v nákladu 150 (první
číslo) a 200 kusů (druhé číslo). Koláže, překrývající se fotografie, texty psané ručně nebo na
počítači, ilustrace a další znaky tento fanzine zařazují do punkové estetiky, která je však řízena
rukou člověka, který má zřetelnou zkušenost s přístupem využívajícím těchto prvků k vytvoření
vizuálně přitažlivého estetického celku a nikoliv punkového zmatku.

32
33

FIŠEROVÁ, Marie. Úvod. MaZineRie. 2017, 2017(1), 1.
FIŠEROVÁ, Marie. Úvod. MaZineRie. 2017, 2017(1), 1.
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Fotografii se věnoval kolektivní zine Spiritual Accidents, který vznikl ku příležitosti
skupinové výstavy v tetovacím salónu Tribo v roce 2012. Jeho kurátory byla Iveta Schovancová a
Matěj Pavlík, tehdejší studenti fotografie na VŠUP. Zastoupeni byli autoři, kteří se svépomocnému
vydávání autorských zinů věnovali: Štěpán Adámek, Peter Fabo, Ondřej Fišer, Petr Hlaváček, Petr
Horký, Pavlína Jindrová, Filip Kunc, Matěj Pavlík, Johana Pošová a Iveta Schovancová.34 Zde
zastoupená Johana Pošová vydala téhož roku pod hlavičkou nakladatelství House of Cards zine
Knedlíky 
věnující se, jak název napovídá, české kulinářské specialitě, knedlíkům.

Pod fotografickým nakladatelstvím BFLMPSVZ vznikl v rámci Uniego festivalu v roce 2017
časopis 
Unizin. Ten prezentuje fotografie studentů institutu Tvůrčí fotografie Slezské univerzity v
Opavě. Právě pod BFLMPSVZ již vyšlo více fotografických zinů a publikací. Například Stay High
od Stanislava Břízy, který fotografoval na londýnských rave večírcích a klubech. K práci používal
staré kompaktní fotoaparáty s nízkým rozlišením, od 0,3 do 2,1 megapixelů, které daly výsledným
obrazům specifickou estetiku digitálního šumu. Dalším příkladem zinové produkce tohoto
nakladatelství je Mju.name. Jedná se o společné dílo čtyř autorů, jehož pojítkem se snapshotová
estetika daná použitím totožného fotoaparátu, legendárního kinofilmového kompaktu Olympus Mju
(Stylus Epic).35

Nakladatelství a tiskárna Kudla Press (Kudla Werkstatt) se sice nespecializuje přímo na
fotografické knihy, v Česku však představuje poměrně jedinečný přístup k tisku a výrobě zinů.
Lukáš Parolek, který Kudla Press provozuje, je jedním z mála českých výtvarníků, který se věnuje
risografii, tedy tisku na duplikátoru od japonské firmy Riso. Ten pracuje na podobném principu jako
ofsetový stroj, avšak tiskovou matricí není plech, nýbrž termofólie nalepená na tiskovém válci. Ta
snižuje nákladnost i kvalitu tisku, což výstupu dává specifický vzhled. Tiskárna při každém
průjezdu papíru natiskne pouze jednu barvu, další barva lze tisknout až po výměně tiskového válce
a matrice. Soutisk více barev se u každého archu liší v řádech milimetrů, každá strana tak vypadá
trochu jinak. Původní použití Risografu nepočítalo s tiskem jemné grafiky: byl vytvořen pro tisk
desítek až tisíců kusů návodů, skript nebo formulářů, proto nenabízí příliš velké rozlišení. V tomto
studiu byly vytištěny fotografické publikace například pro Martina Prudila (Where It Breaks, 2014)
34
35

