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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá novými formami prezentace novinářských fotografií. 

Zkoumá jaké možnosti nabízí internet ve 21. století a jakým způsobem může 

dokumentarista komunikovat se svými diváky, fanoušky a klienty. Mezi analyzované 

nástroje patří Photoshelter, Patreon, sociální média a specializované fotožurnalistické weby 

jako je Lens od New Your Times nebo Focus od The Atlantic. Praktická část práce je 

věnována irácké fotografické agentuře Metrography, která ve svém dokumentárním 

projektu Map of displacement prezentuje uprchlické příběhy v Iráku. Poslední část práce 

popisuje osobní zkušenost autora této práce, fotodokumentaristy, při práci na Balkáně v 

době uprchlické migrační krize v roce 2015-16.

Klíčová slova: fotožurnalistika, dokumentární fotografie, Map of displacement, 

Photoshelter, Patreon, uprchlická krize, Balkánská migrační cesta

ABSTRACT

Me thesis is focus  on new forms of presentation of photojournalistic contents. It 

examines new possibilities which internet in 21. century brings to help autor to 

communicate with its audience and clients. Among tools I have analysed there are 

Photoshelter, Patreon, social media and Photojournalistic websites such as Lens by New 

Your Times or Focus by The Atlantic. Another section of this thesis is focused on iraque 

agency Metrography  and their documentary project Mars of Displacement which is 

dedicated to tell stories of refugees with Iraq. Last part focuses on Balkan migration route 

where I personally photographed in 2015-16.

Keywords: photojournalism, documentary  photography, Map of displacement, 

Photoshelter, Patreon, refugee crisis, Balkan migration route
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11.ÚVOD

Diplomová práce se zabývá novými formami prezentace novinářských fotografií. V 

první části popisuji rozdíl mezi fotožurnalistickou a tiskovou agenturou. Následně popíši 

vznik a know how první irácké fotožurnalistické agentury  Metrography, která se etablovala 

především fotografiemi takzvaného Islámského státu - ISIS, jež  v době vzniku agentury 

začal vojensky agresivně zabírat území Iráku a Sýrie. Metrography  byla jednou z prvních 

agentur, která disponovala snímky z tohoto konfliktu a díky tomu se stala světově 

významnou agenturou.

Následující kapitola zkoumá možnosti prezentace fotografií, které nabízí internet v 

roce 2017. Především se zaměřuji na nové způsoby, jak komunikovat s kolegy, 

obecenstvem a klienty. Mezi nástroje patří Photoshelter - platforma, která nahrazuje 

portfolio tím způsobem, že rozšiřuje jeho možnosti o bezstarostný  prodej jak digitálních, 

tak tištěných snímků. Další nástroj je Patron, jež umožňuje crowdfundingovým způsobem 

vybírat příspěvky od fanoušků, kteří dobrovolně a pravidelně finančně podporují vybrané 

umělce, aby mohli pokračovat ve vlastní tvorbě. Mezi novodobé nástroje nutně musím 

zahrnout sociální média relevantní pro fotografii - Instagram, Twitter a YouTube. Popíši, 

jak může dokumentarista využít  jednotlivé sociální sítě a nástroje k nárůstu obecenstva a 

zvýšení zájmu komerčních klientů.

V kapitole č. 6 Balkánská migrační trasa popisuji vlastní zkušenosti z několika 

výprav, které jsem v rozmezí 2015 až 2016 uskutečnil. Jezdil jsem po oficiálních i 

neoficiálních uprchlických táborech a dokumentoval situaci, kdy jihovýchodní Evropou 

prošlo kolem dvou milionů (ne)legálních migrantů. Popisuji nástrahy, na které jsem na 

cestě narazil, vybavení, jež jsem používal a subjektivní dojmy, které ve mě zanechala 

největší humanitární krize od druhé světové války. Pan prof. Dias situaci popsal jako 

“novodobé stěhování národů” a já musím souhlasit. V kapitolu zmiňuji bezpečnostní rizika 

zúčastněných dobrovolníků, bez jejichž pomoci by  se celá krize stala nezvladatelnou. 

Kladu důraz na svědectví, ale jsem si vědom, že jsem nebyl všude a neviděl všechno, proto 

celý projekt považuji za osobní vhled do situace, na kterou si musí udělat každý svůj názor.

Poslední část práce je zaměřena na dokumentaristický  projekt Map of displacement. 

Ten mapuje individuální příběhy iráckých rodin, které byly donuceny opustit svůj domov a 
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migrovat, ve většině případů, do kurdské části severního Iráku. Projekt byl zpracován 

fotografy  z agentury Metrography ve spolupráci s kurátory  a spisovateli z Iráku, kteří 

dohromady zpracovali patnáct unikátních příběhů. Projekt  je výjimečný  díky  své 

komplexnosti - často obsahuje nejen fotografie, ale i video, text, interaktivní mapu cesty  a 

osobní zpovědi.
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2. FOTOŽURNALISTICKÁ AGENTURA

Cílem fotožurnalistické agentury je prostřednictvím fotografií vyprávět příběh, který 

je často zachycen v sérii fotografií a mnohem více dbá na časový, společenský a kulturní 

kontext, ve kterém fotografický  soubor vzniká. Naproti tomu cílem tiskové agentury  je 

pokrýt všechny důležité události na světě, a toto obrazové svědectví je často prezentováno 

malým počtem snímků - často pouze jedním nebo dvěma. Proto je důležité rozlišovat mezi 

fotožurnalistickou agenturou (např. Magnum) a tiskovou agenturou (např. Reuters). V této 

diplomové práci se budeme věnovat irácké fotožurnalistické agentuře Metrography  a 

jejímu dokumentárnímu projektu Map of displacement.

Hlavním cílem obou typů agentur (tiskové a fotožurnalistické) je distribuce, 

archivace a především dokumentace důležitých událostí, které se ve světě dějí. Rozdíl je 

často ve financování. Tiskové agentury jsou ze své podstaty  komerčními subjekty a jejich 

primárním cílem je produkovat zisk. V případě fotožurnalistických agentur může být 

zdrojem financí i jiný zdroj, než samotný  prodej audio-vizuálních materiálů. Mnoho 

menších agentury a uskupení, jako např. Sputnik, je financováno z grantů, což  umožňuje 

dlouhodobější a soustředěnější práci na tématu. Autoři a editoři nejsou pod tak silným 

komerčním tlakem (ať už  z hlediska majitelů nebo zadavatelů) a mohou věnovat veškerou 

energii práci na dokumentárních celcích.

Zásadní dopad na způsob práce fotografů měl přechod od analogového formátu k 

formátu digitálnímu. Menahem Kahan, významný fotožurnalista působící v Jeruzálémě, 

popisuje tehdejší podmínky takto „Často se stávalo i to, že když  jsem ve tři hodiny ráno 

zavolal do Paříže, abych se ujistil, že fotografie došly v pořádku, tak mi řekli, že ta 

magenta není dobrá a já jsem to musel nahrávat znovu“ (Blažková, 54). Musíme si 

uvědomit, že fáze zasílání analogových fotografií je až finální částí procesu, které 

předchází negativní vyvolávací proces. V dnešní době digitální technologie je transfer 

fotografií mnohem jednodušší. Jsou k dispozici jak satelitní přenosové technologie, tak i 

hustá síť telefonního a datového pokrytí. S tímto vývojem se změnily  i požadavky  agentur, 

které vyžadují, aby fotografie byly dodány co nejrychleji - zpravidla v řádu hodin. U 

sportovních událostí jsou fotografie zasílány médiím i v řádu minut.
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S příchodem internetu se změnil i prostor, kde jsou fotografie vystaveny a způsob v 

jakém kontextu jsou prezentovány. Dříve byl hlavní prostor pro užití snímků v časopisech, 

novinách nebo na výstavách. Dnes známe mnoho portálů, kde autoři mohou vystavovat své 

projekty a práce. Patří mezi ně například BURN, BJP-onlin, dvafoto, foto8 nebo 5 klatek 

(Bureš, 2012, s. 54-55). Výsledkem je, že autoři mají více možností jak fotografické 

soubory  prezentovat a diváci si mohou vybrat, jaké médium je pro ně nejpohodlnější a 

nejdostupnější. S tím souvisí i způsob, jak je následně může divák vnímat. Nejsme 

omezeni pouze na vizuální vjem. Technologie, především multimediální možnosti 

internetu, přinesla další způsoby jak doplnit  fotografii o video, hudbu, rozhovor, mapu, 

text, zvuky, a další narativní prvky, které diváka více vtáhnou do děje. To je důležité, 

protože na internetu je sice více prostoru pro publikování prací, ale získat a udržet 

pozornost diváka je čím dál složitější. Uživatelé internetu jsou často velmi těkaví, rychle 

ztrácí pozornost a jsou zvyklí na multimediální prezentaci obsahu, jak je to dnes běžné u 

zpravodajských webů.

Považuji za důležité zmínit i etický kodex, pod kterým by měli operovat všichni 

fotožurnalisté a fotoreportéři. Přesto, že manipulace s fotografií byly  možné i před 

nástupem digitální technologie, jednalo se o základní úpravy založené na vystřihování, 

slepování, kreslení, škrábání nebo vrstvení negativu. Ve zkratce se jednalo o primitivní 

zásahy, které měly své limity. V moderní době, kdy digitální technologie umožňuje 

prakticky neomezenou škálu úprav, je zapotřebí přesně definovat pomyslnou čáru, která 

definuje, jaké úpravy jsou povolené.

Fotografii vnímáme jako zachycení reality. To vyplývá ze samého principu 

fotoaparátu, který pomocí optiky pouze zaznamenává odražené světlo na světlocitlivé 

médium. V případě jedné expozice zde není prostor pro manipulaci a zvláště v době 

analogové fotografie to znamenalo, že fotografie odpovídala realitě v momentě expozice. 

Rolad Barthes tento jev popisuje v knize Světlá komora slovy “Toto bylo.” Neomezené 

možnosti digitálních úprav vedly k nabourání stigmatu “toto bylo” a fotografie částečně 

ztratila svou objektivní hodnotu, protože se stalo obtížné, ba dokonce nemožné, určit  zda je 

fotografie autentická nebo upravená. Závažnost tohoto fenoménu vedla v roce 2015 k 
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radikálnímu zpřísnění možností úprav fotografií, které se mohou zúčastnit mezinárodní 

soutěže World Press Photo.1

Nyní představím dvě agentury, které podle mého názoru modelově představí 

fotožurnalistickou agenturu a tiskovou agenturu a rozdíly mezi nimi.

2.1. Magnum

Magnum je jedna z nejznámějších fotožurnalistických agentur na světě. Vznikla dva 

roky po druhé světové válce (1947) ve spolupráci fotografů Roberta Capa, Henri Cartier-

Bressona, George Rodgera a Davida "Chim" Seymoura. Válka, která zásadním způsobem 

změnila život v Evropě, měla vliv i na vnímání fotografie v rámci širšího kontextu lidství. 

V případě agentury Magnum to znamenalo definování několika základních ideologických 

principů - humanismu a svobody.2  Každý z autorů má hlasovací právo při volbě nového 

člena, který je přijímán v dvoukolém výběrovém řízení. U každého člena se očekává, že 

bude mít vlastní vizi, vizuální styl, zásady a hlavně vášeň pro fotografii. Zajímavý je i fakt, 

že každý z členů kolektivu je zároveň vlastníkem podílu, čímž  se vytváří pocit rodiny  ze 

sdíleného “majetku”. Za šedesát let od doby vzniku se mnohé v agentuře změnilo. Počet 

členů dramaticky stoupl. Digitální technologie dramaticky zrychlila práci. Ale to 

nejpodstatnější stále zůstává - nejvyšší možná obrazová kvalita a osobní zpracování 

tématu. Kvalita byla a stále je zásadní a nejdůležitější kritérium. Autor má kontrolu nad 

svými fotografiemi a rozhoduje, kde, jak a v jakém počtu fotografií bude soubor otištěn 

nebo vystaven. Tím se odlišuje od fotografů zpravodajské agentury, kteří zpravidla pracují 

na zakázku a často nemají možnost rozhodovat kde a jak bude se snímky nakládáno. 

