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ABSTRAKT 

Tato práce si klade za cíl čtenáře seznámit s tematikou fotografie architektury 

v neklasickém pojetí smyslu slova. Zabývá se fotografováním netradiční nebo užitkové 

architektury, architektury bez architekta, na periferii města, nebo urbanismem paneláko-

vých sídlišť a stavbami  lidových kutilů. Tento fenomén je mapován od devadesátých let 

po současnost. Přibližuje i historický exkurz a otevírá otázku její budoucnosti. 

Autoři a jejich práce zabývající se tímto tématem, jsou rozřazeny do kapitol podle 

jednotlivých přístupů samotných autorů. 

 

 KLÍČOVÁ SLOVA: 

architektura: nízká a vysoká, marginální 

fotografové: Baňka Pavel, Držková Kateřina, Jasanský Lukáš – Polák Martin,  

Jirásek Václav, Novozámská Martina, Pospěch Tomáš, Zapletalová Veronika 

 

ABSTRACT: 

The aim of the thesis is to introduce the classical view on architectural photogra-

phy. The thesis is focused on the photography of untraditional or urban architecture, archi-

tecture without architect, peripheries, or box-frame constructions and handyman housing. 

The author maps the period from the nineties to the present-day. The author introduces the 

historical development and opens the question of further development. 

The thesis is structured according to approaches to architectural photography pre-

sented by the relevant authors. 
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ÚVOD 

Ve své diplomové práci bych se chtěla věnovat tématu „fotografie jiné architektu-

ry“. Pod tím termínem v uvozovkách, se pro mne skrývá fotografie netradiční  nebo užit-

kové architektury, která se vyskytuje na periferii města. Jiná architektura jsou industriální 

prostory, panelová sídliště, autobusové zastávky, nebo zahradní kolonie. Jedná se i o foto-

grafování architektury vzniklé bez návrhu školeného architekta, tedy různé altány, pergo-

ly, ploty, nebo garáže, pavlače, kůlny a podobné lidské výtvory, kterých je velmi široká 

škála. Pro charakteristiku „jiné architektury“ se také užívá termín marginální. Podle slov-

níku cizích slov, jsou marginálie – poznámky k textu na okraji listů1, tudíž jiná architektu-

ra je vlastně okrajová. 

 Nechci seřadit a popsat množství jmen autorů v přísném systematickém řádu, ale 

vytvořit sérii postřehů, úvah o vztazích mezi jednotlivými fotografy a kategoriemi, které 

jsem pro svoji práci vytvořila.  

Toto téma mne v poslední době velmi zajímá a hodnotím ho za aktuální nejen 

z hlediska fotografování tohoto typu architektury, nebo z pohledu komplexně uměleckých 

činností, ale vůbec, jako téma dnešní doby.  

Okrajovou architekturu v městském prostředí a její využití považuji za kritickou 

otázku naší společnosti a věřím, že se mi touto prací podaří na některé jevy alespoň upo-

zornit. Nerada bych vše totálně odkryla, mým záměrem je jednotlivá témata pootevřít a 

donutit čtenáře diplomové práce, aby se alespoň na okamžik nad tímto tématem hlouběji 

zamysleli. 

Na některou problematiku bych ráda poukázala konkrétněji právě prostřednictvím 

rozboru fotografických souborů, pokusím se popsat různé formy a přístupy jednotlivých 

českých umělců, zabývajících se fotografováním architektury netradičním způsobem, sou-

borů, které na našem území vznikly v období po roce 1990 až po současnost. Vybrala jsem 

autory, kteří jsou pro českou fotografii zásadní a také ty, kteří mne zaujali svým přístupem 

a formou zpracování tématu. 

 

 

1 Klimeš Lumír: Slovník cizích slov, SPN 2-54-13/5, Praha 1981, ISBN 80-04-26059-4, str. 429 
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Na začátku zmíním evropský historický exkurz, abych poté pokračovala moderní 

českou fotografií a srovnala různé přístupy s jinými tendencemi ve stejné rovině a navázala 

na ně soubory fotografů, kteří jsou třeba ještě studenty různých škol a „jinou fotografií 

architektury“ se zabývají, protože nejen ve Zlíně, je toto téma současné fotografie dost 

silným. 
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TEORIE 

 

Co to „architektura“ znamená? 

Pro vysvětlení termínu architektura jsem se nejdříve obrátila na slovník cizích slov. 

Architektura je:  

 1) umění stavět budovy a jejich komplexy, stavební umění 

2) umělecké a technické řešení stavby  

3) stavba, budova 2 

V nejobecnějším pojetí je architektura synonymem pro stavitelství a zabývá se od 

globálního pohledu na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design 

jednotlivých detailů, jako je zahradní či bytová architektura. V užším významu slova pak 

označuje stavbu, která je nositelem nějakého uměleckého pojetí či názoru. Tím vyjadřuje 

umělecké ztvárnění staveb, jejich styl a způsob, jakým byly postaveny. Architektura je tak 

chápána jako umělecké dílo, které je zároveň kulturním a politickým symbolem doby3. 

Architektura je spojením estetiky a stavebních znalostí a schopností. Pro společnost 

je dobrým dokladem projevů jejich změn. Právě tohoto si všímají fotografové „jiné archi-

tektury“, které zmíním v dalších kapitolách.  

 

Proč se architektura fotografuje? 

Budovy se fotografují z různých důvodů, pro památkovou péči, národopisectví, pro 

vědecké účely a je také důležitou složkou prezentace v komerční sféře a pro turistický 

ruch. 

Hlavní důvod je většinou zaznamenání jejích stavu a prezentace vzhledu, který je 

tak díky snímku zprostředkováván pro širší okruh diváků. 

 

 

 

2 Klimeš Lumír, Slovník cizích slov, SPN 1981 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Synonymum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Design
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zahradn%C3%AD_architektura&action=editredlink
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bytov%C3%A1_architektura&action=editredlink
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavba
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 Pro dnešní dobu je typické, že většinu budov dennodenně používáme, ale známe je 

spíš z fotografií než z vlastní autopsie. Demonstrovat si to můžeme na jakémkoliv obrázku 

známé stavby. Téměř všichni bezpečně poznáme Guggenheimovo muzeum v Bilbau od 

Franka Lloyda Wrighta, ale ve skutečnosti málokdo ho měl příležitost doopravdy navštívit. 

Lidé, kteří se nemohou k nějaké budově přijet podívat, jak vypadá v reálu, ji tak znají ale-

spoň díky fotografii. Už od vynálezu fotografie se tak kontinuálně vyvíjí mezi architektu-

rou a fotografií tento symbiotický vztah a vzniká tudíž architektura inspirovaná fotografií a 

naopak - fotografie inspirované architekturou.  

 

Jak se architektura fotografuje? 

Fotografovat architekturu kterékoli země a doby není snadné, ale vždy platí, že na-

před si fotograf musí položit otázku, co zobrazovaná architektura chtěla vyjádřit a jakým 

účelům sloužila. Odpověď na tuto otázku musí být vyjádřena ve výsledném snímku. Zabý-

vat se tímto odvětvím fotografie je velmi náročné, od fotografa se očekává dokonale 

zvládnuté řemeslo, trpělivost a vytrvalost. Autor se na záběr musí pečlivě připravovat, je 

zapotřebí poznat objekt a jeho přirozené osvětlení, záběr se musí tzv. „vyčekat“, být pečli-

vě promyšlený a mít dobře zvolený úhel záběru. Zásadní je také vybavení, obvykle se pou-

žívají deskové (měchové) přístroje pro rovnání sbíhajících se linií, širokoúhlé výměnné 

objektivy, stativy a filtry. Náročné je fotografování architektury také z hlediska vyjádření 

harmonie estetiky a účelu stavby, nehledě na to, že dost často od budov chybí odstup, foto-

graf má málo místa pro práci, nebo mu v záběru překáží dopravní značka nebo automobil. 

Je to někdy těžký boj, ale zapálený fotograf architektury si takovou práci přesto všechno 

dokáže náležitě užít. 

Bavíme se však stále v rovině „vysoké“ architektury. Autoři, kterými se budeme 

dále zabývat, jsou s těmito požadavky náležitě seznámeni, ale určitě nemají potřebu je ve 

všech ohledech ctít. Výsledkem jejich práce pak mohou být jen estetické výpovědi snímků, 

ale na rozdíl od fotografů vysoké architektury mají prostřednictvím porušování pravidel 

možnost posunout fotografování architektury do sféry dalších, osobitějších výpovědí. 

                                                                                                                                                    

 

3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura, dostupný dne 7. 3. 2009 
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Co znamená a jak je zobrazována „nízká“ a „vysoká“ architektura ve fotografii? 

Architektura a fotografie jsou dva umělecké druhy, které jsou propojeny svojí exis-

tencí už od samotných počátků fotografie. Stejně tak jako portrét nebo krajina, je architek-

tura jedním z nejoblíbenějších témat fotografie.  

Domy, budovy a vůbec lidská obydlí, se objevují v životním prostoru a okolí lid-

stva po celou éru jeho trvání na této planetě. Není tedy divu, že lidé cítí potřebu zazname-

návat je, ať už se jedná o fotoamatéry, kteří zobrazují krásy měst i vesnic, nebo v tvorbě 

především odborníků-architektů, kteří se dnes bez fotografie nemohou obejít. Vizuální 

aspekt při navrhování budov hraje velkou roli.  Základním rysem architektury je fakt, že se 

jedná o spojení výtvarného umění a technického díla. Nejtěžším posláním oboru fotografie 

architektury je snaha vyjádřit dvourozměrným snímkem trojrozměrnost prostoru.4 Foto-

graf architektury vlastně zaznamenává zvláštní aspekty a pohledy na skutečnost, které ob-

jevují dosud neznámou, nebo dosud neobjevenou krásu v šedi každodennosti.5  

V dnešní době se však fotografování architektury rozdělilo do dvou odvětví. Tzv. 

„vysoká“ architektura a „nízká“ architektura. Pod termínem „vysoká“ máme na mysli zob-

razování architektury pro její komerčně-prezentační účely, je to dokonale technicky zvlád-

nutý estetický záběr budovy. „Nízká“ naopak může sloužit k naprosto k jiným účelům, 

jedná se o všechny ostatní záběry architektury, ať už klasické turistické zaznamenávání 

budov, jiné dokumentační účely anebo fotografie pro domácí použití, obvykle vždy bez 

nároků na technickou kvalitu snímku a dodržení pravidel fotografování architektury. 

Fotografovat architekturu, dokumentovat a současně interpretovat okolní svět je fe-

nomén aktuální posledních 30 let. Autoři, kteří se tím zabývají, reflektují problémy, které 

jsou spíše architektonické, urbanistické, sociální nebo environmentální. Jak už bylo řečeno, 

jsou to autoři odvolávající se k dlouhé historii fotografování architektury. Navazují na vel-

koformátový verizmus, hnutí New topographic, někteří ale spíš parodují vizuální tradici a 

zkoumají sociální postavení lidského jedince v architektonickém nebo urbánním rámci. 

Popírají kipování, tedy zvyšování hloubky ostrosti a srovnávání svislic u domů pomocí 

speciálních objektivů nebo naklánění přední a zadní standarty. Využívají „chyby“ a nově 

 

 

4 Eva Strnadová:  Fotografování architektury, Orbis, 1961, str. 4 
 
5 tamtéž 
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y. 

                                                

tak interpretují budovy, nebo pomocí neostrosti převádí domy reprezentující architektonic-

kou modernu v obecné znaky a estetizované obrazy. Vytváří neidentifikovatelné, spíš 

obecné objekty, vtipně využívají hranici fikce a skutečnosti. Zajímají je konkrétní prvky 

nebo nevýrazný urbánní prostor.  

Fotografové neprofesionálové si v této sféře fotografie našli vlastní rovinu. Jedná se 

o fotografie turisticky atraktivních památek. Zhotovuje je obvykle nadšený amatér 

s malým kompaktním aparátem, který snímky pořizuje jako suvenýry každodenního života.   

Dnes na krátkou dobu mimo svůj obvyklý životní prostor pravidelně cestuje velké 

množství lidí. Zdá se pro ně naprosto nepřirozené cestovat pro radost, aniž by si s sebou 

vzali fotoaparát. Fotografie jim zajistí nesporný důkaz, že k onomu výletu došlo, že pro-

gram byl splněn a že byla legrace. Cestování se stalo strategií shromažďování fotografií. 

Většina turistů pociťuje nutkání postavit fotoaparát mezi sebe a vše pozoruhodné, na co 

narazí.6 Je logické, že zprostředkovávat prožitky druhým je odjakživa posláním fotografie. 

Je až pozoruhodné, jak se dnes tento fenomén dokázal obrátit. Pomocí zobrazování totiž 

zprostředkováváme realitu a prožitky sobě, ne ostatním. Znamená to, že jsme tolik odtrženi 

od prožití reality a tak zahlceni sami sebou?  

Tyto fenomény komentuje ve své knize i známá teoretička fotografie, Susan Sonta-

gová: „zaznamenávat tyto architektonické záležitosti je projevem naší úzkosti, výčitek svě-

domí vzešlé z odchodu, i fotografie zaniklých čtvrtí a již znetvořených a neúrodných ven-

kovských míst jsou náhražkou skutečného vztahu k minulosti.“ 7 Ví, že pokud bude něco 

fotografováno, je tomu propůjčen statut významu a tedy i jakýsi nádech fascinace.8 Vy-

stihla tak důvod, proč se budeme tímto odvětvím fotografie zabývat dále i m

Fotografové zabývající se „nízkou architekturou“, tedy ne tou pro komerční účely, 

dávají svým dílům další přesahy a rozměr. Jsou našimi průvodci při objevování krásy pro-

středí, které ve svém životě už ani nevnímáme, přestože se jedná o naše bezprostřední oko-

lí. Zajímá je fakt, že velký prostor okolo nás vyplňují anonymní stavby neoficiální archi-

tektury, město, periférie, průmyslová architektura, nebo tzv. architektura bez architektů. 

Autoři snímají opuštěné, industriální budovy, periferii města, paneláková sídliště, autobu-

 

 

6 Sontagová Susan: O fotografii, Paseka, 2005, ISBN: 80-7185-471-9, str. 15 
7 Tamtéž, str. 21 
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sové zastávky, altány, psí boudy, zahradní domky a s nimi spojené skleníky, fóliovníky 

nebo drobné stavby na záhoncích9. Zkrátka všechno, co nás co nás obklopuje nejčastěji a 

co odjakživa formuje naše cítění. 

Většina autorů usiluje o to, abychom si uvědomili, že okolní prostředí a město na nás 

působí rozmanitými aspekty své existence, které jen zřídkakdy vstoupí do našeho vědomí. 

Podvědomě na nás působí a do jisté míry i utvářejí. Jsou to připomínky šťastné i varovné, 

ale vždy cenné. Utvořili jsme si město k svému obrazu, ale nemáme je zcela ve své moci a 

ono zase přetváří nás10. 

V některých dílech dále zmíněných autorů vidíme, že fotografie používá dva jazyky 

současně, banální popis toho, co víme a vidíme všichni a protiklad banality, vyzdvihování 

jedinečností, které se snaží zaplnit pocit prázdného místa vzbuzením emocí. Pro pocit, že 

je to něco, co patří jen mně11.  

Jedná se o mnoho různých přístupů, které mají často blízko ke konceptu, nebo k popis-

ně-deskriptivnímu přístupu, ale objevuje se i sociální angažovanost fotografických děl.  

Autoři zachycují paměť místa, genius loci prostoru a my jako diváci se díky nim snažíme 

najít příběhy tamních obyvatel, které se zrcadlí na snímcích. Fotografové jsou si vědomi, 

že zachycováním této architektury zaznamenávají paměť lidstva, že všemi ulicemi měst 

prošla různá dramatická období a také toho, že právě ulice je naším zrcadlem. Používají 

tedy spíš fotografické postupy nového dokumentu, upozaďují sami sebe jako autory a dá-

vají vyniknout detailům, na úkor velmi známého fotografického hesla Henri Cartier-

Bressona a jeho rozhodujícího okamžiku. Jistě je v popředí těchto snímků čas, ale 

v naprosto odlišném kontextu, než jak o něm hovořil tento světově proslulý fotograf.  

Všichni jsme obyvatelé nějakých budov a převážná část z nás jsou obyvatelé měst. Fo-

tografové zmínění v této práci jsou jimi také, ale oni jsou nejen obyvateli, ale také jejími 

objevovateli, mají úplně jiný pohled na naši civilizaci. Všímají si souboru nepatrných lid-

 

 

8 Tamtéž, str. 27 
9 Pospěch Tomáš: Marginální architektura, in FOTOGRAF č.9 /2007/, str. 104, ISSN: 1213-9602 
10 Dufek Antonín: Město, 19 fotografů a jeden námět, Dům umění města Brna, Galerie výtvarného umění Roudnice nad Labem, 1988 
11 Barthes Roland: Světlá komora. Poznámka k fotografii, Agite/Fra, Praha, 2005, ISBN 80-86603-28-8 
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ských gest promítnutých v tomto prostředí, nebezpečí měst a také ruchu společenské kraji-

ny.  

