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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s motivem ptáka v umění, a to 

především ve fotografii. Úvodní část práce se zabývá nejstaršími uměleckými díly, ve 

kterých se ptáci objevují a rozebírá jejich význam. Stará symbolika ptactva hraje důležitou 

roli i pro současné umělce, kteří se věnují motivu ptáka, protože se k ní často ve svých 

dílech vracejí a odkazují na ni. 

Hlavní část práce se věnuje již zmíněnému fotografickému médiu a je rozdělena do 

několika kapitol podle žánru. Najdeme v ní i přírodovědeckou fotografii ptáků, ale 

soustředí se především na výtvarnější žánry, do kterých lze zařadit například portrét ptáka 

nebo dokument.  
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ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to acquaint the reader with the motif of a bird in 

art, especially in photography. The introductory part of the work deals with the oldest art 

works in which birds appear and analyzes their meaning. The old symbolism of birds plays 

an important role for contemporary artists, who focus on birds, because they often refer to 

it. 

The main part of the work focuses on photographic medium and it is divided into 

several chapters according to genre. We can find scientific photography of birds in it, 

however it concentrates mainly on more artistic genres, which include, for example, a bird 

portrait or a documentary photography.  
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1 ÚVOD 

Ptáci. Většina z nás si ani neuvědomuje, že jsou podstatnou součástí našich životů. 

Dennodenně se s nimi dostáváme do různých interakcí. Stačí jen, když si otevřeme okna a 

zaslechneme jejich jemný zpěv nebo se projdeme po náměstí a odháníme holuby, kteří se 

nám staví do cesty.  

Od nepaměti byli ptáci nositelé významných symbolů a mnoho lidí věřilo, že mohou 

být předzvěstmi blížících se událostí. Díky jejich schopnosti létat je lidstvo vnímá jako 

spojnici mezi zemí a nebem. Kvůli tomu byli i v některých starých kulturách považováni za 

posly bohů z nebes. Jejich symbolika se ale může diametrálně lišit s ohledem na různé druhy 

ptáků. Mnoho kultur navíc interpretuje stejné druhy ptáků naprosto odlišným způsobem. 

Dlouhodobá fascinace ptactvem se odráží i ve výtvarném umění. Ptáci se objevovali 

v uměleckých dílech téměř v každém časovém období, počínaje starověkým malířstvím či 

sochařstvím až po dnešní moderní umění.   

Já osobně mám k ptákům velmi blízký a specifický vztah. Nikdy jsem sice nechovala 

andulku nebo papouška, ale vyrůstala jsem v prostředí, kde se chovali holubi. Můj dědeček 

se od mládí věnoval závodění s holuby a pro toto hobby měl obrovské zapálení a nadšení. 

Vybavuji si mnoho silných vzpomínek z dětství, které mám spojené právě s tímto 

neobvyklým druhem ptáka, kterého už v dnešní době chová málokdo.  

V této práci bych chtěla prozkoumat pestrost fotografických žánrů, ve kterých se ptáci 

objevují a zjistit, co tím chtějí autoři říct nebo na co se pomocí nich snaží poukázat. Nejvíce 

se chci zaměřit na oblast výtvarné fotografie, ale ráda bych zmínila například vědeckou, 

dokumentární nebo i ekologicky angažovanou fotografii. Pomocí své bakalářské práce bych 

chtěla čtenářům připomenout, jak důležitou roli pták může v lidském světě zaujímat, a to jak 

z estetického hlediska, tak i obsahového.  
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2 PTÁK A JEHO SYMBOLIKA 

Ptáci jsou již dlouho inspirací v umění, zejména v kresbě a malbě, od středně 

pokročilých umělců až po známější etablované umělce. Některé části ptáka se dokonce 

používají k zobrazení určitých aspektů síly. V této kapitole se budu věnovat 

nejzobrazovanějším druhům ptáků v umění a jejich významu. 

Počínaje starověkým uměním, kde se ptáci objevují především v egyptském umění. 

