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ABSTRAKT 
Čtenář této bakalářské práce bude seznámen jak s různými pohledy na fenomén okna, 
tak s historií motivu okna ve výtvarném umění i ve fotografii. Největší část práce se bude 
věnovat zkoumání výskytu a významu okna v průřezu tvorby světoznámého českého 
fotografa Josefa Sudka.  
 
Klíčová slova: okno, Sudek, světlo, parapet, strom, rám, zátiší 
 
 
 
ABSTRACT 
The reader of this bachelor thesis will be acquainted with various perspectives on the 
phenomenon of the window as well as with the history of the window motif in art and 
photography. The largest part of the work will be dedicated to the investigation of the 
occurrence and importance of the window in the cross-section of the work of the world-
famous Czech photographer Josef Sudek. 
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ÚVOD 

V dnešním racionálním, hektickém a konzumním světě začínám postrádat 

jednoduchou poezii všedních dní, kdy se člověk může zastavit, zamyslet a pracovat beze 

strachu o den následující. Dělat vše nejlépe, jak v danou chvíli dokáže, uvědomovat si sebe 

sama. V Sudkově tvorbě jsem vždy spatřovala mnoho trpělivosti, čekání na správný moment 

a úhel záběru. To mi však v tvorbě současných fotografů mnohdy chybí. Ráda bych se v jeho 

práci inspirovala a jeho fotografické metody se pokusila začlenit do své vlastní tvorby.  

Ve své práci bych chtěla prozkoumat zastoupení a významy motivu okna napříč 

výtvarným uměním se speciálním zaměřením na tvorbu českého fotografa Josefa Sudka 

(1896–1976). Seznámení se osobnostmi, zabývajícími se motivem okna, ať už 

ve výtvarném umění, či fotografii, bude důležité pro hledání možných vlivů, ze kterých mohl 

Sudek vycházet. Sám totiž říkal, že „to na začátku musíte od někoho odkoukat, k někomu 

chodit na švestky“ (Sudek, Anděl, 2001, s. 52). Proto provedu průzkum ve výtvarném umění 

všeobecně, zaměřím se samozřejmě i přímo na fotografii, která mistrově tvorbě předcházela. 

Důležitou část bude tvořit samotná analýza tvorby Josefa Sudka se zaměřením na motiv 

okna. A nakonec probádám tvorbu fotografů, kteří se touto tématikou zabývali po Sudkovi 

a mohli jím být tedy ovlivněni. Tato poslední část se bude zabývat pouze domácí (tedy 

českou a slovenskou) fotografickou scénou, na které by se měl Sudkův vliv teoreticky 

nejvíce odrážet.  
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1 FENOMÉN OKNA 

Množství světla má dopad na lidskou psychiku. Minimální množství světla v místnosti 

je dáno normami pro architekty a stavitele, kteří se jimi musí řídit při navrhování velikosti 

oken.1 V mnoha prostorech, např. v kancelářích v podobě malých boxů pro jednotlivé 

zaměstnance, které z nějakého důvodu okna nemají, jsou do prostoru zavěšovány obrazy 

s přírodními motivy lesa či hor, nebo dokonce monitory s nahraným videem akvária apod. 

Podobné řešení otázky, jak nepropadnout depresím ze stísněného prostoru bez oken, zvolila 

autorka knihy Harry Potter J. K. Rowlingová, kdy do budovy Ministerstva kouzel, která 

se nachází pod zemí, vestavěla okna, za kterými bylo kouzly (a náladou zaměstnanců) 

regulováno počasí. 

Z okna pozorujeme život kolem nás, což nám může působit radost a potěšení. Okno 

nás spojuje s vnějším světem. Zároveň zde nacházíme prostor pro snění a představy, které 

jsou daleky našemu zraku. Při pohledu z okna na život za ním můžeme dokreslovat příhody, 

které by se mohly stát, či hledat nové souvislosti. Kolikrát se někomu stane, že během práce 

vyhlédne z okna a teprve za několik minut se vytrhne ze zamyšlení? Pozorování pohybu 

větru, stékání kapek deště či poletování ptáků má až meditativní účinky. Člověk díky tomu 

na chvíli zapomene na běh věcí okolo a vnímá pouze přítomnost. Pohled z okna může ovšem 

vyvolat i smutek, pokud jsme za ním zavřeni dlouhou dobu, např. z důvodu těžké nemoci. 

Shlížet na svět pouze přes okenní tabulku a nesmět se dotknout jinak než zrakem. Pozorování 

okolí skrz okno se však může stát člověku osudným, např. ve filmu Alfreda Hitchcocka Okno 

do dvora (1954)2. Často se však objevíme i na druhé straně, kdy ze zvědavosti nakukujeme 

při procházce do okolních oken, co se kde děje. Ve fotografii můžeme najít mnoho souborů, 

zabývajících se právě pohledem do cizího bytu. Už poněkud vyhraněným sledováním života 

ostatních je voyeurismus3. Voyeur sleduje objekt své touhy nepozorován z parku, ulice, 

nebo dokonce ze svého vlastního okna. V tomto případě vstupuje v důležitost jedna ze 

součástí okna, a to záclona či žaluzie. Ta totiž umožňuje alespoň drobný úkryt před 

nechtěnými zraky cizinců. V případě velkých sídlišť nebo úzkých ulic je tato touha uchránit 

                                                
 
1http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/clanek/svetelne-prostredi-a-jeho-vliv-na-spolecnost-v-
prubehu-historie--2781, 23.3.2019 
2 Film sleduje příběh fotografa J. B. Jeffa Jeffriese, který je kvůli zlomené noze odkázán 
na kolečkové křeslo. Dlouhou chvíli si krátí sledováním sousedů z okna svého bytu. Po čase začne 
podezírat jednoho z nich z vraždy. 
3 Voyeurismus je sexuální úchylka, při které člověku působí potěšení sledovat intimní počínání nic 
netušících objektů, většinou neznámých lidí. Termín voyeur pochází z francouzštiny a doslova 
znamená „ten, kdo se dívá”. 
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své soukromí ještě naléhavější. Málokdo touží veřejně vystavovat svůj život, jelikož pouze 

doma je člověk skutečně sám sebou. Záclona nám poskytuje prostor pro anonymitu, kdy se 

z našeho okna stává pouze jedna z mnoha svítících ploch na fasádě domu. Poskytuje skrýš, 

ve které nejsme viděni. Avšak díky které my můžeme zase vidět ty, kteří se svým soukromím 

tolik netají. Umožňuje nám tedy i nepozorovaně sledovat a hodnotit.    

 

Obr. 1: Muž se dívá přes okno na nahou ženu v koupelně Obr. 2: Arne Svenson, Sousedi #2, 2012 
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2 MOTIV OKNA V UMĚNÍ 

Fenomén okna není v umění žádnou neznámou. Jeho důležitost pozorujeme 

jak v malířství, tak v proměnách architektury. Okno bylo považováno za komunikační otvor 

se světem, po dlouhá staletí bylo jediným zdrojem světla. Tvořilo prvotní rám, obraz 

v obraze. Do průzoru okna si mohl každý autor podle své tvůrčí představivosti doplnit motiv, 

který nejlépe odpovídal požadovanému výsledku.  

Již od antiky se setkáváme s tzv. iluzivní malbou4, ve které se pomocí namalovaného 

okna dostává do obrazu další prostor, který otevírá malířům nové možnosti zobrazování 

a cvičí je v práci s perspektivou. Autor může použít buď skutečný prostor, který vidí za svým 

oknem, nebo může diváka převést do naprosto odlišného světa. Počátek těchto maleb 

je především v malbě na fasády domů, dostává se však také do interiérů staveb, např. 

v římských vilách nebo u pozdějších stropů barokních kostelů. 

Motiv okna využívá mimo jiné Ian van Eyck5 ve svých obrazech se sakrálními náměty, 

které postupně přecházejí v náměty světské. V oknech můžeme pozorovat propracované 

malby měst i krajiny. V obraze Madona kancléře Rolina (okolo 1435) se přes arkády otevírá 

pohled na město a krajinu s řekou v pozadí, čímž chtěl malíř docílit větší hloubky obrazu. 