V současnosti se nacházíme v situaci, kdy je zapotřebí uvědomit si, do jaké míry 

jsme ochotni různé aspekty této drsně vyjádřené civilizace tolerovat a kolik pozornosti jim 

věnujeme. Jak na nás na různých místech působí a jestli na nás ještě vůbec nějak působí. 

Zda už jsme je nesloučili s krajinou a s našimi životy jako neoddělitelný prvek. 

Zajímalo by mě, jestli ještě vůbec o těchto stavbách takovým způsobem přemýšlí-

me, zda jsme na ně schopni ještě nějak reagovat, nebo jestli jsme je vzali na vědomí a jsou 

úplně mimo naší pozornost, a zda by nám v téhle době nepřipadalo podivnější, kdyby tyto 

prvky v krajině chyběly. Právě všímat si těchto všeobecných platností je nová tendence 

v přístupu k fotografování architektury. 

  Je třeba nekonečné duchapřítomnosti k tomu, abychom otevřeli oči a všechno to, co 

je okolo nás, uchopili na témže místě, na kterém jsme to včera opustili. Možná máme 

strach, že by se věci proměnily, vyvažujeme je pak určitou setrvačností zvyku, kdy je pře-

stáváme vidět a vůbec si je nepřipouštíme. Je tedy pro nás potřeba neustálé regenerace po-

hledu. Často si nevšímáme ani věcí, ani místa na kterém ty věci jsou a jejich stavu. Pro 

každého z nás je běžná situace, kdy jdeme po ulici a nevěnujeme jediný pohled svému 

okolí. Na fotografiích je pak zobrazována realita, která vlastně většině lidí nic neříká, přes-

tože se nachází kolem nich, dokonce v jejich bezprostřední blízkosti. Najednou máme do-

jem, že některé věci z našeho života doslova zmizely. Jenže ony zmizely právě proto, že 

jsme přišli o schopnost vnímat je. 

Je jasné, že svět nemůže zůstat stejný, dnes nemůže trvat to, co bylo včera. Je však 

třeba si svoji historii uvědomit. A nejen o tom všem jsou soubory následujících fotografů. 
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HISTORIE 

 

Abychom mohli správně pochopit a interpretovat soudobé tendence fotografování 

architektury, která nás v této práci bude zajímat, tedy jejím odvětvím, které je zaměřené na 

okrajovou architekturu, je zapotřebí ohlédnout se do minulosti a poukázat na autory, kteří 

svojí tvorbou dopomohli k jejímu rozvoji. 

Hned na úvod je dobré připomenout počátky vzniku fotografie, protože už známý 

Pohled z okna na dvůr datovaný roku 1826, který vytvořil Joseph Nicéphore Niépce, byl 

zobrazením architektury. V podstatě celé 19. století zažívalo boom fotografie a vedle por-

trétů to byla právě architektura, která stála ve středu zájmu autorů. Vznikala místopisná 

fotografie, jejíž snímky jsou na pomezí krajiny a architektury, městská veduta nebo foto-

grafie exotických krajin. Snímky zprostředkovávaly místa, která nemohl běžný občan vi-

dět. Dnes už cestování není tak obtížné jako dříve, přesto i my známe spoustu budov jen 

z fotografií. 

1)  

Snímky architektury měly dříve ještě jednu funkci. Oko diváka totiž nebylo zvyklé 

na moderní stavby, které vznikaly jen za svým účelem a jiná než užitná funkce jim nebyla 

připisována. Takové stavby byly odmítány a jen díky fotografii byly nakonec vzaty „na 

milost“. Dokladem toho je tvorba fotografa Františka Fridricha (1829-1892), který sice 

v roce 1864 vytvářel především veduty Prahy, ale pak svůj fotoaparát zamířil na industri-

ální architekturu, např. řetězový most Františka Josefa I. Vedle F. Fridricha tvořil kolem 
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roku 1900 i Rudolf Bruner-Dvořák, pomocí nadhledu zobrazil cementárnu v Praze-

Podolí a připodobnil tak tento průmyslový objekt tajemnému organismu.12 

Mosty, industriální architektura a dokumentování zanikajících čtvrtí bylo cílem 

Jindřicha Eckerta (1833-1905). Část jeho fotografií byla publikována v knihách Praha 

královská (1898) a Pražské ghetto (1902). Také Jan Kříženecký (1868–1921) se zajímal 

o fotografickou dokumentaci starých historických domů a památek a v letech 1902-1915 

nasnímal asi čtyři tisíce záběrů staré Prahy.   

Velký vzestup zájmu a až symbiotický vztah zažila architektura s fotografií ve dva-

cátých a třicátých letech dvacátého století. Na soudobé umění měl silný dopad styl Nové 

věcnosti a německé fotografie. Klíčový vliv měla také avantgardní koncepce moderního 

umění, její smysl pro absurditu a tragikomiku světa. Architektura byla velmi často propo-

jována právě s fotografií v konstruktivismu, funkcionalismu a tedy i na školách Vchutemas 

a Bauhaus. Rozvíjely pojem technické krásy a účelovosti ve spojení s přímou fotografií, 

realistickým životním názorem a veristickým podáním předmětného světa. Vytvářely věc-

ný styl, popisující neotřelým způsobem banální skutečnosti. Právě proto už tehdy můžeme 

mluvit o vzniku zájmu o marginální architekturu. 

Na vyjádření životních ideálů technicky orientované civilizace se významně podílel 

německý fotograf Albert Renger-Patzsch (1897-1966). Jeho dílo je řazeno do světové 

meziválečné avantgardy jako součást německé Nové věcnosti (Neue Sachlichkeit). 

Z Renger-Patzových snímků můžeme jasně vyčíst, že krásu konstrukčního řešení nepova-

žuje za samoúčelné. Dociluje toho precizní ostrostí, dokonalým podáním textur povrchu 

objektů a pohledu z neobvyklých úhlů.13 Z hlediska fotografování architektury, jsou důle-

žité jeho snímky z knihy Svět je krásný (Die Welt ist schön) kterou vydal v roce 1928. 

Jedná se o kolekci stovek fotografií, v níž jsou různé přírodní formy, průmyslové objekty a 

výrobky prezentovány s čistotou a brilancí technické ilustrace. Jednotlivé předměty jsou 

převážně vytržené z kontextu a zobrazovány prostě, v těsném ořezu. Snímky fascinují di-

váka svou jednoduchostí a přehledností. Na zobrazování průmyslové zástavby podobně 

 

 

12 Anděl Jaroslav: Česká fotografie 1840-1950, Příběh moderního média, KANT, 2004, ISBN 80-86217-66-3, str. 23 
13 Mrázková Daniela, Remeš Vladimír: Cesty československé fotografie, Mladá fronta, 1989, ISBN: 80-204-0015-X, str. 82-83 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1897
http://cs.wikipedia.org/wiki/1966
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_v%C4%9Bcnost
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reagovali manželé Becherovi. U nás můžeme spojitost hledat obecně s tvorbou dvacátých a 

třicátých let, např. s tvorbou J. Sudka, či J. Rösslera, J. Funkeho, nebo E. Wiškovského. 

Jak už bylo naznačeno, věcnost a až banalita skutečnosti, jsou ve 20. a 30. letech 

20. století, v zájmu umění díky vlivu ruského konstruktivismu školy Vchutemas a funkcio-

nalismu z německého Bauhausu. Fotografové se velice zajímali o architekturu, o její tech-

nickou krásu a účelovost. Realistický životní názor pak krystalizoval ve fotografiích přímé 

fotografie, veristickém podání, dynamické kompozici, diagonálám, ptačí a žabí perspekti-

vě, které vytvářely tehdy neotřelou obrazovou skladbu a vznikal tak už tehdy specifický 

pojem marginální architektury. 

2)    3)   

První polovina dvacátého století se odehrávala ve znamení nových uměleckých fo-

rem. Do popředí zájmu se také díky manželům Bernda (1931-2007) a Hilly Becherových 

(1934) dostaly motivy městského prostředí a architektury, které zůstávají v podstatě v cen-

tru pozornosti i současné světové fotografie. Proč tomu tak je? Tito dva autoři byli prů-

kopníky popisného stylu ve fotografii a předávali ho od poloviny šedesátých let i jako pe-

dagogové Akademie výtvarných umění v Düsseldorfu. 

S jejich sériemi záběrů těžních průmyslových věží, nádrží, vodojemů, plynojemů, 

agregátů, vápenek, vysokých pecí a dalších technických zařízení, se můžeme setkávat pře-

devším od sedmdesátých let minulého století. Začali však fotografovat už v roce 1959, 

nejdříve těžební věže, hrázděné domy a ulice v Siegerlandu. Objekty původně fotografova-

li z různých pohledů, později se jejich přístup proměnil na čelní pohled a centrální kompo-

zici. Od roku 1961 začali podnikat fotografické cesty do Sárska, jižního Německa, zemí 

Beneluxu a Francie. V roce 1966 obdrželi šestiměsíční stipendium od Britské rady na pra-
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covní pobyt v průmyslové oblasti Anglie a Wales, kde vytvořili stovky záběrů těžebních 

věží a průmyslových staveb, v Německu se věnovali i Porúří.14 

Jednoduše zobrazené, do středu umístěné téma těchto děl, se velmi často zdá nevý-

znamné a nepodstatné. Byli ovlivněni tehdejší dobou, kdy se fotografové vyjadřovali po-

mocí neobvyklého úhlu záběru, posunutou tonalitou, individuálním zpracováním apod. Na 

Becherovi však více zapůsobilo německé umění z 19. a začátku 20. století, předválečná 

německá fotografie15 a technická dokumentace – deskriptivní fotografie starých průmyslo-

vých staveb z 19. století, kterou nacházeli v archivech i samotných objektech – která je 

považována za umělecky bezcennou. Dalším prvkem, který ve zkoumání jejich vlivů ne-

smíme opomenout, je styl Nové věcnosti. Střízlivý způsob snímání tohoto stylu podtrhuje 

absurdnost námětu i smyslu snímku. Důležitá pro ně byla naprostá koncentrace na objekt, 

centrální umístění v obrazu a neutrální pozadí. Přestože se často jednalo jen o zdánlivě 

obyčejné frontální záběry, popisným jazykem vytvořili zdání nesmyslnosti a (v současnosti 

také velmi aktuální) estetiku banality. Prostorového vjemu dosahovali tonálním řešením, 

rozčleněním do obrazových plánů, snahou o zachování nízkého horizontu a eliminováním 

rušivých prvků v pozadí. Odkazovali tak k nezaujatosti vědy, ve kterou věřili. Neutrální 

osvětlení staveb působilo dojmem bezčasovosti, většina fotografií záměrně vznikla při leh-

ce zatažené obloze. Další rozměr svému dílu dali díky speciální prezentaci. V počátcích 

své tvorby často používali zvětšeniny, které málokdy překročily formát A4 a vystavovali 

své snímky v sériích, určitý typ v jednom rámu jako typologii. Jedno dílo je tak tvořeno 

mnoha fotografiemi. Ve finále se tedy projekt rozpadl do více obrazů.16  Becherovi 

v dnešní interpretaci částečně odpovídají modelu konceptuálního umění: typická je série, 

konstrukce projektu a opakující se systémy.i 

Především díky omezení osobité výpovědi a snížení doslovnosti sdělení, se jejich dílo 

stává obtížnější k přečtení a zvětšuje se otevřený prostor, na jehož interpretaci se divák 

může podílet svojí obrazotvorností.ii   

 

 

14 Lange Susane: Bernd und Hilla Becher, Munchen: Schirmer/Mosel, 2002 str. 15-21 
15 Grygar Štěpán: Konceptuální umění a fotografie, AMU 2004, ISBN 80-7331-014-7, str. 48 
16 Baltz Lewis: American images. Penguin, Harmondsworth 1985, str. 110 
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Minimalizaci stylu lze považovat za nesmírně výstižnou formulaci pro popis tehdejších 

tendencí.17 „Vědomá snaha ne-li eliminovat, pak alespoň minimalizovat jakýkoli náznak 

stylu, byla pro tuto fotografii charakteristická. Charakteristické bylo i odmítání prvků a 

prostředků, které činily tradiční fotografii „zajímavou“.18  

4)     5)  

Minimalistické práce zobrazující německé stavby odkazují myšlenku podobnosti růz-

ných vzdálených míst. I my sami by jsme jistě ve svém okolí nalezli příbuzné stavby. Do-

chází tak jejich odkazem k unifikaci veřejného prostoru i soukromého prostředí.  Možná, 

že už tehdy předjímali myšlenku globální kultury, ale zcela jistě svým přístupem oslovili 

široký okruh následovatelů, mezi nimiž byli umělci jako Thomas Struh (1954), Thomas 

Ruff (1958), Candida Höfer (1955), Andreas Gursky (1955). Všichni z Becherových vy-

cházejí, ale rozšiřují jejich styl dle svého vlastního přístupu. Spojuje je zájem o „obyčej-

nou“ realitu, kterou nijak nemanipulují k dosažení větší zvláštnosti. Vytvářejí fotografie 

bez estetických nároků, spíš parafrázují vizuální tradici až posunem k paradokumentární 

fotografii jako např. Jeff Wall.19 

Thomas Struth (1976) fotografoval podivný typ veřejného urbánního prostoru, prázdné 

ulice Düsseldorfu. Čistý industriální objekt nahradil objektem čistě urbánním, ale stejně 

                                                 

 

17 Tamtéž, str. 91 
18 Baltz Lewis: American images. Penguin, Harmondsworth 1985, str. 163 
19 Foster Hal, Kraussová Rosalind, Bois Yve-Alain, Buchlo Benjamin:  Umění po roce 1900, Modernismus, antimodernismus, postmo-
dernismus, Slovart,  ISBN: 978-80-7209-952-8, 2007, str. 525 

 
 

http://www.kosmas.cz/hledani_vysledek.asp?sort=D&vyrobce=Slovart
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jako Becherovi se snažil systematicky vyhledávat urbánní lokace, kde mu absence lidské 

aktivity umožňovala melancholickou interpretaci města.  

6)  

Candida Höfer (1955) fotografuje od roku 1975 čekárny, hotely, banky, divadla, 

knihovny, nebo muzea. Zobrazuje obrovské strukturované prostory, ve kterých obvykle 

není člověk fyzicky přítomen, ale jeho existenci v těchto prostorách prozrazuje stav aktuál-

ního používání. Vidíme v nich paradox, kdy na sebe narazí historie nějakého místa a jeho 

soudobá funkce užívání. Na rozdíl od Becherových pracuje C. Höfer více s atmosférou.20  

7)  

 Českou fotografii dvacátých a třicátých let významně ovlivnil americký lékař a 

amatérský fotograf českého původu Drahomír Josef Růžička (1870-1960). Zaměřil se na 

                                                 

 

20 Grosenicková  Uta, Ženy v umění, Taschen, 2004, ISBN: 80-7209-626-5, str. 92-5 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotograf
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 

 

grafů.  

í.  

                                                

fotografování prostých každodenních věcí, krajinných motivů a New Yorku s jeho 

architekturou. V roce 1916 se podílel na založení sdružení Pictorial Photographers of 

America. V roce 1921 navštívil Prahu a uspořádal v Českém klubu fotografů amatérů vý-

stavu svých fotografií. Soudobou uměleckou společnost téměř pobouřil svým stylem, pro-

pagujícím puristický piktorialismus členů skupiny Fotoseceseiii, kteří odmítali zásahy do 

negativů i pozitivů a prosazovali čistou fotografii. Jeho výstava se stala inspiračním zdro-

jem pro mnoho českých foto

 Přestože byl velkým romantikem, jeho zájem o účinek komponovaného celku vě-

domě propagoval přímou fotografii. Mrakodrapy technické Ameriky zobrazoval osvětlené 

nízko stojícím sluncem. Budovy jakoby obklopené zářivě lesklou atmosférou fotografoval 

širokoúhlými objektivy a podtrhl tak jejich monumentálnost. Učinil z nich subjektivní ob-

razy objektivní skutečnosti, zajímala ho totiž spíš nadčasovost vyznění, než opravdová 

realita. Jeho styl vystihuje Daniela Mrázková: „Kameru, kterou držel v ruce, umísťoval 

soustavně do úrovně ulice, aby pozorovateli umožnil shodný vizuální vstup do svých sním-

ků. Příkře stoupající nebo klesající pohledy na newyorské budovy se u něho objevovaly 

zřídka. A i když jeho záměr byl promyšlenější než pouhé otevření okna do světa, často 

umisťoval do stinného popředí chodce jako zástupce diváka. Na rozdíl od jiných piktoria-

listů, kteří ve svých pracích manhattanské stavby izolovali a objektivizovali, Růžička vě-

domě zachovával pohled, který vyjadřoval vstřícnost a lidskost.“21 

Jaromír Funke se o něm zmiňoval, jako o zjevení, „...které pouhým ofotografová-

váním dokáže docílit vynikajících výsledků jen díky dobře vidícímu fotografickému oku.“ 22 

Bývá přičítán k fotografické avantgardě, ačkoliv se sám k jejich hnutí nikdy nehlásil. Pře-

devším ale oslovil celou řadu českých fotografů, např. již zmíněného Jaromíra Funke, 

Jiřího Jeníčka, Jana Lauschmanna, Josefa Sudka, Aloise Zycha a dalš

 

 

 

21 Mrázková Daniela: Moderní piktoralismus D. J. Růžičky , Galerie hl. města Prahy, 1990, ISBN: 0-912964-41-3, str. 42 
22 Jeníček Jiří: Drahomír Josef Růžička, Státní nakladatelství KHLU, Praha 1959, 56-VI-4, str. 23  
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8)  

Už od  devatenáctého století sloužila fotografie k dokumentování nových inženýr-

ských staveb, tato její funkce vystoupila ještě více do popředí v moderní architektuře. Do-

kazuje to i často citovaná Le Courbisierova definice architektury jako „velkolepé hry ob-

jemů soustředěné ve světle“ 23. Moderní architekti se velmi zajímali o představování své 

práce jinými prostředky. Fotografie má pro ně klíčovou roli, protože jejich díla jsou známá 

téměř vždy prostřednictvím zobrazení, zhotoveného nejčastěji pomocí kamery. 