Starověcí Egypťané ptáky zosobňovali a považovali je za své bohy, a proto je běžně 

zobrazovali ve svých malbách, anebo vytvářeli sochy s jejich podobou. Nejznámější bůh s 

ptačí podobou byl bůh nebes Hor, který byl zobrazován jako sokol nebo muž se sokolí 

hlavou. Symboly plodnosti, úrody a života zase představovalo vodní ptactvo jako je egyptská 

husa či kachna. Tito ptáci byly totiž spojováni s řekou Nil, u které žily a jejíž každoroční 

záplavy přinášely lidem velkou úrodu.1 

Symbolika ptáků se hojně uplatňovala v křesťanském umění. Nejběžněji 

zobrazovaným ptákem byla holubice, která nese mnoho pozitivních významů. Její 

symbolika se váže na dávnou historii židovské a křesťanské kultury, kde se většinou 

zobrazovala s olivovou ratolestí v zobáčku, kdy odkazuje na záchranu lidstva z biblické 

potopy a Noemovu smlouvu s Hospodinem.2 V Křesťanství bílá holubice představuje také 

Ducha svatého, který v její podobě přistál na Ježíše při jeho křtu v Jordánu.3 Do dnešní doby 

holubice nese význam nevinnosti, čistoty, lásky a míru. Z tohoto důvodu bývají bílé holubice 

využívány na svatební obřady, kde mají poukázat na věčnou lásku novomanželů.  

Bílá holubice je také hlavním motivem československého poetického filmu s názvem 

„Holubice” od režiséra Františka Vláčila (1924–1999). Hlavními hrdiny jsou dvě opuštěné 

děti, které se nikdy nepotkaly, ale jsou spojeni jejich čistou a nevinnou láskou k bílé holubici. 

V tomto kinematografickém snímku holubice představuje několik klíčových symbolů, na 

které se ve filmu často poukazuje. Jedním z nich je například svoboda, po které malý chlapec 

tolik touží, ale také láska, mír nebo nevinnost. 

Další pták, kterého můžeme v náboženském umění můžeme postřehnout je páv. 

Tento překrásně zbarvený pták v křesťanském umění symbolizuje nesmrtelnost. V obrazech 

 
1 PINCH, Geraldine. Handbook of Egyptian Mythology. Illustrated, reprint, annotated. Santa Barbara, United 
States: ABC-CLIO, 2002. ISBN 9780195170245. 
2 OLBRACHT, Ivan. Biblické příběhy: Starý zákon pro mládež. 7. vydání v Albatrosu. Ilustroval Gustave 
DORÉ. V Praze: Albatros, 2021. ISBN 9788000063263. 
3 tamtéž 
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je většinou umístěn na střechu betlému jako připomínka Ježíšova zmrtvýchvstání, a tedy i 

věčného života. Páv může být v jiných kulturách asociován i s negativní symbolikou. 

Například v Americe bývá mnohdy spojován s marnivostí. Jeho tendence vystavovat svůj 

okázalý ocas a předvádět své pestré peří tedy může představovat pýchu a nafoukanost. V 

evropském umění ale většinou nese již zmíněnou pozitivní symboliku.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 LEDERER, Roger J. The Art of the Bird: The History of Ornithological Art through Forty Artists. 
Illustrated, reprint, annotated. Chicago: University of Chicago Press, 2019. ISBN 9780226675190. 

Obrázek 1: Hendrick van Balen, Holy Trinity, c. 1615 
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Obrázek 2: František Vláčil, úryvek z filmu Holubice, 1960 
 

Obrázek 3: Fra Angelico and Fra Filippo Lippi, Adoration of the Magi, 
c. 1440–1460 
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Pták, který se také běžně používá v křesťanském umění, je stehlík, který je od 

středověku ilustrován v rukopisech a kresbách. Obecně bývá spojován s Kristem. V Itálii 

bývá také vypuštěn během velikonočních oslav jako odrážející vzkříšeného Krista. V 

barokním umění je známý především tím, že pojídá bodláky a trní, což v obrazech téměř 

vždy odkazuje na Ježíšovu trnovou korunu. Z tohoto důvodu je malý Ježíš někdy zobrazován 

v ruce se stehlíkem, který předznamenává jeho utrpení a smrt na kříži.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 The Goldfinch In Art. Bird Spot [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.birdspot.co.uk/culture/the-goldfinch-in-art 
 