Okno je významným prvkem také v Eyckově obraze Svatba manželů Arnolfiniových (1434), 

kde vyvolává otázku, proč mají manželé na sobě tak teplé oblečení, když je za oknem vidět 

strom s ovocem. Okno je zde také hlavním zdrojem světla. Dalším renesančním umělcem, 

který ve svých malbách používal motiv okna, byl Robert Campin6, který stejně jako 

van Eyck využíval okno pro zobrazení dalšího prostoru v obraze.  

V baroku se motiv okna objevuje například u Pietera de Hoocha7. Snad nejkrásněji je ale 

motivu okna užito v obrazech Jana Vermeera8. Stává se důležitým prvkem velké části jeho 

obrazů (např. Dívka u okna čtoucí dopis (1658), Mlékařka (1658-60), …). Malíř 

pravděpodobně vytvořil většinu děl ve svém ateliéru, kde stavěl modely na stále stejné místo 

u okna. Tím dosáhl velmi podobné nálady napříč celou tvorbou. Ke své malbě využíval také 

                                                
 
4 Iluzivní malba, iluzionismus je odvětvím malířství, které se snaží pomocí perspektivy a malířských 
prostředků dosáhnout prostorové iluze. (Kraussová, 1996) 
5 Ian van Eyck (1390–1441) byl nizozemský renesanční malíř, jeden ze zakladatelů nového stylu 
velmi precizní malby, kterou později přejali nizozemští malíři 15. a 16. století. 
6 Robert Campin (1378–1444) byl Eyckovým současníkem a v pozdějším věku jím byl ovlivněn. 
7 Pieter de Hooch (1629–1684) byl nizozemský malíř, jehož díla bývají přirovnávána k Janu 
Vermeerovi. 
8 Jan Vermeer (1632–1675) byl nizozemský barokní malíř, známý pro magické světlo na obrazech, 
tvořených u okna v jeho ateliéru.  
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cameru obsuru9, díky níž vypadají jeho obrazy téměř jako fotografie. U některých obrazů 

hlavní motiv pozorujeme přes závěs, který nám dává pocit voyeura, jež život za závěsem 

sleduje a zkoumá.  

Okno a obraz se v pojetí romantických malířů 19. století stávají zaměnitelnými. Obojí 

se do geometricky přesného tvaru snaží vměstnat chaos okolního světa. Okno je nástrojem 

umožňujícím vidění.10 V tvorbě Caspara Davida Friedricha11 nalézáme kromě krajinných 

výjevů také obrazy z prostředí jeho ateliéru, na kterých se často vyskytuje okno - Pravé 

a levé okno umělcova ateliéru (1805-1806), Žena u okna (1822) a další. Osoby dívající se 

z oken jeho maleb zosobňují nevyslovenou touhu po poznání a zasněně vyhlížejí 

nedosažitelné.  

Realistický pohled přineslo dílo Edwarda Hoppera12, který na svých obrazech zachytil 

melancholické nálady postav sedících u oken, sledujících život za nimi. „Jeho práce 

zobrazovaly osamělost a izolaci života v amerických velkoměstech.“13 V jeho díle můžeme 

též najít lehce voyeuristické obrazy, např. obraz Noční okna (1928), kde se nám naskýtá 

pohled na tři okna. Pravé je otevřené a povlává z něj záclona, levé je nasvícené červenou 

lampou, což vyznívá provokativně až lascivně vzhledem k nepříliš oblečené ženské postavě 

v okně uprostřed. V roce 2012 jeho malby s námětem postavy u okna inspirovaly Richarda 

Tuschmana14 k vytvoření souboru nazvaného Hopperovy meditace. V něm spojil použití 

nábytku, dioramat15, fotografie a živých modelů. 

René Magritte (1898–1967) byl belgickým surrealistickým malířem, jehož náměty 

vycházejí z některých nešťastných vzpomínek z období dětství. Jako jeden z mála surrealistů 

se vzpíral automatické tvorbě založené na snech a podvědomí, základ jeho práce tkvěl 

naopak v myšlence a prostorových představách. Své náměty stavěl na absurditách 

                                                
 
9 Camera obscura, nebo-li dírková komora, je nejstarší dochovaný fotografický přístroj. Díky 
průchodu světla dírkou v jedné stěně přístroje dopadá na protilehlou stranu obraz stranově i výškově 
obrácený. Tento systém využívali i malíři (v trochu obměněné podobě) k zaznamenávání obrazu 
tužkou na papír. To zajišťovalo zjednodušení práce s perspektivou. 
10 https://www.lidovky.cz/kultura/newyorcane-objevuji-okna-do-sveta-i-
duse.A110422_143109_ln_kultura_wok 
11 Caspar D. Friedrich (1774–1840) je považován za jednoho z nejlepších německých romantických 
malířů přelomu 18. a 19. století. Jeho dětství provázely nešťastné události (smrt jeho dvou 
sourozenců a matky), které ho ovlivnily v dalším životě i v umělecké tvorbě. 
12 Edward Hopper (1882–1967) byl americký realistický malíř a grafik. Několikrát navštívil Francii. 
Nenechal se ovlivnit ani modernou, ani abstraktním uměním. 
13 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=325 27.3.2019 
14 Richard Tuschman (1956) je americký umělec, zabývající se fotografií, malbou a asambláží. 
15 Diorama je realisticky malované pozadí, které bývá použito např. jako kulisa v divadle. Diorama 
nyní využívají také modeláři, kteří před ně pokládají 3D modely, aby působily ještě realističtěji. 
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bez romantického vyznění. Ve své tvorbě motivu okna soustavně využíval a některé náměty 

několikrát opakoval, např. pohled na rozbité okno se střepy popadanými pod ním. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Gabriel de Blonde, Iluzivní malba okna s mříží, 1574-77 

Obr. 4: Jan van Eyck, Madona kancléře Rolina, 1435 
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Obr. 5: Jan van Eyck, Svatba manželů Arnolfiniových, 1434 

Obr. 6: Jan Vermeer, Astronom, 1668 Obr. 7: Jan Vermeer, Mlékařka, 1658-60 
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Obr. 8: Caspar David Friedrich, Žena u okna, 1822 

Obr. 9: Edward Hopper, Noční okna, 1928 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 

 

 
 
 
 
  
         

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 11: René Magritte, Human Condition 3, 1933 

Obr. 10: René Magritte, The Key of the Fields, 1936 
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3 MOTIV OKNA VE FOTOGRAFII 

Okno, stejně jako fotografie, vytváří první rámování reality. Oknem pozorujeme svět 

kolem nás, kdy změnou úhlu v prostoru pokoje měníme i náš obraz vnějšího prostředí. Okno 

vytváří omezení, prvotní selekci námětu. Tak, jako architekti pracují s okny a výhledy z nich, 

pracují fotografové se svými přístroji a vytváří jimi unikátní výhledy na život za okenní 

tabulí.  

Okno se ve fotografii objevuje již od počátků tohoto média. První fotografie nese název 

Pohled z okna (Niecéphore Niépce, 1826), historicky první negativ měl za námět arkýřové 

okno v Lacock Abbey (Henry Fox Talbot, 1835). H. P. Robinson (1830–1901) byl předním 

zástupcem vlny anglického piktorialismu16 a jedním z prvních tvůrců fotomontáží, přičemž 

důležitým prvkem obou jeho nejslavnějších fotografií Odcházení a Spánek (1858 a 1867) 

je právě motiv okna. U snímku Odcházení okno dotváří ponurou atmosféru obrazu umírající 

dívky. Silueta muže odvráceného od žen s hlavou opřenou o okenní tabuli symbolizuje 

smutek a ztrátu naděje i víry. Oproti tomu na snímku Spánek je okno využito jako prostředek, 

který nás přenáší do říše snů: za oknem pozorujeme oceán zalitý měsíčním svitem, 

který proniká až do pokoje dívek. Obraz tak působí mírně surrealistickým dojmem. 