Oproti tomu fotografové Magna pracují na svých příbězích, které jsou jim osobně blízké. 

Na těchto projektech může fotograf pracovat i celý život a postupně téma rozvíjet a 

doplňovat, což  dramaticky zvyšuje kvalitu výstupu a je to zásadní změna oproti 

zpravodajské agentuře. (Kabátová, 19) Celý kolektiv se schází jednou za rok na výroční 

schůzi, jinak fotografové pracují ve svém regionu. Tím je zaručeno, že fotografie budou 

pocházet ze všech koutů světa. Po druhé světové válce bylo Magnum zásadním hráčem na 
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světovém poli dokumentární fotografie díky vynikajícím autorům, globálnímu pokrytí, 

notoricky kvalitní práci a kolektivu plném silných osobností. Zároveň bylo Magnum v 50. 

letech jednou z mála organizací, která se mohla pyšnit těmito kvalitami. Ve 21. století se 

díky technologiím situace změnila. Na trhu je několik velkých, desítky malých agentury a 

tisíce nezávislých freelancerů. Rigiditu Magna v dnešní době deklaruje i složité, několik let 

trvající a netransparentní výběrové řízení při nabírání nových členů.

Pro dokumentaristy  Manga byla vždy zásadní znalost kulturně-společenského 

prostředí, jazyka, náboženství, které přímo ovlivňují možnosti fotografa se adaptovat v 

prostředí, navázat osobní kontakt a co nejobjektivněji zachytit příběh. Tento princip 

uvidíme i u agentury Metrography.

2.2. Reuters

Příkladem zpravodajské agentury  je Reuters, která byla založena v roce 1851 jako 

první tisková agentura v Anglii. Jejím cílem je poskytovat  aktuální obrazové i textové 

informace v co nejvyšší rychlosti. Rychlost byla důležitým faktorem tehdy a ve 21. století 

se stala nejpodstatnějším faktorem. Obrazové materiály jsou dnes z místa události 

zpravidla přenášeny satelitně. Tento způsob přenosu dat firma nasadila již v roce 1962. Již 

před 60ti lety se jako první agentura adaptovala na tehdy přelomovou technologii jako je 

telegraf, rozhlas nebo dálnopis. Pro Reuters, stejně jako pro Mango, bylo důležité 

reportovat (vyprávět příběhy) z celého světa, proto Reuters expandovala do Afriky, Indie, 

USA, Jižní Ameriky a postupně do celého světa. Firma je vedena na akciovém trhu, takže 

její základní princip  je generování zisku - zodpovědnost vůči akcionářům. Zisk ve 21. 

století v této době přichází z 90% z prodeje analýz finančním společnostem a zbylých 10% 

pochází ze zpravodajských aktivit.3  Cílem zpravodajské činnosti je informovat o všech 

nebo většině důležitých událostech, které se ve světě dějí. V tomto přístupu k práci je velký 

rozdíl od fotografů Manga, kteří pracují na tématu déle, jdou více do hloubky a zasazují 

sdělení do kontextu. Obě dvě zmíněné agentury jsou vázány  etickým kodexem, který 

zakazuje manipulaci s fotografiemi ve smyslu změny  jejich významu nebo obrazového 
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sdělení. Magnum si tento požadavek vnáší i do svých smluv s partnery, kde zakazuje ořez 

nebo editaci textů, které k fotografii patří.

2.3. Metrography

Metrography  je první irácká fotožurnalistická agentura, která vznikla v roce 2009, a 

je jedním z hlavních zdrojů vizuálního materiálu z Blízkého východu. Bývalý  fotoeditor 

NOOR Stefan Carini přinesl do Iráku zkušenosti s vedením západní fotografické agentury 

a s těmito zkušenostmi začal tvořit kolektiv (později agenturu v Iráku). Shodou okolností 

se ve stejnou dobu začal v Iráku rozmáhat tzv. Islámský  stát. Shoda těchto dvou okolností 

byla roznětkou pro rychlý růst Metrography. Byla první, která v regionu měla své 

fotografy, kteří znali prostředí. Metrography byla první agentura, jež  světovým médiím 

poskytla fotografie z prvních bojů a zvěřstev, které ISIS v oblasti páchal. Megtrography se 

tak během několika měsíců stala světově respektovanou díky kvalitním a unikátním 

snímkům z tohoto konfliktu.

Její hlavní předností je, že pracuje s lokálními fotografy, kteří znají historii, region, 

jazyk a jsou schopni navázat blízký  vztah s místními lidmi, a tak přinášet svědectví, která 

jsou pravdivá, jdou k jádru problému a vystihují kontext situace. Většina členů 

Metrography  se rekrutovala z lidí, kteří v nějaké fázi svého života byli též  na útěku před 

válkou nebo terorismem. To jim dává možnost lépe “číst” životní situaci uprchlíků a 

mnohem přímočařeji a přirozeněji s nimi komunikovat. Metrography ctí jako hlavní 

hodnoty individualitu, upřímnost, integritu, týmovou práci, osobní zkušenost, dlouhodobé 

vzdělávání, vzájemný respekt a váží si objektivního, spravedlivého a etického žurnalismu. 

Jednotliví fotografové mluví arabsky, kurdsky, anglicky, assyrsky, turecky, turkmensky  a 

mnoha lokálními dialekty. To závisí na jejich původu a životních zkušenostech.4 Jen výčet 

jazyků, kterými fotografové mluví, dokresluje, jak složitá situace v regionu je a jak 

náročné je pro fotografy  ze zahraničí navázat dialog mezi fotografem a místními lidmi 

potažmo uprchlíky. Cílem agentury je objektivně vyprávět příběhy  lidí, kteří jsou zapojeni 

v konfliktu mezi Islámským státem a ostatními ozbrojenými složkami. Metrography 

přináší jedinečný  obrazový materiál, protože její fotografové jsou místní a většina z nich 

zažila roli uprchlíka ve své minulosti. Právě z této zkušenosti autoři čerpali při vytváření 
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dokumentaristického projektu Map of Displacement, který je popsán v druhé části práce. 

(Vojtěch Soudný, rozhovor se Stefanem Carinim).

Misí agentury  Metrography je založit prosperující fotografickou a fotožurnalistickou 

komunitu v Iráku, která potírá etnické, kulturní a náboženské bariéry. Cílem je dodávat 

kvalitní redakční a komerční fotografie, videa a multimediální projekty. Agentura 

pravidelně pořádá workshopy, na kterých vzdělává své fotografy (případně zaškoluje 

nováčky), aby docílila udržitelného růstu kvality a počtu fotografů.

Jako prodejní a prezentační nástroj na webu používá Metrography prezentaci od 

společnosti Photoshelter, fukce této online služby budu popisovat v následujicí kapitole. 

Tento moderní prodejní systém je doplněn o odkazy  na sociální sítě, pomocí kterých 

komunikují se svými klienty, fanoušky, apod. Metrography používá jak Twitter, Facebook, 

tak Tumbler pro propagaci svých fotografických příběhů. Sociálním médiím se budu 

věnovat v pozdější kapitole.

Zakladatelem agentury je Sebastian Meyer původem americký fotograf, který 

pracoval pro nejrůznější agentury a firmy v Londýně. Je držitelem ocenění Exposure 

Award v kategorii Dokument a fotožurnalismus. Pracoval v Lybii, Egyptě a nakonec s 

kolegou Kamaran Najm založili Metrograpohy v roce 2009. Stali se tak duchovními otci, 

mentory, lektory a manažery agentury. Nasbírané životní zkušenosti a know how jim 

umožnili sestavit tým lokálních fotografů a uvést agenturu do provozuschopného stavu. 

Samotná agentura sídlí ve městě Sulaymaniyah v severovýchodní části Iráku a v tuto chvíli 

má cca 60 členů. Jak sám Sebastian říká “Pouze 10 z nich je na úrovni, která je dostatečná 

pro globální publikování.”5  Zbylých 50 pracuje na vlastním zdokonalování a v méně 

nebezpečných oblastech. Agentura pravidelně organizuje workshopy a je pro ni 

charakteristické vzdělávání, kdy se fotografové mezi sebou učí a sdílejí zkušenosti. Mnoho 

z nich mělo fotografii pouze jako hobby a ke změně kariéry je často dohnala právě válka, 

když přišli o domov, práci a sami se stali uprchlíky. V agentuře pracují dvě ženy, což je v 

muslimských zemích neobvyklé. Sebastian sám říká, že ženy mají jemnější úhel pohledu a 
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hlavně mnohem jednodušeji pracují s ženskou částí populace, ke které se muž dostává 

obtížněji. Velmi výrazně se to projevu při dokumentaci citlivých osobních témat jako je 

znásilnění, sexuální otroctví nebo zneužívání dětí. Ve všech případech má žena fotografka 

jednodušší roli než  muž. Proto místní fotograf (fotografka), která umí jazyk a rozumí 

zvyklostem, je hlavní přidaná hodnota agentury a důvod proč je Metrography tak úspěšné 

ve vyhledávání a zpracovávání příběhů z Blízkého východu. Část fotografů, kteří pro 

Metrography  pracují, se věnovala fotožurnalismu dříve jako freelanceři a prodávali 

fotografie do různých nadnárodních tiskových agentur. Cílem Metrography je rozšířit 

schopnosti fotografa tak, aby  pracoval více do hloubky  a s cílem vyprávět příběh raději než 

se snažit být mezi prvními, kdo fotografii má nezávisle na výpovědní hodnotě celku.6

Metrography  se podílí i na komunitních a kulturních projektech. Jednak je 

dokumentuje a propaguje, ale zároveň vypomáhá na jejich exekuci. Jedním z projektů je 

From fear to hope - All round Kurdistan, který je iniciativou místních obyvatel. Cílem je 

po malých krocích zlepšovat podmínky napříč Irákem. Škála činností je velká, od natírání 

plotů, uklízení veřejného prostranství, udržování komunikací až po pomoc obětem 

zasažených válkou. Dalším projektem je Metrography Photo Festival, jehož  cílem je více 

prohloubit zájem o fotografii v Iráku a v neposlední řadě získat pozornost zahraničních 

médií. Na festivalu je prostor prezentovat fotografy v širším kontextu než  na internetu nebo 

v časopisech a novinách. Možnost pracovat s materiálem a prostorem dává dílu další 

rozměr a lépe jej zasazuje do kontextu.

Jak píše Metrography pro lensculture.com dnešní model cestujících fotožurnalistů je 

velmi nákladný  a mediální domy, které díky ekonomické krizi snižují své rozpočty, si 

mohou dovolit vyslat do lokality  dokumentaristy pouze na krátkou dobu, za kterou je velmi 

obtížné porozumět složitým vazbám. Na druhou stranu lokální fotografové rozumí domácí 

situaci, ale často jim chyběla platforma, skrze kterou by mohli publikovat své souvislejší 
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série fotografií.7  Metrography jim v tomto ohledu velmi pomohla jako jedincům, tak i celé 

fotografické komunitě. Lokální, organizovaný a zkušený  fotografický tým je dlouhodobě 

velmi blízko konfliktu a dokáže dekódovat jednotlivé vrstvy jinak nepřehledné situace.