Obrázek 4: Giovanni Battista Tiepolo, 
Madonna of the Goldfinch, c.1767–1770 

 
Obrázek 5: Lorenzo Veneziano, Madonna 
and Child Enthroned with Two Donors, c. 
1360–1365Obrázek 6: Giovanni Battista 

Tiepolo, Madonna of the Goldfinch, 
c.1767–1770 

Obrázek 5: Lorenzo Veneziano, 
Madonna and Child Enthroned with 
Two Donors, c. 1360–1365 

 
 
Obrázek 7: Melchior de Hondecoeter, 
An Eagle, a Cockerell, Hens, a Pigeon 
in Flight and Other Birds, 17. 
stoletíObrázek 8: Lorenzo Veneziano, 
Madonna and Child Enthroned with 
Two Donors, c. 1360–1365 
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Symbol nevinnosti v sobě může také nést nenápadný drobný ptáček a tím je drozd. 

Nejde sice o druh ptáka, který býval často zobrazován v nejstarších náboženských malbách, 

ale za to se objevuje v dnešních malbách nebo ilustracích, kde je většinou zachycen  

ve větvích rozkvetlého stromu a stává se tak symbolem jara a štěstí. V mnoha případech také 

bývá spojován s hudbou, a to díky své schopnosti imitovat zpěv jiných ptáků. Drozd  

se objevuje i v názvu velmi populárního románu „To Kill a Mockingbird“ od americké 

spisovatelky Harper Lee (1926–2016). Kniha zachycuje komplikované vztahy mezi chudší 

černošskou vrstvou a bohatými bělochy během světové hospodářské krize v USA. Na první 

pohled čtenář asi nechápe, co má název knihy společného s obsahem, ale titul v sobě nese 

hlubokou symbolickou hodnotu. Drozd reprezentuje nevinnost, takže název ve své podstatě 

znamená „Jak Zabít Nevinnost“. 

Po drozdovi je také pojmenovaná intimní píseň „Mockingbird“ od amerického 

rappera Eminema (*1972), kterou věnoval svým dcerám. V písni zpívá o tom, že jim jako 

jejich táta koupí drozda a odkazuje tím na nejznámější anglickou ukolébavku, ve které  

se zpívá to samé. V tomto kontextu drozd představuje svět a zpěvák tím chce říct to, že udělá 

cokoli pro to, aby byly jeho dcery spokojené a šťastné.  

Odvahu, odhodlání a majestátnost ztělesňuje orel. Jeden z důvodů bude určitě i to, 

že je na vrcholu potravní pyramidy, jelikož nemá v přírodě přirozeného nepřítele. Není divu, 

že se Orel bělohlavý stal státním symbolem USA. Na jednom z obrazů holandského malíře 

Melchiora d'Hondecoetera (1636–1695), též známého jako „malíře ptáků” orel vystupuje 

jako nebezpečná hrozba pro zbytek ptactva, především drůbež. Na obraze se svým pařátem 

sápe po malém mláděti. Zbytek ptáků zaujímá obranný postoj a vypadá, že své mládě chtějí 

bránit zuby nehty. Holandský malíř nezobrazoval zvěř jako pouhou trofej z lovu, ale naopak 

je vykresloval v jejich největší kráse a snažil se poukázat na to, že jsou to také živé bytosti 

plné emocí, co zažívají radost či strach.6 

Orel se také objevuje v řecké mytologii v pověsti o Prométheovi, kdy ho za trest Zeus 

přikoval ke skále a očekával, že bude prosit o milost. Protože se však Prométheus neodprosil, 

poslal na něj Zeus právě orla, který každá den přilétal a svým ostrým zobákem mu trhal játra 

 
6 WEPPLER, Lisanne. Melchior d’Hondecoeter as storyteller [online]. 2010 [cit. 2022-05-11]. Leiden 
university. 
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z těla a živil se jimi. Do druhého dne mu zase játra dorostla a orel měl tak několik generací 

potravu obstaranou, protože se Prométheus odmítal vzdát.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 PETIŠKA, Eduard. Staré řecké báje a pověsti. Vyd. 15., V Ottově nakl. 2. Ilustroval Václav FIALA. Praha: 
Ottovo nakladatelství, 2006. ISBN 978-80-7360-489-9. 