Spiritual Accidents. Jlbljt [online]. 2012, , 1 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: https://old.jlbjlt.net/event/8943.html
O nás. BFLMPSVZ [online]. , 1 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: http://www.bflmpsvz.com/about
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nebo Kateřinu Držkovou (Albena, 2015, zde byly tisky z risografu kombinovány s klasickým
CMYK ofsetem). Studio Kudla Press také produkovalo tři čísla Guide Zine. Každé z čísel je
věnováno několika graffiti writerům/taggerům, přičemž každý z nich má vlastní kapitolu, která
obsahuje fotografie jeho prací. Některé z nich jsou zdokumentovány i v průběhu, je zde tedy
vyobrazen proces malby autorova tagu. Fotografická dokumentace graffiti/tagů je velmi
specifickým fotografickým žánrem, který se ve většině případů nezaobírá jakoukoliv estetizací,
přesto však nese specifický styl. V něm bývá patrný kontext díla: plechové ploty, betonové stěny
vyloučených městských lokalit, špinavé podchody, monotónnost hluchých městských ploch. Guide
Zine 
nabízí vhled do vzniku díla v monochromatických reprodukcích vytvořených duplikátorem,
který nepřináší “krásné” díla světového, dnes již mainstreamového street-artu, nýbrž syrovou
estetiku ulice postsocialistického velkoměsta.36 Nutno podotknout, že novodobé využití duplikátorů
z devadesátých let se stalo trendem ve vydávání zinů a tisku grafik v rámci celé Evropy a USA.
Vznikly tak tiskárny a vydavatelství, které se podobně jako Kudla Press věnují experimentování s
risografií: například slovenský Risomat, londýnský Ditto Press, Riso Cluba řada dalších.
Studio 
Kudla Press částečně produkovalo také poměrně úspěšný zine Pajzle (2013). Část z
něj je vytištěno na risografu, část v profesionální tiskárně, část na MěÚ v Luhačovicích. Autoři
grafické koncepce a úpravy jsou Marek Ehrenberger a Zula Jura, obsah vychází z webu
zapraszamynazurek.com. Ten se věnuje kultuře českých pajzlů a lidové gastronomické tvořivosti.
Autoři čerpají z kuchařských knih, příručky jógy a několika webových stránek, z těchto zdrojů si
také přebrali nějaké z použitých fotografií. Zine Pajzle obsahuje recepty na obložené talíře ve
studené kuchyni, míchané nápoje, fotografickou reportáž z kuchyně jídelny a adresy nejlepších
pražských pajzlů. V poslední kapitole autoři popisují správný způsob vyvolání zvracení podle
příručky jógy. V roce 2014 byla publikace oceněna jako nejlepší autorská kniha v soutěži
Nejkrásnější české knihy pořádané Památníkem národního písemnictví, od té doby se dočkala již
třetího dotisku.

36

Kudla Press. Kudla Werkstadt [online]. , 1 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: http://kudlapress.tumblr.com/
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V této kapitole jsem zmínil ziny, které vyšly mimo jiné v různých ateliérech fotografie
uměleckých fakult napříč Českou Republikou. Právě studenti uměleckých fakult (stejně jako
členové různých hudebních subkultur) jsou často hybateli zinového dění. Prostředí školy je spojuje
a stmeluje do redakčních kolektivů napříč obory. Beze sporu vyšlo (a vychází) mnohem větší
množství kolektivních zinů. Často se však rozdají, či prodají napříč komunitou a nejsou
prezentovány na internetu nebo jiných zdrojích, proti nimž se často svou formou vymezují. Z dat
vydání různých zmíněných zinů je také zřetelné, že médium nízkonákladové publikace není
přežitkem, nýbrž stále aktuálním a využívaným prostředkem. Velmi typickým jevem je také
zakládání zinových nakladatelství aktivními tvůrci, jako je například výše zmíněný Kudla Press
založený Lukášem Parolkem, BFLMPSVZ založené studenty Institutu Tvůrčí fotografie, nebo
nakladatelství 
67/76 od Petra Hlaváčka či Putzfrau Enterprise od Václava Tvarůžka. Poslední dva
zmínění tvůrci ve svých nakladatelstvích vydávají převážně vlastní ziny, občas však zaštítí i
publikaci od jiného autora. Hlaváčkovi a Tvarůžkovi, jako nejvýraznějším českým tvůrcům
fotografických zinů, se věnuji v další kapitole.

Obrázek 6. MaZineRie #2, Marie Fišerová, 2018
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Obrázek 7. Stay High, Stanislav Bříza

Obrázek 8. Albena, Kateřina Držková, 2015
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Obrázek 9. Guide Zine 3, 2017
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3.2 Petr Hlaváček a Václav Tvarůžka

Českým průkopníkem novodobých fotozinů je Petr Hlaváček, který mimo jiné inspiroval i
další tvůrce k tvorbě nízkonákladových publikací: například Václava Tvarůžku nebo Jana Kašpara.
Poslední zmíněný se oproti Hlaváčkovi a Tvarůžkovi tvorbě zinů podle jeho vlastních slov již však
příliš nevěnuje: “Nemám už potřebu fotit. Zjistil jsem, že si vybírám podobné motivy stále dokola:
ruce, psy zavřený v autě, podělaný auta a tyhle blbosti. Vidím to a hned jdu blíž. A pak zjišťuju, že
to je zase ta samá fotka.”37 Ve většině ze svých fanzinů se Kašpar věnoval záznamu cest s
kapelami, ve kterých hrál.