Nejznámějším příkladem spojení moderní architektury a fotografie, jsou snímky 

elektrárny ESSO24, jejichž autory byli čtyři přední čeští fotografové – Josef Sudek, Jaro-

mír Funke, Eugen Wiškovský a Jindřich Koch.  Každý z nich se narodil jinde, ale 

všichni prožili mnoho let a vytvořili řadu zásadních děl v Kolíně nad Labem. Fotografie 

vzniklé v této lokalitě, v období modernistického proudu československé meziválečné fo-

tografie, jsou zásadními pro vývoj tvorby následujících autorů.iv Zajímavé je porovnat je-

jich individuální přístupy v rámci jednoho názorového proudu. Občas se totiž stává, že 

snímky J.Funkeho a E.Wiškovského působí jako varianty stejné fotografie. Oproti tomu 

záběry J. Kocha jsou věcnější, představují elektrárnu jako čistý předmět zářící světlem, 

zatímco J. Sudek člení stavbu odlišně, pomocí rytmizace světel a stínů. 

                                                 

 

23  Tato pasáž se poprvé objevila v sérii článků o architektuře, které Le Courbisier vydal v L´espirit noveau v říjnu 1920 a které 
se následně staly součástí Le Courbisierovy knihy Vers une architecture (Paříž, Editions Crčs 1923). Viz Rostislav Švácha, Le Courbi-
sier. Praha 1989, s. 26  

 
24 navržené Jaroslavem Fragnerem roku 1929-30 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 

9)   10)      11)   

Dalším architektem, který stejně jako Jaroslav Fragner fotografoval a také spolu-

pracoval s Jaromírem Funkem byl Bohuslav Fuchs. Na počátku třicátých let nafotografoval 

J. Funke soubor Nová architektura, jehož součástí byly záběry Masarykova studentského 

domova v Brně. J. Funke ovlivnil českou fotografii architektury také svým působením na 

grafické škole v Praze, např. práci Jaroslavy Hatláčkové a Zdenky Píckové. 

12)  

Žádaným fotografickým interpretem architektonických realizací, byl také význam-

ný a dnes už světoznámý český fotograf  Josef Sudek (1896-1976). Vytvořil mnoho praž-

ských motivů, kdy používal velkoformátové deskové kamery a kontaktní kopie negativů. 

Rozšířil jím škálu formátů o rozměr 10x33cm a zorný úhel 112 stupňů. Prostřednictvím 

této kamery pak vytvořil určitý styl, který byl oblíbený ve fotografii architektury a krajiny 

ještě dlouho po jeho smrti a určité dozvuky vnímáme prakticky dodnes. Jeho fotografie 

odrážely především vnější svět, ve 30. letech vytvořil řadu magicko-nostalgických cyklů. 

Nás však zajímají jeho fotografie architektury. Inspiroval se dílem Drahomíra Josefa Rů-

žičky, Alfreda Stieglitze a Clarence H.Whitea, nechal se ovlivnit praxí amerického puris-

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotograf
http://cs.wikipedia.org/wiki/1896
http://cs.wikipedia.org/wiki/1976
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deskov%C3%A1_kamera%29&action=edit
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tického piktorialismu a zaujaly ho postupně měkce vykreslené světelné situace „nové ško-

ly“.25 

 

álové. 

V letech 1927-28 fotografoval dostavbu katedrály sv. Víta a roku 1928, k 10. výro-

čí založení republiky, vydal album 15 originálních fotografií s názvem Svatý Vít. K dalším 

jeho významným publikacím poválečného období patří zejména kniha Praha panorama-

tická (1959), zajímala ho periferie města, tehdy ještě nezabetonovaná moderní zástav-

bou.26 Zdokumentoval také podobu dvou nejvýznamnějších urbanistických celků - města 

Zlína a Hradce Kr

13)  

V Sudkově tvorbě vždy převažovaly fotografie v duchu nové věcnosti, vše ostře a 

detailně vykreslené. Podobný rukopis měl i Albert Renger-Patzsch. Dílem Josefa Sudka se 

inspirovalo mnoho fotografů, například Jan Reich, který po Sudkovi dokonce zdědil jeho 

velkoformátovou kameru. Sudkovými konceptuálními panoramatickými snímky se nechal 

inspirovat také Josef Koudelka a od roku 1986 vytvářel sociálně-krajinná a městská pano-

ramata. „Nejednou se mu podařilo překonat strohý optimální popis skutečnosti, který je 

                                                 

 

25 Dufek Antonín: Josef Sudek neznámý – salonní fotografie 1918 - 1942, nakladatelství Kant, Moravská galerie v Brně, 2006, ISBN 80-
7027-157-4 
26 Kolektiv autorů: Fotogenie identity, paměť české fotografie, publikace k výstavě v Domě umění města Brna – Dům Pánů z Kunštátu, 
kurátoři Josef Moucha a Helena Musilová, Kant, 2007, ISBN: 80-86970-12-4, str. 144 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_v%C4%9Bcnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Renger-Patzsch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Reich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Koudelka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Booksources/8070271574
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Booksources/8070271574
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typický pro mnohé práce Alberta Rengera-Patzche a řady dalších představitelů nové věc-

nosti.“27 

Jednoduchý dokonalý tvar oproštěný od všeho nepodstatného a rušivého, to jsou fo-

tografie Eugena Wiškovského (1888-1964). Tento český pedagog, filolog a amatérský 

fotograf, nacházel výtvarně působivé tvary ve zdánlivě neestetických předmětech – beto-

nových rourách, svazcích železných prutů, turbínách, elektrických izolátorech či gramofo-

nových deskách.28 Jeho tvorba se řadí do takzvaného moderního puristického piktorialis-

mu. Podílel se na zrodu estetiky a teorie moderní české fotografie. Původní kubofuturistic-

ká tendence převádět fotografický obraz na geometrické prvky, jejichž vzájemné průniky 

jsou zdroji nové krásy a napětí mezi konstruktivisticky chápanou skutečností a jejím vý-

znamově posunutým symbolem, je největší přínos Wiškovského hledání nových cest ve fo-

tografii třicátých let.29 Povšimnout si toho můžeme už ve výše uvedených fotografiích 

kolínské elektrárny, která pro něj byla velice inspirativní. Podle vzoru A. Rodčenka, nebo 

L. Moholy-Nagye vytvořil mnoho výrazných kompozic, podhledů a nadhledů nebo kom-

pozic do úhlopříčky.30 

Jeho snímky byly zaměřeny především na tvar a estetiku fotografovaného předmě-

tu, zajímal se o průmyslovou architekturu, krajinu i geometrické detaily. Nemusíme zdů-

razňovat, jak byl tento nejoriginálnější a nejradikálnější autor české meziválečné fotografie 

významnou osobností.   

 

 

 

27 Birgus Vladimír: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Kant, ISBN 80-86217-11-6, str. 108 
28 Mrázková Daniela, Remeš Vladimír: Cesty československé fotografie, Mladá fronta, 1989, ISBN: 80-204-0015-X, str. 66 
29 Tamtéž, str. 67 
 
30 Birgus Vladimír: Česká fotografická avantgarda 1918-1948,Kant, ISBN 80-86217-11-6, str. 108 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1888
http://cs.wikipedia.org/wiki/1964
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filolog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotograf
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14)     15)  

Jeho žákem byl i Jaromír Funke (1896-1945). Také on se ve 30. letech 20. století 

přiklonil k nové věcnosti a funkcionalismu, později pak k imaginativnímu umění. Pro moji 

diplomovou práci jsou důležité již výše zmíněné záběry novostavby elektrárny ESSO 

v Kolíně nad Labem, či Masarykových studentských domovů v Brně. Funke je průkopník 

moderní fotografie, tvůrce u nás tehdy málo známé, nové estetiky. Pro jeho charakteristiku 

užíváme termín civilismus.v Např. v cyklu „Čas trvá“ (1930-34) upozorňoval zejména na 

zázračnost všední městské reality. Sám se k tomu vyjadřuje takto: „Dnešek zná již velmi 

dobře tuto regionální fotografii a potřebuje ji. Její program vznikl právě z této touhy člo-

věka po zachycení jeho kraje, neboť její podstata záleží právě ve fotografování kraje, měst, 

vesnic, staveb, událostí i života. Záleží však také na tom, aby výsledná fotografie nebyla 

jen dokumentem, ale současně i hodnotnou fotografií. A o tuto fotogenickou hodnotu jde 

také – neboť fotografie je vždy dokumentem i o fotografech.(…) Nespokojovati se s běžný-

mi nebo fádními snímky, ale hledati nové pohledy na objekt, objevovati námět neobvyklými 

záběry, vychutnávati možnosti osvětlení, vyčkávati nejpříhodnější situace - prostě hledati a 

objevovati. (…)“ 31 

Vlivy konstruktivismu a funkcionalismu se objevovaly ve všech Funkeho fotografi-

ích, od tvorby v první polovině 20. let až do jeho smrti, např. v dynamických záběrech 

funkcionalistických staveb v Brně, Kolíně, Pardubicích nebo Bratislavě,32 které ovšem 

nejsou jenom informativním popisem moderní architektury, ale její autorskou interpretací.  

                                                 

 

31 Funke Jaromír: Fotografujte domov. Česká fotografie 1940, s. 8, 9., in Teorie fotografie, Opava 2003, dostupný také z 
http://itf.fpf.slu.cz/studenti/citanka.pdf, dne 3. 4. 2009 

 
32 Birgus Vladimír: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Kant, ISBN 80-86217-11-6, str. 105 
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16)  

Neoddělitelnou součástí české fotografické moderny je i dílo Jaroslava Rösslera 

(1902 - 1990), který od roku 1923 patřil jako jediný fotograf k uměleckému seskupení De-

větsil. Jeho snímky se vyznačují jednoduchostí a obrazovou čistotou, už od 20. let jsou 

jasně pod vlivem konstruktivismu. Výrazné je to například na jeho detailních záběrech 

Petřínské rozhledny v Praze a Eiffelovy věže v Paříži, zobrazených v diagonální kompozi-

ci. J. Rössler často narozdíl od J. Funkeho nebo E. Wiškovského, abstrahoval výchozí mo-

tivy ocelových konstrukcí těchto věží pomocí rozmístění černých a bílých ploch a přiblížil 

je tak k abstraktnímu umění.33 

17)  

                                                 

 

 
33 Birgus Vladimír, Česká fotografická avantgarda 1918-48, Kant 1999, ISBN: 80-86217-11-6 
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Téma městského prostředí se v české fotografii jeví jako pokračování vlivné linie v 

díle Miroslava Machotky (1946). Od 70. let se zabýval nemanipulovanou fotografií, 

v průmyslové civilizaci vyhledával různé tvary, struktury a motivy z městské krajiny. Sna-

žil se tak metaforicky zobrazit prostředí, v němž žijeme. V jeho pracích cítíme odkazy i 

k podnětům meziválečné imaginativní fotografie, fotografie minimalismu, konceptualismu, 

návaznost na land-art a další netradiční umělecké směry, aniž by však na některém z těchto 

směrů byly přímo závislé. 

Velmi významný přínos jeho práce je spatřován v tom, že si vytvořil osobitý styl 

v době, kdy byl neživý svět fotografován jedině podle pravidel soudobého vkusu, který byl 

nastaven stylem Viléma Reichmanna, Miroslava Háka nebo Emily Medkové. Machotka 

fotografoval hmotné objekty stylem konstruktivistické výstavby obrazů, nehledal 

v objektech další rozměr. Nepřipodobňoval je něčemu, co mu připomínají, prostě jen hle-

dal a zaznamenával každodenní realitu. Pro naše téma je důležitý jeho zájem o civilizační 

témata, která rozvinul především v první polovině 80. let v cyklu Obydlí, s podtitulem 

Chaty, domečky v krajině.  Podobně jako Machotka, tvořila Marie Kratochvílová v duchu 

vizualismuvi, zaměřila se na Městské objekty a podobně soustředěně mapovala naše oko-

 

lí.34 

18)  

V době sedmdesátých a osmdesátých let se u nás poprvé začaly ve větším měřítku 

objevovat ekologicky zaměřené fotografie zničených krajin a měst. Volně navazovaly na 

Sudkovy panoramatické snímky Severních Čech z konce 50. let. Podobné jsou svým obje-

                                                 

 

34 Autorský kolektiv: Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO Praha, 1993, ISBN: 80-7046-018-0, str. 308 
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koúhlého 

objektivu, vytvářeli např. i Fedro Gabčan, Vojtěch Bartek, nebo také Jan Sikula.  

vováním podivné krásy zdevastovaného prostředí. Opomíjená a netradiční, „jiná“ krása 

periférievii, byla sice objevena již v souborech, jako byly (již výše zmíněné) Sudkovy peri-

férie z 50-60. let, Funkův kolínský soubor z roku 1921, ale blížily se jim i  Koblicovy Vr-

šovice z 30. - 50. let, nebo jednotlivé snímky Miroslava Háka, Václava Chocholy, Tibora 

Hontyho a jiných. Fotografie průmyslových krajin na Ostravsku, při použití širo

19)  

Mizející město, mizející venkovská obydlí, zachycování všeho, co trvalo staletí a 

co se stává nenávratnou minulostí, kouzlo starých pražských periferií, místa na okraji, hle-

dání a nalézání souvislostí, minulosti a přítomnosti, člověka a prostředí, rozvíjel na svých 

snímcích Jan Reich (1942). Fotografoval krásu periferie, industriální architekturu, stará 

nádraží, nábřeží, ohrady, tramvaje nebo ploty. Vytvořil tak dokument o člověku, který není 

na snímcích přítomen, cítíme jen jeho doteky a zásahy do prostředí.35 Nezajímal se o síd-

liště, ale budovy, ze kterých zbyly jen obaly zdí. Snažil se zachytit budovy, které se nachá-

zejí někde mezi současným velkoměstem a tolika zobrazovanými publikacemi oslavova-

nou Prahou plnou kulturních památek. V cyklech Mizející Praha, Periférie, Město, Ven-

kov, Čechy – krajina, Praha a Městská krajina, pracoval výhradně na černobílý materiál, 

od 80. let pak na velkoformátový negativ, ze kterého vytvářel kontaktní kopie. Svým pří-

stupem tak předjímal díla autorů, kteří jsou zařazeni v kapitolách Opuštěná architektura, 

nebo Utopie. 

                                                 

 

35 Mrázková Daniela, Remeš Vladimír: Cesty československé fotografie, Mladá fronta, 1989, ISBN: 80-204-0015-X, str. 254-5 
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20)  

 Když hovoříme o specifickém fotografickém dokumentu o člověku a jeho prostředí, 

nemůžeme opomenout fenomén chatařství. Významně ovlivnilo vzhled české krajiny i 

způsob života mnoha lidí. Letní a víkendové pobyty mají v naší zemi dlouholetou tradici, 

jeho počátky je možné nalézt už u sdružení tzv. Sokolů. Největší rozkvět zažilo chataření 

po první světové válce, kdy do Čech pronikly skautské myšlenky. Inspiračním zdrojem se 

staly i pro Pavla Štechu (1944-2004), jednoho z našich nejvýraznějších dokumentárních 

fotografů. P. Štecha si ve svých dílech vždy kladl otázku: „Co jsme zač, my Češi?“ 36  

Podobně se ptal i v cyklu Majitelé chat, v němž zachytil některé z rysů české národní po-

vahy nebo lépe toho, co se nám přisuzuje. Chatařství je fenomén, který se sice neobjevuje 

jen v naší zemi, ale určitě má u nás zásadní vliv a dlouholetou tradici. Interpretací, proč se 

tomu tak stalo, je mnoho, ale většina historiků se shoduje na tom, že vzniklo jako únik před 

realitou, jako forma tichého protestu proti vládnoucí garnituře, se snahou uchovat si zbytky 

normálního lidského života. P. Štecha fotografoval chatky a obyvatele před jejich domky, 

legendární české kutily a zahradníky, při celodenní stavební dřině i odpočinku. Soubor 

nejdříve vznikal v letech 1970-1972. Po deseti letech se P. Štecha vrátil na stejná místa a 

využil divácky vděčného principu komparace ve spojení s časosběrným dokumentem a 

vytvářel fotografické protějšky tehdejších záběrů.37  

 

                                                 

 

36 Kronikář, Rozhovor Pavla Štechy s Petrem Volfem. Reflex, 2002, č. 9, str. 36 
37 Kolektiv autorů: Fotogenie identity, paměť české fotografie, Kant, 2007, ISBN: 80-86970-12-4 , str. 133 
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21)  

Fenomén českého chatařství se v české fotografii objevuje ještě několikrát, ale kaž-

dý autor k tématu přistupuje odlišným způsobem, např. v tvorbě Miroslava Machotky, 

Obydlí, s podtitulem Chaty, domečky v krajině, nebo Veroniky Zapletalové „Chatařství“, 

se na rozdíl od Štechových záběrů, nesetkáváme s lidskou stafáží.   