Obrázek 6: Melchior de Hondecoeter, An Eagle, a Cockerell, Hens, a Pigeon 
in Flight and Other Birds, 17. století 

 

 

Obrázek 7: Peter Paul Rubens, Prometheus Bound, 
1612 
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Pták, který v některých případech nese negativní symboliku, je sova. Noční zvyky 

sovy z ní udělaly symbol zla a temna. Sovy lze také vidět na scénách ukřižování, které 

odkazují na to, jak Kristus přišel dát světlo těm, kteří žijí ve tmě.  

Německý malíř Caspar David Friedrich (1774–1840) pomocí sov vyjadřuje temnotu 

nocí a to logicky z toho důvodu, že sovy patří k masožravým ptákům, kteří přes den spí a 

celou noc se pak věnují lovu svých kořistí. Malíř také spojuje sovy se smrtí, protože je často 

vyobrazuje sedící na hrobech, rakvích či hřbitovech. 8 

Podobně negativní význam mají i sovy v obraze s názvem „The Sleep of Reason 

Produces Monsters“, který namaloval španělský malíř Francisco Goya (1746–1828). Malba 

vyjadřuje boj mezi rozumem a představivostí a promlouvá k divákovi skrze poklidně 

podřimujícího muže, který je obklopen sovami a netopýry, kteří působí dost nebezpečně  

a zlověstně. Vedle nich polehává zdánlivě klidný rys, ale i ten má vytřeštěné oči jako 

ukazatel ostražitosti. Sovy a další zvířata symbolizují nevědomost a skryté zlo, které spící 

umělec není schopen vnímat. 9 

Nesmíme ale zapomenout na to, že sova v sobě nese i mnoho pozitivních významů. 

Mnohdy představuje symbol moudrosti a samoty, a proto se používala i na vyobrazeních 

některých moudrých světců. V řecké mytologii se používá jako znak bohyně  

moudrosti – Athény. K Řecku se také váže rčení „Nosit sovy do Athén“, které má stejný 

význam jako „Nosit dříví do lesa“. Obojí znamená vykonávat zbytečnou činnost, protože 

sov bylo odjakživa v řecké metropoli nespočet. Toto rčení má ale také i přenesený význam, 

protože Athény patřily k městům, kde se rozvíjela věda a technika a kam se lidé jezdili 

vzdělávat.  Sova tedy v tomto případě může reprezentovat učení a studium. 

Sovu můžeme postřehnout například i v kinematografických dílech. V různých 

pohádkách představuje domácího mazlíčka pro kdejaké čaroděje či kouzelníky nebo 

například v české pohádce „Tři oříšky pro Popelku“ vystupuje jako moudrý rádce, který 

Popelce pomůže odhalit kouzlo tří oříšků.  

 

 

 
8 Heather. “Landscape with Grave, Coffin and Owl” by Caspar David Friedrich. Daily Dose of Art [online]. 
2021 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.myddoa.com/landscape-with-grave-coffin-and-owl-by-
caspar-david-friedrich/ 
9 The Sleep of Reason Produces Monsters. Philadelphia Museum of Art [online]. 2021 [cit. 2022-05-11]. 
Dostupné z: https://philamuseum.org/collection/object/50875 
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Obrázek 8: Caspar David Friedrich, Landscape with 
Grave, Coffin and Owl, c. 1835-1838 

 

 

Obrázek 9: Francisco Goya, The Sleep of Reason 
Produces Monsters, c. 1797–1799 
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Černí ptáci jako je havran, vrána nebo krkavec (podobně jako černá kočka) jsou 