Cílem Metrography je reportovat nejen o válce a utrpení, ale i o lidskosti, 

každodennosti a hlavně humanismu, který se nese téměř všemi soubory Metrogrpahy.
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3. WORLD PRESS PHOTO A CZECH PRESS PHOTO

Fotografické soutěže jsou důležité pro fotožurnalisty, protože nastavují zrcadlo a 

hodnotí uplynulý rok, jak z hlediska kvality  fotografií, tak z hlediska událostí, které se za 

uplynulý  rok staly. Je to platforma, kde fotografové poměřují své práce u odborné poroty, 

která na základě různých kritérií vybere vítěze. Odborná porota je složena z editorů, 

kurátorů, fotožurnalistů a fotografů, kteří hodnotí výjimečnost snímku, jeho hloubku, 

přesah, řemeslné zpracování a vypovídající hodnotu. Lze tedy říct, že výsledky Woldr 

Press Photo (WPP) a Czech Press Photo (CPP) mají vypovídající hodnotu a hodnotí kvalitu 

fotografií, jak nejobjektivněji to jde. Porota nastavuje jakousi laťku, kterou se ostatní snaží 

v příštím roce překonat. Neustále rostoucí kvalitu fotografií způsobuje rok od roku se 

zlepšující technika. Fotoapráty ostří rychleji, jsou menší, nenápadnější, jejich obrazová 

kvalita se zvyšuje při klesající ceně.

Účast a úspěch v těchto soutěžích dává autorům prostor se prezentovat v médiích a 

tímto způsobem zlepšovat svou reputaci a budovat svou značku reportážního fotografa, 

který  byl oceněn mezinárodní porotou. Ocenění tohoto typu hrají důležitou roli při 

získávání nebo prodávání dalších projektů a zakázek. Výhra v soutěži může vyvolat vlnu 

rozhovorů, ve kterých autor informuje veřejnost o svých osobních projektech, které často 

bývají dlouhodobé a mohou lépe definovat osobnost autora.

WPP i CPP pořádají výstavu vítězných fotografií. Zájem o tyto výstavy je poměrně 

velký. Výstavy samy bývají často vnímány jako retrospektivní pohled na uplynulý rok, 

zjednodušeně řečeno jsou bilancí a zhodnocením stavu společnosti. CPP je lokální 

záležitostí a klade důraz na události, které se staly  v České republice. Z toho vyplývá, že 

nemá takový  mezinárodní přesah jako druhá soutěž. WPP je respektovaná soutěž, která má 

putovní výstavu po mnoha státech a její navštěvovanost lze počítat v milionech.

Nedávný skandál, který  se pojí s WPP má etický  charakter. Stalo se tak v roce 2013, 

kdy se snesla kritika na vítězný  snímek, který  byl digitálně upraven. Porota se nakonec 

shodla, že tonální úpravy  vítězné fotografie překročili akceptovatelnou mez a tím se 

změnila původní vypovídající hodnota.
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V roce 2014 vydala komise WPP nový  etická kodex, který definuje jaké úpravy je 

možné provádět na reportážních snímcích. Nová pravidla se pevně vážou s možnostmi 

digitálních úprav snímků.

obr. č.1 Původní snímek před digitální úpravou
obr. č.2 Upravený vítězný snímek WPP, 2013
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4. NOVÉ ZPŮSOBY DISTRIBUCE NOVINÁŘSKÝCH FOTOGRAFIÍ

Dnešní digitální doba přináší mnoho forem, jak prezentovat, publikovat, vystavovat, 

distribuovat své fotografie. Většina nových forem je pevně spjata s internetem a 

multimediálním prostředí. Dokumentaristé a fotoreportéři se musejí adaptovat, aby zůstali 

relevantní na současném velmi konkurenčním trhu s fotografií. V této kapitole se zaměřím 

na pět  hlavních kategorií, z nichž každá je specifická a plní jinou funkci. Některé jsou 

zaměřeny  na výběr peněz, jiné čistě na distribuci a některé mají public relations přesah. 

První je Photoshelter, server prostřednictvím, kterého můžete prodávat fotografrie bez 

nutnosti komunikace s klientem. Další je Patreon, služba zaměřující se na croudfunding8  

umělců. V následující kapitole představím sociální média jako je Instagram, Twitter, 

YouTube a popíši, jakou formou je autoři užívají ke komunikaci s komunitou, fanoušky a 

editory. Jako poslední kategorii představím specializované webové stránky  velkých 

zpravodajských serverů jako je New Yourk Times nebo Atlantik. Do této kategorie spadá i 

web Map of Displacement, kterému budu věnovat nejvíce prostoru a podrobně jej budu 

analyzovat. Map of Dispalcement je projektem výše zmíněné agentury Metrography.

4.1. Photoshelter.com

Photoshelter.com je webová služba, která poskytuje plný servis fotografům. Autor si 

zvolí jednu z nabízených webových šablon, které jsou optimalizovány právě na práci s 

obrazovým materiálem. Web je možné přesměrovat na autorem zvolenou doménu, takže 

data jsou sice na serverech photoshelter.com, ale klient si je prohlíží na webu např. 

jmenoprijmeni.com. Fotografie na server nahráváte v plném rozlišení, takže lze 

Photoshelter považovat i za bezpečně kryptovaný  cloudový zálohovací systém. Pro případ 

distribuce fotografií klientovi, který  dbá na bezpečnost a rychlost, nabízí služba možnost 

privátních zaheslovaných galerií a jednoduše stažitelných zip balíčků, které zvyšují 

efektivitu práce. Služba je placena měsíčně, lze ji tedy zařadit do kategorii software as a 

service.

Jednou z hlavních funkcí Photoshelter.com je prodej. Fotografie zobrazené na 

osobním webu si lze koupit jak v digitální podobě, tak v tištěné. V případě užití fotografie 
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v digitálním médiu zvolíte typ  média, požadované rozměry, náklad, umístění fotografie 

(titulní strana, součást většího celku), apod. Všechny  tyto koeficienty se navzájem 

vynásobí a tím vznikne finální cena. Výhoda spočívá v tom, že autor nemusí vyřizovat 

četné poptávky na cenu a dostupnost. Vše je jasně dané podle užití snímku. Hlavní 

výhodou je jednoduchost. Fotograf nemusí individuálně vytvářet cenové nabídky, ale klient 

si sám může cenu během několika kliknutí vyčíslit.

V případě tištěných fotografií se rozlišuje mezi užitím v tištěném médiu, kde se 

pracuje se stejnými koeficienty jako v případě médií digitálních. Tištěnou fotografii si 

klient může koupit i ve formě tištěné fotografie “na zeď”. V tomto případě si zvolí 

velikost, materiál, typ tisku a typ  závěsného systému. Photoshelter spolupracuje s kvalitní 

americkou tiskárnou, která rozesílá finální produkty do celého světa.

Podstatnou výhodou Photoshelter je, jak jsem zmínil, jednoduchost práce a plynulost 

prodeje. Autor se vůbec nezapojuje do procesu prodeje fotografií a výroby tisků a může se 

soustředit na práci v terénu. Další výhodou je servis v oblasti marketingu. Photoshelter z 

klíčových slov vytváří shluky, které server automaticky sdílí s Googlem a optimalizuje tak 

SEO (search engine optimalization) autorovi webové stránky. V tuto chvíli užívá službu 

přes 80 000 autorů, známí dokumentaristé a reportéři, ale i fashion nebo svatební 

fotografové.

4.2. Patreon.com

Patreon.com je internetová platforma, která vznikla v roce 2013 a umožňuje finanční 

propojení mezi tvůrci a jejich podporovateli. Fanoušci nebo podporovatelé mají možnost 

přispět svým oblíbeným umělcům na jejich činnost buď pravidelnou měsíční částkou, nebo 

pravidelnou částkou, která se vztahuje na dokončený  projekt. Platforma je velmi populární 

mezi youtubery, muzikanty, spisovateli, fotografy a dalšími uměleckými profesemi. 

Pravidelný  finanční příjem je pro spoustu tvůrců životně důležitý a to i v rovině svobody 

tvorby. Nemusejí potom tak často tvořit komerční sponzorovaný obsah. Patreon není místo, 

kde tvorba umělců vzniká. Je to pouze platforma, kde můžou podporovatelé přispět svým 

oblíbeným umělcům na jejich tvorbu.

Tvůrce se do platformy  jednoduše zaregistruje, popíše a představí svoji tvorbu a 

osobu. Zvolí, zda-li, chce být placen měsíčně nebo v závislosti na jednotce (projekt, série, 
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video, ...). Může nastavit a odstupňovat výši příspěvku. Základní částka zpravidla bývá 

jeden dolar. Pak lze stupňovat na 5, 10, 25, ... dolarů, podle úvahy samotného umělce. 

Filozofie stránky je pracovat s malými částkami a velkým počtem podporovatelů. Nicméně 

za vyšší příspěvek podporovatel dostane přístup k dalším materiálům nebo extra výhodám, 

kterými můžou být pravidelný  osobní telefonát, tištěná fotografie ve formě pohledu z cest, 

zákulisní informace, podrobné pracovní postupy apod. Odměny opravdu závisí na činnosti, 

kterou umělec dělá. V případě fotografie to mohou být tisky fotografií, konzultace, účast na 

workshopech, jež  fotograf provozuje. Platforma je ve svém jádru o komunikaci mezi 

umělcem a samotnými patreony (podporovateli). Patreoni mají možnost vstoupit do 

soukromé diskusní skupiny, kde můžou mezi sebou nebo se samým umělcem promlouvat 

na různá témata.

Pro příklad uvedu zpěvačku Amandu Palmer, která má v roce 2017 přes 9 000 

podporovatelů a její pravidelný měsíční příjem je 36 000 dolarů měsíčně s tím, že 

průměrná částka od jedince činí 4 dolary.9 

4.3. Nová a sociální média

Prakticky jako všechna odvětví komunikace i novinářskou fotografii silně ovlivnila 

vlna nových a sociálních médií. Některá média, jako např. Twitter, se dokonce stal přímým 

konkurentem zpravodajských webů, protože je mnohem rychlejší, obratnější, flexibilnější a 

pružnější než  média klasická. Sociální média se stala nezbytnou součástí, jak komunikovat 

s fanoušky, kolegy a klienty. Pro některé tvůrce se sociální média jako je Tumblr nebo 

Instagram stala klíčovými položkami portfolia. V některých extrémních případech mohou 

plně nahradit např. webovou prezentaci.

Jako prvnímu novému médiu se budu věnovat výše zmíněnému Twitteru. Sociální síť 

pracuje na bázi zasílání krátkých textových zpráv, které jsou omezené na 140 znaků. Z 

toho vyplývá, že zpráva musí být jasná, rychlá, výstižná a srozumitelná. Pro snadnou 

orientaci ve velkém množství tweetů slouží dva hlavní systémové nástroje. Prvním je 

označování účtu uživatele v odesílané zprávě pomocí zavináče @uživatelskéJméno. Tento 

způsob označení zaručí, že se zpráva zobrazí uživateli, kterého jste označili. Umožní to 
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oboustrannou komunikaci i několika zúčastněných osob, společností, apod. S nadsázkou 

bychom Twitter mohli přirovnat k SMS zprávám internetu. Druhým zásadním nástrojem je 

# - hashtag. Pomocí hashtagu lze filtrovat tweety, jež  spolu tématicky souvisí. Například 

#WPP2018 je hashtag pod, kterým byste našli konverzaci na téma World Press Photo 2018. 