Princip komparace časové změny, uplatněný právě ve Štechových snímcích, je po-

užit i v souboru Letem českým světem od Jaroslava Bárty (1948), Zdeňka Helferta 

(1946), Daniely Horníčkové (1945) a Ivana Lutterera (1954–2001). 

 Skupina čtyř autorů také postupovala dokumentárním způsobem. Navazova-

li na sérii, která byla v letech 1896-1898 vydávána v sešitové formě pod patronací naklada-

telství J. R. Vilímka a nesla název Letem českým světem – česká moravská města, obce či 

zajímavé lokality, s podtitulem Půl tisíce fotografických pohledů z Čech, Moravy, Slezska a 

Slovenska. Téměř přesně o 100 let později tito autoři fotografovali stejná místa se snahou 

zachovat původní úhel pohledu a světelné podmínky. Výsledkem jejich mravenčí, zdlouha-

vé a komplikované práce je zobrazení změny měst, vesnic a nové tváře krajiny.38 Z fotogra-

fií z českých zemí nebyl proveden výběr. Realizováno bylo vše podle knihy, tedy spíš kaž-

dý snímek, který bylo možné objektivně provést. Vytvořili tak zcela unikátní svědectví o 

tom, jak se změnila naše země. Souběžně byl prováděn sběr statisticko-demografických a 

kulturně-historických dat k jednotlivým lokalitám39, což souboru propůjčilo další význam 

pro vědecko-sociologickou sféru. Kromě porovnávání dnešních snímků a jejich minulých 

                                                 

 

38 Rišlinková Helena, Lendelová Lucia, Pospěch Tomáš: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Muze-
um umění Olomouc, 2002, ISBN: 80-85227-50-9, str. 48 

 
39 www.scheufler.cz/data/File/file-1138997744.doc, dostupný ze dne 3. 4. 2009 
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předchůdců, je také zajímavé, jak dnešní autoři ustoupili při vytváření snímků do pozadí a 

respektovali objekt a přístup fotografa z minulosti.   

Projekt Letem českým světem rozvíjela skupina autorů dál a v roce 2006, na objed-

návku Magistrátu hlavního města Prahy, vytvořili obdobným způsobem knihu Praha letem 

po sto letech. Stejným způsobem zachytili proměnu různých míst dnešní Prahy, ze stej-

ných stanovišť a za shodných technických podmínek, jako byly snímky v publikaci vydané 

J. R. Vilímkem v roce 1898. Sám Jaroslav Bárta to popisuje slovy: „Pracovali jsme oprav-

du velmi puristicky, chtěli jsme zachytit atmosféru podobnou původnímu snímku. Dokonce, 

když fotograf udělal chybu a nesrovnal linie staveb, museli jsme udělat stejnou chybu. 

Když naše fotografie promítnete přes fotografie z Vilímkovy publikace, zjistíte, že se 

prolnou.“40 

22)   23)  

Cestu svébytné výpovědi přes tematiku civilizace a městského prostředí hledal také 

Jiří Poláček (1946). Fotografoval svoji rodnou čtvrť, kterou velmi dobře znal, každý za-

strčený roh či temné zákoutí. V roce 1978 vytvořil cyklus Smíchov a v letech 1983-84 se 

k tématu vrátil znovu, tentokrát ovšem s barevným materiálem a názvem Noční Smíchov. 

Cyklus, podle vlastních slov Jiřího Poláčka, vznikl cestou z hospody. 41 Touto poznámkou 

se autor snaží propůjčit souboru zdání nedůležitosti, popřel je ale precizním zpracováním 

                                                 

 

 
40 http://www.praha.eu/jnp/cz/turista/praha_historicka/praha_pred_sto_lety.html, dostupný ze dne 3. 4. 2009 
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snímků na velký formát negativu, kdy použil i zábleskové osvětlení. Tehdejší Praha půso-

bila až bizardní šedivostí, ale Poláčkovi se ji podařilo z prachu a pocitu marnosti vyzdvih-

nout v mimořádně estetické a velmi výrazně barevné město. Fotografoval bez stativu, 

s dlouhou expozicí a znovu s bleskem. Jeho soubor dává předmětům dvojí existenci a ge-

nius loci míst snoubí s časem rostoucí dokumentární hodnotou.42 

24)  25)  

Dřívější paralely jeho tvorby je možné najít u snímků Miroslava Háka, nebo Jana 

Reicha a značný vliv na něj měl i jeden z neúžasnějších fotografů, jehož těžiště tvorby je v 

sedmdesátých letech, Jana Svobody. Poláček jím byl doslova okouzlen, už od roku 1974 

mu dělal asistenta při zvětšování fotografií a také díky němu se seznámil 

s panoramatickým formátem kamery. Širokoúhlý aparát Kodak Panoram 6x18, propojuje 

několik výrazných osobností české fotografické scény. Jedním z prvních, který jej použí-

val, byl Josef Sudek. Aparát daroval Jiřímu Tomanovi, po jehož smrti je paní Tomanová 

darovala Svobodovi, který údajně po několika neúspěšných pokusech aparát prodal svému 

asistentovi Poláčkovi, aby s ním zachytil dnes již proslulá smíchovská panoramata. Pozdě-

ji si jej často půjčoval i Poláčkův přítel Ivan Lutterer43, který s jeho pomocí vytvořil cyk-

lus panoramatických snímků Prahy. Tento téměř legendární fotoaparát měl značný vliv na 

vznik děl s klasickým přístupem k zobrazování architektury. Je důležité zmínit se o něm 

z jednoho prostého důvodu, navazovali na něj další autoři, kteří se však podobného tématu 

chopili s protichůdným přístupem a téměř parodovali oslavné snímky popisující historické 

a turistické dominanty. 

                                                                                                                                                    

 

41 Vančát Pavel: Kouzlo lakoničnosti, in FOTOGRAF č. 9 /2007/, ISSN: 1213-9602, str. 72-3 
42 Tamtéž 

 
43 Vančát Pavel: Kouzlo lakoničnosti, in FOTOGRAF č.9 /2007/, ISSN: 1213-9602,  str. 72-3 
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Technicistní chlad moderních interiérů, vztah dnešních lidí ke světu a estetika mi-

nimálních forem je i v centru zájmu díla Jaroslava Beneše (1946). Svým fotoaparátem 

neopisoval záměry moderních architektů, ale jejich stavby využil pro vlastní vyjádření. 

Nacházel v nich vlastní obrazy a snažil se vyjádřit, že moderní architektura není nepřátel-

ská, ale že si v ní může každý z nás nalézt určitou část sebe sama. Z městských témat si 

vybral Pražské metro, Palác kultury, pražská sídliště a později ho zaujala technicistní mo-

numentalita okrajového, ale s centrem spojeného okrsku La Defance v Paříži.  

V minimalistických, geometrických snímcích, propojoval denní i umělé osvětlení a 

pracoval tak s nejjemnější světelnou škálou.44 Vytvářel vlastně jakási „architektonická 

zátiší“. Jsou to subtilní křehké práce, jemně vyvažující subjektivitu vidění s veristickou 

reprodukcí prostředí.45 Fotografoval např. detail stropu, eskalátoru, rozvodové skříně, zá-

bradlí, stavby z betonu, oceli, skla a mramoru. Chladné objekty vytrhnul z jejich prostředí 

a pomocí světelných odlesků je zasadil do jiného kontextu, aby je tak mohl téměř lyrizo-

vat. Originálním způsobem k tomu přitom používal velkoformátovou kameru a kontaktní 

kopie negativů jako fotografové v minulosti. Beneš však fotografoval současnou architek-

turu, prostředí našeho dnešního života, stavby kolektivní ale i osobní každodennosti.  

Do určité míry vycházel z principů minimal artu a postmodernismu, ale navázal i 

na Jaroslava Háka a skupinu 42, nebo J. Funkeho. Tím, jak svébytně zkoumal vztahy člo-

věka a současné architektury, vědomě navazoval na odkaz J. Sudka a J. Svobody46, ale 

vycházel spíše ze Svobodova intenzivního zájmu o světlo, plošnost obrazu a i charakteris-

tické „rozpuštění motivu v obraze“ kulminující ve ztrátě předmětu.47 Vzhledem k tomu, že 

realistická výpověď není jeho zájmem, ale město užívá jen jako „hrubý materiál“ pro 

vlastní sdělení, můžeme hledat souvztažnosti i s dílem Miroslava Machotky.48 

 

 

 

44 Autorský kolektiv: Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO Praha, 1993, ISBN: 80-7046-018-0, str. 24 
45 Dufek Antonín: Město, 19 fotografů a jeden námět, Dům umění města Brna, Galerie výtvarného umění Roudnice nad Labem, 1988 
46 Autorský kolektiv: Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO Praha, 1993, ISBN: 80-7046-018-0, str. 24 
47 Tamtéž, str. 16 
48Dufek Antonín: Město, 19 fotografů a jeden námět, Dům umění města Brna, Galerie výtvarného umění Roudnice nad Labem, 1988 
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26)   27)  
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SOUČASNOST 

 

Na začátku textu o fotografii ze současnosti bych chtěla vysvětlit, proč vznikly 

konkrétní kapitoly, do kterých jsem fotografy zařadila. Rozhodující pro mne byl přístup 

jednotlivých autorů ke sledovanému tématu než celková jejich tvorba. Řazení v této práci 

je jen čistě subjektivní třídění, které je samozřejmě lehce zaměnitelné, někteří autoři mo-

hou svým pojetím zapadat do více kategorií najednou. Vytvořila jsem kapitoly pod názvem 

Soukromý a veřejný prostor, Utopie a Městská krajina. Kapitoly věnované Utopii a Měst-

ské krajině jsou pak ještě rozděleny na menší pododdíly. 

 

SOUKROMÝ A VEŘEJNÝ PROSTOR 

 

Město na nás působí rozmanitými aspekty své existence, které jen zřídkakdy vstou-

pí do našeho vědomí. Přesto má na nás podvědomý vliv a do jisté míry nás tak proměňuje. 

Lidstvo si město utvořilo ke svému obrazu, ale nikdy je nebude mít zcela ve své moci. 

Možná proto si lidé těžko hledají pojítko k veřejným prostranstvím. Ve městech a obzvláš-

tě na sídlištích je navazování vztahu mnohem obtížnější, než na vesnicích. Lidé si svůj 

prostor upravují, ale mnohem raději se věnují spíš intimnější místům jako zahradám, chat-

kám a zadním dvorům, než ulicím a náměstím. Rozhraní těchto soukromých a veřejných 

prostor je pro každého jedince někde jinde a tak je i jiný jeho vztah k těmto místům, obec-

ně však člověk nikdy nebude se svým okolím zcela spokojený a bude mít tendenci ho ně-

jakým způsobem dotvářet. S jakým úspěchem se mu to daří vylepšovat a jaké vztahy doká-

že se svým životním prostředím navazovat, můžeme sledovat v následujících pracích ně-

kterých fotografů. Celou filosofii vzniku tohoto fenoménu by mohl ilustrovat citát Lorenze 

Konráda: „… člověk není filogenicky konstruován jako mravenec nebo termit, který je an-

tonymním a zaměnitelným prvkem mezi miliony prvků absolutně podobných – takovou 
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esenci nesnese. Stačí pozorně se podívat na zahrádkářskou kolonii a sledovat, jaký výraz 

tam nalézá snaha člověka vyjádřit dvou osobnost.“ 49 

Nejsilnější a také nejznámější fotografický soubor zabývající se architekturou vy-

tvořenou bez školených profesionálů, je Chatařství od Veroniky Zapletalové (1971). Je 

dlouhodobým projektem a mravenčí prací kdy systematicky a chronologicky mapovala 

typologii rekreačních staveb, včetně lokálních proměn a módních vln.  

Fenomén Chatařství je sociology i psychology vykládán různě, shodují se však na 

tom, že vznikaly na popud dobové společenské situace a jsou tak současně i projevem ro-

mantické touhy návratu k „přírodě“. Chaty pro letní a víkendovou rekreaci se staly speci-

fické především pro náš národ a o jejich masovou výstavbu se zasloužili hlavně obyvatelé 

velkých měst. Podobně jako v naivních stavitelstvích napříč všemi kulturami můžeme sle-

dovat důležitou inspiraci přímo zpracovávaným materiálem, tak i chataři nám v použití 

materiálu mohou ilustrovat ducha doby a zároveň tím vysvětlit svůj zdroj inspirace.50 

Typicky český projev Zapletalová fotografovala mezi lety 2000-2004 a vytvořila 

nekonečné množství snímků, ze kterých ve výsledku vybrala 500 barevných snímků. Za-

chytila širokou a pestrou škálu různých přístupů k vytváření lidských obydlí, která nejsou 

projektována architekty. Ale právě proto, že je nevytvořili školení odborníci, mají silnou 

výpovědní hodnotu o naší kultuře a také o jejím estetickém cítění a schopnostech improvi-

zace a svépomoci. Specifičnost a svébytnost postihuje V. Zapletalová takřka na každém 

snímku, jak v urbanistických celcích, detailech budov, zahrádek, plotů, skleníků, nebo fó-

liovníků či drobných estetických i funkčních doplňků jednotlivých zahrádek a záhonků. 

V souboru je velmi patrné, jak kreativita, vkus i vzdělání majitelů, proměňují každý kou-

sek jejich zahrádky a chatky. Autorka si všimla, jak je postihují i politické tlaky, sociální 

projevy, psychologické vztahy i historické okolnosti. Chata je v souboru vnímána přede-

vším jako výtvarný artefakt v kontextu určitého místa.51  

Veronika Zapletalová tento soubor nijak neestetizuje, jako autor se stahuje do po-

zadí a dává vyniknout popisnosti. Využívá měkkého světla nebo zatažené oblohy a dodržu-

 

 

49 Lorenz Konrád: Osm smrtelných hříchů, Academia, 2000, str. 24 
50 Zapletalová Veronika: Chatařství, nakladatelství ERA, 2007, ISBN: 978-80-7366-086-4 , str. 353 
51 Pospěch Tomáš, in Veronika Zapletalová – Chatařství, katalog k výstavě ve Frágnerově galerii v Praze, 2000-2002 
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je základní pravidla klasické dokumentární fotografie – ostrý, barevně věrný snímek 

s jednoduchou kompozicí. Důležitá je také prezentace celého souboru, uspořádání a počet 

snímků, od 100 do 500, se mění podle prostoru konkrétní galerie. Zapletalová postupuje 

různě, mozaikově zakryje celou plochu velkým počtem malých fotografií, požívá obdélní-

kovou kompozici, nebo dlouhý pás, samostatné bloky nebo oblý tvar, ale vždy dává důraz 

na množství a pestrost, někdy chaos, jindy systematické členění, dělené na vzhledové typo-

logie, na oblasti výskytu nebo doby výstavby jednotlivých chat.52 

28)  29)   

30)  

Charakteristický český fenomén chatařství byl v naší fotografii tématem několika 

významných jmen už výše zmíněných autorů. Začátkem sedmdesátých let vytvořil Pavel 

Štecha svůj cyklus Majitelé chat, za deset let se vrátil na stejná místa a soubor rozšířil o 

komparativní snímky zachycující stejné lidi, zahrádky a chaty. Také Miroslav Machotka 

fotografoval v období první poloviny osmdesátých let cyklus Obydlí, s podtitulem Chaty, 

domečky v krajině. 

 

Neestetická architektura, vzniklá bez architektů, ve spojení s veřejným prostorem, 

je také v centru pozornosti díla Tomáše Součka (1975). V roce 2002 vytvořil soubor Ne-

                                                 

 

52 Pospěch Tomáš, in Veronika Zapletalová – Chatařství, nakladatelství ERA, 2007, ISBN 978-80-7366-086-4, str. 401 
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twork. Zaměřil se především na budky, které poskytují přístřeší cestujícím, čekajících na 

autobus. Souček je ale fotografoval bez osob, pro které byly primárně vytvořeny, pro jejich 

ochranu před povětrnostními podmínkami, nebo pro krátký odpočinek při čekání na přijíž-

dějící dopravní prostředek. Budky, kterým v normálním každodenním provozu nevěnuje-

me pozornost, působí na jeho snímcích osamoceně. Souček tento dojem znásobil jejich 

snímáním v nočních hodinách pomocí chladného osvětlení reflektorů automobilu, který je 

osvítil jakoby mimochodem. Zastávky v okolí vesnic, nebo na křižovatkách mezi poli, jsou 

vlastně dílem náhody a i na těch Součkových je silně cítit estetika neřízenosti jejich vzni-

ku. Sám T. Souček k tomu dodává: „Zajímá mne nezamýšlená estetika věcí.“53 

Souvztažnost tohoto souboru můžeme hledat ve fotografických souborech Pavla 

Baňky (o němž bude ještě řeč v kapitole Snová architektura), který také fotografuje na ba-

revný materiál a pomocí blesku vytváří, podobně jako Souček, dojem nočních záběrů. Oba 

prostřednictvím profesionální fotografické techniky a řemeslné zručnosti přeměňují zdán-

livě neestetické objekty v zajímavé fotografické obrazy a vrací je tak zpátky, do našeho 

povědomí a zájmu. Spojitost těchto souborů v minulosti, hlavně ve volbě námětu – míst, o 

které už lidstvo nejeví zájem, je nepochybně s obdobím 80. let. Především jejich vztah 

s generací fotografů hledajících poetiku i šeď na periferii, např. J. Reich, J. Poláček a I. 