U představitelů další vlny piktorialismu na přelomu 19. a 20. století v USA, kterými byli 

např. Clarence H. White (1871–1925) a Gertruda Kasebierová (1852–1934), nacházíme 

mnoho nádherných portrétů s oknem v pozadí. S pomocí nedokonalé techniky 

a díky rozptýlení světla přes záclony vznikaly velice jemné, až snové snímky. Na Whiteově 

fotografii dítěte s bublinou vidíme na okně kapičky deště, okno nám tedy slouží i jako 

pomyslný barometr. Právě s tímto námětem později pracoval Josef Sudek, ten už však 

dlouhodobě, konceptuálně a bez zapojení lidské stafáže. Kasebierová využívá okno 

k fotografování portrétů i celé postavy. V protisvětle okna se objevují siluety krásných žen, 

přičemž fotografka nezůstává pouze u jedné osoby, ale zachycuje též dvojportréty. 

Na dalším z jejích snímků můžeme vidět skupinovou fotografii rodiny C. H. Whitea 

před oknem a dveřmi do zahrady. 

                                                
 
16 Piktorialismus je fotografický směr, který se dělí do několika proudů. Uvádí se, že historicky název 
piktorialismus vzešel z práce H. P. Robinsona Pictorial Effect in Photography, vydané v Londýně 
roku 1869. Termín označuje obecně období, kdy se fotografie snažila o sledování malířských vzorů, 
o přiblížení klasické umělecké tvorbě. První byla vlna anglického piktorialismu, která se počítá 
kolem roku vzniku zmíněné knihy. Po ní následoval impresionistický či secesní piktorialismus, který 
se překrýval s obdobím secese. Tyto vlny se vyznačují především užíváním ušlechtilých tisků. 
Poslední vlnou byla vlna puristická nebo také moderní. Ta se vyznačovala použitím měkce kreslících 
objektivů a různých předsádek ke změkčení kresby.  
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V roce 1921 do Československa zavítal z USA český rodák Drahomír Josef Růžička 

(1870–1960), který byl členem Pictorial Photographers of America, a tedy dalším 

z představitelů americké puristické vlny piktorialismu. Díky němu se k nám dostaly 

americké fotografie, a vlastně celá idea piktorialistického purismu, která ovlivnila velkou 

skupinu českých fotografů 20. let, včetně Josefa Sudka. Ten se v jeho snímcích inspiroval 

mimo jiné ve způsobu zachycení světla, jež využívá například při fotografování katedrály 

sv. Víta. Sudek se inspiroval taktéž fotografiemi již zmiňovaného Clarence H. Whitea, 

nebo také Alfredem Stieglitzem (1864–1946). 

 

 

Obr. 12: Niecéphore Niépce, Pohled z okna, 1825 

Obr. 13: Henry Fox Talbot, Arkýřové okno v Lacock Abbey, 1835 
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Obr. 14: Henry Peach Robinson, Odcházení, 1858 

 Obr. 15: Henry Peach Robinson, Spánek, 1867 
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Obr. 16: Clarence H. White, Dešťové kapky, 1903 
Obr. 17: Clarence H. White, Ráno - koupelna, 1906 

Obr. 18: Gertruda Kasebierová,  
Silueta ženy a dítěte v okně, 1900 

Obr. 19: Gertruda Kasebierová, Silueta, 1915 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 21 

 

 Obr. 20-21: Alfred Stieglitz, Okno, 1923 
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4 JOSEF SUDEK 

V předchozích kapitolách jsme se seznámili s fenoménem okna a jeho významem 

ve výtvarném umění a ve fotografii, což bylo v obou případech ilustrováno na několika 

vybraných příkladech. V této kapitole se dostáváme ke stěžejnímu bodu práce – motivu 

a významu okna ve fotografiích Josefa Sudka. 

Josef Sudek je znám po celém světě fotografiemi krajiny, městské krajiny (především 

Prahy), přestavby katedrály sv. Víta v Praze, portréty, melancholickými, poetickými zátišími 

a reklamní fotografií. Ačkoli se tato práce zabývá motivem okna, není zaměřena pouze 

na soubor Okno mého ateliéru, jak by se mohlo primárně nabízet. Motiv okna se vyskytuje 

i v jiných Sudkových fotografických cyklech, které proto nesmí zůstat opomenuty. 

 

Obr. 22: Timm Rautert, Portrét Josefa Sudka, 1967 
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4.1 Život 

Kolínský rodák Josef Sudek (1896 Kolín – 1976 Praha) je jednou z nejvýznačnějších 

osobností české fotografie. Po základní škole se sice vyučil knihařem, v tomto řemesle 

se však dále nerozvíjel, kvůli zranění z první světové války, kdy mu po zásahu šrapnelem 

musela být amputována pravá ruka. Při pobytu v pražské Invalidovně se začal více věnovat 

fotografii a s pomocí dr. Václava Nedomy17 se přihlásil na Státní grafickou školu v Praze. 

(Sudek, 2001, s. 31)  

Od roku 1927 žil a tvořil společně se svou sestrou Boženou v malém dřevěném ateliéru 

uprostřed činžovních domů v Praze na Újezdě. Jeho sestra mu zasvětila celý svůj život, vedla 

domácnost, starala se o nákupy a mnoho dalšího. Jakožto vyučená fotografka-retušérka mu 

pomáhala s drobnými zakázkami. 

 Ačkoliv byl Sudek dobrý člověk, který neváhal pomoci každému, kdo to zrovna 

potřeboval (za války vzal k sobě do učení např. Jaroslava Kyselu, Vladimíra Fuku nebo 

Václava Sivku, čímž je zachránil od totálního nasazení), pokud šlo o jeho názory, nešel 

pro slova daleko. Kvůli svým nekompromisním kritikám a vyhraněným názorům 

byl vyloučen z mnoha fotografických skupin (Fotoklub, Česká fotografická společnost, 

Český klub fotografů amatérů), většinou společně s přáteli Jaromírem Funkem a Adolfem 

Schneebergerem. (Fárová, 2016, s. 296)  

 Stal se z něj mecenáš a sběratel umění. Ačkoli působil ošuntělým dojmem, 

jeho přehled nejen v umění byl neskutečný. Důležitou složkou jeho života byla hudba. 

Během války i po ní pořádal u sebe v ateliéru „diskotéky”, kde se scházeli nejen jeho přátelé, 

ale i zcela neznámí lidé, a poslouchali společně gramofonové desky s vážnou hudbou.  

Po jeho smrti roku 1976 jeho pozůstalost přešla do vlastnictví sestry Boženy, 

a později do rukou teoretičky umění Anny Fárové18. Jeho dílo bylo věnováno 

Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze, Národní galerii v Praze, další dary získaly 

Moravská galerie v Brně, instituce v Roudnici nad Labem, Kolíně, Ústav dějin a umění ČR 

a Bibliothèque Nationale v Paříži. 

 
 
 

                                                
 
17 Václav Nedoma byl „objevitelem“ Sudkova fotografického umu a pomohl mu dostat se na Státní 
grafickou školu. 
18 Anna Fárová (1928–2010) byla nejvýznamnější českou historičkou umění se zaměřením 
na uměleckou fotografii.  
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4.2 Dílo 

V roce 1913 začal Sudek fotografovat, před první světovou válkou však zatím netvořil 

ucelené soubory. Na počátku roku 1916 vytvořil album obsahující asi 156 fotografií Prahy 

a české krajiny o formátu 3,5 x 5 cm. Během války a po ní fotografoval vojenské prostředí, 

pražskou Invalidovnu a architekturu Prahy vůbec. Z podnětu dr. Nedomy se přihlásil na 

Státní grafickou školu v Praze, kde získal v roce 1924 výuční list a navázal i díky tomu 

kontakty s nakladatelstvím Družstevní práce, pro které fotografoval portréty malířů 

a spisovatelů, reportážní snímky a také produktové fotografie ve funkcionalistickém duchu, 

a to především skla a porcelánu ve spolupráci s Ladislavem Sutnarem19. Sutnarův rukopis 

je ve fotografiích zřetelný v přesné geometrizaci kompozice. V tomto období se Sudek dále 

věnoval reprodukcím uměleckých děl, maleb a soch. Roku 1927 si pronajal ateliér 

na Újezdě. 