Petr Hlaváček, člen několika královehradeckých kapel, se ke své fotozinové tvorbě dostal
skrze své zaujetí tvorbou Wolfganga Tillmanse, snapshotovým blogem Tiny Vices spravovaným
Timem Barberem nebo zinovou tvorbou vycházející z kalifornského nakladatelství Hamburger
Eyes 
či newyorského nakladatelství Seems. V roce 2008 založil společně s Dorou Dernerovou a
Matějem Pavlíkem zine Repetitivní beaty, který vyšel v nákladu 20 výtisků a kvůli kterému si
Hlaváček koupil i vlastní tiskárnu. Jeho první vlastní zine vyšel souběžně s Repetitivními beaty a
obsahoval fotografie z cest po Číně: “Všechny výtisky jsem následně ztratil na koncertu někde na
Miladě…”38 V dalších zinech se však nutně nedrží snapshotové estetiky neestetizovaného
dokumentu, ale experimentuje i se samotným médiem zinu. Pro jeden zine přefotografoval módní
časopis 
Purple Fasihon, jehož dvojstrany natiskl na nové dvojstrany, čímž přetransformoval luxusní
periodikum na po technické stránce nepovedený časopis. “Někdy vyvolám ‘fotky z vejletu’, někdy
zas deset fotek trička a někdy udělám soubor fotek, jejichž interpretace je volnější a záleží víc na
divákovi, jak s nimi naloží. Nekladu si žádný pravidla. Jednou jsem dělal výstavu a vytiskl k ní asi
50 fotek a koláží na A3 papíry. Ten štos papíru jsem provizorně sepnul binderem na straně, aby se s
ním dalo líp manipulovat po bytě. Jak to mám v ruce, tak tím listuju a najednou bang! Druhej den
jsem to svázal a pojmenoval ‘History Feed’, kde spojnicí mezi fotkama jsem byl snad jenom já jako
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jejich tvůrce. Dalo mi to přesně tu svobodu, kterou jsem v tu chvíli potřeboval a teď jsem udělal
‘History Feed 2’ s podobným konceptem. Baví mě věci uvést do pohybu a pak je pozorovat. Když si
žijou svým vlastním životem, je to skvělý. Povětšinou netvořím ucelený sety. Nit, která spojuje
jednotlivý fotky, se může linout kdekoliv.”39
Hlaváček používá technologické vady dané xeroxovou technologií jako součást obrazového
vyznění, dobrovolně tak pracuje s chybovou estetikou: často také záměrně využívá starých tiskáren
pro jejich specifickou tiskovou nekvalitu.40 “Nezajímá mě superdrahá publikace na designovým
papíře s netradiční vazbou, která ve finále postrádá obsah. Rozplývat se nad kvalitou provedení a
potom ji jen tak prolítnout, protože vlastně není důvod zkoumat obsah, je nesmysl. Navíc si takovou
publikaci nemůže každej dovolit. U zinů za pade je to něco jinýho, navíc to není masovka. Nedělám
to kvůli penězům. Nepotřebuju, aby to vydělávalo, a když tak jenom na sebe.”41 Dotýká se tak
cenové otázky, která podstatně odlišuje zine od klasické autorské publikace. V článku pro časopis
Fotograf říká: “Poslední dobou volím úplně nejjednodušší formy zinů nebo knížek. Podle definice
knihy na Wikipedii je totiž kniha i přeloženej arch papíru.”42 Miloš Hroch, autor článku, dodává, že
jednoduchostí vazby a celkové formy jeho publikací se snaží nezastírat vizuální informaci. Své ziny
často vydává i ve velmi malém nákladu do deseti výtisků.43

Václav Tvarůžka se k výše zmíněné chybovosti xeroxových tiskáren staví opačně:
“...digitální kopírky přes všechnu jeho snahu a pečlivost nikdy nepřenesou kvalitu snímků tak, aby
mohl být jako fotograf spokojený. Tu propast ovšem nelze přeskočit bez větších investic, jež by ziny
formálně přiblížily knize.”44 Václav Tvarůžka je oproti Petru Hlaváčkovi studentem fotografického
ateliéru na pražské FAMU. Zde v průběhu studia zpracoval celou řadu zinů, například Zero Years
.
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Ten obsahuje fotografie z jeho předvysokoškolského období: intuitivně zaznamenával večírky,
zkoušky a koncerty začínajících kapel nově vznikající hudební scény okolo ostravského labelu
Mamamrdamaso. Fotografie nevznikaly s cílem následného publikování, toho se jim dostalo až o
pět let později, kdy část z nich ukázal tehdejší vedoucí ateliéru Lucii Nimcové.45 Výsledný zine se
graficky drží punkové estetiky: obálka vznikla koláží s ručně psaným názvem, obsah publikace je
tvořen barevnými fotografiemi “na spad” (v angličtině se u fotozinů používá pojem full bleed
)a
jsou doplněny autenticky amatérskými ilustracemi černou fixou. Fotografie jsou typické
snapshotovou estetikou, použitím vestavěného blesku, obsahově vypovídající o divokosti tehdejší
ostravské hudební scény.
Právě snapshotové estetiky, trashové street fotografie a full bleed sazby se Tvarůžka drží v
naprosté většině svých zinů, ať už se týkají hudební scény, života ve městě nebo jeho cest po USA.
Ve 28 stránkovém zinu ABCDEF publikoval portréty lidí na ulici, které fotografoval s vědomím
portrétovaných (jedná se tedy o částečně stylizované portréty) společně se snapshoty z večírků. Je v
něm také vyobrazeno nalezené pouliční zátiší, fotografie reprodukcí dětských kreseb, zarámované
fotografie cizího páru a fotografie televize, která promítá krbové zátiší s plápolajícím ohněm na
regionální moravskoslezské TV stanici 
POLAR TV. Tvarůžka se ziny nepracuje jako s klasickou
knihou: zine je zaplněn fotografiemi včetně prostoru předsádek, tiráž je často psaná ručně a
obsahuje pouze název, odkaz na autorovy webové stránky, případně odkaz na autorovo
nakladatelství 
putzfrauenterprise.tumblr.com. Právě dodatečný zásah do vytištěného zinu je zřetelný
například i u sešitu Vyliž mi prdel. Ten na několika stranách ilustroval nebo doplnil komentářem: ze
strojové kopie tak vytvořil unikátní exemplář. Vyliž mi prdel je opět poměrně volně poskládaný zine
kombinující snapshotové fotografie z nočních ulic a barů, přefotografované stránky zápisníku a
dětských ilustrací, nalezená zátiší, nebo třeba autorovu intervenici ve veřejném prostoru, kterou
doplnil sousoší z období socialistického realismu.