Lutterer.  

31)  

Pomezí soukromých a veřejných prostor reflektuje i Sylva Francová (1973) v cyk-

lu Průhledy. Soubor z let 2005-2006 se zabývá průhledem z oken panelového domu na 

prostranství před ním, nebo sériovým zobrazováním jednotlivých pater, chodeb a schodišť. 

Panelové domy a sídliště jsou velmi aktuální téma současnosti a již dávno je jasné, že je-

                                                 

 

 
53 Freiberg Jan: Fotíš to jako barák od Loose..., in Fotograf č.5/2005/ dostupný  z http://www.fotografnet.cz/index.php?lang=cz&cisid=24&katid=4&claid=209, 13. 3. 2009 
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jich obyvatelé příliš soukromí nemají. Společně sdílejí několik metrů čtverečných, ve kte-

rých si každý hledají své místo pro život a raději se před ostatními obyvateli skrývají. Na-

vázání osobního kontaktu je v takovýchto budovách takřka nemožné. Chodby jsou osiřelé 

a ze snímků na nás působí až bezútěšně, paradoxně tak tyto společenské prostory nemohou 

nikdy nenaplnit svůj účel.  

32)  

33)  

Pohled z okna se v souboru Průhledy nemění, mění se prostor podle jednotlivých 

pater, ale hlavně také čas. Francová fotografovala různě během dne i během změn ročních 

období. Složený portrét okolního světa doplnila o podobný princip snímání chodeb a scho-

dišť tak, jak se mění pohled člověka jdoucího vnitřním útrobím panelového domu. Všech-

ny tři série s podobným tématem také podobně seskládala do filmových pásů jako mozai-

ku. Divákům tak nabídla ještě jasnější výpověď o uniformním vzezření a osiřelosti nejen 
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vnitřních prostor panelových domů, ale také jejich okolí. Sídliště jsou místa s nejvyšší 

koncentrací obyvatel na metr čtvereční, ale v cyklu Průhledy si jasně můžeme uvědomit, 

jak je tomu se vztahem jejich obyvatel k vlastnímu prostředí doopravdy. Pokud si tento 

fakt připustíme, dochází až k dojmu samoty a smutku, což nás může pomalu přiblížit 

ke kapitole „Utopického“ přístupu k fotografování architektury. 

34)  

Do tohoto oddělení by se dala jistě zařadit i práce Tomáše Pospěcha (1974). Jeho 

série Majitelé hradů, je blízká práci Veroniky Zapletalové Chatařství, protože se zabývá 

právě okolí lidských obydlí. Pospěch fotografuje modely hradů a zámků, které si lidé staví 

na svých zahradách. Vytvářejí si tak určitou věc, která je veřejnosti přístupná – hrad, zá-

mek – ve svém soukromí, doma na zahradě. Protože však má tento cyklus ještě další část 

s názvem Hrady a zámky v Čechách, podrobněji se mu věnuji ještě v další kapitole s ná-

zvem „Architektura pro fotoaparáty turistů.“ 

 

UTOPIE 

 

Pro pochopení významu tohoto slova a jeho spojitosti s tématem „jiné architektu-

ry“, se obrátíme na slovník cizích slov: 

 1) vysněná země s dokonalým společenským a kolektivistickým politickým 

řádemviii. Utopia je uměle vytvořený název neexitujícího pomyslného ostrova: řecky ú = 

ne, topos = místo, odborně – filozofické apriorní konstrukce jistého modelu dokonalého 

státu nebo společnosti 

                                                

2) fantastická, vysněná (zejména v současné době) neuskutečnitelná, nereálná 

představa, plán, návrh, výmysl54 

 

 

 
54 Klimeš Lumír, Slovník cizích slov, SPN, 1981, str. 762 
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Utopie ve svém nejobecnějším pozitivním smyslu označuje lidskou snahu o vybudo-

vání lepší, možná i dokonalé společnosti, ve svém negativním významu označuje myšlenky, 

které jsou příliš odvážné, plány, které jsou neuskutečnitelné.55  

Vysněné, fantastické představy a nereálné plány jsou blízké v zobrazování architek-

tury následujících autorů. 

 

JINÁ REALITA 

Od osmdesátých let se s nástupem digitálních technologií, začíná hovořit o krizi, či 

dokonce možném zániku klasické fotografie. Realita a její věrné zobrazení na fotografic-

kých snímcích, přestává být pravidlem, stává se spíš volně manipulovatelným aspektem, 

kterého bohatě dokáží využít nejen samotní fotografové, ale i filmaři a ostatní umělci, ale 

hlavně reklama a propagace. 

„Přestává platit nepsaná dohoda mezi divákem a fotografem, že co je na fotografii, 

většinou má vztah k realitě, přímý nebo volnější. Digitální technologie umožňují manipula-

ce nejrůznějšího druhu, realita může být skutečně úplně zapomenuta a fotografové mohou 

pracovat jen s virtuálním materiálem,“ řekl Jan Mlčoch, jeden z kurátorů výstavy Česká 

fotografie 20. století.56  

Dnes se digitální úprava stala nedílnou součástí fotografií a nikdo se nad tím nepo-

zastavuje, pokud ovšem není zásah počítače postřehnutelný pouhým okem. Někteří foto-

grafové s tímto postupem pracují záměrně a digitální úpravy přiznávají. Vytvářejí tak ne-

reálné prostory, blízké snové architektuře, ale jejich konceptuální přístup je posunuje spíš 

do roviny utopie a jiné reality. Přibližují se více vědečtějším postupům práce a podobně 

jako architekti, vytvářejí nové prostory a nereálné modely. 

 

Kateřina Držková (1978) se v souboru Viewpoints, vytvořeným v letech 2006-

2007, zabývá otázkou věrohodnosti fotografií a jejich návaznosti na objektivní realitu. Pre-

zentuje vždy dvě fotografie stejného architektonického objektu, ale jakoby z jiného úhlu 

 

 

55 http://cs.wikipedia.org/wiki/Utopie, dostupný dne 3. 4. 2009 
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pohledu. Divák není schopen pouhým okem rozluštit záhadu těchto snímků. Ale jistý ná-

vod pro přečtení v sobě obsahují, na každém z nich je totiž naznačen bílý rámeček, který 

přesně vymezuje, z které strany je čelní stěna objektu. Přestože jsou původně snímány ze 

střední polohy mezi těmito extrémy, dokáže K. Držková pomocí počítačového programu 

deformovat budovy a jejich perspektivu a dokonale zmást diváka. Málokdo je schopen 

odhalit, že k vytvoření dvou pohledů v krajních polohách, byl použit stejný snímek.57  

 Pozoruhodné diptychy připomínají abstraktní mřížky, vše mimo jasně vymezený 

centrální rám se pak poddává perspektivnímu zkreslení, včetně samostatného formátu fo-

tografie.58 Perspektiva znázorňující jen určitý výsek ze světa, vždy jako celek zkresluje. 

Tohoto optického klamu si byli vědomi už v renesanci a byl využit při tzv. anamorfních 

obrazech. ix  Také dnes je této optické hříčky velmi často využito nejen ve fotografii, do-

konce i některé mobilní telefony v sobě mají zabudovány fotoaparáty s funkcí panaroma-

tického snímání, nebo přímo obsahují širokoúhlý hledáček, který také zcela proměňuje 

výsledný obraz a tak se zkreslené zobrazování stává až mainstreamovou módou. 

 

35)  

 

Jiří Thýn (1977) v souboru Čtyři rohy hotelu Hilton (2007) spojuje konceptuální 

fotografii s masivní architekturou velké budovy, které pomocí digitální manipulace vykou-

sává do rohů geometrické útvary. Hilton působí těžkopádně a kompaktnost hmoty stavby 

se projevuje také ve videu, které doplňuje Thýnovu čtveřici vyfotografovaných rohů. Atri-

um hotelu zachycené kamerou, zakrývá černý obdélník, takže vnitřní, prázdný prostor je v 

                                                                                                                                                    

 

56 Pavelka Zdenko: Fotografie se loučí s klasikou. Rozhovor s Janem Mlčochem a Vladimírem Birgusem. Literární příloha Salon. Právo, 
1. září 2005, s. 1. 

 
57 http://www.muteme.cz/kate/, dostupný ze dne 3. 4. 2009 
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Thýnově interpretaci popřen.  Divákovo oko je při pohledu na tento projekt téměř zahlceno 

a citlivým pozorovatelům může být iluzivnost až nepříjemná. Jde o metaforu neproniknu-

telné bariéry. Novým prvkem u Čtyř rohů hotelu Hilton, je fotografie ornamentálního, do 

sebe zavinutého útvaru. Další rozměr dílo odstává, když si uvědomíme, že ve fotografické 

miniatuře s vyříznutým pozadím je znatelná několikametrová skulptura, která se nachází 

v parčíku právě před tímto hotelem.59 

36)  

Dalším z autorů, kteří se věnují utopické architektuře, je Martin Cenkl (1983) a jeho 

praktická část bakalářské práce, kterou vytvořil v roce 2008 na Institutu tvůrčí fotografie 

v Opavě, s názvem Svatyně.  

Tento autor našel při fotografování inspiraci ve starých antických a egyptských chrá-

mech, v jejich monumentalitě a symetričnosti, která umocňovala celkový dojem a vliv na 

věřící. Současné technické stavby dobarvil, pak vytvořil zrcadlové odrazy fotografických 

detailů a symetricky je postavil proti sobě. Do souboru smíchal architekturu z různých 

měst Evropy, která skutečně symetrické prvky obsahuje a tu, která je jen výsledkem počí-

tačového zásahu. Ve výsledku divák při pozorování souboru váhá, jestli je stavba opravdu 

skutečná či nikoliv. 

                                                                                                                                                    

 

58 Dvořák Tomáš: Digitální Anamorfózy, in FOTOGRAF č. 9 /2007/, ISSN: 1213-9602, str. 92-3 
59 http://www.exonline.cz/clanek/14039/jiri-thyn, dostupný dne 4. 3. 2009 
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Divákům tak představil propojení symbolických míst, se skutečnými místy, která exis-

tují v současnosti. Prostory, kde se dnešní lidé také scházejí, ale oproti minulým časům, 

jsou to neintimní, odosobněné a chladné prostory. Funkci starých posvátných míst 

s pomníky a monumenty M. Cenkl přirovnává k dnešním podchodům pod dálnicí, měst-

ským nadchodům, vysoko-patrovým budovám, hraničním přechodům, letištním terminá-

lům, nebo vlakovým nádražím. Tyto novodobé svatyně a shromaždiště odrážejí i potřeby a 

cesty dnešní společnosti. Je to společnost, kde největší křižovatkou cest a místo setkávání, 

jsou budovy a objekty denní potřeby. 

37)  

38)  

Další autorkou v této kapitole, je Tereza Severová (1979). Se svými soubory 

Owerflow Area a Filling by mohla patřit také do další kategorie - industriální architektury.  

V oddělení utopie je proto, že divákům představuje fotografické pohledy do skladišť, které 

díky počítačové manipulaci uvádí do situací, které nikdy nenastaly, pracuje s pamětí kon-

krétního místa a její možnou interpretací. Především ji však zajímá zaplňování prázdného 

prostoru, který je schopen pojmout určité množství hmoty. Odkazy můžeme cítit i v sym-

bolické rovině vyjádření socio-psychologických procesů shromažďování věcí, které v naší 

soudobé společnosti nabývají až patologických rozměrů.  
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Dnešní význam slova vlastnit, znamená mít peníze a tedy i moc a společenské posta-

vení. Naše společnost tomu přizpůsobila množství výroby a nakládání s předměty. Stále 

nakupujeme, hromadíme a zaplňujeme.60 Severová na to reaguje svým způsobem, industri-

ální prostory zaplňuje vodou, pneumatikami, nebo je nechává volně, „zaplněné“ vzduchem 

a prázdnotou. V zaplňování vodou je možné vidět i spojitost se zkázou povodní, či biblic-

kou potopou světa, která v divácích vyvolává nepříjemné pocity. Severová tak fenomén 

plnění převádí na obecný princip, zkoumá vztah interiéru s exteriérem. Sama o svém sou-

boru mluví, jako o převodu interiérů na funkční i obrazově „abstrahovaný tvar.61 

39)  

 

Fantastickou architekturou se zabýval také student Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem, Jan Kuntoš (1980). Jeho bakalářská práce Utopie z roku 2007, 

reflektovala futuristické vize měst budoucnosti. Autor vytvořil vlastní ilustrace k návrhům 

budoucích měst, tak jak je projektovali architekti 20. století.  Ideově se zaměřil na průkop-

nické návrhy od architektů, jakými byli např. Le Corbusier nebo El Lissickij, inspiroval se 

jejich filozofickou obhajobou futurologických představ a navazoval na ně svými fotogra-

fiemi staveb, které se dají interpretovat, zcela odtrženy od skutečnosti, jako součásti uto-

                                                 

 

 
60 Ptáček Jiří, in Fotograf 12/2008, ISSN 1213-9602 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 46 

pického města. Jeho záměrem bylo vytvořit fotografickou maketu, nápodobu nebo citaci s 

využitím různých industriálních staveb. 

40)  

 

SNOVÁ ARCHITEKTURA 

Architektura nereálná, fantastická, uskutečnitelná jen v představách a hlavně 

vysněná. Taková je fotografie architektury v kapitole snovost. Oproti předchozí kapitole se 

fotografie snové architektury liší pojetím. Autoři v předchozí části k vytváření nereálných 

míst přistupují víc konceptuálně, přibližují se více vědečtějším postupům práce a podobně 

jako architekti, vytvářejí nové prostory a zatím nereálné modely. Snový přístup divákům 

zprostředkovává kouzelný výlet do pomyslných krajin ve fantastické zemi. V silně subjek-

tivních pracích následujících autorů, je hlavní linkou jakýsi vzdálený pohled a interpretace 

architektury a jejího prostředí ke změně účelu.  

 

 Pomocí imaginace dokáže vyprávět fantazijní příběh plný tajemna a fantazie i Pa-

vel Baňka (1941). Tento autor, ovlivněný Josefem Funkem62, je dalším z českých fotogra-

fů zabývajících se drobnými architektonickými výtvory. Svoji pozornost, podobně jako 

Veronika Zapletalová, zaměřil na zahrádky. Opět se tak setkáváme s bezprostředním oko-

lím obyčejných lidí, kteří si svépomocí zkrášlují svůj domov a jeho okolí. Baňka fotografu-

je v cyklu Marginálie, úpravu a budky na zahrádkách. Tyto projevy dlouhodobě sleduje 

                                                                                                                                                    

 

61 http://www.art-antiques.cz/katalog/autori/225-tereza-severova/868-overflow-area/,dostupý dne 14. 3. 2009 
62 Kolektiv autorů: Fotogenie identity, paměť české fotografie, publikace k výstavě v Domě umění města Brna – Dům Pánů z Kunštátu,  

kurátoři Josef Moucha a Helena Musilová, Kant, 2007, ISBN: 80-86970-12-4, str. 55 
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v různých proměnách, už od osmdesátých let až po současnost, vznikly tak cykly Marginá-

lie (1986-1988), Marginálie – night visions (1988-92), Marginálie( 2001-3), Marginálie-  

Ostrava (2004), Marginálie-Benice, Kolovraty (2004). 

Záměrně zdůrazňuje barevnost a bizardní estetiku zahradních výtvorů. Obvykle fo-

tografuje v noci s pomocí blesku a na barevný materiál. (S tímto přístupem se můžeme také 

setkat např. v díle Jiřího Poláčka Noční Smíchov, nebo Tomáše Součka Network, v jehož 

díle je jasně cítit silná inspirace právě P. Baňkou).  

P. Baňka mapuje širokou škálu roztodivných nálezů, od zmrzlých rostlinek, ochra-

ny stromků, improvizované ohrádky a ploty, až po provizorní stavby nejrůznějšího účelu, 

které se nacházejí v okolí klasických lidských obydlí. Téma architektury tak u něj také 

často volně přechází do krajiny. Zajímá ho spolu se světelnými reflexemi a hrou stínů, i v 

rovině prázdných odosobněných prostor, podobné téma lze nalézt například u Miroslava 

Machotky, nebo Jaroslava Beneše. Do snové architektury je zařazen právě proto, že ačko-

liv je jeho téma blízké několika různým autorům, jeho přístup je mnohem intimnější. Mar-

ginálie v divácích vzbuzují pocit lehkosti a snění. A ačkoliv se jedná o „pouhé“ nalezené 

výtvory, Baňka v nich dokáže nalézt a hlavně zprostředkovat estetiku, která může lidskou 

mysl unášet do oblasti tajných představ. 