 V roce 1928, tj. k 10. výročí vzniku Československé republiky, vydal Sudek knihu 

s 15 originálními fotografiemi z dostavby chrámu sv. Víta v Praze. Anna Fárová o knize 

napsala: „Obdiv si vysloužila monumentálnost jeho vidění interiéru tohoto pražského 

chrámu a na druhé straně intimnost zátiší i spirituálnost světla plynoucího dovnitř 

v mohutných svazcích paprsků. Toto album působilo jako zjevení i jako posvěcení.” (Fárová, 

1995, s. 438) Sudek začal získávat zakázky, stal se z něj odborník na reklamu a fotografování 

portrétů, architektury i obrazů a plastik. 

 V roce 1929 vydal tiskem první vlastivědné album a zúčastnil se II. Členské výstavy 

České fotografické společnosti. O rok později byl přizván k výstavě Nová fotografie, 

prvnímu kolektivnímu vystoupení fotografické avantgardy v Praze. Roku 1932 se konala 

jeho první samostatná výstava v pražské Krásné jizbě. Josef Sudek se z počátku klonil 

k avantgardním trendům, tento styl ovšem později úplně a vědomě opustil, jelikož chtěl být 

nadčasový, ne moderní. Během druhé světové války nastaly pro Sudka těžké časy, neboť 

kvůli válce byla práce fotografa v krajině i ve městě značně ztížena, ne-li zcela znemožněna. 

Uzavřel se proto do prostředí svého ateliéru, kde od roku 1940 sledoval a fotografoval 

proměny okna a parapetu. Soubor vystřídal různé názvy, nakonec se název ustálil na Okno 

mého ateliéru. Tímto souborem se zabýval až do roku 1954 a na jeho základě se mu po válce 

dostalo uznání. Podle Anny Fárové je tento soubor jedním z počátků konceptuálního umění 

                                                
 
19 Ladislav Sutnar (1897–1976) byl český designér, typograf a jeden z hlavních představitelů české 
avantgardy. Pracoval pro nakladatelství Družstevní práce. 
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a je připodobňován k Máchově lyrickoepické skladbě Máj. Při fotografování reprodukcí 

v roce 1940 objevil Sudek kontaktní snímek sochy v Chartres, který ho velmi zaujal 

technickou kvalitou, načež se rozhodl až na výjimky fotografie dál nezvětšovat. 

 Roku 1948 obnovil Spolek výtvarných umělců Mánes fotosekci, která se po roce 

1948 změnila v platformu umožňující legalizaci svobodného povolání, díky čemuž mohl 

Sudek pokračovat ve své fotografické profesi. Na konci 40. let se Sudek věnoval souborům 

Procházka po kouzelné zahrádce (1948–1964), Vzpomínky a Labyrinty (pojmenované zpětně 

až roku 1963). Ona kouzelná zahrádka byla zahrada architekta Otty Rotmayera, Sudkova 

přítele, kterou byl neskutečně unesen. Zachycoval ji v různých denních dobách, častokrát 

když bylo zrovna mokro. Fotografie vtahují svou tajemnou náladou. Po druhé světové válce 

Sudek jezdil za svým přítelem malířem Emilem Fillou do Peruce, se svým přítelem Petrem 

Helbichem zase navštěvoval beskydský prales Mionší u Jablunkova, kde vznikl soubor 

Zmizelé sochy (1952–1970).  

 V roce 1956 byla Sudkovi k příležitosti 60. narozenin vydána první monografie Josef 

Sudek: Fotografie. To byl důležitý počin, jelikož mnoho dalších významných umělců zatím 

své vlastní monografie nemělo. O tři roky později vydal knihu Praha panoramatická, 

která je dosud považovaná za jednu z nejkrásnějších publikací o Praze. 

 Po přemlouvání kolegů zavítal v 50. letech na Mostecko, kde se spolu s nimi věnoval 

fotografování krajiny postižené rozsáhlou povrchovou těžbou hnědého uhlí. Soubor byl 

nazván Smutná krajina, jelikož podle Sudka je smutná krajina vždycky jinak smutná, 

zatímco veselá krajina je pořád stejně veselá. Fotografoval na panoramatický formát 

a jelikož negativy kopíroval pouze kontaktně, výsledné snímky mají jen pár centimetrů 

a divák k nim musí jít blíž, aby si je prohlédl. Jedná se o první ekologicky zaměřený soubor.  

 Dalším významným souborem byly Janáčkovy Hukvaldy (1950–1971), kam Sudek 

jezdil několik let fotografovat zdejší krajinu a různá zákoutí, stejně jako samotné město 

Hukvaldy. Kraj si vybral především proto, že byl velkým obdivovatelem Janáčkovy hudby 

a chtěl vidět místa, která ho k napsání skladeb inspirovala. Kvůli nepříliš svobodnému 

režimu musel dlouho čekat, než tuto kolekci v roce 1971 konečně vydal.  

 Schopnost uspořádat chaos a najít v něm pořádek ukázal jak v cyklu z pralesa Mionší, 

tak v souborech Labyrinty (1963–1972) a Vzpomínky (1948–1975). Soubor Labyrinty 

fotografoval ve zmatku svého bytu, kdy nepořádek umělecky uchopil a uspořádal. 

Ve Vzpomínkách zase spojoval upomínkové předměty na své nejbližší přátele v zajímavá 

zátiší. Tyto dva soubory se často prolínají a mistr sám fotografie často přesouval z jednoho 

do druhého cyklu.  
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 Roku 1967 se na výzvu Anny Fárové zúčastnil důležité výstavy 7 + 7 v Galerii 

Václava Špály. Téhož roku se na něj začali obracet zájemci o jeho fotografie či kurátoři 

z New Yorku, Tokia, Londýna či Philadelphie. Dne 17. 3. 1971 uspořádala Sonja Bullaty 

se svým manželem Sudkovu výstavu v jejich ateliéru v USA. Poslední roky života už Sudek 

příliš nefotografoval, spíše bilancoval životní dílo a zvětšoval staré negativy. V posledním 

roce života uspořádal tři souborné výstavy: v Praze, Brně a Cáchách. (Fárová, 2002, s. 122-

126) 

 

 

Obr. 23-24: Josef Sudek, Družstevní práce, 1932–1936 

Obr. 25: Josef Sudek, Pohled na Hradčany od Karlova mostu, 1946–1955 
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Obr. 28: Josef Sudek, Mionší ráno, 1970 Obr. 27: Josef Sudek, Procházka po Mionší, 1952–1970 

Obr. 26: Josef Sudek, Detail s barokním křídlem, 1951–1953 
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5 MOTIV OKNA VE FOTOGRAFIÍCH JOSEFA SUDKA 

Motiv okna v díle Josefa Sudka přicházel pomalu, byl nacházen po malých krůčcích, 

vydobýval si své výsadní postavení postupně, až nejznámější soubor Okno mého ateliéru 

přinesl autorovi nebývalý věhlas nejen u nás, ale také ve světě. Zmíněný soubor se tématem 

okna zabývá nejvíce, jak už jsem ale naznačila, není to jediný soubor, o kterém bychom 

v této souvislosti měli mluvit. Bez světla pronikajícího oknem by nevznikla nezaměnitelná 

atmosféra fotografií z přestavby katedrály sv. Víta v Praze nebo pozdějšího souboru 

Labyrinty. Rozsvícená okna jsou zase důležitým prvkem Sudkových nočních fotografií.  

 Okno však nelze vnímat jen a pouze jako motiv Sudkových fotografií. Skrývá 

se za ním – nebo spíš před ním? – mnohem více. Sudek považoval sám sebe za romantickou 

osobu a stejně jako umělci v období romantismu vytvořil i on mnoho svých fotografií v nitru 

ateliéru. Trvalo třináct let, než si ateliérového okna, stěžejního prvku svého snad 

nejznámějšího souboru, doopravdy všimnul. Je s podivem, že něco tak hrozného, jako druhá 

světová válka, dalo vzniknout tak jemnému a intimnímu souboru, jakým je Okno mého 

ateliéru.  

5.1 Invalidovna 

Na tomto místě Sudek v letech 1922–1927 vytvořil svůj první ucelený soubor, 

který připomíná malířství 19. století, především impresionismus20. Zajímali ho hlavně lidé. 