Hlaváček i Tvarůžka využívají zinu podobně, jako ostatní lidé využívají blogy nebo sociální
sítě: jejich fotografická alba jsou však hmotného charakteru. Oproti těm fotoalbům, které známe z
dob analogové fotografie, složených z minilabových fotografií formátu 9x12 cm, je jejich autorský
přesah větší, než pouhé rozčlenění dobrých - tisknutelných a špatných - netisknutelných fotografií. I
45
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když často nepracují s jedním fotografickým žánrem nebo konkrétním konceptem, výběr pořadí
fotografií je často určen náhodou, jejich tématem je deníkový záznam zažitého a výpověď o jejich
“životě na Zemi”, často prezentovaný s nadsázkou nebo kritickým nadhledem, který se doplňuje s
nepřikrášleným syrovým stylem jejich fotografií. Ten koresponduje i s jejich hudebním vkusem
(oba jsou členové kapel) a zřejmě i životním stylem. Právě hudební vkus je v tomto případě
společným pojítkem a zřejmě i jakýmsi podněcovatelem k DIY tvorbě zinů. Hudbou a
fotografickými ziny se také zabývá například Magdaléna Manderlová, která v rámci turné se svým
hudebním projektem moin moin nasbírala fotografický materiál pro svůj zine s názvem 04/16
.
Oproti Tvarůžkovi a Hlaváčkovi se však jedná o poněkud odlišný hudební styl, což se podepisuje i
na charakteru fotografií a zinu.

Obrázek 10. Hamburger Eyes No.32
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Obrázek 11. Deaf, Dumb and Blind, Petr Hlaváček, 2015

Obrázek 12. ABCDEF, Václav Tvarůžka
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Obrázek 13. Vyliž mi prdel, Václav Tvarůžka
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4. FOTOGRAFICKÉ KNIHY NA ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE

Tvorba autorských fotografických knih a zinů probíhá i na ARF. Mimo celé řady
samostatných prací studentů vyšlo také několik kolektivních fotografických publikací. Za
posledních 10 let vyšel výroční sborník Osmnáctá sklizeň (2016), který vyšel k osmnáctému výročí
založení ARF, dále vyšel zine Photogether No.1. Ten zahrnuje 12 tehdejších studentů, nyní již
absolventů, každý má přidělenu jednu dvojstranu. Právě malý rozsah stran a černobílý tisk dává
publikaci minimální výrobní náklady, funguje však spíše jako teaser k dohledání pokračování
zobrazených útržků souborů: mnozí z vyobrazených jsou například prezentováni pouze jednou
fotografií ze souboru. Zine byl určen k prezentaci ARF a Photogetheru. Natištěn byl v 500 kopiích.
Náklad 
Osmnácté sklizně byl 300 kusů, což také vypovídá i o jejím odlišném charakteru a cílové
skupině, pro kterou je určen. Na více než 100 stranách je zde prezentováno 26 studentů a absolventů
a mnozí z nich jsou prezentováni více než jedním souborem. Svou formou je vytvořen jako kniha,
nikoliv jako nízkonákladová publikace.
V průběhu mého studia vznikaly další 3 skupinové ziny, ty se však nedostaly do výroby
kvůli nedostatku financí. Když jsem se pohyboval okolo zrodu jednoho z nerealizovaných
kolektivních zinů, vyvstala otázka, na které se zúčastnění nedokázali shodnout: vyrobit malé
množství kvalitních barevných publikací, nebo raději velké množství černobílých? Barevné a
kvalitní byly vnímány jako reprezentativnější, kvůli nízkému nákladu však mají mnohem menší
potenciál k oslovení publika. Jedna z těchto publikací měla prezentovat výběr klauzurních prací za
uplynulý rok, druhá byla společným dílem v rámci ateliérového cvičení jednoho z ročníků. Poslední
navazovala na zine Photogether No.1 a byla vytvořena tehdejším studentem Filipem Beránkem a
grafikem Davidem Kelovským.
Samotných autorských fotografických publikací vzniká každoročně na ARF několik desítek,
avšak málokdy v nákladu, který je schopen oslovit širší publikum než pouze úzkou skupinu lidí,
která se zúčastní obhajob, nebo navštíví výstavu prací (ať už klauzurních nebo diplomových), pro
jejichž zadání vznikly. V posledních letech vyšlo jen velmi málo diplomových fotografických knih
v nákladu vyšším než 20 kusů, což je, vzhledem k celkovému počtu odevzdaných knih, poměrně
minimální množství. U fotografických publikací odevzdaných v rámci plnění klauzurních prací a
ateliérových zadání se jedná ještě o mnohem ojedinělejší jev. Jako self-published fotografickou
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knihu vydanou ve větším nákladu (500 ks) lze označit například Sevastopol (2013) který byl
diplomovou prací Milana Bureše. Další diplomovou prací, která vyšla ve větším nákladu je kniha
Tutorial 
(2015) od Venduly Knopové. Další ze studentů, který se zaměřil na větší náklad je Pavel
Juřík, který v roce 2017 obhájil publikaci s názvem You Will Never Walk Alone, kterou vydal v
nákladu 20 kusů. Nutno podotknout, že produkci žádné z těchto zmíněných knih nelze nazvat
nízkonákladovou: jedná se o plnobarevné knihy v pevné vazbě nebo paperbacku.
V roce 2014 vyšly 3 knihy v rámci Photogether Edition. Každá z nich byla věnována
jednomu absolventovi: Petru Willertovi, Milanu Burešovi a Kamile Musilové. Každá z knih má
rozsah okolo 75 stran, jednotné grafické zpracování a celá edice má tvořit podrobnější sborník
vybraných absolventů, společně spojených do šanonu. Stejně jako Osmnáctá sklizeň a Photogether
No.1byly knihy Photogether Editionvydány Univerzitou Tomáše Bati.
Jeden z mála fotografických zinů vytvořených tehdejším studentem ARF je Dead Metal
(2011) od Dušana Tománka. Vydal jej v nákladu 100 kusů pod nakladatelstvím House of Cards
,
kde je jedním ze zakládajících členů. Dead Metal vznikl z fotografií, které byly původně vytvořeny
pro obal desky kapely Here. Zobrazují vyřazená armádní letadla v aeroklubu na letišti u Vyškova:
"Malý Tománek měl doma alba plná Migů 15 a dnešnímu fotografovi pořád zbyla nostalgie a vztah
k atmosféře letiště. A je základní vlastností Tománka-fotografa, že vždycky dělá drsný design ze
všeho nejobyčejnějšího, rašplí estetizuje. Tady je ale jeho materiál už krása účelového designu
létajících strojů, československých i sovětských, a s ní Tománek vytahuje na světlo pozůstatky
velkolepé geometrie moderny."46
V rámci ateliérového cvičení vydal Filip Beránek zine Dam (2015). Ten vyšel v nákladu 30
kusů tištěných na Risografu v tiskárně Kudla Press. Publikoval v něm fotografie Přehrady mládeže,
dnes nazývané Vodní nádrž Nosice.
Další zine jenž vyšel ve větším nákladu (80 kusů) a vydal jej sám autor je Culture in Zlín
(2012) od Filipa Kartouska. Ten sice nikdy nebyl studentem ARF, byl tehdy však přítomen na
většině ateliérových akcích. Fotografie jsou z prostředí zlínských barů, univerzity, galerie
Photogether 
a dalších studenty vyhledávaných prostor a institucí, které tvoří základ zlínského
kulturního života. Trashová estetika flashovaných fotografií přináší svědectví o zlínském roce 2011.
“2011. Zlatej rok kultury ve Zlíně. Byli jsme u toho, oba dva, a rádi. Neustálá smršť Událostí, na
46
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Zlín nevídaných. Bunkr, Pštros, Univerzita. Amér, kdyby ještě fungoval, taky. Módní přehlídka má
stejnou váhu jako špinavej koncert nebo vernisáž Salonu s celostátní účastí. Pokud chceš ve Zlíně
mezi lidi, není možnost než brát co je. To ví i Kartousek, když to ze dvou metrů všechno pozoruje.
Ani nevím, kde se vzal a proč to všechno dělá, ale jeho pohled, nesmlouvavý k hipsterům stejně jako
k vidlákům byl pro mě neodmyslitelnou součástí jízdy celým tím rokem.”47
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4.1 Library Press