úzce spojeni s temnotou a hříchy těla. Motiv vrány nebo krkavce se často objevuje v 

melancholických krajinách holandského malíře Pietera Brueghela (1525–1569). Najdeme je 

například v jednom z jeho nejznámějších děl „Zimní krajina s pastí na ptáky”. Na první 

pohled se zdá zimní krajina s bruslaři na ledu harmonická a idylická, ale název nám 

napovídá, že v obraze bude skryté něco temného a ponurého. Led totiž může z ničeho 

prasknout a proměnit se v katastrofu stejně tak, jako skrytá ptačí past v pravém dolním rohu, 

která může vzápětí polapit nevinného ptáka. Pasti představují jakési ďáblovy návnady 

určené pro neopatrné duše a ptáci představují lidské duše.10 

Negativní symboliku nesou také ptáci v hororových kinematografických snímcích 

Alfreda Hitchcocka (1899–1980). Dobrým příkladem může být například film s názvem 

„Psycho“. Pomáhají divákovi odhalovat temné vlastnosti hlavních hrdinů a představují i 

jakousi předzvěst špatných událostí. Dalším příkladem je Hitchcockův film, jehož název 

„Birds“ nám předem prozrazuje, že ptactvo bude hrát opět velmi důležitou roli. V tomto díle 

ptáci představují hrozbu a pomstu pro lidi, kteří berou přírodu jako samozřejmost a 

zneužívají ji. 

V jedné z nejznámějších básních romantického básníka Allana Edgara Poeho  

(1809–1849) s názvem „Havran“ černý pták opět nese symbol temného pocitu a to 

konkrétně zármutek vypravěče, který v sobě nese kvůli smrti jeho lásky Lenore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Winter Landscape with a Bird Trap. Pieter Bruegel [online]. 2021 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.pieterbruegel.org/winter-landscape-with-a-bird-trap/ 

Obrázek 10: Pieter Bruegel, Winter Landscape with a Bird 
Trap, 1565 
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Obrázek 11: Alfred Hitchcock, úryvek z filmu Birds, 1963 

 

Obrázek 12: Alfred Hitchcock, úryvek z filmu Psycho, 1960 
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3 PTÁK VE FOTOGRAFII 

Tato kapitola bude tvořit hlavní část bakalářské práce. Budu se zde zaměřovat na 

fotografické zobrazování ptáků. Od náhodně se vyfotografovaného ptáka, který se před 

objektivem jen mihne, přes fotografie ptáků pro biologické nebo vědecké účely až po 

výtvarné fotografické soubory, ve kterých autoři ptáky používají k vyjádření hlubokých 

pocitů nebo myšlenek. 

3.1 První fotografie s motivem ptáka 

Mezi 50. a 80. léty 19. století dva vynálezci, Eadweard Muybridge (1830–1904) a 

Etienne-Jules Marey (1830–1904) používali fotografii ke studiu pohybu lidí a zvířat. 

Z tohoto důvodu je ptáci fascinovali v letu, kdy se je snažili zachytit v několika fázích 

pohybu skrze jeden snímek, a to se jim také povedlo. Díky nim známe pojem 

„chronofotografie”, což je druh fotografie, který se zabývá zachycením rychlých pohybů. 

První fotografie, na kterých se tedy pták objevuje, je s největší pravděpodobností jejich dílo. 

Jejich vztah k fotografii je ale spíše vědecký a technický než umělecký. 11 

 Na fotografie zvířat se pak začali v 90. letech 19. století soustředit bratři Richard 

(1862–1928) a Cherry Keartonovi (1871–1940), kteří jsou často považováni za nejstarší 

fotografy divoké přírody na světě. První fotografii ptačího hnízda s vejci pořídili v roce 1892. 

To je přivedlo k vytvoření vůbec první přírodovědecké knihy s názvem „Britská ptačí 

hnízda: jak, kde a kdy je najít a identifikovat, která byla doprovázená fotografiemi“. 12 

Je nutné zdůraznit to, že v tehdejší době bylo fotografování zvířat v divoké přírodě 

opravdu velmi náročné a dobrodružné vzhledem k tomu, že fotografové neměli tak 

dokonalou techniku, jako máme my v dnešní době.  