Jelikož sám byl válečný invalida, neštítil se ostatních. Anna Fárová v knize Sudek napsala: 

„[…] invalidé v interiéru ubytovny jsou ozvláštněni přílivem světla. Jejich figury nejsou 

naturalisticky popsané, je tu měkký obrys, jednoduché, nearanžované výjevy, jakési čekání 

na život, […]” (Fárová, 1995, str. 30) Právě onen příliv světla procházející oknem přenáší 

prostor do téměř duchovního světa. I když v tomto souboru okno není stěžejním námětem, 

„chrámová atmosféra” z tak prostého a mnohým lidem se hnusícího prostředí, jakým byla 

prvorepubliková Invalidovna, dokazuje, že Sudkův cit pro světlo může z banálního motivu 

vytvořit pozoruhodný obraz, který nezobrazuje válečné invalidy ve tmě a zapomnění, 

nýbrž v téměř nadpozemském světle. Již v tomto souboru můžeme vidět ve využití 

a charakteru světla jistou podobnost s prací Drahomíra J. Růžičky. Klenutá okna dodávají 

prostoru majestátnost a povyšují ho na něco víc, než jen útulek pro zraněné vojáky. 

                                                
 
20 Impresionismus je umělecký směr 19. století, který klade důraz na autorův dojem ze světla 
v exteriéru a zprostředkování pocitů. Malování obrazů se přesunulo z ateliérů do krajiny. 
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Obr. 29-30: Josef Sudek, Invalidovna, 1918–1924 
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5.2 Svatý Vít 

 V letech 1924–1928 chodil Josef Sudek fotografovat do chrámu sv. Víta v Praze, 

kde se právě dokončovala novogotická dostavba. O to zajímavější soubor je, protože v něm 

nejde o krásu monumentální architektury. Autor hledá drobná zátiší, je zde ale také mnoho 

velkolepých snímků celého prostoru, jehož krásu narušuje (nebo naopak podporuje?) výskyt 

pracovního náčiní, dělníků a především spousta prachu, díky jehož zvíření vzniká 

charakteristická nálada snímků. Samotný Sudek řekl, že po skončení prací do chrámu ještě 

několikrát zašel, ale již to nebylo ono a dále tam nefotografoval. V roce 1928, k 10. výročí 

vzniku Československé republiky, byla na popud malíře Emanuela Frinty vydána malá 

publikace obsahující 15 originálních Sudkových fotografií. Tímto souborem vstoupil Sudek 

v Československu do širokého povědomí.  

 Ačkoli Sudek v roce 1921 vystoupil z katolické církve (neopustil však víru v Boha) 

(Sudek, 2007, s. 71), není pochyb, že zvířený prach ve spojení s paprsky pronikajícími 

Obr. 31: Josef Sudek, Invalidovna, 1918–1924 
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velkými chrámovými okny tvoří velmi duchovní atmosféru, která k chrámu přísluší. 

Bez tohoto světla by fotografie neměly patřičnou sílu a význam. Jen si to bez něj zkuste 

představit. Určitou podobnost můžeme nalézt ve fotografiích doktora Drahomíra J. Růžičky, 

kde světlo vytváří podobné optické hrátky, tentokrát však např. v prostorách hlavního 

nádraží. Objevují se zde lidské postavy, které do Růžičkových obrazu vnáší pohyb a shon, 

což je s nádražím neodmyslitelně spjato. Naopak u Sudka jsou postavy dělníků pouze 

stojícími figurami, které atmosféru snímku ještě více uklidňují. Okny proudící světlo, 

které je zalévá, je ovšem u obou autorů velmi podobné. 

 

 Obr. 32: Drahomír Josef Růžička, Nádraží, 1922 
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       Obr. 33-34: Josef Sudek, Sv. Vít, 1924–1928 
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 Obr. 35: Josef Sudek, Sv. Vít, 1924–1928 

Obr. 36: Josef Sudek, Sv. Vít, 1947 
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5.3 Okno mého ateliéru 

 Jen málokterý fotograf nezná tuto část mistrova díla. Ve škole Sudek fotografování 

zátiší nijak neholdoval, jelikož fotografovali zcela náhodné předměty, uskupené podle 

určitých pravidel. Sudek potřeboval mít k předmětu, který fotografoval, osobní vztah. 

Fotografoval věci, které ho dennodenně obklopovaly. (Kirschner, 1992, nečíslováno) 

Nejen díky kubismu a příteli Emilu Fillovi však dal zátiší druhou šanci. Přibližně v roce 

1940 začal fotografovat drobná zátiší na parapetu svého okna, která se časem variovala 

a přetavovala do jiných, abstraktnějších podob. I když v dnešní době jsou jeho snímky 

značně adorovány, autor vznik tohoto souboru popisuje dosti surově. V rozhovoru 

pro rozhlas s Petrem Tauskem (1927–1988) na otázku vzniku snímků oken a předmětů u 

nich zaznělo následující: „To je docela jednoduchý. To byl u toho okna takový bordel a ten 

bordel krystalizoval, až jsem tam najednou něco viděl, a tak jsem z toho udělal snímek.“ Petr 

Tausek poznamenává, že tato část rozhovoru v éteru nikdy nezazněla, jelikož redakce 

shledala slovo „bordel“ nepatřičným. (Hron, 2014, str. 242) 

  Okno, které fotografoval především zevnitř, je vyobrazeno zpravidla třemi způsoby. 

Jednak celek okna i s okenním rámem a parapetem, který slouží jako podstavec či odkládací 

plocha, na kterou Sudek pokládal předměty, nebo na které se předměty samy nějak objevily, 

jak už se to v domácnostech stává. Mistr často nosil různé předměty ze zahrady, které potom 

fotografoval. Mnohokrát se tak objevuje na okně např. větev obsypaná květy, přičemž za 

oknem se nachází rozkvetlý strom. Tímto se vnější a vnitřní prostor propojují, prorůstají 

mezi sebou a žijí jednotný život, jakoby zde žádné zdi nebyly. Zátiší na okně fotografoval 

i Drahomír J. Růžička, který se ale mnohem více zaměřil na samotné zátiší na parapetu 

a prostor okna, než na propojení více plánů motivu parapetu a prostředí za oknem 

jako Sudek. Na jednom snímku vidíme poněkud oddálený pohled, kde se nám otevírá scéna 

s oknem, záclonou a za ní zpola schovanou židlí.21 Obdobný snímek zachytil také Clarence 

H. White, který však ke scéně židle u okna přidal ženský akt. Siluetu nahé ženy před oknem 

najdeme také na snímku Alfreda Stieglitze z roku 1916. Důležitým prvkem obrazu je zde 

záclona na okně, před kterým žena stojí. Není totiž zavěšena seshora, nýbrž je přehozena 

přes příčku v polovině okna. Většina těla je tedy chráněna před nechtěnými pohledy zvenku, 

                                                
 
21 Snímek, ve kterém hraje důležitou roli záclona, je Okno kanceláře DP (Družstevní Práce, pozn. 
autora) z roku 1930. Zachycuje pohled z okna na deštivou ulici. V tomto případě se však na výjev 
díváme přes otvor mezi záclonami, které autorovi poskytují soukromí a může tak nepozorovaně 
zaznamenávat, co se na ulici odehrává. 
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byla by vidět pouze její hlava.  

Druhý způsob je abstraktnější, jelikož rám okna mizí a fotografie se zaměřuje pouze 

na sklo, na kterém se objevuje sražená pára22, déšť či led, který maluje romantické spletence 

na okenní tabuli. Sklo se tak stává jakousi membránou, která nám dává tušit dva různé 

prostory, především díky různým podobám vody, čímž se  okno stává pomyslným 

barometrem.23 Zdánlivě propojujícími snímky prvního a druhého způsobu zachycování okna 

ateliéru jsou ty, kde autor sice potlačí rám okna, ponechá však v popředí předměty před 

okenní tabulí, např. tác s jablkem. Nutno poznamenat, že na vytvoření některých snímků 

autor čekal i několik let. Vznikaly a dozrávaly v jeho hlavě, avšak ne vždy vhodná situace 

skutečně nastala, správný okamžik byl promeškán, světlo nebylo tak, jak si představoval, 

a on musel na zopakování situace čekat rok nebo i více. Petr Schulhoff o jeho pracovním 

nasazení řekl: „[…] stmívalo se a sestra připravovala večeři, venku pršelo, stroužky deště 

tekly po okně a Sudek najednou ucítil motiv. Nechal večeře, popadl lampu a začal zkoušel 

osvětlení okna – zevnitř i zvenku. To pak nevnímal, neodpovídal na otázky, zcela ve vleku 

vize, kterou měl…“ (Hron, 2014, str. 217) 

Třetí přístup k oknu je ten, jímž autor pozoruje, zkoumá a zachycuje zahradu za ním. 