V průběhu studia ateliéru Reklamní fotografie je student povinen vytvářet publikace na
několik zadaných témat. V mém případě se jednalo o cvičení Medailon osobnosti, Tvář a tělo a
Katalog módy ve druhém ročníku, publikaci o architektuře ve třetím ročníku, Katalog výrobků 
v
rámci bakalářské práce, publikaci Propagace ARF, publikaci na téma Banální Zlín a Autorskou
publikaci ve čtvrtém a pátém ročníku a Autorskou publikaci v rámci diplomové práce, dohromady
tedy 8 publikací, což je poměrně úctyhodné množství. Snad kromě cvičení Tvář a tělo, které je
zaměřeno na technickou kvalitu černobílých zvětšenin a tím pádem je i forma publikace celkem
jasně daná (kniha je svázána/slepena z černobílých zvětšenin na fotografickém papíře), je
technologie zpracování volná. U těchto cvičení (či závěrečných prací) si studenti vybírají výhradně
digitální tisk na inkoustových či xeroxových tiskárnách. Publikace jsou tištěny buď ve školním
tiskovém centru (ink-jet), nebo v místních nízkonákladových tiskárnách a copy-centrech. V
naprosté většině případů si knihy vydávají sami studenti, jedná se tedy o self-publishing, avšak
málokterý student vytváří více kopií, než je bezpodmínečně nutno. Jeden či dva výtisky do školního
archivu a jeden výtisk do vlastního archivu. Publikace tak zůstávají archivovány a nevyužívá se
jejich potenciál zmíněný v úvodu, tedy možnost prezentace mimo hranice výstavních prostor, v
tomto případě školy. Hlavním důvodem, proč je množství kopií omezeno na minimální množství je
cena výroby. Ta je často dána faktem, že se studenti snaží dosáhnout kvality publikací, které
vychází v mnohem větším nákladu než 3 kusy. V případě velkoobjemového tisku není problém
pracovat s pokročilými tiskovými technologiemi produkujícími vysokou kvalitu, která je v
nízkonákladovém tisku bohužel těžko dosažitelná a velmi nákladná. Vytváří se tedy makety knih,
které se více či méně blíží kýžené kvalitě, avšak na úkor množství kopií. Fakt, že veškerou výrobu
fyzické knihy ve většině případů přebírá některé z print-center je částečně dán tím, že studenti
neovládají knihařské řemeslo a že nejsou zvyklí na DIY přístup. Nutno dodat, že si nemyslím, že by
jej měl každý student v každé situaci nutně využívat, ale kde jinde je vhodnější prostor pro učení se
řemeslným dovednostem než na univerzitní/školní půdě? Zvlášť, když je ono učení ne zřídkakdy
doprovázeno chybováním.
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Od počátku svého studia na ARF jsem si tisk a vazbu svých fotografických publikací
zadával u profesionálních tiskařů v blízkém okolí. Jednalo o náklad v jednotkách, maximálně dvou
desítkách kusů. Výsledky však vždy doprovázelo zklamání: buď byly náklady na výrobu příliš
vysoké (tak začaly být přirovnatelné k “nedotknutelným” tiskům fotografií na stěnách galerie), nebo
nedosahovaly kvality technického zpracování, jaké jsem si představoval. Ocitnul jsem se tedy mezi
dvěma dříve zmíněnými póly: buď budu mít kvalitně vytištěnou publikaci, bude však stát příliš
mnoho peněz na to, aby si ji za cenu nákladů někdo koupil, nebo vydám více kusů s nižší cenou, ale
musím se spokojit s jejich technickou nedokonalostí. Postupem času jsem se začal blížit ke
druhému pólu nenalézaje střední cestu, dokud jsem si neuvědomil, že mohu tisknout sám na veřejně
přístupné tiskárně a vytvořit si tak publikace nezávisle na profesionálních tiskařích.
Knihovní tiskárny jsou většinou profesionální xeroxové stroje určené k tisku velkých
nákladů přiměřené kvality, srovnatelné se stroji, které využívají běžná copy-centra. Knihovny také
umožňují při použití bočního zásobníku tisk na vlastní papír, lze u nich pracovat s nastavením a tím
zvyšovat kvalitu výstupu a v dostatečně velkých institucích lze také vybírat mezi jednotlivými stroji
z hlediska kvality výstupu a podání barev. V neposlední řadě mají výhodu v nízké ceně tisků, bez
ohledu na spotřebovaný toner. Jedná se tedy o stejný tisk jako v profesionální malonákladové
tiskárně, který má výhodu ve skutečnosti, že se uživatel stane pánem vlastního tisku a nemusí se
spoléhat na prostředníka (který si k tiskovým nákladům samozřejmě připočítává marži za svou práci
a ještě další náklady). Tento způsob tisku a vytváření publikací jsem nazval Library Press.