 

 

 
11 Making Modernism: Muybridge and Marey. Photoworks [online]. 2010 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 

https://photoworks.org.uk/making-modernism-muybridge-marey/ 

12 Richard and Cherry Kearton – Two Wildlife Photography Pioneers, Baby Birds And One Stuffed Ox. 

Flashbak [online]. 2020 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://flashbak.com/richard-and-cherry-kearton-two-

wildlife-photography-pioneers-baby-birds-and-one-stuffed-ox-434939/ 
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„Hodiny v kuse jsme leželi ve vlhkém vřesu, ušlapali jsme mnoho 
úmorných mil ve tmě a trávili noci pod širým nebem na osamělých 

ostrovech... snášeli jsme mučivá bodnutí hmyzem, celé dny a dny jsme 
společně čekali na jeden obrázek. a málem se utopil, doslova i obrazně“ 

– Richard Kearton13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
13Richard and Cherry Kearton – Two Wildlife Photography Pioneers, Baby Birds And One Stuffed Ox. 

Flashbak [online]. 2020 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://flashbak.com/richard-and-cherry-kearton-two-

wildlife-photography-pioneers-baby-birds-and-one-stuffed-ox-434939/ 

 

Obrázek 13: Eadweard J. Muybridge, Cockatoo Flying, 1884–1886 

 

Obrázek 14: Richard and Cherry Kearton, Tree Pipit Feeding Young 
Cuckoo, c. 1890 
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3.2 Pták v přírodovědecké fotografii 

Již v minulé kapitole jsem naznačila, že zájem o fotografování ptáků byl zpočátku 

především pro vědecké účely, kdy se přírodovědci snažili zachytit realistickou podobu 

různého ptactva. Tento typ fotografií jednoduše sloužil k tomu, aby si obyčejný člověk mohl 

prohlédnout všelijaké druhy zvířat, se kterými by se v běžném životě vůbec nesetkal.  

Když si obecně člověk představí fotografii ptáka, tak se mu možná automaticky vybaví 

nějaká ostrá a dokonalá fotografie, která přesně zachycuje všechny detaily ptačího peří a na 

kterou možná člověk narazil v nějaké přírodovědné knize, v atlase ptáků, nebo v různých 

magazínech jako je National Geographic. Tímto druhem fotografie se ve své práci nechci 

nijak podrobně zaobírat, ale je nutné podotknout, že i toto je široký žánr ptačí fotografie, 

který je potřeba aspoň v krátkosti představit.  

Pro tento fotografický žánr je velmi žádoucí vlastnit kvalitní technické vybavení. 

Úkolem fotografa je totiž získat co nejbližší záběr zvířete. K tomuto typu fotografování je 

vhodné použít teleobjektivy s co nejdelší ohniskovou vzdáleností, která umožňuje se 

k danému zvířeti skrze fotoaparát maximálně přiblížit.  

Tento typ fotografií bývá často oceňován v různých fotografických soutěže jako je 

například World Press Photo, Wildlife Photographer of the Year nebo dokonce soutěž Bird 

Photographer of the Year, která se zaměřuje čistě na ptactvo. Tato konkrétní soutěž se 

dokonce dělí na různé podkategorie jako je ptačí portrét, pták v krajině, důraz na detail, ptáci 

v letu a mnoho dalších. Aby měl fotograf šanci uspět v těchto soutěžích, měl by si všimnout 

pár základních parametrů, které vítězné snímky vždy obsahují. V první řadě je důležité 

vyfotografovat vizuálně atraktivního ptáka, a to nejlépe nějakého exotického, se kterým se 

běžně nesetkáváme a který má pestré zbarvení. Rozmanité barvy na fotografiích hrají 

důležitou roli. Další důležitou vlastností je technická kvalita fotografie – ta by měla být 

špičková, protože rozmazané fotografie většinou nebývají doceněny.  Největší důraz se 

pravděpodobně klade na moment, který byl fotografem zachycen. Ten by měl na diváka 

působit tak, že je opravdu jedinečný a nezopakovatelný. Mnohem zajímavěji bude jistě 

působit například snímek ptáka, který zrovna loví potravu a je zachycen v dramatické chvíli 

než pták sedící na větvi. 