Pokrytou sněhem, v rozpuku jara, v každém ročním období, ve všech denních dobách, 

za každého počasí. Okno stálo mezi Sudkem a okolním světem. (Kirschner, 1990, s. 5-6) 

Spojovalo i rozdělovalo vnitřní a vnější prostor, neslo v sobě tajemnost, sen a zvláštní vize. 

(Sudek, 2007, s. 7) Avšak v případech, kdy se fotograf nesoustředí tolik na předměty před 

oknem, ale spíše za ním, může na nás dopadnout tíseň. Strom podivně zkroucený, 

zdeformovaný, jakoby pod neviditelným tlakem. Můžeme v něm spatřit alter ego autora, 

který je, stejně jako strom, poznamenán životem. Z knihy Okno mého ateliéru: „(…) pevný 

rám pro pohyblivé obrazy malované na skle, za kterými se někdy vynořovala podivná 

postava, onen Sudkův dvojník a blíženec – zkormoucený strom, s nímž prožíval hluboké 

vnitřní spojenectví. Strom pozorovaný skrz okno, zastřený a někdy zjevený v plynutí sezón.” 

I z tohoto je jasné, že fotografie nejsou jen o romantice, kráse rostlinných výjevů a lyrice 

                                                
 
22 Na přednášce Československá fotografie od Mgr. Lukáše Bártla, Ph.D. zaznělo, že zamlžení 
na okně vznikalo údajně záměrně tak, že sestra Božena vařila na bratrovu žádost v hrncích vodu, 
z nichž unikající pára se srážela na oknech a vytvářela tak unikátní atmosféru mistrových snímků. 
Bohužel se mi tuto informaci nepodařilo podložit jiným důkazem a je to tedy pouze domněnka. 
23 Ačkoli Sudek tvrdil, že nerad fotografuje v zimě, na mnoha jeho fotografiích z tohoto souboru 
se objevuje sníh nebo zamrzlé okno. Bude to nejspíš i tím, že je přeci jen rozdíl ve fotografování 
města a architektury venku a zamrzlých okenic uvnitř ateliéru. Díky tomu však máme barometr 
„kompletní”. 
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zastřené okenici. Především u snímků, kde spatřujeme právě siluetu pokrouceného stromu, 

pociťujeme existencionální tíseň doby. Je totiž důležité zamyslet se nad historickým 

aspektem vzniku této práce: počátek datujeme do období druhé světové války, která zasáhla 

velkou měrou do života lidí, včetně Josefa Sudka. Jakožto válečný invalida cítil, že už toho 

dal lidstvu dost, a nechtěl mít s další válkou nic společného. Samotná válka mu znemožnila 

volný pohyb po Praze a tvůrčí svobodu, vzala mu mnoho blízkých přátel, uzavřel se proto 

před ní mezi stěny svého ateliéru. Stěny, které představovaly tenkou ochrannou vrstvu 

nataženou mezi ním a okolím. Díky nim mohl dál tvořit, ale dostávalo se mu také izolace. 

V tak silné chvíli uzavřenosti hledal svýma pozornýma očima motivy ve svém nejbližším 

okolí. V pár malých otvorech do přítomnosti objevil motiv, který ho proslavil po celém světě.  

Ateliér bohužel roku 1985 vyhořel, po zásahu hasičů byla stavba v katastrofálním 

stavu a bylo nutné ji zrekonstruovat. Investiční skupina PPF se stala hlavním partnerem 

projektu obnovy zahradního ateliéru. Replika však není totožná s původním ateliérem, a tak 

původní Sudkova okénka zmizela a zůstaly nám zachovány pouze ve fotografiích mistra. 

 

 
Obr. 37: Josef Sudek, Okno mého ateliéru - spisy, 1940–1954 
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Obr. 38-39: Josef Sudek, Okno mého ateliéru, 1940–1954 

Obr. 40: Drahomír Josef Růžička, Stůl u okna, 1925 Obr. 41: Drahomír Josef Růžička, Moje okno, 1941 
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Obr. 42: Josef Sudek, Okno mého ateliéru, 1940–1954 

Obr. 43: Josef Sudek, Z okna kanceláří "DP", 1930 
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Obr. 44: Josef Sudek, Židle u okna, 1936 

Obr. 45: C. H. White, La Curieuse, 1907 Obr. 46: Alfred Stieglitz, 1916 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 40 

 

 

 

 

 

Obr. 47-50: Josef Sudek, Okno mého ateliéru, 1940–1954 
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 Obr. 51-53: Josef Sudek, Okno mého ateliéru, 1940–1954 
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Obr. 54-56: Josef Sudek, Okno mého ateliéru, 1940–1954 
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5.4 Další soubory 

 Cyklus Vzpomínky vznikal průběžně od roku 1948. Původním záměrem bylo 

ilustrovat některá literární díla, jak je jasné z názvů prvních děl: Vzpomínky na E. A. Poea, 

Vzpomínky na Jakuba Arbesa,… Samotný název souboru může být matoucí, jelikož autor 

pracoval spíše se snem, což je patrné z toho, že velkou část fotografoval v noci. Do souboru 

patří mimo jiné i pohledy z okna jeho ateliéru na protější činžovní domy. Tento motiv 

fotografoval ve dne i v noci, jednu fotografii např. nazval Neklidná noc. Vidíme na ní 

rozsvícená okna skrze deštěm smáčenou okenní tabulku, která navozuje silně abstraktní, 

surrealistický dojem. „Pohasínání světel (výhled do dvora na činžáky) - Sudkovský proces 

postupující od realismu města (paralela se Skupinou 42) k neurčitosti až abstrakci.” (Sudek, 

2007, s. 9) V bakalářské práci Ivy Stránské z ITF v Opavě nacházíme jednu zajímavost. 

Píše, že za války, kdy byla většina fotografií souboru Okno mého ateliéru a Procházka 

v zahrádce pořízena, musela být všechna okna zatemněna pro ztížení orientace bombardérů. 

Avšak na Sudkových fotografiích můžeme vidět rozsvícená okna v okolních činžovních 

domech, stejně jako v jeho vlastním ateliéru. Tato informace je opravdu zarážející, na druhou 

stranu soubory vznikaly až do roku 1954, kdy už byla povinnost zatemňování oken zrušena. 

A jelikož fotografie většinou nejsou datovány konkrétním rokem, ale spíše obdobím 1940–

1954, nedá se s jistotou říci, zda opravdu v činžovních domech docházelo k porušování 

tohoto nařízení. 

 Jelikož Sudek tvořil většinu svých souborů dlouhodobě, není možné tyto soubory 

od sebe s přesností oddělit. Existuje mnoho fotografií, které autor zařadil nejprve do cyklu 

Vzpomínky, později je zase přeřadil k souboru Kontrasty. Podobně nejisté může být zařazení 

snímků z dřevěného domku v Beskydech, kde bydlel společně s dr. Helbichem při pobytu 

v Mionší. Snímky s pláštěnkou přes okno působí sentimentálním, romantickým dojmem. 

Zda se pláštěnka na okně ocitla náhodou, nebo ji tam zavěsil cíleně sám fotograf, 

to se už nejspíš nedozvíme. „Mohla to být náhoda podnětu, náhoda talentu, náhoda změny. 

Ale v úsilí a práci náhoda neměla místo.” (Kirschner, 1990, nečíslováno) Na těchto snímcích 

není podstatné okno nebo to, co se za ním odehrává, nýbrž matérie a její tupé zadržování 

světla. Zajímavá nepropustnost světla materiálem, jako vidíme na snímcích pláštěnky, 

byla hojně využívána i na snímcích ze souboru Labyrinty.  