Všichni uživatelé, kteří reagovali na WPP2018 jsou v jedné “místnosti”, mohou na sebe 

vzájemně reagovat, diskutovat apod. Jedná se jednoduché, ale velmi efektivní nástroje. 

Uživatelé se mohou navzájem sledovat, což  znamená, že se jim budou automaticky 

zobrazovat zprávy-tweety od vybraných osob, společností, atpd. Od roku 2006, kdy byl 

Twitter založen uplynula více než dekáda, takže dnes je možné odesílat zprávy, které 

zahrnují obrázky, krátká videa nebo zkrácené odkazy na externí stránky  a články. Pro 

novináře a fotožurnalisty je to velmi efektivní nástroj, protože jedinec je schopný se v 

krátkém čase informovat o události z několika zdrojů, případně se zapojit do konverzace 

nebo nabídnout své fotografie širší veřejnosti a médiím. Reportér zároveň dá najevo, že se 

v danou chvíli pohybuje na místě, kde se událost děje. Při cestách po Balkáně při 

uprchlické krizi jsem potkal nespočet fotografů, kteří pomocí twitteru nabízeli své 

fotografie. Velmi si cenili možnosti reagovat přímo z terénu, informovat o aktuálním dění a 

sdílet zkušenosti.

YouTube je další nové médium, které je pro fotografy  a další umělce z kreativního 

průmyslu nesmírně důležité. Jedná se o platformu, kde uživatelé sdílí videa. Video jako 

formát samo o sobě dává mnohem větší prostor pro vyjádření myšlenky než fotografie, 

malba nebo píseň. Mediální skupina VICE umí s tímto formátem pracovat velmi kreativně. 

Pro fotografy je to prostředek, jak v první řadě prezentovat sama sebe. V případě, že 

fotograf pracuje na volné noze, může pomocí videa představit svou práci. Zároveň může 

sdílet rady, tipy a techniky  a vytvářet tak základnu fanoušků, kteří k autorovi vzhlíží a 

respektují ho. Pochopitelně je YouTube vynikající platforma pro prezentaci svých 

multimediálních projektů, osobních projektů a dokumentů. Pro mnoho fotografů se 

YouTube stal platformou pro sdílení svých názorů na fotografickou techniku, kterou 

hodnotí jak z technického hlediska, tak z hlediska praktického využití. YouTube je způsob 

jak si přivydělat nějaké peníze, ale pro většinu je to raději prostor pro sebeprezentaci a 
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určitou součást portfolia. Pro příklad bych uvedl sportovního fotografa Jareda Polina10 

nebo Matta Grangera11, který  se specializuje na portrétní a cestovatelskou fotografii. V 

případě cestovatelské fotografie je YouTube kanál důležitý  pro potencionální účastníky 

workshopu, protože máte možnost, zda-li vám vyhovuje jeho přístup, pracovní postupy a 

lokality, kde workshopy pořádá. Matt má jako slogan větu “get your gear out”, kontextově 

se tak snaží přimět autory, aby sami fotili a nedbali tolik na nejlepší vybavení, ale užívali 

to, které mají. Valná většina fotografů na YouTube sdílí své techniky při fotografování i při 

následné digitální úpravě fotografií. Platforma se tak stala studnicí návodů, nápadů a 

technik, ze kterých může čerpat kdokoli. Mezi mé oblíbené patří i bývalý  univerzitní 

profesor Ted Forbes12. Na kanálu Art  of Photography mluví o světoznámých autorech a na 

jejich snímcích poukazuje na výjimečnost jejich práce.

Instagram je poslední z nových médií, které představím v této kapitole. Jedná se o 

aplikaci, pro sdílení fotografií nebo krátkých videí. Platforma, která je velmi populární 

mezi amatérskými i profesionálními fotografy a je proto důležitá jak pro budování osobní 

značky, stejně tak pro komunikaci s fanoušky, kolegy a klienty. V roce 2016 Instagram 

implementoval novou funkci, která umožňuje do jednoho příspěvku vložit několik 

fotografií. Funkce se nazývá Stories. Přestože lze říct, že díky  častým úpravám a filtrům se 

jedná spíše o lifestylovou aplikaci, je nesmírně populární mezi širokou veřejností. Počet 

uživatelů na konci roku 2016 dosáhl 600 milionů, 68% žen a 32% mužů.

Jak sám popisuje Šibík, je pro něj důležité oslovovat  nové a mladé publiku a to je 

mnohem responzivnější na multimediální obsah než pouze fotografický. “Začal jsem navíc 

dělat krátká videa – točím je na iPhone a spolupracuji na tom s vydavatelství Economia pro 

Aktuálně TV, kde mám svůj pořad Objektivem Jana Šibíka. Už  tam mám asi dvacet  videí. 

Musím ještě dodat, že tam nemám snahu o nějakou profesionalitu, naopak chci být  co 

nejvíc autentický, proto točím na mobil, a aby to lidi zaujalo, video musí mít poutavý, až 
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bulvární titulek. A délka může být  tak dvě tři minuty. Ale uvědomuji si, že díky  tomu 

získávám nové lidi, mladá generace už nečte. A když už čte, tak jedině na tabletu, časopis 

nebo noviny si nekoupí. Ale na video kliknou, pokud je zaujme. Je to nový fenomén, nebo 

nový  směr…Raději bych jen fotil, pravda též je, že tomu na cestách moc času nevěnuji, ale 

noví lidé jsou pro mě důležití, a jinak bych je nezískal, zvláště ty z mladé generace.”13

4.4. Freelancing

V posledních několika letech několik českých i celosvětových časopisů a mediálních 

domů značně omezilo počet zaměstnaných fotografů. V České republice se symbolem této 

přeměny stal fotograf Jan Šibík, který  byl loajálním zaměstnancem časopisu Reflex po více 

jak 20 let. Jeho práce je pravidelně oceňována CPP, ale ani to nezabránilo redakci v 

rozhodnutí jej nahradit  freelancery. Spolu s ním byla zrušena celá divize reportážních a 

dokumentárních fotografů Reflexu. Druhým příkladem z oblasti sportu je americký  časopis 

Sports Illustrated, jehož  management se rozhodl nahradit všechny zaměstnance fotografy 

freelancery. Do většího extrému se dostaly americké noviny  The Sun, které propustili 

fotografy  a nahradily je snímky od svých čtenářů (z facebooku, twitteru nebo instagramu). 

Dopad na kvalitu byl viditelný na první pohled z porovnání dvou titulních stránek. První 

reprezentuje fotografii od čtenářů, druhý příklad je od konkurenčních novin Chicago 

Tribune, který pořídil profesionální fotograf.
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Fotograf na volné noze musí být velmi adaptabilní a přizpůsobovat se aktuálnímu 

dění, poptávce a nabídce. Zvláště v oblasti reportážní a dokumentární fotografie jsme v 

posledních letech viděli hodně výrazný  odklon od fotografů, kteří jsou mediálním domem 

přímo zaměstnaní a zahraniční cesty  jim platí. Šibík sám přiznává, že dokumentární cesty 

nejsou levné. “Snažím se… Jezdím autem, šetřím… Řekl bych, že jedna cesta vyjde tak na 

deset, patnáct tisíc, tedy celkem třeba 150 000 korun.”14  Tato čísla mohu potvrdit z vlastní 

zkušenosti. Při mých cestách po Balkáně, kdy jsem dokumentoval uprchlickou krizi, jsem 

za každou cestu zaplatil kolem 10 000 Kč. Oproti mně má Šibík obrovskou výhodu v tom, 

že je považován za nejlepšího českého reportéra. Já když nabízím své fotografie, tak mu 

jednak konkuruji, což  by nevadilo, ale jsem konkurence spíše symbolická, bez zvučného 

jména. Ale i tak respektovaný  a mnohokrát oceněný  fotograf, jako je Šibík mluví o 

budoucnosti se skepsí. “Už  i já se svým jménem do toho musím dávat hodně financí a na ty 

cesty  si musím vydělat jinak – i focením svateb nebo jiných zakázek, třeba večírkem 

nějaké firmy. A nemám s tím vůbec problém, ani ve mně není nějaké pohrdání tímhle 

focením, protože je to prostě řemeslo a i večírek firmy se dá nafotit zajímavě, anebo taky 

úplně blbě.” Zároveň v rozhovoru popisuje, že míra nebezpečí v posledních letech rapidně 

stoupla. “Změnil se zásadně – pro fotoreportéry nastala v posledních letech jedna zásadní 

obr. č.3 Titulní strana den po vítězném zápase Stanleyho poháru, Chicago Sun
obr. č.4 Titulní strana den po vítězném zápase Stanleyho poháru, Chicago Tribune
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změna: ubylo vojenských konfliktů, kde proti sobě stojí dvě strany, ale vznikl nový 

fenomén, a to jsou únosy, a to je nesmírně nebezpečné. Pro mě je představa únosu 

mnohonásobně horší než všech těch válek dohromady. Pokud máš zkušenosti, v tradiční 

válce máš šanci, víš třeba, že nějaká stěna tě ochrání, pokud se za ní schováš. Ale proti 

únosu není ochrana.”

Obecně lze říct, že freelancer v dnešní době musí pracovat mnohem obratněji než 

dříve. Musí kombinovat  video, fotografie, vydávat knihy, fotit  svatby, firemní akce apod. 

Situace v mediálním prostředí je velmi konkurenční. Peníze z reklamy a prodejů časopisů 

klesly  a finanční škrty razantně změnily prostředí reportážních fotografů a dokumentaristů. 

Další fakt, který  vyplývá z této situace, souvisí s budováním osobní značky. Kvality 

fotografa dnes nejsou založeny pouze na fotografickém portfoliu, ale na osobní online 

značce, která je kombinací YouTube kanálu, Twitter účtu, osobního webu/blogu, osobních 

projektů a výstav, workshopů, přednášek, a dalších zmíněných nástrojů.

4.5. Specializované fotožurnalistické a dokumentaristické weby

Obdobně jako fotografové musí hledat nové cesty  jak komunikovat s klienty  a 

veřejností i časopisy  zkouší nové multimediální platformy. Média zároveň musí reagovat 

na změny, které v posledních dvou dekádách přinesl internet. V případě časopisů se jedná o 

snížení čtenosti a prodejů tištěných médií a s tím spojené ztráty z reklamy a samotného 

prodeje. Jedná se propojený  fenomén - nižší prodeje znamenají nižší příjmy a úspory na 

straně mediálních domů znamenají propouštění fotografů, jak jsem zmínil výše. Nicméně 

transformace z tištěného na digitální prostředí přinesla možnost pracovat s 

multimediálními funkcemi. Stalo se mnohem snazším prezentovat projekty, které zahrnují 

audio nahrávky, video dokumentaci, fotografie, případně 360 video nebo jinou formu 

virtuální reality. V následujících třech kapitolách představím tři americké weby - NewYork 

Times Lens, The Atlantic In focus a Vice. Všechny příklady se zhostily přechodu do 

digitální éry  velmi kreativně a věřím, že reprezentují kvalitní tvorbu a moderní přístup k 

vyprávění příběhů a práci s obrazovými médii.
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4.5.1. The Atlantic - Photo

The Atlantic je měsíčník, který  vychází ve Spojených Státech Amerických od roku 

1857. 15  Specializuje se na mezinárodní události, kulturní trendy a politiku. V roce 2009 

spustili online projekt pod názvem In Focus, jež byl později změněn a zjednodušen na 

Photo. Jedná se o blog, který  se specializuje na prezentovaní fotografických esejí, 

dokumentárních cyklů a osobních projektů od fotografů z celého světa. Kurátorem webu je 

Alan Taylor, který  popisuje situaci pro Adweek těmito slovy. (Adweek americký  časopis, 

který  se zabývá médii, marketingem a kreativní kampaně.) “The Atlantic se povedlo 

dosáhnou plynulému přechodu z tištěného média na médium digitální zvláště v oblasti 

vyprávění příběhů pomocí obrazu.” 16  Úspěšný  přechod dokazují i čísla čtenosti, podle 

serveru Mashlable bylo v roce 2008 na blogu až 11 milionu unikátních živatelů měsíčně.