 

41)     42)  

Zasněný pohled na architekturu nalézáme i v práci  Lenky Grossmannové (1980). 

Osobitou sérii pohledu na zlínskou architekturu vytvořila tato absolventka Univerzity To-

máše Bati ve Zlíně, jako svou bakalářskou práci v roce 2004 s názvem Cesta koček. Na 

černobílý materiál zachytila městskou zástavbu pohledem, jak ji běžný člověk niky nemů-

že zažít. Fotografie působí rozmlženým dojmem, jakoby divák sledoval svět prostřednic-

tvím nějaké clony. Dívá se očima kočky, možná jde jen jejich cestou, v bezčasí, mezi rá-

nem a nocí, na lov, nebo jen tak, bezúčelnou toulkou městem. 
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43)  

Na fotografii architektury sice Michal Šeba (1980), student Vysoké školy umělec-

ko-průmyslové, není ve své tvorbě primárně zaměřen, ale v cyklu Illumini  z roku 2006, se 

jí úzce dotknul. V protikladu klasických pouček, jak by se měla architektura fotografovat, 

se nebál sáhnout po fotoaparátu zabudovaném v mobilním telefonu, nebo jakémsi speciál-

ním filtru, kterým je sklo mikrovlnné trouby. Použitím netradičních technických pomůcek 

vytvořil zajímavou atmosféru. Silně subjektivním způsobem divákům představil  stavbu 

nové budovy, nebo zobrazil interiér bytu . Jeho  snímky vznikají intuitivně, jakoby cítil 

potřebu reagovat na nutnost zaznamenat okolí, v němž žije a tak se s ním vypořádat. 63  

 

44)  45)   

Citlivý přístup k fotografii a silnou úctu k místu v sobě mají také fotografie Andrey 

Lhotákové (1977). Senzitivním přístupem jsou velmi vzdálené dnešnímu konzumnímu 

                                                 

 

 
63 Milková Silva in Fotograf č. 9/2007, str. 88  
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světu klasického fotografování architektury. Svůj soubor Monumenty, nasnímala v roce 

2006 na velkoformátovou kameru. Záměrně využila technických chyb fotoaparátu a doká-

zala jemně pracovat s detailem, barvou i hloubkou ostrosti. Vyzdvihla zajímavá zákoutí a 

detaily zdánlivě strohých staveb. Známé budovy tak podrobila subjektivnímu pohledu, 

který zaujal natolik, že byl nominován na cenu Czech grand design v roce 2008.  

46)  

 

 

MĚSTSKÁ KRAJINA 

 

K tématu fotografického zobrazování městské krajiny a její architektury, se pojí 

mnoho jmen autorů, které je možno rozdělit ještě do několika dalších skupin. Pro všechny 

je však společná návaznost připomínající díla manželů Becherových, aniž by však striktně 

vycházela z principu jejich minimalistické estetiky a topografických řad. Jsou zaměřeni na 

nearchitekturu a na princip jakési „nefotografie“. Snímky se tedy především zaobírají sami 

sebou, osobitě přitom vycházejí z estetiky banality nebo hnutí Nové topografie. Recyklací 

skutečnosti vytvářejí každý svůj osobitý styl. Docilují toho stejně jako kdysi Becherovi, 

popřením nastavených měřítek na „klasické fotografování architektury“. Dnes je však do-

konalá fotografie posuzována poněkud jinak, než v dobách vzniku düsseldorfské školy. 

Stále sice platí dokonalé nasvícení, kompoziční zručnost, jasnost námětu, maximální ost-
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rost a dokonalost výsledného diapozitivu, ale právě tato kritéria jsou v podání fotografů 

„jiné architektury“ v rozkladu. 

Susan Sontagová to ilustruje několika svými slovy: „... viděny okem fotoaparátu 

vyhlížejí pusté budovy továren a ulice zaneřáděné billboardy stejně krásně jako kostely a 

venkovské krajin, ba ještě krásněji, alespoň dle moderního vkusu.“ 64 

 

INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURA 

 

Technokratická ideologie, stvořená vědecko-průmyslovou revolucí, vytváří čím dál 

složitější strukturu společnosti. Je založena na městsko- průmyslovém komplexu, který 

dále ovlivňuje okolí a tvoří nové umělé prostředí. Taková změna odsunula náboženství z 

postu hlavního myšlenkového proudu a v tomto důsledku desakralizovala přírodu i člově-

ka. Věda dnes vyvrací všechny mýty a pověry. Mystika moderní doby spočívá v technické 

dokonalosti našeho umělého prostředí.  

Fotografové v této kapitole se zabývají interpretací různých průmyslových staveb, 

které nás obklopují a slouží rozličným účelům. Jejich zaznamenáním vlastně dochází k 

vytržení z kontextu reality a přesazení do utopické krajiny fantazie. Dnešní prostředí je 

naplněno jakoby obrovitými stroji, které vytváří zdání absolutna, monstrózity a absurdity. 

Průmyslové dědictví je neoddiskutovatelnou součástí naší kultury a společnost se 

v současnosti snaží s tímto faktem velice intenzivně vypořádat. Také fotografové nezůstá-

vají pozadu a industriální prostory patří k jedněm z jejich častých inspiračních zdrojů. 

 

Dokumentace objektů, které mizí z našich životů, je cílem díla Václava Jiráska 

(1965). V letech 1994 až 1996 pracoval na projektu Wannieck factory - rozloučení s prů-

myslovým věkem a o deset let později na něj volně navázal projektem Industria.  

Jirásek fotografoval polorozpadlé tovární haly, které ačkoliv působí prázdně, jsou 

plné obrovských rezivějících strojů. Jeho tvorbu můžeme částečně považovat za dokumen-

 

 

64Sontagová Susan: O fotografii, Paseka, 2002, ISBN 80-7185-471-9, str. 76  

http://cs.wikipedia.org/wiki/1965
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taci průmyslové architektury, částečně za sociologickou a etnografickou sondu. Důležité je 

připomenout, že pohled V. Jiráska je jako bývalého člena skupiny Bratrstvo silně ovlivněn 

pseudoromantickým přístupem k fotografické tvorbě. 

Jiráskův cyklus Wannieck Faktory, jsou spíš malebně laděné pohledy do interiéru i 

exteriérů, dnes prakticky zmizelé brněnské industriální architektury. Cyklus Industria na 

něj navazuje, ale zároveň se zásadně liší. Autor v něm fotografoval fabriky a industriální 

komplexy, jakými jsou hutě, válcovny, slévárny, nebo dokonce doly, ale jen na českém 

území - v kladenské Poldovce, Třineckých železárnách, navštěvoval i ČKD Blansko, dolní 

oblast Vítkovických železáren a OKD Karviná. V tomto souboru už opustil vizuálně atrak-

tivní hry světel a stínů, které připomínají fotografii dvacátých let minulého století, a při-

klonil se k neutrální estetice. Souborem s monumentálními pohledy do útrob industriálních 

hal, z nichž některé pomalu odumírají a ztrácejí svůj prvotní smysl, divákům přiblížil in-

dustriální svět, který nemohou běžně zahlédnout, protože se nachází buď za vysokými 

zdmi nebo za plechovými ohradami, na okrajích měst, nebo v nepřístupných zónách. Ne-

znalost tohoto prostředí má pro laiky nebývalou přitažlivost. Mohou předznamenávat zánik 

naší průmyslové civilizace a působit velmi osudově, až apokalypticky. 

47)  48)   

 

V souvislosti s Veronikou Zapletalovou (1971) jsou vždy zdůrazňována její studia 

sochařství. Nepochybně má tento fakt na její tvorbu silný vliv, přesto, v rámci české foto-

grafie, není ojedinělým umělcem, který fotografie využívá jako vyjadřovacího média, aniž 

by však byla původně fotografem. Pro Zapletalovou je fotografování jedním 

z převažujících postupů, který často propojuje právě s architekturou.  Už v roce 1998 vy-

tvořila soubor 25 obrazů, Rourouni, kdy v areálu bývalé Baťovy továrny, dnešní Svit, na-
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fotografovala ventilační systémy, které se na zdejších industriálních budovách objevily 

jaksi nechtěně. Narušování estetických geometrických a chladně vyznívajících budov vtip-

ně zdůraznila tak, že pokreslila na černobílých snímcích růžovou pastelkou roury vedoucí 

vzduch. Roury díky jejímu pojetí vypadají jako živí tvorové, plazící se po stěnách a stře-

chách budov a odhalující funkční ú strojí továrny.65 Personifikací se potrubí ventilačních 

systému začíná hýbat, cítíme rytmus dechu, živočišné existování soustředěné na přijímání a 

vylučování. S přírodopisným zájmem můžeme sledovat život tajemných Rourounů, obývají-

cích průmyslové budovy. Jsou to bytosti, které se s živočišným prožitkem, pomalu a 

s funěním plazí po stěnách, přelézají z patra do patra, vykukují zpoza střech nebo se jen 

rozkošnicky k sobě tulí.66   

 V. Zapletalová tak okomentovala absurdně působící prvky, které poukazují na de-

valvaci čisté krásy funkcionalistické architektury Baťova meziválečného Zlína.  

49)  

V návaznosti na fotografování tohoto specifického města, je nutné zmínit tvorbu, 

vznikající na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Architektura areálu bývalých Baťo-

vých závodů, byla silným inspiračním zdrojem pro mnoho autorů. Ve spolupráci ateliéru 

reklamní fotografie ze Zlína s fotografickým ateliérem z Fachhochschule Dortmund, vznikl 

každoroční workshop v obuvnické firmě Novesta. Se zánikem firmy zanikl i tento projekt, 

letos však byla započata spolupráce se školou Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie, 

v městě Zabrze, kde studenti pokračují v tradici fotografického workshopu, tentokrát ve 

                                                 

 

65 Rišlinková Helena, Lendelová Lucia, Pospěch Tomáš: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Muze-
um umění Olomouc, 2002, ISBN: 80-85227-50-9, str. 20 
66Pospěch Tomáš in Rourouni – Veronika Zapletalová, katalog, ISBN: 80-86450-08-2 
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firmě Demex. Centrem jejich zájmu se kromě industriálních prostor staly i doly a koksov-

ny. 

Ze studentských prací s podobnou tematikou bych pak vyzdvihla projekt 

Microstrial z roku 2007, kdy se zlínskou architekturou nechal inspirovat David Šmitma-

jer (1986). 

50)  

Také absolvent ateliéru reklamní fotografie Ondřej Straka (1982) fotografuje „ji-

nou“ architekturu. Během zahraniční studijní stáže v roce 2004 vytvořil sérii černobílých 

fotografií industriální architektury s názvem Zeche Zollverien Essen. 

51)  

Fascinace prostorem a krajinou s citelným působením člověka, jeho destruktivní 

zásahy do prostředí se svojí městskou zástavbou a utopistický urbanismus, je inspirací i 

pro Jana Hrouzka (1980). Od roku 2000 fotografuje industriální, opuštěné a zanikající 

budovy v rozsáhlém souboru Urban blights.  

52)  
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Další školou, kde je tradice netradičního přístupu k fotografii architektury už silně 

zakořeněná, je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Zde každoročně vzniká mnoho zají-

mavých cyklů s tematikou industriálních budov, jejich vnitřních prostor, nebo okolí. 

V rámci semestrální práce studenti zpracovávají téma Environment. Zajímavá díla jsou 

např. Veroniky Daňhelové (1984) z roku 2005, Andrey Bližíkové (1987) z roku 2008, 

nebo Aleny Bábové (1987) také z roku 2008.  Opuštěnou, industriální architekturou a en-

vironmentem, se také zabývá rozsáhlý cyklus Libora Svobody (1981) Places, z let 2003-

4. 

53)     54)   

55)  

 

Jedním z mnoha autorů, kteří vždy pracují v cyklech, je Ondřej Přibyl (1978), ab-

solvent Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Obvykle se zabývá konceptuální a 

manipulovanou fotografií, své snímky převádí z klasického materiálu do digitální podoby a 

pak je tiskne na bavlněný papír. Fotografie pomocí tohoto speciálního a důsledně promyš-

leného postupu posunuje až k dojmu, že se jedná o malbu. Podobně tomu je i v sérii Vo-

dárny z roku 2003, v níž lehce navazuje na zobrazování staveb od manželů Becherových. 

Stejně jako tato dvojice, ale osobitým způsobem, portrétuje bezradnost a uniformitu beto-
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nových staveb zapuštěných do krajiny.67 Jeho záběry městské periferie působí znejišťují-

cím dojmem a divák při pohledu na tyto snímky, nutně podléhá dojmu, že každý Přibylův 

snímek je jakousi nevyřčenou hádankou.  

 

Obecně se v dnešní době s velkou oblibou fotografují zaniklé převážně industriální 

stavby. Přestože se tato práce zabývá českou fotografií, považuji za nutné zmínit několik 

prací zahraničních autorů. Hlavně proto, že je dobré uvědomit si, v jakém kontextu vznika-

jí práce českých autorů, na co mohou reagovat, nechat se inspirovat nebo proti čemu se 

mohou vymezovat.  

Zaznamenávání „nearchitektruy“, zanikajících budov a hlavně tematika důlního 

Slezska je velice populární v polské fotografii.  Zaniklá postindustriální architektura inspi-

rovala k několika fotografickým projektům polského fotografa Wojciecha Wilczyka 

(1961). Jeho snímky zaniklých budov, pozůstatků továren a rozvalin, evokují kostry. Pra-

věká zvířata, která můžeme spolu s fosíliemi obdivovat ve sbírkách muzeí, nebo klenební 

žebra opěrného systému zaniklých gotických katedrál.  

56)  

 

 

                                                 

 

67 Serranová Mariana in Fotograf č. 5/2005, dostupný také z http://www.fotografnet.cz/ in-

dex.php?lang=cz&cisid=24&katid=4&claid=210, dne 4. 4. 2009 
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OPUŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 

 

Architektura je druh umění, které má estetické kvality i prakticky využitelnou 

funkci. Dostaneme-li se do kontaktu s architekturou, ocitáme se ve spojení s uměleckým a 

obvykle pečlivě promyšleným dílem oplývajícím velkým množstvím estetických a funkč-

ních kvalit. Pokud jednu z těchto úzce propojených funkcí budova ztratí - buď už neslouží 

svému účelu, nebo je zchátralá a její původní krása zaniká - můžeme mít dojem že budova, 

stejně jako živá bytost, pomalu umírá. Smrt architektury je dána opuštěností, protože čas 

nepracuje pro ni, ale pro její zánik. Fotografy, kteří se zabývají právě opuštěnou architek-

turou, fascinuje její pomalá smrt, snaží se zánik odvrátit, nebo alespoň pozastavit. Pouka-

zují na její osamocenost a pozapomenutou existenci. Dávají tak budovám další šanci na 

přežití, pomáhají jim vymanit se z drápů smrti, tím že je fotografují. Stará budova je přece 

také krásná a v duchu romantismu - krásná může být i smrt. 

 

Na nevýrazný urbánní prostor se v cyklu Určeno k likvidaci? (2005-06), zaměřuje 

Martina Novozámská (1973) a podobně jako již několik výše zmíněných autorů, používá 

ke snímání technicky precizních fotografií, velký formát negativu.  

Fascinuje ji čas a zánik a tak se rozhodla deskriptivně popsat dnešní realitu měst-

ských ulic. Žijeme dnes v době, kdy malé a drobné podniky zanikají a nahrazují je mega-

lomanské projekty pod záštitou nadnárodních korporací. Zástupným příkladem mohou být 

malé obchůdky, místní koloniály a večerky, které se nacházejí nebo spíš nacházely, snad 

v každém městě, v každé zastrčené čtvrti. Velké obchodní řetězce se na jejich existenci 

velmi krutě podepsaly a proto se je M. Novozámská rozhodla zaznamenat dřív, než dojde 

k jejich úplnému zániku. Fotografovala fasády, na kterých je jejich bývalá existence a ur-

čení ještě patrná. Zaznamenala svět architektury od řadových projektantů nebo laiků ve 

spojení s nevkusnou grafikou. Podivné spojení je pro ni něčím přitažlivým. S nadsázkou 

vytvořila jakýsi sociologický průzkum, jak se mění vchody, výklady a vývěsní štíty ob-

chodů, různých provozoven a hospod z komunistické éry českých měst. Průčelí těchto bu-

dov jsou různě přetvářeny podle nového určení, je na nich patrná improvizace, momentální 

vkus uživatelů a snaha současných majitelů o čistou účelnost.  
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M. Novozámská se při vytváření těchto snímků jako autor příliš neprosazovala, fo-

tografovala věcně a popisně, z čelního pohledu a při měkkém světle. Nechala tak vynik-

nout čistě smutnému konstatování o našem přístupu k minulosti a jen velmi lehce glosova-

la proces zkázy právě zaznamenáním prapodivné koláže různých typografií, symbolů a 

znaků, které na cedulích a poutačích vznikají díky zubu času.  