  Dalším ze Sudkových souborů je Procházka v zahrádce. Tento soubor není sice tolik 

obsáhlý jako jiné, otevírá nám ovšem nový pohled na „známá“ okna Sudkova ateliéru. 

Tentokrát jsou totiž fotografovaná zvenku. Najdeme zde i fotografie noční, kde na nás 
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rozsvícené okno v téměř pohádkové chaloupce působí romantickými tóny.  

 Posledním zde zmíněným souborem je Procházka po zahrádce paní sochařové 

(tj. Hany Wichterlové), který je určitým pokračováním většího cyklu Kouzelná zahrádka. 

Sudek v tomto případě fotografoval okna zvenčí, na rozdíl od prostředí svého vlastního 

ateliéru, kde fotografoval spíše zevnitř. Je to dáno i tím, že v cizím prostoru se pohyboval 

vždy velice diskrétně. Pozoroval, zkoumal, čekal a zachytil souvislosti, které by jiný 

přehlédl. (Kirschner, 1990, nečíslováno) Vyfotografoval zde i jednu dvojexpozici 

(zda úmyslně či nechtěně, to se už nedozvíme), která by mohla připomínat fotografii 

pořízenou přes okenní tabulku, ve které se odráží prostor zahrady. Dochází tak k propojení 

dvou světů, stejně jako ve většině případů fotografování okna.24 

  

 

 

                                                
 
24 O tomto cyklu pronesla krásná slova Urszula Czartoryska (1934–1998), která roku 1974 navštívila 
Sudkovu výstavu v newyorské galerii Light: „Toto poslání – chvála vztahů mezi jedním člověkem 
a druhým – představuje ohromnou zkoušku právě proto, že nezobrazuje prostřednictvím portrétu 
obličeje lidí, kteří byli autorovi blízcí, ale spíše v každém z nás, jakmile si prohlížíme sudkovské 
zahrady a sudkovské keře za oknem, vyvolává vzpomínku na vlastní milostná a přátelská pouta, která 
se odehrávala v jiných zahradách a v jiných domech, avšak v podovné době ranního či večerního 
šera, v podobné době kvetoucích stromů či padajícího listí.“ (Hron, 2014, s. 283) 

Obr. 57: Josef Sudek, Vzpomínky, 1959 Obr. 58: Josef Sudek, Kontrasty, 1959 
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Obr. 59-60: Josef Sudek, Můj ateliér, 1950-54 

Obr. 61: Josef Sudek, Z procházky po zahrádce paní sochařové, 1953-57 
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6 DALŠÍ FOTOGRAFOVÉ OKEN 

Motiv okna se samozřejmě nachází i v tvorbě mnoha dalších fotografů, kteří přišli 

až po Sudkovi. U některých najdeme okna pouze jako solitérní fotografie, mnozí se však 

motivu okna a oknům celkově věnovali dlouhodobě. Existuje několik fotografií okna 

s podtitulem „pocta Josefu Sudkovi“.  

Jednu z takových poct, soubor nazvaný Vzpomínka na Sudka, vytvořila Sudkova 

učednice a blízká přítelkyně, Sonja Bullaty25. Se Sudkem ji spojoval traumatický zážitek 

z války. V roce 1948 se přestěhovala do Ameriky, přesto udržovali korespondenční vztah, 

několikrát se s manželem za Sudkem vypravila, dokonce i v nešťastném roce 1968. 

Její fotografie z okupace v roce 1968 byly součástí výstavy organizované Cornellem Capou 

v Riverside Museum v New Yorku. Stala se jednou z největších popularizátorek Josefa 

Sudka za oceánem.26 Po jeho smrti vytvořila již zmiňovaný soubor Vzpomínka na Sudka, 

ve kterém se objevují záběry na zavřená, zamlžená okna. Ačkoli má soubor všechny 

elementy Sudkovských oken (orosené sklo, motiv jablka, zahrada se stromy), pověstná 

Sudkova melancholie z něj tolik cítit není. Snad je to dáno také tím, že Bullaty fotografovala 

na barevný materiál, který se tolik odlišuje od Sudkova stylu.27 V roce 1983 vyšel 

v magazínu Popular Photography článek „Windows of the World”, ve kterém se psalo: 

„Sudkovy fotografie vždy zachycovaly pohled ven: ,Bylo to pro něj bezpečné prostředí, 

kde se cítil neskutečně šťastný. Přemýšlela jsem, proč taková spousta mých oken zachycovala 

pohled do nich. Možná proto, že jsem většinu života byla outsider.‘“ (Popular Photography, 

1983, s. 47) Její fotografie zachycovaly okna typograficky, ukazovaly rozdíly mezi okny 

různých národností.  

 

 

 

                                                
 
25 Sonja Bullaty (1923–2000) byla česko-americká židovská fotografka, kterou v 18 letech nacisti deportovali 
do koncentračního tábora v Polsku. Během pochodu smrti blízko Drážďan se jí podařilo utéct zpět do Prahy. 
Bohužel nikdo jiný z její rodiny holocaust nepřežil. Stala se Sudkovou „uč-muč“. Později se přestěhovala 
do Ameriky, kde se seznámila se svým budoucím manželem a spoluautorem Angelem Lomeem.  
26 Roku 1971 uspořádala s manželem ve svém ateliéru první samostatnou výstavu Sudkových děl. V roce 1978 
vydala jako první na Západě Sudkovu monografii. Dlouho ho lákala, aby do Ameriky přijel, on jí však 
odpovídal, že nyní už je pozdě. 
27 Krátce před smrtí se Sudek nechal přemluvit Jiřím Ksandrem k fotografování na barevný materiál, bohužel 
už neměl příležitost fotografie spatřit. Na těchto fotografiích můžeme opět pozorovat motiv okna, tentokrát ale 
už ne okna ateliéru, nýbrž okna nového bytu na Úvoze. Jelikož jde o první (a jediný) pokus s barevným 
materiálem, je patrné, že tyto fotografie nejsou z nejlepších. 
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 V přímé návaznosti na Josefa Sudka vidíme především jedno jméno, a to jméno Jana 

Svobody28. V Sudkově tvorbě se inspiroval, stejně jako on fotografoval pohledy přes okno, 

věnoval se prostým zátiším, která v sobě mají onu sudkovskou poetiku, avšak vnáší 

do obrazu vlastní pocity a nálady. To často umocňují názvy děl (Předobraz, Dotýkání, 

Jsou vzpomínky vzpomínek, Obraz, který se nevrátí,…). Názvy, stejně jako obsahem, 

provokuje otázky lidského bytí. Zeď, ze které někdo sňal obraz. Stůl, od kterého někdo 

odešel, anebo k němu chystá zasednout. Pootevíraná okna. Všechny tyto fotografie v sobě 

mají určité napětí a volají po komunikaci.   

 Svobodovy fotografie působí někdy silně stísněným dojmem. Běžně nám okno nabízí 

pohled do okolní krajiny, v jeho případě však výhled končí jen pár desítek centimetrů 

za rámem okenic hradbou stromů nebo úplnou tmou. Otevřené okenice mají sice evokovat 

volnost a otevřenost, těžké jehličnaté větve nás však vrací do pochmurné reality.  

 Na dalších fotografiích oken je tísnivá atmosféra téměř hmatatelná. Mnohost 

otevřených okenic v kombinaci s neprostupnou temnotou za nimi v nás nevyvolává 

nejveselejší náladu. Jsme uzavřeni v prostoru, ze kterého je úniku pouze do ještě větší 

temnoty. I když Svoboda na Sudka přímo navazuje, v Sudkových fotografiích oken 

nalézáme na prvním místě lyričnost, romantičnost, poetiku a aspekty tísně a oddělení 

od společnosti zde vnímáme spíše druhotně, u Svobody (i přes autorovo jméno) na nás 

nečeká mnoho romantiky ve smyslu krásy a poetiky, jako spíše smutku a beznaděje jako 

z Goetheho románu Utrpení mladého Werthera.   