Mezi pravidelné fotografické soubory patří “Photos of the week”, kde nalezneme 

kurátorský výběr z fotografií za uplynulý  týden, kde Allan Taylor vybírá ty  vizuálně 

nejpůsobivější fotografie vystihující světové dění za uplynulý týden. Blog Photo, ale není 

pouze o aktuálním dění a současnosti. Často zde nalezneme soubory z archivu např. k 

významným výročím. V souboru 100 let od vstupu USA do První světové války17  si 

můžeme připomenout dovednosti reportérů a žurnalistů před sto lety. Toto retrospektivní 

nahlížení na minulost je důležité pro zařazování událostí do kontextu a zároveň slouží k 

připomenutí historie. To je esenciální poslání dokumentaristického a žurnalistického webu 

- informovat o novém, ale dávat  do kontextu i události dávno minulé. Každá fotografie je 

označena jménem, autorem, místem pořízení a krátkým popiskem. Délka popisku závisí na 

složitosti kontextu dané události a problematiky. V případě historických fotografií jsou 

použity popisky  dobové, které jsou často doplněny moderními komentáři, aby dovysvětlili 

kontext.
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Blog Photo se nezaměřuje pouze na válečné události, ale i na enviromentální a 

neziskové projekty. Upozorňuje například na globální oteplování. Publikuje soubory, které 

vyhrály  v různých soutěžích. Dává prostor i kulturně-společenským událostem jako je 

indický festival barev Holi.

Design webu a samotného blogu je velmi uspořádaný a moderní. Samozřejmostí je 

napojení na sociální sítě a možnost sdílení jednotlivých fotografií i celých projektů.

4.5.2. New York Times - Lens

Podtitulek New York Times - Lens velmi přesně vystihuje, čím se blog zabývá - 

Photography, video and visual journalism. “Deník New York Times (NYT) byl založen v 

roce 1851 a do té doby získal 101 Pulitzerových cen, víc než kterékoliv jiné noviny. 

Noviny vydávají pod sloganem “All the news thats fit  to print”. (Slogan bychom mohli 

přeložit jako “Zprávy, které stojí za to vytisknout.”) Zároveň noviny NYT byly jedny z 

prvních na světě, které adaptovaly tisk barevných fotografií”18  Na základě dlouholeté 

tradice a inovativního přístupu k fotografii jsem se rozhodl zvolit tento blog jako 

reprezentanta dobře implementovaného a moderního fotožurnalistického blogu, který  byl 

založen roku 2009. “Cílem projektu je upozornit na ty  nejpůsobivější fotografie v 

novinách, na webu, od fotografických agentur nebo přímo od fotografů New Yourk Times. 

Budeme upozorňovat na zajímavé knihy, výstavy nebo galerie. Zároveň budeme pracovat s 

archivem, který obsahuje miliony fotografií od vzniku samotného média. Věříme, že se 

nám podaří vytvořit komunitu čtenářů se zájmem nejen o fotožurnalistiku, ale o 

komplexnější vizuální vyprávění.“19 

Obdobně jako Photos od The Atlantic je zde k vidění několik pravidelných rubrik 

jako je “The week in pictures” - zobrazující výběr nejpůsobivějších fotografií za plynulý 

týden. Mezi další pravidelné rubriky patří příběhy z aktuálního dění, rasová, transgender 

nebo L.G.B.T tématika.
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Lens má velmi propracovaný  systém subscriptions, tedy  možnosti zaregistrovat se a 

nechat se pravidelně informovat o nových článcích a projektech, na kterých pracují. 

Samozřejmostí je napojení na sociální média, Reddit (americký  diskusní portál), a možnost 

komentovat příběhy přímo pod článkem. Tyto charakteristiky se opakují ve všech 

moderních zpravodajských webech a blozích. V případě New Your Times, protože se jedná 

o americké noviny, si můžeme všimnout, že je velký  důraz kladen na Twitter, který  je v 

USA velmi populární. V době psaní této práce má Twitter účet novin New York Times20 35 

milionu sledujících a účet Lens potom 1,3 milionu.21  Takto se blog představuje ve svém 

prvním příspěvku v roce 2009.

Na příkladu projektu “Duterte’s War onDrugs Through a Local Photographer’s 

Eyes”22  si představíme, jak reportoval Lens příběh o filipínském prezidentovi, který se 

rozhodl bojovat s narkotiky tak, že vyzval k zabíjení dealerů a narkomanů. V první řadě 

bych chtěl zmínit spolupráci amerických dokumentaristů a lokálních reportérů a fotografů. 

Článek se skládá z textu samotného, 15 minutového videa a série fotografií. Představuje 

tak moderní pojetí vyprávění příběhu multimediální cestou, kdy se jednotlivé komunikační 

kanály doplňují tak, že se mozaikovitě skládají co nejreálnější obraz skutečnosti, který  je 

vyprávěn z více úhlů pohledu.

4.5.3. VICE

VICE je americký  časopis, který  se specializuje na kulturní, společenské a aktuální 

dění. Z původně pop kulturního média se postupně stala platforma pro nezávislou 

žurnalistiku, jež se věnuje tématům, kterým mainstreamová média nevěnují tolik 

pozornosti. Časopis byl založen v roce 1994 v Montrealu a od té doby  se rozrostl do 

dalších třiceti zemí světa včetně České republiky, kde aktuálně působí celá lokální 
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redakce.23  Expanze do dalších zemí není jen o překládání obsahu, který vzniká jinde, ale 

místní fotografové, žurnalisti a videorepotéři pracují na lokálních tématech. A v tom je 

krása a funkčnost celého projektu. Vice má v každé zemi, kde operuje svůj tým, jež vytváří 

lokální produkci. Ta se následně může přeložit do angličtiny, čímž se téma stane dostupné 

prakticky pro každého s internetem a znalostí anglického jazyka. Pro příklad bych uvedl 

dokument Herion Holidays24, který  se odehrává kousek za Prahou na makovém poli, kde 

feťáci bydlí ve stanu v lesíku u pole, na kterém zpracovávají nasbíraný  opiát do formy, 

kterou lze nitrožilně aplikovat. Autoři se vydali přímo do těchto vesniček, kde několik dní s 

narkomany žili a dokumentovali jejich “dovolenou”. Na tomto příkladu je názorně vidět, 

že se autoři nebojí vydat se do nebezpečného terénu. Je na nich vidět, že dokument dělají 

pečlivě a s láskou. VICE expandoval nejen do dalších zemí, ale i do dalších oblastí - 

dokumentární televize (Viceland nebo Balls Deep) nebo do oblasti módy (časopis i-D ). 

VICE media lze s nadsázkou popsat jako mladý tým rozesetý  po celém světě, který se 

zajímá o budoucnost lidstva a upozorňuje na aktuální problémy, které je potřeba řešit. 

Témata se liší země od země, ale propojuje je mladá energie, viditelná upřímnost, snaha o 

vysvětlení problému a objektivní pohled na věc z několik úhlů pohledu. Dokonce bych tuto 

energie popsal jako snahu o zmapování dnešních subkultur, menšin, podivností, stereotypů, 

zvyklostí a vliv moderních technologií. Všechny fenomény, jak by to v žurnalistice mělo 

být, jsou konfrontovány s názory odborníků a expertů z několika zdrojů.

V souvislosti s uprchlickou krizí natočili dokument ze španělského území v severní 

Africe25, kde se hromadí davy běženců, kteří se snaží dostat do Evropy nejprve přes pěti 

metrový  ostnatý  plot a následně lodí do kontinentální Evropy. Na tento fenomén začali 

upozorňovat již na začátku roku 2015, tedy dříve než nastala hlavní migrační vlna spojená 

s válkou v Sýrii, která zasáhla Evropu později v tom roce. Většinu online obsahu tvoří 

videa dokumentárního charakteru. Ale pravidelné jsou i články doplněné fotografiemi. V 

tomto smyslu je VICE standardní zpravodajský  web, který  je moderně zpracovaný. Grafice 
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dominují velké obrazové plochy doplněné titulky  a perexy. Uživatel se rychle zorientuje a 

stránku se naučí používat  záhy. Dceřiné tematické weby Vice media jsou dostupné po 

rozkliknutí menu. Vše je přehledné a dostupné s maximálním důrazem na obsah.

Pro takto mladé a dynamické médium je přirozené, že se svými čtenáři komunikuje 

prostřednictvím sociálních médií. Pro možnost  porovnání s ostatními médii zmíním, že v 

roce 2017 měli na Twitteru 1,8 milionu sledujících.
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5. MAP OF DISPLACEMENT 

Map of Displacement je samostatný dokumentaristický  projekt, který pomocí 

multimediálních kanálů vypráví příběhy jednotlivců a skupin, které byly donuceny 

migrovat v rámci samotného Iráku. Projekt byl zpracován fotografy a novináři z 

fotografické agentury Metrography. Projekt vytvořili sami Iráčané, což  znamená, že se 

jedná o výjimečnou výpověď přímo od lokálních autorů, kteří znají prostředí, jazyk, 

kulturu, společenské normy atd. Je další formou prezentace skupiny - kolektivu autorů za 

účelem sdílení a vyprávění příběhů, stejně tak za účelem sebeprezentace. Projekt je 

zajímavý  i tím, že bude mít putovní výstavu, která bude zahájena v červnu 2017 v 

pražském kulturním centru DOX.

Map of Displacement mapuje 15 příběhů osob nebo skupin, které migrovaly v rámci 

Iráku do bezpečnější lokality kurdského Iráku. Zpravidla jsou to příběhy normálních 

občanů státu, kteří byli po nátlakem ISIS donuceni se přemístit.26  Statistiky hovoří o 

celkovém počtu až jednoho a půl milionu lidí, kteří byli od roku 2014 donuceni opustit 

svůj domov. Cílem projektu Map  of Displacement je upozornit na ohromný  rozměr 

migrační krize, která v regionu probíhá, přestože vypráví pouze 15 ucelených příběhů. 

“Opravdové oběti této války nejsou lidé, kteří jdou bojovat, ale jsou to lidé, kteří se ocitnou 

mezi dvěma bojujícími tábory,” vysvětluje editor a zakladatel Metrography Stefano Carini. 

Zároveň dodává, že všichni, kdo na projektu pracovali - Aram Karim, Bnar Sardar, Hawre 

Khalid, Rawsht Twana and Seivan Salam - byli v určitou chvíli nuceni opustit své domovy 

a znají situaci uprchlíka na vlastní kůži, což dává projektu jeho autenticitu.27
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Z hlediska financování je projekt velmi transparentní. Na fundrisingovém webu 

www.byline.com v roce 2015 spustili kampaň28, ve které se podařilo vybrat 6 750 dolarů. 

Projekt jasně popisuje, že jeho cílem je vytvořit 15 příběhů pomocí fotografií, videa, map, 

starých fotografií, infografik apod. Kurátorem a organizátorem projektu je od počátku 

Stefano Carini, který  za celý  projekt zodpovídá. Na stránce zmiňuje i problémy, se kterými 

se pravděpodobně setká - nedůvěra migrujících k médiím, strach z odhalení vlastního 

soukromí a jistý  pocit rozlícenosti, který  je pochopitelný  u migrujícího obyvatelstva. 