57)    58)  

 

Má vůbec cenu zajímat se o obec, kde není nic, co by lákalo turisty? Martina No-

vozámská (1973), Jan Vaca (1975) a Jaroslav Vraj (1975), svým souborem Lipová – 

Spansdorf, odpověděli na tuto otázku jednoznačně kladně.   

Chceme-li vystopovat počátek jejich fotografického projektu, musíme se obrátit do 

minulosti.  Nadšený fotoamatér a rodák z pohraniční obce Lipová (tehdy Spansdorf) Franz 

Josef Umlauft s pomocí svého přítele ústeckého katechety Rudolfa Jenatschkeho nafoto-

grafoval v roce 1915 celou svou rodnou obec. Jeho odkazu 77 skleněných negativů, který 

zanechal v ústeckém archívu po názvem Bilder aus meinem Heimatdorf , využili po  téměř 

90 ti letech - v roce 2005, tři výše jmenovaní autoři a vytvořili novodobé barevné snímky, 

zaznamenávající identická místa. Na původních negativech jsou zachyceny všechny teh-

dejší domy v Lipové i se svými obyvateli a řada širších záběrů na vesnici. Jsou pečlivě 

komponovány a poskytují ucelený a hlavně ojedinělý pohled na malou nevýznamnou obec. 

M. Novozámská, J. Vaca a J. Vraj jsou fascinováni proměnou způsobenou zubem času a 

nostalgií nad  ztrátou minulosti. Využívají stejného přístupu, jako soubor Letem českým 
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světem, od čtveřice fotografů - Jaroslav Bárta, Zdeněk Helfert, Daniela Horníčková a Ivan 

Lutterer. Podobně jako oni vyhledají přesné místo jako fotograf v minulosti a zaznamenají 

současný stav. Srovnávací metodu by jsme našli v celé historii fotografie. Fotografové 

v současnosti ji používají proto, že je zajímavá a neobyčejně poutavá. Snímky evokují čas, 

vzpomínku, ztrátu a uvádějí diváka až do romantické nostalgie, s touhou vrátit minulost 

pak konstatují, že „…dřív bylo všechno lepší.“ Rozdíl soborů je však v jejich podstatě. 

Letem českým světem, jsou pohledy na krásy české vlasti, které se snaží v divácích probu-

dit patriotismus a ukázat náš svět ještě krásnějším68 než je. Oproti tomu Lipová – Span-

sdorf naopak popisuje problémy společnosti, beznadějnost a zkázu. Spoustu budov, které 

jsou v původním Umlauftově projektu, v tom současném nenajdeme, nezůstalo po nich nic, 

jen pocit marnosti. Nepřirozená jakoby bílá místa na jejich místě na fotografiích působí 

jako jizvy. Stejně, jako bílá místa v našich dějinách, o kterých se donedávna příliš nemluvi-

lo.69 

59)  

 

Speciální filmová technologie snímání nočních scén ve dne, dala název cyklu Ame-

rická noc z roku 2004. Filip Láb (1976) a Barbora Mrázková (1978) vytvořili sérii vel-

koformátových fotografií doplněných videosmyčkou. Autorská dvojice se zaměřila na mís-

ta, která jsou jakoby zbavená života i své původní krásy. Podmračené a šedé exteriéry do-

plněné obřími hangáry, zdevastované trosky budov a torza megalomanských staveb, zob-

razili s minimalistickou strohostí, přesto ale s velkým emocionálním nábojem. Podle jejich 

                                                 

 

68 Pospěch Tomáš: Lipová - Spansdorf, in FOTOGRAF č. 9 /2007/, str. 98, ISSN: 1213-9602 

 
69 http://www.lipova-spansdorf.net/cs/o-projektu-lipova-spansdorf.html, dostupný dne 15. 3. 2009 
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vlastních slov, jim výchozím bodem při fotografování byla estetika 80. let.70 Jejich výpo-

věď je melancholická vzpomínka na dobu, kdy byly domy obydlené a lidská společnost 

v nich prožívala své každodenní okamžiky. Teď, když je opustila, zůstal jen silný pocit 

samoty, nejistoty, vykořenění a strachu.  

 

60)  

 

 

ARCHITEKTURA PRO FOTOAPARÁTY TURISTŮ 

 

Na úvod této části můžeme opět použít citát z knihy Susan Sontagové: Tak jako 

mrtví příbuzní a přátelé uchovaní v rodinném albu, jejichž přítomnost na fotografiích roz-

ptyluje něco z oné úzkosti a výčitek svědomí vzešlých z jejich odchodu, i fotografie zanik-

lých čtvrtí a již znetvořených a neúrodných venkovských míst jsou náhražkou skutečného 

vztahu k minulosti. Zvláště fotografie lidí, vzdálených krajin, cizokrajných měst a ztrace-

                                                 

 

 

70 Kocian Ilja in Fotograf 5/2005, dostupný také z http://www.fotografnet.cz/index.php ?lang=cz&cisid=24&katid=4&claid=215, dne 4. 
4. 2009 
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ných časů jsou popudem k zasnění. Pocit nedosažitelnosti, který může být fotografiemi vy-

volán, vede přímo k erotickým citům u těch, pro něž se žádost zvyšuje díky distanci.71 

Cestování je nadnárodním, globálním jevem, navíc pro lidi z bohatších zemí světa 

zcela samozřejmým. Lidská záliba v cestování může z různých úhlů pohledu vypadat buď 

jako příležitost k odpočinku a poznávání něčeho nového, anebo skvělý byznys vytvářející 

pracovní místa, také ale jako hrozba pro přírodu a dokonce i jako projev nesmyslného kon-

zumu. Člověku se postupujícím pokrokem zmenšuje prostor, dostupnost míst a přeneseně i 

rozměr celé planety. Lidstvo si tak vlastně přetváří planetu na turisticko-průmyslovou 

destinaci. Tato proměna je zákonitá a nezvratná a fascinujícím svědectvím o moderní turis-

tice jsou právě fotografie.  

V dnešní době je cestování bez fotoaparátu pro většinu cestovatelů nepředstavitel-

né. Turistické fotografie, vznikají hlavně proto, aby si účastníci po absolvování výletu 

mohli tu svoji konkrétní dovolenou skutečně užít, ale tentokrát už pěkně v teple domova. 

Podle některých teoretiků a sociologů můžeme tyto fotografické záznamy vnímat i jako 

texty, ze kterých lze mnoho vyčíst o nás – turistech – samotných.  (Existují např. určité 

módní pózy, v nichž se lidé bez rozdílu věku, pohlaví či národní a kulturní příslušnosti, 

fotografují.) 

Není možné, aby profesionální fotografové a umělci na tento fenomén nezareago-

vali a nechtěli tento mýtus zkoumat, nebo ho popsat jako určitý problém, nebo se k tomu 

prostě jen nějakým způsobem vymezit. K jejich interpretaci si přináší určitý názor, postoj, 

někdy i předsudek, pokládají si otázku, proč se takhle fotografujeme, proč denně vzniknou 

stovky tisíc turistických fotografií  a proč jsou všechny podle jednotného modelu „já před 

něčím“?, Výsledkem jejich fotografických  komentářů vznikají  zajímavá díla.  

Turista je z pohledu cestovního ruchu člověk, který přespí v oblasti, do které koná 

cestu, alespoň jednu noc. Turista tedy nemusí být pouze cizinec, který cíleně přijíždí do 

určité oblasti, ale i běžný chatař či chalupář je též turista. Zcela obecně je tímto slovem 

 

 

71 Sontagová Susan: O fotografii, Paseka, 2005,  ISBN: 80-7185-471-9, str. 21 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%AD_ruch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cizinec
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označován prakticky každý člověk, jenž cestuje za poznáním, oddechem, sportem či za 

vlastní rekreací nebo odpočinkem.72 

Vzestup turismu můžeme mapovat od druhé poloviny XIX. století. Tehdy byly ne-

dílnou součástí českého společenského života poutě a výlety na místa svázaná se slavnou 

českou minulostí. Cestovalo se zejména na hrady a hradní zříceniny, nebo na významné 

geografické dominanty. Společně s turismem se rozvíjela i fotografie a tradice pohlednic. 

Mezi lidmi byla obrovská poptávka po záběrech ze slavných míst. Navíc v duchu patrio-

tismu patřilo k tradici či téměř povinností každého dobrého vlastence, mít doma alespoň 

obrázek Vyšehradu či hory Říp.73 

Na tuto skutečnost reaguje ve své fotografické tvorbě i Tomáš Pospěch (1974) v 

cyklech Majitelé hradů a Hrady a zámky České republiky, které vytvořil v letech 2002–

2005, dlouhodobě mapoval zvláštní zálibu vytváření modelů budov.  

Všude na území naší republiky fotografoval prostranství před domy, různé zahrady, 

nádraží nebo návsi, na kterých lidé umístily své hrady nebo zámky ve zmenšeném měřítku. 

Toto estetické dotváření veřejného i soukromého prostředí ho natolik zaujalo, že fotogra-

foval nejen samotné hrady a zámky, ale také jejich majitele. Snažil se najít vztah staveb a 

jejich majitelů a propojil tak sociální průzkum s dokumentárním a konceptuálním přístu-

pem. Vyjádřil se ale i k fenoménu turistické fotografie a jejímu zaznamenávání různých 

architektonických dominant. Pospěchovy hrady odkazují k dříve velmi oblíbeným vlasti-

vědným a oslavným publikacím, nebo současným turistickým průvodcům, ve kterých jsou 

tyto fotografie hojně zastoupeny. Nezaznamenával však velké hrady, ale ty co mají lidé na 

zahrádkách a pokud možno z co největšího podhledu. Snažil se tak zaznamenat to, jak vy-

padají modely a jejich autoři, ale i to, co si majitelé o svých hradech představují. 

 

 

 

72 http://cs.wikipedia.org/wiki/Turista, dostupný dne 5. 4. 2009 
73 Kolektiv autorů: Fotogenie identity, paměť české fotografie, publikace k výstavě v Domě umění města Brna – Dům Pánů z Kunštátu,  

kurátoři Josef Moucha a Helena Musilová, Kant, 2007, ISBN: 80-86970-12-4, str. 133 
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61)    62)    

Soubor panoramatických pohledů na města, krajinu a části prostoru pod názvem 

Zmizelé světy, vytvořila v letech 2001-2002, Sylva Francová (1973). Divákům předkládá 

velkoformátové snímky, které jsou sice skutečné, ale pomocí počítače změněny na nereál-

né.  Svým způsobem zpracování by bylo možné sérii zařadit i do sekce digitální manipula-

ce, ale svou hlavní myšlenkou jasně zapadá do oddělení turismus. S. Francová v ní evokuje 

místa, která jsou velmi podobná těm, se kterými se běžně setkáváme ve světě, ve kterém 

žijeme. Mohli by jsme v nich spatřovat  Londýn, Prahu, Severní Irsko, Belfast, Řím, 

Toskánsko, Lombardii,  nebo Florencii. Jsou však něčím znepokojující. Chybí jim hlavní 

znak konkrétního místa, který je běžně zobrazován v katalozích cestovních kanceláří, do-

minanta, za kterou se denně honí davy turistů. Francová pomocí počítače tyto věci vyma-

zala. Záměrně ale tak, aby si to divák ihned uvědomil. Nesnažila se zamaskovat svůj zásah 

do snímků, naopak to dala výrazně na odiv. Ve své sérii poukázala na charakteristiku 

dnešní doby.  

 Člověk má moc zasahovat do svého okolního prostředí, proměňovat ho, budovat a 

zase bourat, stavět, ničit a opět nechávat mizet. V souboru Zmizelé světy pak to chybějící 

paradoxně přitahuje pozornost mnohem více, než kdyby byl snímek kompletní. Ale Fran-

cová se nespokojila s tímto rozměrem a rozšířila ho o další přesah. Pomocí snímků pokládá 

divákům otázku, co je v našem světě reálné a co už je zmanipulované. Jsou vymazané 

snímky skutečné, nebo jsou celé vytvořené na počítači? Kde je hranice toho, čemu uvěříme 

a čemu už ne? Naznačuje, že vše, co vidíme, může být klamem. Kritizuje tak uměle vytvo-

řený svět reklamy, tvářící se jako skutečný.  

V této souvislosti je nutné připomenout zahraničního autora, který má k této sérii 

hodně blízko. Marek Kvetan (1976) v souboru New City, z let 2002-2004, si také vybral 

pohledy na různé městské dominanty a digitálně je ze známých panoramat vymazal. Stejně 
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jako S.Francová probouzí naši zvědavost, nechává rozehrávat naši obrazotvornost nad tím, 

co na prázdném místě původně bylo. 

63)     

64)  

 

„Pěkná fotografie je věcí dobrého vkusu a názoru, i záleží mnoho na tom, jak foto-

graf vidí a cítí svět, co z něho chce přenésti přes obtížné cesty svého métier. Skoro by se 

mohlo říci, že aparát se dívá do světa tak, jako jeho majitel.“74  

Obecně se má za to, že kamera a fotoaparát nikdy neklamou. Opak je ale pravdou, 

výsledný snímek nikdy není přesným otiskem skutečnosti. Fotografie je deformovaná sku-

tečnost, na kterou má vliv jak technické a optické rozhraní, tak úhel pohledu fotografa. 

Fotografická kamera, důsledně odděluje duševní vklad autora a mechanicko-manuální rea-

lizaci jeho záměru. Neuvědoměním si tohoto faktu vznikají od počátku fotografie trvající 

nedorozumění a spory, které klasické estetické teorie nedokáží řešit.  

                                                 

 

74 Čapek Josef: Nejskromnější umění, Dauphin, 80-86019-46-2, str. 63 
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Parafráze klasického fotografování historických budov, zásadních pro dějiny archi-

tektury, urbanismus a k tomu blízkou literaturu jako jsou např. průvodci, monografie a 

fotografické publikace dominant, je dalším rozhraním „jiné architektury“. 

 Autoři popisem nesrozumitelného prostranství, nebo předměstské periferie, odka-

zují právě ke smysluplnosti tématu. Často staví deskriptivní styl pomocí velkého formátu 

negativu a kvalitního zobrazení námětu, do přímého kontrastu se zobrazením chaosu. Je-

jich práce pak působí jako klidný nezaujatý literární popis absurdní situace. Klinicky čistý, 

precizní styl je kontradikcí bezvýznamnosti či chaotičnosti, neuspořádanosti či nesmyslu-

plnosti příběhu, který vypravují.75 

Všednost, bezvýznamné náměty a nezajímavé věci každodenního života jsou hlav-

ním zájmem díla Lukáše Jasanského (1965) a Martina Poláka (1966). Autorská dvojice 

spolupracuje ve volné tvorbě už od doby, kdy studovali na střední škole. Společně fotogra-

fují už od 90. let a zásadně tvoří v cyklech. Jedna fotografie vytržená z kontextu ostatních 

je v jejich případě nic neříkající. Pokud se však divák seznámí s celým souborem, pochopí, 

že autoři chtějí svým konceptuálním přístupem poukázat na pomíjivost okolního světa. 

Smysl jejich díla se plně projeví, až když je „obrazec“ složený z jednotlivých neokázalých 

a nenápadných snímků kompletní.76 V celé společné tvorbě se dvojice vyhýbá estetizaci, 

sentimentálním a idylickým klišé a záměrně se soustředí na nezkreslený záběr. Negradují 

své snímky, zůstávají jen u chladného popisování všedních věcí.77 Susan Sontagová použi-

la k této tematice perfektní přirovnání: „Číňané mají teorii, že skrze nudu procházíme 

k úžasu“78 

V letech 1985-1990, v cyklu Pragensie, se zaměřili na banální urbanistický prostor 

a nevhodné zásahy rušící původní rázu města.79 Velkoformátovou kamerou zaznamenávali 

běžnou městskou zástavbu, která se v našem okolí objevuje takřka všude. Je však opomíje-

na a její obyvatelé k ní zaujímají netečný postoj. Kombinují tak přístup ve stylu německého 

smyslu pro typologickou systematizaci a nadšené zaznamenávání nesmyslů, nadsazují 

 

 

75 Silverio Robert: Postmoderní fotografie – Fotografie jako umění na konci 20. století, AMU 2007, ISBN 978-80-7331-083-7, str. 100 
76 Autorský kolektiv: Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO Praha, 1993, ISBN: 80-7046-018-0, str. 143, také 279. 
77 Jasanský Lukáš – Polák Martin: Pragensie 1985 – 1990, Galerie hlavního města Prahy, 1998, ISBN: 80 – 902145 – 3-3 
78 tamtéž, str. 44 
79 Rišlinková, Helena Lendelová Lucia, Pospěch Tomáš: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Muze-
um umění Olomouc, 2002, ISBN : 80-85227-50-9, str. 90 
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ušlechtilou techniku a elegantní prezentaci k demonstrování úkazů, jež mají nepřekonatel-

ně daleko k vzácnosti archeologických vykopávek 80. Aby podtrhli statičnost a neměnnost 

stavu věcí, nezdůrazňují ani roční období. Parafrázují tak klasické městské pohledy a foto-

grafování architektury. Celkové vyznění pak doplňují humornými prvky v názvech foto-

grafií i v samotném souboru, kdy jemnou záměnou písmenek dokáží diváka lehce znejistit, 

stejně jako svým chladným konstatováním při popisování stavu věcí na šedé městské peri-

férii. Snímky tak ve svém souhrnu obžalovávají odlišnost značné části nejnovější architek-

tury.  