Na příkladu uvedu, jaké jsou cenové rozdíly u třech různých zlínských firem a v knihovně
UTB. Jako vzorovou publikaci pro kalkulaci ceny vybírám mou práci z druhého ročníku: sešit
vytvořený v rámci cvičení Medailon osobnosti. Jedná se o publikaci s 64 stranami včetně obálky
formátu 26x19 cm (tisk na archy A3), ve které se nachází 29 fotografií přes dvě strany, vytištěných
na spad (tedy na celý formát dvojstrany, bez bílých okrajů). Poměr černobílých a barevných
fotografií je 20:11. Cena za jeden výtisk (včetně vazby V1 a ořezu) ve studenty nejvyhledávanějších
zlínských tiskárnách je následovná:
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cena za 1 ks při cena za 1 ks při cena za 1 ks při
nákladu 1 ks
nákladu 10 ks
nákladu 50 ks
Z Studio

740 Kč

233 Kč

177 Kč

Tigris

568 Kč

250 Kč

222 Kč

Dyják Print

400 Kč

340 Kč

310 Kč

knihovna UTB

200 Kč

200 Kč

200 Kč

Ceny jsou včetně DPH a je kalkulován křídový papír gramáže 90 g/m2.

Ceny v jednotlivých tiskárnách se liší i s ohledem na tiskovou technologii: Z Studio nabízí
technologii 
HP Indigo, která se tiskovým procesem podobá na ofsetový tisk (určený však pro nižší
náklady než ofset). Tigris využívá profesionálních laserových tiskáren a Dyják Print tiskne na
klasické laserové tiskárně srovnatelné s těmi, jaké lze nalézt ve větších knihovnách (včetně
knihovny UTB).
Knihovna UTB nabízí tisk černobílé A3 za cenu 2,40 Kč a barevné A3 za 11,60 Kč. Cena
publikace 
Medailon osobnosti tedy vychází na 175,60 Kč. Tato tiskárna disponuje pouze klasickým
kancelářským papírem gramáže 90 g/m2. K výsledné ceně za tisk je tedy nutno připočítat cenu za
16 kusů křídového papíru velikosti A3, jejichž cena je v rozmezí 0,6 a 1,5 Kč za arch (dle výrobce).
Při nejvyšší předpokládané ceně za arch vychází celková cena tisku v knihovně na 199,6 Kč za
publikaci (v tabulce zaokrouhleno na 200 Kč). Výše zmíněné tiskárny mají v ceně připočtenou i
cenu za vazbu a ořez, které si však uživatel může provést sám se zanedbatelnými náklady.
Cenově tedy vychází nejlépe tisk v knihovně UTB až do nákladu 50 kusů. Kvalitativní
srovnání je individuální, ale z mých předchozích zkušeností vycházely nejlépe tisky ze Z Studia a z
Tigrisu
.
Dyják Print a knihovna UTB vycházely také srovnatelně (lišily se však dle aktuálního stavu
zbývajícího toneru), ale o úroveň hůře než dvě výše zmíněné.
Výhodou tisku v knihovně však je, že si tiskárnu nastavuje uživatel sám, může tedy sám
pracovat s nastavením kvality, případně operativně měnit tisková data s ohledem na aktuální výstup.
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Velké rozdíly se také nachází mezi jednotlivými tiskárnami, kterých jsou v knihovně tři kusy
stejného typu (a dalších několik kusů v různých budovách univerzity). Nejkvalitnější a
nejvěrohodnější výstup jsem zaznamenal na tiskárně v nejvyšším patře knihovny, která je podle
mého pozorování nejméně využívaná. Kvalita tisku se však na jednotlivých tiskárnách mění. Oproti
tomu výhodou tisku v tiskárně Dyják Print je, že má naskladněno mnoho druhů papíru a poskytuje
základní knihařské náčiní. V případě tisknu v knihovně je uživatel nucen shánět papíry sám v
místních papírnictvích, výtvarných potřebách, print-centrech, nebo u specializovaných prodejců
grafických papírů.

Na knihovních tiskárnách jsem v průběhu posledních dvou let tiskl 6 zinů, jeden z nich v
nákladu 25 kusů (klauzurní práci s názvem Land Arts, 2017), další v nákladu 50 kusů (sbírku básní
Alžběty Skalické, Ráno - Večer, 2017). Jsem přesvědčený, že právě ziny lze plnohodnotně tisknout
v knihovnách a díky nízké ceně pracovat s vyšším nákladem. Základní knihařské úkony jako vazbu
V1 nebo ořez jsem původně nechával zadávat v knihařství, později jsem si je dělal sám, po dohodě
v menším copy centru ve Zlíně a nakonec jsem se je naučil dělat zcela sám, v domácích
podmínkách. Zjistil jsem, že jednodušší a přesnější způsob vazby V1 než za pomoci sponkovačky je
šití sešitu nití: uživatel tedy nemusí disponovat stolní sešitovou sešívačkou, která vždy sešívá pouze
v místě hřbetu, ani nemusí improvizovat se sešíváním do měkké podložky a následným ohýbáním
sponek. Jednoduché prošití skrz 4 dírky zabezpečí sešitové vazbě stejnou pevnost, jako klasické
kancelářské sponky. Dírky lze propichovat při polozavřeném sešitě zevnitř, je tedy jednodušší
přesně propíchnout hřbet u všech listů. Finální ořez je vždy přesnější udělat na blokové řezačce, lze
jej však také provést více řezy odlamovacím nožem podél pravítka.
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ZÁVĚR