Zmiňuje i výhodu, kterou projekt má díky kolegům z Metrography, lokálním fotografům, z 

nichž  všichni byli v určitou část svého život na útěku (ozbrojené konflikty v Iráku v 80. a 

90. létech). Z této situace mohou uprchlíkům mnohem lépe porozumět a získat jejich 

důvěru.

Způsob výběru peněz byl obdobný tomu, jak česká DVTV posbírala od dárců své 

finanční prostředky. V kampani z roku 2016 na serveru Startovac.cz29 získala DVTV 2 174 

374 Kč, čímž přesáhla svůj původně stanovený limit 2,9 krát. Z tohoto příkladu lze 

odvodit, že populace má potřebu po nezávislé žurnalistice, která není státní ani vlastněná 

nadnárodními korporacemi, případně velmi bohatými lidmi, kteří si skrz svá média 

realizují svoje zájmy. Tím narážím na italského politika Berlusconiho nebo českého 

Andreje Babiše, který  skrze mediální skupinu MAFRA kontroluje Mladou frontu DNES, 

Lidové noviny, bezplatný deník Metro, týdeník 5plus2, hudební stanici Óčko a virtuálního 

operátora MOBIL.CZ.

Z patnácti příběhů, které byly v rámci projektu Map of Displacement zpracovány, 

vyberu jeden, na kterém budu popisovat  specifický  přístup Fotografů agentury 

Metrography, místních lidí, kteří se podíleli na tvorbě projektu.

5.1. “Escaped” od autorky Seivan Salim

Jako všechny  příběhy z tohoto dokumentárního cyklu i tento začíná přesným 

datovým vymezením, kdy událost začala. Stalo se tak 3. srpna 2014, kdy bylo město Sinjar 
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napadeno ISIS. Autorka popisuje město Sinjar jako křižovatku etnik, národností a 

náboženství. Je tomu tak díky své poloze na severu země a díky historickým souvislostem, 

kdy zde žili jak křesťané, muslimové, tak další minoritní náboženství. Převážně bylo město 

okupované národem - Yazidis, který bohužel historicky Šiítové vidí jako pohany a ďábly, a 

tak se rozhodli na město zaútočit, což  mělo za následek chování, které lze popsat jako 

genocidu. Zabili desítky tisíc lidí a unesli okolo 5000 žen, které zajali jako sexuální 

otrokyně.

haRok poté se autorka dokumentu vydala do lokality a hledala ženy, jimž se podařilo 

ze zajetí utéct a tyto ženy se staly  předmětem fotografování. Vzniklá série portrétů 15 žen 

je velmi minimalisticky zpracovaná, ale to ji dává konzistenci. Autorka zvolila černé 

pozadí, které může reprezentovat hrůzu a temnotu, kterou tyto ženy zažily. Ženy jsou 

fotografovány v tradičních Yazidi svatebních róbách, které reprezentují čistotu a panenství. 

Tento oděv jim zakrývá tváře kvůli anonymitě, kterou si oběti přály zachovat. Koncept je 

velmi jednoduchý, ale s narůstajícím počtem obětí si pozorovatel uvědomí rozsah 

problému a jeho vážnost. Stejně tak série diváka nutí se zamyslet  nad strastiplnou cestou, 

kterou musely absolvovat při cestě za svobodou - při samotném útěku.

Seivan Salin byl pouze jeden rok, když se svou rodinou musela opustit Irák a 

migrovat do severního Iránu. Tam vystudovala psychologii na místní univerzitě a později 

se rozhodla pracovat jako dokumentární fotografka. Do Iráku se vrátila v roce 2013 a 

obr. č.5 Nasima, 22 years-old, 6th grade.
obr. č.6 Dlo, 20 years-old. 
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pracovala pro místní kurdská média i pro agentury jako je AP a Metrography, se kterými se 

podílela na projektech Map of Displacement. Její fotografie jsou často publikovány 

nadnárodními humanitárními organizacemi jako je UNICEF nebo UNESCO. Autorka 

pořídila fotografie, stejně tak napsala i doplňující text.

Tento soubor je podle mého názoru z celé série jedinečný  v tom, že jej fotografovala 

žena z Iráku. Domnívám se, že v případě muže fotografa by se oběti mnohem více 

uzavřely do sebe a třeba ani nepřiznaly, co se jim stalo. Právě tato zásadní výhoda 

lokálních fotografek, které znají místní zvyky a dokážou se vcítit do situace, umožnila 

vznik tomuto unikátnímu dokumentu.

V poslední době vidíme mnohem více fotografek žen a grantů, které je motivují a 

financují jejich práci. Ami Vitale je příklad americké dokumentární fotografky, jež aktivně 

pracuje se ženami, fotografkami, a snaží se je vzdělávat, podporovat a publikovat jejich 

práci.

5.2. Putovní výstava Map of Displacement

Pro Českou republiku může být pocta, že výstavní soubor z dokumentárního projektu 

Map of Displacement bude vystaven, jako vůbec poprvé, v pražských galerijních 

prostorech DOX30. Výstava se bude konat v červnu 2017. Galerijní forma prezentace dává 

fotografiím fyzický  rozměr, stejně tak i divácká cílová skupina je odlišná od 

žurnalistických blogů nebo zpravodajských serverů. Map of Displacement “kopíruje” 

osvědčený  formát putovní výstavy, která se obdobně jako WPP v pravidelných intervalech 

přesouvá do nových měst a států, čímž oslovuje nové obecenstvo. Upozorňuje na migrační 

problematiku formou multimediální prezentace zahrnující mapy, videa, rozhovory, 

interaktivní obrazovky a aktuální statistiky migrační krize.
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6. BALKÁNSKÁ MIGRAČNÍ TRASA

Balkánská migrační trasa je název, který  média používala pro identifikaci jedné ze tří 

nejfrekventovanějších cest, kudy imigranti nejen ze Sýrie putovali, v roce 2015 až 2017, 

Evropou nejčastěji do vysněného Německa. Situace na hranicích se v roce 2016 neustále 

měnila, proto nelze přesně stanovit  pořadí států, přes které imigranti putovali. V principu 

se jedná o spojnici mezi Řeckem a Německem. Osobně jsem se několikrát  vydal po 

stopách migrantů, abych dokomentoval jejich putování po Evropě. Stejně tak jsem chtěl 

lépe porozumět důvodům migrace, udělat si vlastní názor a zkusit si na vlastní pěst práci 

dokumentárního fotografa na volné noze. Když jsem vyjížděl na první cestu, nebyl jsem si 

jistý, zda budu diplomovou práci psát na toto téma. Chtěl jsem situaci zažít  na vlastní kůži, 

jelikož se domnívám, že se jedná o zlomový moment v moderní historii Evropy. Jak pan 

prof. Dias krásně vystihl v jenom z našich rozhovorů - “Jedná se o stěhování národů třetího 

tisíciletí.” V této kapitole bych se chtěl podělit o osobní zkušenosti z terénu, z cest, z 

dobrovolnické činnosti, z návratu domů, z reakcí okolí apod. Kniha Balkánská migrační 

trasa (další část mé diplomové práce) a tento text je završením projektu, na kterém jsem 

pracoval několik let. Projekt nikdy nebude u konce, protože situace se bude dále vyvíjet a 

řekl bych až “organicky” měnit. Evropa jako taková se bude, podle mého názoru, se 

vzniklou situací vypořádávat také několik let. Cílem tohoto textu není hodnotit zda je 

správně, co se stalo nebo nikoli. Cílem textu je přiblížit  subjektivní dojmy, které jsem na 

cestách zažil a popsat za pomocí jakých okolností jsem cesty mohl uskutečnit.

6.1. Doprava, zásoby, vybavení

Cestování mám rád, ale věděl jsem, že pro tyto konkrétní cesty se budu muset lépe 

připravit než na festival v Rock for People. První cestu jsem navíc podnikal na podzim, 

kdy je relativně zima na to spát  venku. Rozhodl jsem se jet autem, 20 let starým sedanem, 

ze které jsem si dočasně udělal obytné auto. Oproti vlaku nebo jinému hromadnému 

prostředku jsem měl možnost se přesouvat podle potřeby a flexibilně reagovat  na vzniklé 

situace. V autě jsem spal na sedadle spolujezdce ve spacáku. Auto jsem zvolil hlavně kvůli 

bezpečnosti a flexibilitě. Několikrát se mi ale stalo, že jsem byl probuzen policií, které 

jsem velmi složitě vysvětloval, proč tam jsem, co tam dělám a že vlastně nejsem uprchlík. 

(Zde bych opět  zmínil výhodu lokálních fotografů, kteří tento problém nemají.) Mým 
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cílem byly hraniční přechody, které se už léta nepoužívají, takže se k nim prakticky  jinak 

než autem dostat nedá. Jídlo jsem vařil na plynovém vařiči, abych ušetřil peníze i čas. 

“Kuchyň” jsem si mohl rozdělat kdekoliv, aniž bych musel jet nakupovat, protože jsem si 

zásoby vezl s sebou. Zároveň jsem nechtěl čerpat humanitární pomoc, která byla určená 

pro uprchlíky. Celá expedice byla kombinace putovního výletu a intenzivní 

dokumentaristické práce.

Před odjezdem jsem z mediálního screeningu zjistil, jaká je kde situace. Ta se však 

měnila prakticky z hodiny na hodinu, jak přijížděli nové vlaky plné běženců a naopak 

odjížděly  naplněné autobusy směrem do Německa. Na hranicích jsem si všiml diametrálně 

odlišných přístupů. První byl honem ať jsou pryč - kdo přijel, byl co nejrychleji odbaven 

dál. Druhý  spočíval v tom, že uprchlíky nechtěli pustit přes hranice, takže se hromadili na 

jedné straně, a nikdo nevěděl, co se bude dít dál. Předodjezdová příprava se ukázala jako 

velmi důležitá. Předem jsem si našel přibližnou trasu a hlavně vytipoval místa, kde “se 

něco dělo”. Bývalá přítelkyně byla v té době tak hodná, že mi každý den dělala přehled 

zpráv nejen z českých médií, ale pomocí google překladače mě v denních emailech 

informovala o dění na Balkánské cestě z tamních deníků. Měl jsem sice k dispozici 

mobilní internet, ale sledoval jsem jen Twitter a facebookové účty lidí, u kterých jsem 

věděl, že se aktuálně v oblasti pohybují.

Fotovybavení jsem vezl vcelku základní a z hlediska peněz velmi levné. Základ 

tvořila moje osvědčená zrcadlovka Nikonu D90 s kombinací několika pevných a 

zoomovacích objektivů. Jako záložní tělo jsem vezl filmovou zrcadlovku Nikon FM2. Pro 

případ intimních situací jsem jako třetí tělo s sebou nosil Olympus XA, manuální 

kinofilmový kompakt. Pochopitelně jsem vezl standardní příslušenství. Pro zálohování 

digitálních snímků jsem vezl notebook a fotografie jsem kopíroval na externí disk.