V poslední řadě bych ráda zmínila i zajímavý fenomén dnešní doby a tím jsou 

internetové platformy, na kterých můžeme najít skupiny lidí, které spojuje právě zájem o 

fotografování a poznávání ptactva. Já sama jsem našla několik facebookových skupin, ve 
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kterých mezi sebou lidé sdílí své vlastnoručně pořízená fotografie ptáků, ze kterých mají 

radost a na které jsou pyšní nebo také skupiny, kde se mohou poradit nebo si sdělit informace 

ohledně druhů či výskytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Jake Massey, untitled, 2020 
 

 

Obrázek 16: Jonsung Ryu, Birds of Australia for National Geographic, 
2017 
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Obrázek 17: Andrew Gosler, Atlas ptáků světa, 
1994 

 

Obrázek 18: Kevin Morgans (The Bird Photographer of the Year 2021), My 
Summer With Puffins, 2021 
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Obrázek 19a, Obrázek 19b: Facebook, skupina Ptačí Poradna, 2022 
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Se zajímavým fotografickým přístupem, který se pohybuje na hranici přírodovědecké 

a umělecké fotografie, přišel britský experimentální fotograf Stephen Gill (*1971). Autor si 

pro svůj soubor našel ideální prostředí v odlehlé krajině, kde do země zatloukl dřevěný sloup, 

který měl přilákat pozornost různých opeřenců. Nedaleko něj nainstaloval fotopast, která 

reagovala na pohyb a snímala zvířata, která se kolem pohybovala. Díky tomuto 

nenápadnému přístroji se k živočichům dostal tak blízko, jak by nikdy v běžné přírodě nebyl 

schopen, protože by je hned vylekal. I přestože fotopast snímá stále jedno místo, vznikají 

naprosto jedinečné snímky, které se odlišuje jak ročním obdobím, tak také různými typy 

situací s různými druhy ptáků.  Norský spisovatel Karl Ove Knausgård o souboru napsal, že 

na fotografiích není možné nalézt sebemenší monotónnost, protože žádný ze zaznamenaných 

momentů se už nikdy opakovat nebude.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 GILL, Stephen a Karl Ove KNAUSGÅRD. The Pillar. Nobody Books, 2019. ISBN 9198523309. 

Obrázek 20: Stephen Gill, The Pillar, 2015–2019 
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3.3 Nezáměrně fotografovaný pták  

V této kapitole se budu soustředit na fotografické soubory, kde se ptáci vyskytují spíše 

jako náhoda než záměr. Autoři se nezabývají přímo fotografováním ptáků, i přesto však hrají 

velmi důležitou roli v jejich tvorbě.   

Drůběž a další domácí ptactvo můžeme často postřehnout na fotografiích českého 

fotografa Jindřicha Štreita (*1946), který se věnuje dokumentování každodenního života 

na vesnici. K takovému životnímu stylu bezesporu patří chování hospodářských zvířat, takže 

není divu, že při focení lidí na dědině se na fotografie kromě lidí dostanou například slepice 

nebo husy, které si volně pobíhají po dvorku nebo zahradě. V jeho souborech se ptáci 

objevují v závislosti na daném prostředí, jemuž dodávají autenticitu a pomáhají dotvářet 

celkovou atmosféru snímků.  

Štreitova známá fotografie z vesnického pohřbu, kde se v popředí objevují kachny, 

vznikla ve Těchanově na Bruntálsku v roce 1965.15 Pohřby bývají v malých vesničkách 

poměrně významnou a smutnou události, a to z toho důvodu, že se obvykle na dědině všichni 

obyvatelé důvěrně znají, a tak úmrtí prožívá celá obec. Kačeny ale do fotografie přináší 

jakýsi humorný element a celou situaci odlehčují. I z vizuálního hlediska by se dalo říct, že 

temnou černou fotku obohacují o bílou barvu, která přináší naději a nový začátek. Světlé 

kachny a lidé v černých oblecích na smutečním obřadě mezi sebou vytvářejí velký kontrast 

a paradoxem je i to, že se kříží směry, kam dav kačen a smuteční obřad míří.  

Druhá ukázková fotografie byla pořízena v Nákle v roce 1980 a zobrazuje místního 

faráře, jak krmí své slepičky na dvorku.16 Vypadá to docela zvláštně a neobvykle vidět faráře 

mimo jeho přirozené prostředí kostela, a ještě při takové banální činnosti. Zároveň to však 

působí dojemně. Muž vypadá téměř jako by se před slepicemi modlil a jde z něj cítit i jeho 

blízký vztah ke svým hospodářským zvířatům, i přestože se jedná o pouhé slepice nikoli o 

žádného chlupatého mazlíčka. 