Cílem této práce bylo zpracování tématu self-publishingu nízkonákladových fotografických
knih. S tímto tématem jsem se jako student ateliéru Reklamní fotografie potýkal v průběhu celého
studia a řešil mnohá s ním spojená dilemata a komplikace. Čtenáři sice nenabízím univerzální
pohled na výrobu a produkci fotografických knih, dotýkám se však poměrně specifického přístupu,
který sice není v ateliéru zcela běžný (dle výčtu publikujících studentů ve 4. kapitole), ale mohl by
být pro mnohé studenty přínosný. Se self-publishingem je spojena celá řada řemeslných úkonů,
které za autory často přebírají profesionálové. Mou snahou však je překročit klasický manufakturní
řetězec a s obsahem pracovat stejně jako s výrobou: tak, jak jsem nastínil v kapitole 3.1, v odstavci
o Ateliéru knižní tvorby Resurekce. Také proto jsem se v první části práce věnoval pojmu Do It
Yourself, který se sice překládá jako “udělej si sám”, podle mě je však formulovatelný také jako Do
It For Yourself, tedy “udělej si pro sebe”. To je jeden ze zásadních hnacích motorů
samovydavatelské činnosti, se kterými jsem se setkal u různých autorů. Právě tento pocit
zadostiučinění a spokojenosti z vlastního hotového díla zmiňuje v jednom z rozhovorů Ed Ruscha,
Václav Tvarůžka a další autoři. Já s nimi souhlasím. Vytvořit (knižní) dílo, se kterým je autor
ztotožněn, je skvělý pocit. Pokud jej ale vyrobí sám, je pocit spokojenosti daleko větší.
Ve 4. kapitole, kterou jsem věnoval obecnému přístupu k fotografickým knihám na ARF,
jsem zmínil fakt, že se studenti příliš striktně drží napodobování vysokonákladových knih. Nejsem
přesvědčen o tom, že každá z knih může být redukována na černobílý zinový sešit. Je to však
varianta, se kterou většina studentů ani nepočítá, jelikož v ateliéru panuje dogma, že odevzdávané
knihy musí působit draze a exkluzivně. Tento jev podle mě vyvrcholil v lednu 2018 při odevzdávání
knih propagujících ateliér studenty prvního ročníku. Téměř všichni studenti si výrobu knihy
objednali u firmy Saal Digital. Ve webové aplikaci této společnosti autor nasází fotografie, vybere
formát, typ papíru a další detaily. Kniha je pak po zaplacení vyrobena a autorovi zaslána poštou.
Studenti odevzdali kvalitně vytištěnou a svázanou knihu v pevné vazbě, jejichž technickému
zpracování se nedá nic vytknout. Na druhou stranu na mě všechny z těchto knih působily velmi
podobně, neosobně a strojově (viz. zmínka od Miloše Hrocha o fotografických knihách ze
Slevomatu ve 3. kapitole). To mě přivádí k myšlence, že by se měl pro studenty ARF opatřit
dlouhodobě slibovaný workshop knižní vazby, jenž by zajistil řemeslnou kvalitu zpracování a
jistotu v práci s vytištěným materiálem. Studenti tak budou moci pracovat s knihou mnohem
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svobodněji. Nikoliv pouze v rámci nabízených služeb místních copy-center nebo vytížených
knihařů. Základní knihařské vybavení jako lis, hřbetová sešívačka nebo bloková řezačka by kvalitu
zpracování posunuly ještě dále. Otázka tisku je řešitelná skrze princip Library Press. V otázce
kvantity vyrobených knih, kterou jsem se zaobíral v předchozí kapitole, nelze studenty přinutit, aby
tiskli v desítkách kusů, protože je to jejich osobní, respektive autorské rozhodnutí. Bylo by však
možné finančně podpořit výběr nejlepších knih za poslední rok a následně je distribuovat do
některého z bookshopů, což by mimo jiné propagovalo i samotný ateliér. Ze zkušenosti, kterou jsem
získal při shánění studentských publikací pro knižní veletrh LITR a zkušeností, které jsem při psaní
této práce získal, musím konstatovat, že na ARF vychází velmi malé množství autorských knih,
které mají reálnou šanci oslovit širší publiku.
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