 Svobodovi se po opuštění Uměleckoprůmyslového muzea v Praze roku 1983 dostává 

zvláštní pocty. Galerie v Roudnici nad Labem mu připravuje výstavu Komparace, kde jej 

srovnáním s jeho dlouholetým vzorem Josefem Sudkem povyšuje na jeho oficiálního 

nástupce. (Anděl, 2015, s. 15) 

 Jen drobnou zmínku na závěr bych chtěla věnovat fotografii Okno, kterým přestalo 

vcházet světlo, která mi evokuje závěr knihy Pěna dní od Borise Viana. Z původně velkého, 

prostorného bytu se postupem času stává malá komůrka se zanesenými okny, kterými 

se světlo nemůže dostat dovnitř. Takto se mi jeví i okno Jana Svobody. Potaženo letitým 

prachem, vyvolávající úzkost a smutek.  

                                                
 
28 Jan Svoboda (1934–1990) byl český výtvarník, který sám sebe za fotografa neoznačoval. Jeho tvorba 
je hodně filosofická, ve svých dílech se zabývá existenciálními otázkami. Ačkoli u těchto dvou autorů můžeme 
sledovat určité podobnosti, rozhodně nejde o cílené napodobování. Fotografoval náměty, ke kterým měl vztah 
– holou zeď svého bytu, stůl, postel, okna, sklenice, drobné předměty jeho ženy apod. Můžeme nalézt i snímky 
krajiny z počátků jeho tvorby, i v těchto případech je to ale krajina města, se kterou přicházel do styku, nebo 
krajina pozorovaná z okna bytu. (Mrázková, 1986, s. 296) 
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Motiv okna nebo fotografie s ním spojené můžeme najít i u mnoha dalších fotografů 

– ať už Sudkových současníků nebo fotografů pozdější generace. Jedním 

z nejvýznamnějších souborů týkajících se okna je cyklus Pohledy z okna mého bytu Jiřího 

Hanke29. Byl snímán po dobu dvaceti let, není však pouze časosběrným dokumentem. 

Zachycuje různé politické události, stejně jako světelné imprese, tíhnoucí až k abstrakci. 

Sám autor říká, že si svůj motiv uvědomoval téměř dva roky před vznikem první fotografie, 

ale až s podnětem vykácení stromů přes ulici začal výhled fotografovat.30 Způsob 

fotografování se rodil postupně. Na prvních snímcích můžeme vidět různé úhly snímání 

ulice, které se postupně ustálily na striktní pohled přímo pod okna (mění se jen směr po 

vertikální ose, už ne po horizontální). Hankeho soubor začal vznikat v těžkých letech 

normalizace. „Pohledy z okna mého bytu vedou mimo jiné k zamyšlení, jakou šíři pohledu a 

rozhled potřebujeme k tomu, abychom si uvědomovali prostor kolem sebe a proměny 

společnosti. Zvláště v době, kdy vystrkovat hlavu nebylo úplně bezpečné.“ (Hanke, 2013, s. 

7-8) Z tohoto je vidět, že v případě Hankeho i Sudka šlo ve fotografiích okna o jakési 

vymezení se proti aktuální situaci, proti režimu.  

Autorem, který s oknem pracuje dlouhodobě, je Ľubo Stacho31. Tento slovenský 

fotograf nezůstává pouze u klasické fotografie, ale tvoří i performance. Často používá 

k tvorbě obrazů chemikálie nutné k černobílé fotografii (vývojku a ustalovač – 

např. v projektu Poslední večeře II.). V zatím nevydané publikaci Svetlo, instalácie, akcie 

a performancie od Moniky Stacho se píše, že v polovině 80. let začal tvořit soubor Slnko 

môjho ateliéru, který časosběrně zaznamenával pohyb slunce během dne po okně. 

Tato sekvence je svým způsobem inspirovaná právě Josefem Sudkem. Na soubor navazoval 

další časosběr Svetlo mojej geometrie. (Stacho, 2018, s. 71). 

Konceptuálně se oknu věnoval v jednom ze svých děl i slovenský umělec Dezider Tóth 

(1947). Cyklus fotografií Moja knižnica – Moje okno I.-IX. zachycuje siluetu okna, na jehož 

parapet jsou postupně skládány knihy. U dalších autorů se okno objevuje sice ve velmi 

                                                
 
29 Jiří Hanke (1944) je český fotograf z Kladna, se kterým je neodmyslitelně svázán. Mezi jeho 
nejznámější soubory patří Pohledy z okna mého bytu a Lidé z Podprůhonu.  
30 Z rozhovoru s Jiřím Hankem na https://vltava.rozhlas.cz/jiri-hanke-pohledy-z-okna-meho-bytu-
5077485. Zazní tam též informace, že roku 2003 se z bytu odstěhovali a jako rozloučení vydali 
s manželkou knihu Nové pohledy z okna, kde jsou její básně (inspirované oknem a jeho fotografiemi) 
a jeho fotografie podle přání manželky. Tato kniha končí pohledem na okno jejich nového domu.  
31 Ľubo Stacho (1953) je slovenský fotograf. Vystudoval FAMU (prof. Ján Šmok), kde byl v roce 
2010 jmenován profesorem. Jeho nejznámějším souborem je Obchodná 1984–2014, ve kterém 
zaznamenává proměny výloh na ulici Obchodná v Bratislavě po dobu 30 let. 
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povedených obrazech, už však spíše solitérně. Sudkův dobrý přítel a asistent Petr Helbich 

(1929) fotografoval pražskou Bulovku, jejíž vyprázdněné, jakoby opuštěné prostory 

s velkými němými okny na nás přenáší znepokojivý pocit. Nejsilněji je to cítit z fotografie 

vybitého okna. Fotografování z okna auta se věnoval Bohdan Holomíček (1943), to se už ale 

příliš vzdaluje pozorovanému fenoménu.  

  Obr. 62: Sonja Bullaty, Vzpomínka na Sudka, 1976 

Obr. 63: Sonja Bullaty, New York Window, 1981 Obr. 64: Jan Svoboda, Pohled z okna XIII studie,  
1972 
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Obr. 65: Jan Svoboda, Rozednívání, 1975-76 Obr. 66: Jan Svoboda,  
Okno, kterým přestalo vcházet světlo, 1983 

Obr. 67: Jan Svoboda, Na jaře, 1983 
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Obr. 68-69: Josef Sudek, barevná fotografie, 1976 

Obr. 70-75: Jiří Hanke, Pohledy z okna mého bytu, 1981–2003 
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Obr. 79: Lubo Stacho, Slnko môjho ateliéru, 1985 

Obr. 76-78: Dezider Tóth, Moje okno - moja knižnica I., IV., IX., 1982 
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 Obr. 80-81: Petr Helbich, Bulovka, 1972-74 

Obr. 82: Bohdan Holomíček, Takhle to mám rád, asi 1975 
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ZÁVĚR 

 Po probádání tvorby velkého množství osobnosti, které se motivem okna zabývaly, 

seznávám, že tento námět je opravdu bohatě prostoupen všemi možnými obdobími a jeho 

pramen nevysychá ani v současnosti. Nebylo možné obsáhnout všechny, kteří se tématu 

věnovali, už z toho důvodu, že primárně je text věnován Josefu Sudkovi. 

Avšak ti nejdůležitější autoři jsou podle mého v práci zmíněni.  

 V Sudkově tvorbě je okno zastoupeno opravdu bohatě, a jak jsme se přesvědčili, 

nejedná se pouze o soubor Okno mého ateliéru, kde se námět vyskytuje. Z fotografií je cítit 

fascinace a zaujetí, snaha pochopit námět a ten ze dvou set procent vyčerpat. Zachytit vše, 

co téma nabízí, dlouhodobě pozorovat a odkrývat nové možnosti. Taky jaký jiný objekt, 

než jakým je okno – součást našeho dennodenního života – by nám to umožňoval. Zájem 

o okna tkví jak v jeho dostupnosti, tak i v harmonické přitažlivosti geometricky přesných 

linií, malebném průchodu světla přes závěsy, ale samozřejmě i v primárním rámování 

snímku do  otvoru okna, které je striktně dané, a přesto ho můžeme kreativně přetvářet podle 

svých představ a požadavků.  

 Nyní už je zřejmé, že tématem okna se zabývalo opravdu velké množství českých 

i slovenských autorů, kteří přišli po Sudkovi – někteří byli Sudkem ovlivněni více, někteří 

méně, jeho vliv tu ale rozhodně byl a je.  
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