Samozřejmostí byl i zdravotní balíček léků, náplastí, dezinfekcí, gumových rukavic 

apod. Nechtěl jsem podcenit hrozbu nemocí, které se v táborech vyskytovaly. V jeden 

moment se dokonce objevila žloutenka. Nachlazení, záněty, zlomeniny byly na 

každodenním pořádku. Osobně jsem se snažil nezatěžovat už tak velmi vytížený  zdravotní 

personál, který byl na místě pod vlajkou Červeného kříže nebo Lékařů bez hranic.
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6.2. Dobrovolníci

Druhou cestu jsem podnikl se skupinou českých dobrovolníků. Hlavním důvodem 

pro toto rozhodnoutí byl jiný  úhel pohledu. Jeli jsme dvěma dodávkami v celkovém počtu 

šestnáct lidí. S dobrovolníky jsem se setkával při každé cestě, ale v tomto případě se 

jednalo o členy legendárního Czech teamu, který  měl velmi dobrou pověst mezi místními 

autoritami, koordinátory  a dobrovolníky. Časopis Týden pěkně shrnul práci Czech teamu v 

tomto odstavci. “Rozdělit  tisíce uprchlíků po zhruba padesáti, prohodit vlídné slovo, 

vysvětlit, co je za hranicemi Evropské unie čeká, a hlavně je teple obléci. Takový  úkol mají 

dobrovolníci z Czech Teamu, který  působí na srbsko-chorvatském hraničním přechodu 

Berkasovo-Bapska. Základnu zde mají už pět týdnů. Do odlehlé oblasti, kterou obklopují 

sady a pole, přijeli nezištně pomáhat nejen Češi, ale i Slováci, Němci a Rakušané. V neděli 

se tu starali o šest tisíc uprchlíků, kteří stáli v kilometrové frontě.” 31

Na celé situaci mě překvapil fakt, jak nezbytná je pomoc dobrovolníků. Bez nich by 

situace na nejen na srbsko-chorvatské byla těžko udržitelná. Lidé doslova z celého světa 

přijíždějí do krizových míst s jediným cílem a tím je nezištně pomoct s humanitární krizí, 

která nastala. Práce s tříděním a distribucí humanitární pomoci je klíčová v momentě, kdy 

policie a armáda řeší logistické úkoly s poskytnutím základních podmínek pro život - 

stany, záchody a pitnou vodu. 

V terénu jsem potkal mladou lékařku, která ve mně zanechala velmi silný dojem. 

Jmenuje se Markéta Horská. Několik měsíců po dokončení studií medicíny se místo 

atestací rozhodla vydat se pomáhat uprchlíkům. Když jsem se jí ptal, proč se rozhodla 

podniknout tak riskantní a nepohodlnou cestu odvětila “Říkala jsem si, že těm lidem 

pomohu, pokud to bude v mých silách. Ale nevěřila jsem, že budeme schopní jako 

dobrovolníci, neprofesionálové, pomoct  významně. Skutečnost mě pak překvapila, na 

mnoha místech nebyl nikdo jiný  než  dobrovolníci." 32Až zpětně z médií jsem se dozvěděl, 
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že se na cestu na Balkán vydala celkem pětkrát, aby pomohla lidem, kteří zdravotní pomoc 

potřebují. V některých táborech je zdravotní péče zajištěná Červeným křížem, ale v jiných 

- zvláště nelegálních táborech - závisí skoro vše na dobrovolnicích.

Velký  problém byla jazyková bariéra, se kterou se každý  popral, jak uměl. Někdo 

rukama nohama, někdo měl přeložená základní slovíčka a fráze na kartičce. Jiní používali 

obrázky  a mapy, aby vysvětlili, kde co najdou. "Dnes tam jsou lidé, kteří ve 

velkokapacitních, festivalových stanech přebývají třeba šest sedm měsíců, a čekají na svou 

šanci," popisuje další z dobrovolníků, Milan Votypka.

Nechci zde zveličovat práci jedné skupiny a zlehčovat práci jiné. Armáda plní 

rozkazy, policie udržuje pořádek, dobrovolníci pomáhají, zdravotníci léčí, nezbytná je i 

management a logistika. Faktem je, že valná většina běženců je v Evropě poprvé. Poprvé 

se setkávají s jinou kulturou, jinými pravidly, jinými společenskými normami apod. 

Dobrovolníci se snažili v lidech vyvolat porozumění, snažili jim přiblížit, co je v Evropě 

čeká. Ze strany policie a armády  se jim těchto informací nedostává. Často nerozumí, proč 

je jeden stát přes hranice pustí a jiný  ne. Jak sami běženci říkají “My tady být nechceme, 

míříme do Německa.” To je sice pádný  argument, ale jasně dokládá, že mají velmi 

zkreslené představy, jak pohyb osob v EU funguje.

V Německém Passau jsem se stal svědkem situace, která mě hluboce zasáhla. Otec 

cestoval s malou holčičkou a už oba byli ve vysněném Německu. Ale v tom přišel zlom. 

Jedné dobrovolnici, která uměla arabsky, začal vysvětlovat, že Německo je sice fajn, ale že 

by se rádi vrátili do Rakouska. “Tam na nás byli hodnější.” V tu chvíli jsme nevěřil svým 

uším, když mi byl dialog přeložen. Evropa není supermarket, kde si můžete něco vzít, pak 

vyměnit, nebo vyžádat si reklamaci a nechat se odvézt do jiné země. Chápu, že uprchlíci 

hledají to nejlepší pro svou budoucnost, ale ke všemu je třeba přistupovat s respektem, 

který jsem v této situaci postrádal.

6.3. Fotografování v terénu

Záležitost, kterou jsem před odjezdem podcenil byla press karta (oficiální deklarace 

fotografa, který pracuje pro nějaké médium nebo společnost). Nemyslím tím, že jsem si 

měl nelegálně vyrobit press karty některého z velkých českých médií. Raději jsem měl 

přeložit odstavec, ve kterém vysvětluji za jakým účelem a s jakým úmyslem jsem do 
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lokality  přijel a na hlavičkovém papíře si jej nechat podepsat třeba od univerzity. Zvláště v 

Maďarsku (a často i v Řecku) jsem se setkal s příslušníky policie, kteří anglicky neuměli. 

Naše domluva byla pak zdlouhavá, opakující se, ale naštěstí ve výsledku většinou úspěšná.

Oproti většině ostatních fotografů jsem nebyl v takovém časové tlaku jako oni. 

Profesionálové museli odevzdávat nebo nabízet své snímky  nejpozději ten samý večer. Já 

jsem měl čas na reflexi, prohlédnutí nově pořízených fotografií a uspořádání myšlenek. Ve 

večerních hodinách jsem se nárazově s některým fotografem zapletl do hovoru. Většinou 

šlo o freelancery. Ostřílení profesionálové z AP, Reuters nebo AFP nemají na povídání čas. 

Buď čtou terén, hodnotí situaci, fotografují, přemisťují se, bojují za místo, které si už  na 

začátku protestu vybrali a nebo ve večerních hodinách soustředěně koukají do monitoru a 

pomocí externí antény posílají před satelit snímky do centrály. V jejich případě není času 

nazbyt. Freelanceři byli o poznání klidnější, i když  jen o velmi málo. Vzhledem k povaze 

jejich zaměstnání se musí snažit  na sebe upozornit, své fotografie nabídnout, komunikovat 

s editory a co nejaktivněji nabízet své fotografie - pomocí Photoshelteru, Twitter, 

Instgramu apod. Všechny  tlačí čas, protože na Twitteru už  jsou k dispozici fotky z mobilu, 

stejně tak na facebooku. Je třeba rychle nabídnou lepší fotografii do zítřejších novin.

6.4. Bezpečnost

Vzhledem k faktu, že jsem občanem EU, tak jsem ve své podstatě byl na domácí 

půdě a mohl jsem se spolehnout na svá práva. Ve zkratce jsem byl jeden z mála v celém 

táboře, kdo u sebe měl alespoň nějaké doklady.

Události, kterých jsem se účastnil, se odehrávaly v Evropě. V momentě, kdy bych jel 

dokumentovat do Turecka nebo dokonce Sýrie situace by byla velmi odlišná. Jak Šibík 

popisuje v jednom ze svých rozhovorů “Po pár letech jsem se naučil pohybovat se ve 

válečné zóně, tak abych to přežil. Ale v dnešní době je největší hrozbou únos. Proti tomu 

se nelze bránit. Je to silná, děsivá a neetická zbraň nepřítele.”

Uprchlické tábory se dělí na dva typy. Prvním je oficiální, vojáky a policií hlídaný 

kemp, kde jsou stany postaveny v pravidelných útvarech. K dispozici je voda, záchody, 

jídlo. Musejí se dodržovat pravidla jako je večerka, účast  na přednáškách o evropské 

kultuře, rozdělení do sekcí apod. Druhým typ tábora je nelegální. Vytváří se v místech, kde 

je dav zastaven ve své spanilé cestě Evropou, což je nejčastěji na hranicích. Tábory tam 
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vznikají z turistických stanů organicky, tedy bez jakéhokoliv plánování. Nedostatky 

organického řešení se projeví např. při hustém dešti, kdy  se najednou půlka tábora ocitne 

10 cm pod vodou. Místní policie, hasiči ani armáda tyto oficiální campy  často přehlíží, 

takže chybí základní životní potřeby jako je voda, záchod, jídlo. Uprchlíci ve většině 

případů cestují s jedním kufrem, batohem nebo igelitkou. Stany, aby nemuseli spát v dešti, 

jim dávají dobrovolníci z darů lidí celého světa nebo ze zásob humanitárních organizací. 

Zjednodušeně řečeno mají pár základních věcí, ale rozhodně nejsou připraveni na to, žít 

dva měsíce (nebo i déle) na louce ve stanu. Neoficiální kempy jsou závislé na pomoci 

dobrovolníků co se týče jídla, které dodávají neziskové organizace. Migranti jsou zde ve 

složité situaci. Nemůžou jít  ani dopředu ani zpět. Tomáš Jungwirth situaci pěkně popsal 

pro deník Referendum. “Pokrytectví EU je nebetyčné. V první řadě – její státy  nesou na 

základě vlastního jednání během koloniální i postkoloniální éry spoluodpovědny  za situaci 

v zemích, ze kterých migranti prchají. Novodobou politikou opevňování hranic pak Evropa 

sama vytvořila fenomén převaděčství přes Středozemní moře. Nyní, namísto aby se situaci 

snažila řešit otevřením legálních přístupových cest, přispěchala s represivní politikou 

namířenou proti obětem. Celá situace je srovnatelná s tím, kdy Německo za doby 

normalizace ostřelovalo převaděče na české straně hranice s cílem znemožnit  českým 

uprchlíkům vstup na svoje území.”33

Zajištění bezpečnosti v samotných táborech je samo o sobě problematické. V 

oficiálních kempech jsou samozřejmě pravidla, podle kterých se musí uprchlíci chovat. Na 

pořádek zde dohlíží armáda. V neoficiálních, nelegálních kempech je situace mnohem 

horší. Mezi samotnými migranty se objevují jedinci, jež využívají situaci pro svůj 

prospěch. Osobně jsem nebyl svědkem znásilnění, ale při jedné noční návštěvě kempu se 

ozýval ženský křik až  řev. Nechci vyvozovat závěry, ale zdravotníci mi sami potvrdili, že 

se setkali s pacienty, kteří se na ně obrátili v souvislosti se znásilněním nebo sexuálním 

obtěžováním. V oficiálních táborech jsou lidé rozděleni podle pohlaví, takže především v 

noci nedochází k míšení. V polních táborech tomu tak není.
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S bezpečností souvisí i dezorientace lidí - neznalost prostředí a jazyka. V 

desetitisícovém davu arabsky mluvících lidí je jednoduché spustit hoax o tom, že se zítra 

otevřou hranice. Tohoto jsem byl svědkem několikrát a je to velmi choulostivá a 

nebezpečná situace. Lidé zprávě uvěří, začnou se balit a připravovat na zítřejší pochod k 

hranici. To vyvolává davovou psychózu, která se prakticky nedá zastavit. Ale zároveň si 

rozruchu nelze nevšimnout. Výsledkem je, že se většina tábora vydá na hranici. Na hranici 

se vydá i armáda a fotografové, televize apod. Na jedné straně stojí nepropustná bariéra 

připravená použít slzný  plyn. Na druhé straně beznadějný, zklamaný  a dezorientovaný  dav, 

který  se buď podaří rozehnat, nebo na řadu přijde zmíněný  slzný  plyn a vodní děla. Z 

principu tyto situace vznikají z nepochopení a nedostatku informací.