65)  

Dalším souborem, který L. Jasanský s M. Polákem vytvořili, má stejné analogické 

zaměření i metodický postup jako Pragensie. Neodehrává se již v městském prostředí, ale 

na venkově. Cyklus Vesnice, z roku 2004, má tři oddíly: Vesnický prototyp, kde je klasicky 

zaznamenávaná ves, Vesnická rekonstručko, kde se zaměřili na stopy činností obyvatel a 

Starý způsob, v němž se zabývají přežívajícími tradicemi. Znovu tak zobrazují absurditu ve 

spojení s lidskými obydlími a jejich přístupem k němu. Vyjadřují podstatu venkova, jaksi 

odtrženého od civilizace a tím i jeho osud, beznadějně visící v časové smyčce. Autoři opět 

nechtějí manipulovat se skutečností ani se s ní nijak neidentifikují. Sériemi snímků, které 

občas vypadají jako by byly pořízeny omylem a jsou bez vstupní informace o mapovaném 

prostředí, vypovídají s ironií a černým humorem o naší společnosti a jejím přístupu 

k vlastním výtvorům. 

                                                 

 

80Autorský kolektiv: Fotogenie identity – Paměť české fotografie, Kant, 2006, ISBN: 80-86970-12-4, str. 283 
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Jasanský s Polákem, stejně jako manželé Becherovi a celá jejich dűsseldorfská ško-

la následovníků, těží z estetiky dokumentu a faktograficky věcného fotografování. Tímto 

přístupem by snadno došli k tendenci potlačit autorský subjekt, ale jim se podařilo od toho-

to přístupu odchýlit a vytvořit tak mnohem osobitější výpověď, což je na jejich tvorbě to 

nejzajímavější. Cyklus Pragensie jsou místa, která stojí mimo zájem fotografů a na sním-

cích Prahy nebo na turistických pohlednicích by jsme je hledali těžko. Svým přístupem k  

banálnímu urbanistickému prostoru města vytvořili L. Jasanský s M. Polákem ironický 

komentář k fotografickým klišé zajímajících se jen o turistické dominanty. Pro diváky ob-

jevují zvláštní poetiku banálních míst, nepatřičných průhledů a, chtějí prezentovat to co je 

nepodstatné, dosud nefotografované, nudné a provokující.81 

 

66)  

 

 

 

 

 

                                                 

 

81 Pospěch Tomáš: Marginální architektura, in FOTOGRAF č. 9 /2007/,ISSN: 1213-9602,str. 106  
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ZÁVĚR 

Téma architektury patří ve fotografii k jedněm z nejstarších. Jako tenká linka prochází 

světem fotografie od dávných dob až po současnost. Lidské obydlí a dům jsou zaznamená-

vány se stejnou četností jako lidská tvář. Dům je pro lidstvo útočištěm a jeho okolí život-

ním prostředím. 

Vývoj fotografie, umění a nové společenské problémy postupně dost podstatným způ-

sobem proměnily hlavní zájem autorů. Proměnila se i problematika, kterou se snažili přes 

fotografii reflektovat. Zájem pohledu hledáčku aparátu urazil dlouhou cestu od tradičně 

zobrazované architektury jako dokladu existence honosných budov s prokazatelnými este-

tickými kvalitami navržené architekty věhlasného jména, na zájem estetiku banality, až k 

různým citacím a parodování postupů z minulosti.  

Pro dobrou fotografii architektury je technická dokonalost základním hodnotícím mě-

řítkem. Dnešní autoři tyto zásady někdy dodržují, ale někdy je s velkou radostí záměrně 

porušují.  Podobně jako v jiných oblastech uměleckých médií se leccos výrazně změni-

lo. Na rozdíl od převládajícího důrazu na preciznost a objektivitu v minulosti, dochází 

k oblibě osobní interpretace a posouvání fotografického záznamu. Raději, než zachycovat 

realitu, chtějí současní autoři zaznamenat vlastní vnímání okolí.  

„Přesto, že technická dokonalost obrazu už není hlavním cílem fotografů, mnozí z nich 

nadále používají velký formát negativu, tak se ocitá banalita tématu v tvůrčím napětí tech-

nicky precizního snímku“. Využívají tak i skryté vnitřní psychologie, s vědomím že 

k precizně vytvořenému a velikému dílu je divák v galerii povinen přistupovat 

s respektem.82 

Většinu výše zmíněných autorů fotografem architektury nazvat nelze, i když jim námět 

k realizaci fotografických vizí poskytuje výhradně toto téma. V jejich pojetí se jedná v 

pravém smyslu slova o zaznamenávání exteriérů a interiérů, které jsou otiskem lidské pří-

tomnosti. Fotografie architektury na okraji zájmu, prezentují prostor zbavený lidské pří-

tomnosti, dehumanizovaný, vysídlený, s paměti místa ale ne události. Odosobněné prosto-

ry se k lidem vztahují spíš přes jejich otisk působení než faktickou absenci. 
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Možná někteří diváci mohou podlehnout dojmu, že ve fotografování architektury 

dochází ke stagnaci disciplíny. Klasické fotografie architektury dodržují již mnoho let ne-

měnné postupy. Děje se to z toho důvodu, že nejsou nuceny vyvíjet se někam dál. 

V podhoubí existence klasického fotografování totiž vyklíčil jiný přístup. Ten už se v sou-

časnosti neskrývá v jejím stínu a zaujímá na poli fotografie svébytný prostor, téměř ade-

kvátní k ostatním žánrům fotografie. Že už není jen nějakým druhotným přístupem, může-

me usoudit na základě zájmu nejen teoretiků a historiků fotografie, ale také samotných 

autorů a hlavně divácké veřejnosti.  

Můžeme říci, že postmoderní fotografie je zaměřena spíš na vícero paradigmat zá-

roveň, než že by byla ostře vyhraněna tematicky. V současném umění dochází v rámci 

oborů, témat i technologií k silným přesahům a dříve jasné specifikace se navzájem propo-

jují. Také fotografové jdou v rámci různých experimentů až za pomyslné hranice svého 

oboru. Tyto dříve dané jistoty jsou bourány, a jak jsme mohli vidět i fotografové „jiné ar-

chitektury“ jsou odlišnými způsoby zpracování svých děl různě tematicky zařaditelní. Při 

interpretaci těchto prací je důležité hledání jejich významu. V rámci sociálních souvislostí 

jejich vzniku je možné interpretovat je naprosto rozdílně. Faktem je, že se obvykle pohy-

bují mezi subjektivním a objektivním pohledem. Velice často snímky přecházejí do dalšího 

klasického žánru fotografie, ke krajině. Vymezování hranic města a krajiny a jejich sou-

stavné propojování je popsáno v rámci některých výše zmíněných autorů, téma environ-

mentu je lehce zmíněné i u studentů Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, ale toto 

téma je natolik rozsáhlé a zajímavé, že by určitě vydalo na celou další diplomovou práci. 

Z toho důvodu se jím zde podrobněji nezabývám a nechávám tak prostor k dalším interpre-

tacím. 

 

V poslední době vzniká spousta fotografických výstav nejen o fotografii „jiné ar-

chitektury“, ale také přímo v jejich prostorách. V duchu filosofie, že umění je projekce 

společenských změn, dochází i ke změnám v úhlu pohledu na tematiku vystavování. Pre-

zentace fotografií v industriálním prostředí a v průmyslových budovách otevírá budouc-

nost těchto prostor. Umělci bojují za záchranu architektonického dědictví a hledají jejich 

 

 

82 Silverio, Robert: Postmoderní fotografie – Fotografie jako umění na konci dvacátého století, Akademie múzických umění v Praze, 
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využití v rámci veškerých svých možností. Z výstav zabývajících se „jinou architekturou“ 

považuji za důležité zmínit projekt Odpojeno Spojeno, která v roce 2005 propojila diplo-

mové práce architektů a fotografická cvičení studentů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlí-

ně,83 dále přehlídku düsseldorfské školy kterou pod názvem Odstup a blízkost uspořádal 

Dům umění v Českých Budějovicích v roce 200784, nebo výstavu Margineśi uskutečněnou 

na IV. Mezinárodním fotografickém festivalu v Lodži v roce 2005, která byla na našem 

území zopakována ve stejném roce pod názvem Architektura bez architektů v galerii Sy-

nagoga v Hranicích85. Veřejné prostory vytvářené architekturou, která vznikala v nedávné 

době, reflektuje i projekt Urbanity - Twenty Years Later, uspořádaný v Praze v roce 2009 

pod záštitou CCEA a MOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007, ISBN: 978-80-7331-083-7, str. 96 
83 Studenti fotografie měli za úkol fotograficky zobrazit projekty studentů z ČVUT Praha, FA VUT Brno a FA Technické univerzity 
v Liberci, kurátor: Tomáš Pospěch 
84 kurátor Michal Škoda 
85 kurátoři: Tomáš Pospěch a Lucia L. Fišerová 
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BUDOUCNOST 

 

Netradiční, nízká, industriální a hlavně architektura na okraji tradičních zájmů je 

v posledních letech čím dál více diskutované téma. Prostory tohoto typu se v našem okolí 

vyskytují na mnoha místech. Hlavním problémem je fakt, že velká část z nich je nevyuži-

tých. Společnost je opouští proto, že dochází k jejímu přeorientování do jiných ekonomic-

kých sfér. Vede to k jejich chátrání a otázce, co s nimi dál. Při pohledu na tyto opuštěné 

domy, které už neslouží svému účelu, přestože by ještě měly sílu lidstvu nějakou službu 

prokázat, může v našich myslích vyvstat otázka, jak čas působí na hodnotová kritéria člo-

věka.  

Je zapotřebí najít jiné využití a opuštěné prostory znovu oživit. Na tuto problemati-

ku se snaží poukázat nejen několik z vybraných fotografických souborů v této diplomové 

práci, ale existuje už spousta organizací na záchranu zanikající architektury. Jejich cílem je 

vybudovat v lidech zodpovědnost za tyto budovy a za veřejná prostranství. Podařilo se jim 

problematiku medializovat, pořádají různé přednášky a ankety s cílem stále více zasáhnout 

naši společnost a probudit v ní zájem o záchranu těchto míst.x  

Industriální stavby přece nejsou jen anonymní bezbřehé a beztvaré součásti města. 

Ve starých kulisách může vyvěrat nový smysl jejich života a bývalá kasárna, továrny, 

průmyslové prostory, mohou znovu přispět k životu obyvatel ve městě jako útočiště pro 

obyvatele. Dokladem toho může být využití budov v zanikající zástavbě v Berlíně, 

Moskvě, Budapešti, nebo Finsku. Jak už bylo řečeno, i u nás se pomalu rodí nová spole-

čenská atmosféra a s ní i nové vnímání. V současnosti se podařilo znovu oživit prostory 

v Praze, Kladně, Liberci, či Ostravě. Přesto je stále spousta míst, která by si zasloužila naši 

pozornost, nejen jako záchrana nějakého pietního místa, ale jako místa pro budoucí život. 

Mnoho netradičních industriálních prostor našlo své využití právě jako výstavní galerie, 

připomeňme si DOX v Praze-Holešovicích, Meet Factory v Praze na Smíchově, Mecca 

galerie v Terezíně, Wannieck Gallery v Brně atp. Drsné prostory se mohou stát národní 

 

 

86 CCEA - Centrum pro středoevropskou architekturu, MOBA – platforma pro architekturu, výstava v pražské City gallery, v prostorách 
parku Kampa, Praha, Malá strana 
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kulturní památkou, ale tím, že umělecké aktivity formují toto prostředí, je jim vdechnut 

nový život. Podařilo se iniciovat zájem veřejnosti a zachovat tak genius loci těchto míst. 

Přesto pořád dochází k bourání starých budov, což je neustálý důsledek arogance, moci, 

finanční machinací nebo nedorozumění. Ještě stále není přesně stanovená hranice mezi 

využitím a zneužitím takovýchto staveb. V současnosti již probíhá řada akcí vztahujících 

se k  fenoménu „jiné architektury“.  Důležité je vybudovat v lidech zodpovědnost nejen za 

jejich soukromý prostor, ale i veřejná prostranství. Ne nadarmo se říká, že město a ulice 

jsou naším zrcadlem. Umělci ale i všichni občané by se měli vzdát svých pohodlných kon-

statování, že je to špatné. Neměli by se bát vytvořit si kontakt, postupně i užší vztah 

k veřejným prostranstvím a hlavně naučit se v něm, ale především s ním žít.  

Iniciovat zájem o tuto problematiku přímo či nepřímo mohou i fotografové, které 

jsem zmínila v této diplomové práci. Snad se i díky jejich práci podaří otevřít veřejnou 

diskuzi s možností reakce společnosti a klima ohledně této záležitosti se v budoucnu pro-

mění natolik, že se zájem o „jinou architekturu“ obrátí v její prospěch. 

 

 



 

 

                                                

 

 

 

i Velice zajímavým faktem, jsou i dobové souvislosti vzniku jejich práce, tvořili prakticky současně jako 
světoznámý umělec Andy Warhol, pro jehož tvorbu je také určitým rysem sériovost, opakování námětu a 
princip komparace jednotlivých obrazů. Propojuje fikci a objektivní dokumentaci, s cílem klást divákům 
otázku, kde jsou hranice vizuality. V pojetí Becherových však jde o větší střízlivost a zajímá je spíš všední, 
než Warholovská - umělecká realita. Díky svému nezájmu o výrazné formální zpracování nabízeli dojem 
jakéhosi intelektuálního uměníi. 

 
ii Na téma výpověď díla, která se relativně zjednodušuje a značná část tvorby je tak přenesena do myslí divá-
ků, nalezneme odkaz k textu Umberta Eca: Otevřené dílo, ale stejně by bylo možné poukázat i na text R. 
Barthese: Smrt autora. 
 
iii Gertrude Käsebierová, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Clarence Hudson White a další. 
 
iv lze si zde připomenout i podobnost s Platónovou Teorií forem, podle které se za tvarovou mnohostí světa 
skrývají elementární geometrické tvary, jež jsou také stavebními elementy kosmu. 
v Civilismus, též civilizační či civilní poezie je tendence v poezii konce 19. století a prvního dvacetiletí 20. 
století. Soustřeďuje se na zobrazení technických vymožeností, moderního života a civilizace. Oslavuje všed-
ní věci a lidskou práci. 
 
vi Příslušné označení vizualismus pochází z teorie filmu. Zasloužil se o něj Francouz Louis Delluc, usilující 
postihnout, jak může kameraman oživit popis námětu a zaujmout publikum. 
 
vii K tomuto tématu se vymezuje také Walter Benjamin v proslovu proneseném v roce 1934 v pařížském 
Ústavu pro studium fašismu: fotoaparát není dnes schopen zaznamenat činžovní dům či skládku, aniž by je 
nepřetvořil. Nemluvě o přehradě či továrně na kabely; stojíc před nimi nedokáže fotografie než říci: „Jak 
krásné.“ (…) nejhorší bídu se jí podařilo tím, že se jí zmocňuje elegantním a technicky dokonalým způsobem, 
učinit předmětem potěchy. 

 
viii v roce 1516 vyšel latinský spis O nejlepším stavu státu a o novém ostrově Utopii, kde měl vládnout nej-
dokonalejší řád, autorem je anglický filozof a politik Sir Thomas More 
 
ix Malíři záměrně zobrazovali předměty, které byly iluzivně pokřivené a čitelné jen z určitého úhlu pohledu, 
obvykle úkosem ze strany. Nebyla to jen hříčka; cílem umělců bylo poukázat na omezenou rozlišovací 
schopnost lidského zraku a samozřejmě tak prezentovat i svůj řemeslný a umělecký talent. Nesetkáváme se s 
nimi jen na malířských obrazech, ale i stěnách nábytku, nebo zdech chodeb, obvykle klášterních prostor. Je 
to z toho důvodu, že církev byla tehdy takovýmto záležitostem příznivě nakloněna a bohatě umění podporo-
vala. Asi nejznámějším obrazem tohoto typu je dílo Hanse Holbeina, „Vyslanci“ z roku 1533. V 19. století 
dopomohlo využití těchto chyb k nápravě zkreslení v astronomii, filmu, fotografii, oftalmologii, nebo druži-
cových snímků, kartografii, či ortofotografii. Spojitost můžeme shledávat i s dílem Jana Dibbetse z roku 
1969. Jeho „Perspektivní opravy“, si pohrávají s převodem 3D prostoru do plochy, prostřednictvím mono-
kulárního aparátu. Dokazuje, že perspektivní zkreslení lze předjímat a využít, ale zcela v duchu konceptua-
lismu pro něj výsledná fotografie není podstatná. 
 
x viz. také http://www.fabriky.cz/pref.htm, nebo http://www.ctyridny.cz/pages-main/aktualne.htm, nebo 
http://neviditelnypes.lidovky.cz/p_architekt.asp?c=A070312_143935_p_architekt_wag 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gertrude_K%C3%A4sebierov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Steichen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stieglitz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Clarence_Hudson_White
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