Další bezpečnostní faktor paradoxně nespočívá v uprchlících jako takových, ale v 

obyvatelích států EU. Situace pochopitelně v lidech vyvolává strach. Názorová rozdílnost, 

která štěpí společnost na “sluníčkáře” a “nacionalisty” je sama o sobě velmi nebezpečnou. 

V roce 2016 jsme byli svědky mnoha demonstrací, kdy se oba tábory obviňovaly navzájem 

z věcí, jež ani jedna skupina nemohla ovlivnit. Místo věcné diskuse, založené na 

svědectvích dobrovolníků, dokumentaristů a žurnalistů si lidé vytvářeli názor na základě 

populistických titulků, které často prezentovali zkreslené a nepřesné informace. Unáhlené 

závěry vytvářejí unáhlená rozhodnutí. Uprchlická krize a její důsledky budou ovlivňovat 

Evropu několik dalších let, dokonce bych si dovolil tvrdit, že několik dalších desetiletí. 

Němci mají zkušenosti s asimilací turecké menšiny, když  do země nalákali gastarbeitery, 

kteří dělali práci, kterou Němci odmítali dělat. Zbytek Evropy - zvláště té střední a 

východní - nemá zkušenosti s integrací větší skupiny imigrantů. Dokonce bych si dovolil 

tvrdit, že jsme se v Čechách doposavad nedokázali integrovat romskou menšinu žijící zde 

už několik desetiletí. Fotograf Šibík byl terčem útoku poté, co do medií vypustil 

kontroverzní fotografie a příběhy z uprchlických táboru. Šibík své obavy sdělil 

Hospodářským novinám. “Natočil jsem jenom to, co jsem za týden svého pobytu viděl. 

Viděl jsem, jak se plýtvá s jídlem, jak se pálí karimatky, stany, deky. Jak uprchlíci udělali 

neuvěřitelný  nepořádek podél cesty i na místech, kde nocovali. A proto, že uprchlíkům 

fandím, to neukážu, nenatočím nebo to budu bagatelizovat? Ani náhodou! Pokud lidé, kteří 

pomáhají světu, to vidět  nechtějí, protože se to nehodí do jejich "vidění světa", je to jejich 

přístup. Já se snažím být vždy co nejobjektivnější. Nebo mi snad chcete tvrdit, že jsem si ty 

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 45



desítky  záběrů vymyslel a naaranžoval?”34  Z osobní zkušenosti mohu říct, ano, pálí 

darované oblečení a spacáky. Ale na druhou stranu, co mají dělat, když jsou věci 

zavšivené? Podle mého názoru je lepší spálit několik mikin a zpomalit  šíření nákazy, než 

upjatě nosit oblečení, které ohrožuje okolí. Na druhou stranu jsem viděl i situaci, kdy 

uprchlíci pálili oblečení, aby se zahřáli. Opět to má dvě strany  mince. Je to z principu 

špatně, ale v momentě, kdy už  široko daleko není dřevo a v noci je zima, těžko říct, jak 

bych se sám zachoval. To samé platí o osvětlení. V nelegálních táborech pochopitelně není 

elektrika, ani veřejné osvětlení. V noci je tma, a aby uprchlíci něco viděli a trochu se 

ohřáli, sahají k těmto kontroverzním řešení.

6.5. Shrnutí Balkánské migrační trasy

Prvně bych chtěl říct, že jsem nesmírně rád, že jsem se rozhodl podniknout nejednu 

dokumentační expedici nejen na Balkán, abych zaznamenal největší humanitární krizi, 

která se v Evropě stala za posledních padesát  let. Na vlastní náklady jsem procestoval přes 

5000 kilometrů, abych zohlednil více úhlů pohledu na danou problematiku. Pro vlastní 

osobní růst fotografa to byla nezastupitelná zkušenost, která mě ovlivnila a obohatila jak 

lidsky tak profesně. Nyní si dovedu mnohem jasněji představit, co obnáší se živit jako 

dokumentární nebo reportážní fotograf a tato práce je pro mě určitou rekapitulací všech 

dojmů a zkušeností, které jsem za posledních pár let získal.

Nejhorší na celé situaci bylo odpovídat na otázku “Proč nás nechtějí pustit přes 

hranice? Vždyť my chceme jen do Německa.” Z otázky jasně plyne, že nechápou, jak v EU 

funguje pohyb osob, imigrační politika a místní zvyklosti, právo, ekonomické vztahy apod. 

Je složité říci zoufalému páru s dvěma malými dětmi, že nemají doklady a nemohou 

pokračovat ve své cestě. Tisíce lidí byli v letech 2015 - 2016 “zaseknuti” na hranicích. 

Jejich zoufalství podporoval i nedostatek jídla, tragická hygiena, velmi základní zdravotní 

péče a nulové zázemí pro děti, kterých se v táborech pohybuje, podle mých odhadů, 20 

procent z celku. Zjednodušeně by se dalo říct, že nemohli jít ani dopředu ani zpět, což 

limitně připomíná vězení. Tento prvotní dojem z Evropy v nich bude zakořeněn dlouho. 
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Integrovat takto poznamenané jedince je velmi složité, protože jejích zášť je zakořeněna 

tak hluboko a se těžce odbourává. Navíc představy o finančních podporách - dávkách - 

jsou uplně zkreslené a podivné.

Velmi si cením práci českých dobrovolníků a celého Czech teamu. Práci, kterou 

odvedli si nesmírně cením a myslím, že tento pozitivní přístup a snaha pomoct lidem ve 

složité situaci je skvělou vizitkou České republiky. Ikdyž v naší domovině se v té době 

odehrávali boje “sluníčkářů” a “nacionalistů”. Oni pomáhali na hranicích, jejich časové 

oběti si nesmírně cením a prezentace naší země touto formou je z mého pohledu velmi 

cenná. Zvláště, když uvážím, jak důležitá jejich pomoc byla.
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7. ZÁVĚR

Nové prezentační formy novinářských obsahů se budou vyvíjet stejnou rychlostí jako 

se vyvíjejí možnosti internetu a interakce na něm. Internet nabízí možnost obousměrné 

multimediální komunikace, která propojuje lidi z celého světa. Autor, fotograf, si musí v 

tomto globálním publiku najít skupinu lidí, kterou jeho tvorba osloví. Je potřeba být 

adaptabilní, sledovat trendy a využívat nových technologií, které pomohou s distribucí na 

místech, kde je publikum. Fotografie, zvláště dokumentární a reportážní je určena pro 

širokou veřejnost a autor, pokud chce uspět, musí respektovat místo, kde se nacházejí 

masy. Nástroje jako je Patreon a Photoshelter umožňují šikovným a talentovaným 

umělcům publikovat svou práci efektivně a celosvětově. Oba nástroje lze použít k 

prezentaci i prodeji tvorby. Nacházíme se v době, kdy je internet brána k nezávislosti jak 

tvůrčí, tak finanční.

Pro umělce je čím dál důležitější pro svou komunikaci využívat nejrůznější kanály. 

Mít svůj YouTube kanál, kde rozvíjí své myšlenky. Mít Twitter, kde autor sdílí aktuální 

dění a tvorbu, ale zároveň je informován o projektech, na kterých pracují kolegové nebo 

konkurenti. Konkurenci je třeba chápat jako výzvu, jež posouvá autorovi hranice a nutí jej 

pracovat intenzivněji a vymýšlet nové, kreativní cesty, jak oslovit a komunikovat se 

stávajícím i novým publikem, fanoušky a klienty. V neposlední řadě je pro fotografy nutné 

umět  efektivně nabídnou své fotografie jak ve formě velkoformátových tisků, tak v 

digitální formě pro potřeby časopisů a magazínů jak tištěných, tak publikovaných online 

pro což je ideální Photoshelter.

V moderní době internetu je stejně důležité jako v době minulé, kterou ovládali 

analogové fotografie, rozumět  kontextu místa a času. Domnívám se, že budoucnost spočívá 

v diverzitě zdrojů a čím dál důležitější budou lokální redakce a místní fotografové, kteří 

dokáží mluvit tamním jazykem a znají kulturně společenský  kontext. Výhody, které má 

lokální fotograf jsou natolik významné, že podle mého názoru časem nahradí americké a 

západní fotografy, kteří do vzdálených lokalit  létají ad hoc. Většinou na místě stráví 

nedostatečnou dobu na to, aby detailně pochopili místní kulturu a kontext. V tomto světle 

má irácká fotografická agentura Metrography  nesmírnou výhodu, protože její fotografové 

většinou zažili roli uprchlíka, ale hlavně jsou pevně spjati s lokálními zvyklostmi a dokáží 
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vytvářet ucelené, intimní, pravdivé, nadčasové dokumentární fotografie, které mají 

potenciál uspět na globálním fotografickém trhu.

Map of Displacement je komplexní dokumentární projekt, který  využívá moderní  

multimediální formu prezentace na internetu. Za pomocí videa, textu, interaktivní mapy a 

fotografií divákovi představuje dílo, které vypráví ucelený  příběh o migrační krizi. Map of 

Displacement tímto způsobem využívá moderní způsob, jak koncentrovat jednu 

problematiku na jednu webovou stránku a oddělit tak projekt od nežádoucích postranních 

vlivů, kterých si můžeme všimnout na tradičních online zpravodajských serverech nebo na 

fotožurnalisticky zaměřených webových stránkách jako je Photo od The Atlantic nebo 

Lens od New York Times. Mezi rušivé elementy pak patří reklama i všudypřítomná 

pobídka k návštěvě dalších webových stránek. Map of Displacement dává divákovi 

možnost se nerušeně soustředit na jednu problematiku vyprávěnou dvanácti příběhy. 

Projekt je dílem kolektivem autorů, mnoho nich je členem i irácké fotografické agentury 

Metrography.  Map of Displacement bude pořádat mezinárodní putovní výstavu, která 

bude zahájena v pražské galerii DOX v září 2017. Tím dostane projekt i fyzický  rozměr a 

bude tak následovat model putující výstavy, který používá i World Press Photo.

Fotografický  projekt Balkánská migrační trasa pro mě byl zkušeností, která mě 

obohatila z fotografického i lidského hlediska. Humanitární krize v roce 2015 - 2016 byla 

největší, která Evropu zasáhla od druhé světové války. Osobně jsem chtěl vidět a 

zdokumentovat její průběh. Z profesního hlediska to pro mě byl důležitý  krok, kdy jsem se 

plně vžil do role dokumentaristy ve vypjatých emotivních situacích, které migrační krize 

přinášela. Naučil jsem se lépe pohybovat v terénu, překonávat jazykovou bariéru, rychleji 

reagovat na vzniklé situace a stal jsem se i emočně odolnější, což bylo nejtěžší. V terénu 

jsem se setkal s dalšími fotografy  a naše rozpravy byly inspirací pro napsání této práce. 

Fotožurnalismus prochází obdobím proměny, kdy média z finančních důvodů snižují počty 

stálých fotografů nebo dokonce ruší celé oddělení. Vzniká tak hustá síť freelancerů, kteří 

se navzájem podporují, ale i si konkurují. Přes všechny okolnosti stále věřím, že 

dokumentární fotografie a fotožurnalismus jsou pro společnost nesmírně důležité, protože 

zaznamenávají tok dějin. 
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