 

 

 
15 BAĎURA, Jaroslav. Pohřeb s kačenami: Fotografie, která začala velký příběh. Patriot Magazin [online]. 
2020 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.patriotmagazin.cz/pohreb-s-kacenami-foto-jindrich-streit-
fotografie-ktera-zacala-velky-pribeh 
 
16 BAĎURA, Jaroslav. Pan farář Kulavík: Víra v socialistické kleci. Patriot Magazin [online]. 2016 [cit. 
2022-05-11]. Dostupné z: https://www.patriotmagazin.cz/pohreb-s-kacenami-foto-jindrich-streit-fotografie-
ktera-zacala-velky-pribeh 
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Obrázek 21: Jindřich Štreit, Pohřeb s Kačenami, 1965 
 

Obrázek 22: Jindřich Štreit, Pan Farář Kulavík, 1980 
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Dalším českým dokumentaristou, u kterého se objevuje pták, je Josef Koudelka 

(*1938). Na jeho fotografiích je pták typickou součástí krajinného celku, která pro něj 

představuje přirozené prostředí, ve kterém žije. Zvířata ve volné přírodě mohou 

symbolizovat určitou svobodu a nezávislost na rozdíl od domácích zvířat, které jsme viděli 

například na Štreitových fotografiích z dědiny, kde jsou zvířata zavřená a je jim tato volnost 

odepřena.  

Když si vezmeme jako příklad jeho fotografii letících racků, tak zde je to evidentní. 

Každý z nás si asi někdy přál být jako pták – roztáhnout křídla a odletět kamkoliv jen budeme 

chtít. Proto je letící pták s roztaženými křídly symbolem absolutní svobody. Moře, nad 

kterým racci plachtí, může také podporovat tento dojem volnosti, protože oceán sám o sobě 

v nás evokuje pocit nekonečnosti. Na této konkrétní fotografii můžeme ještě postřehnout 

neobvyklou blízkost ptáka u objektivu, díky čemuž můžeme zkoumat jeho obličej a mimiku. 

Už pro nás není jen abstraktní šmouhou, co se mihne někde na nebi, ale začíná být konkrétní 

osobnost s opravdovou povahou a vlastnostmi. Z jeho výrazu jde dokonce cítit jakási zlost – 

jako by se na fotografa hněval, že si ho dovolil vyfotit z takové blízky. Nebo jde možná o 

výraz překvapení, kdy racek nechápe, co se děje a co po něm tato lidská bytost chce.  

S velkou pravděpodobností se autor silně ztotožňoval s různými toulavými zvířaty 

nebo poletujícími racky vzhledem k tomu, že sám emigroval a opustil svůj domov. Josef 

Koudelka je navíc člověk, který celý svůj život procestoval a nikdy nezůstával na jednom 

místě moc dlouho. 17 

Dalo by se říct, že Koudelka sám o sobě je vlastně takovým toulavým psem nebo 

svobodným ptákem, který si jen tak létá a je sám sobě pánem, na nikoho a na nic se neváže.  

„Když máš možnost být svobodný, nebuď otrokem, buď svobodný“ 

„Domov nosíš v sobě domov je tam, kde jseš“ 

Josef Koudelka, Deníky, 202118 

  

 

 

 
17 KOUDELKA, Josef. Deníky. Praha: Torst, 2021. ISBN 978-80-7215-690-0. 
18 tamtéž 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Josef Koudelka, Scotland, 1977 
 

 

Obrázek 24: Josef Koudelka, Exily, 1988 
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Pták ve fotografii může také nést negativní význam jako v souborech od anglického 

dokumentaristu a fotožurnalistu Martina Parra (*1952).19 Pro tohoto fotografa jsou typické 

barevné humorné snímky, které často nesou prvky kritiky dnešní společnosti. V jeho 

souborech se často objevují městští holubi, kterým se také říká „okřídlené krysy”. Stejně 

jako krysy jsou považováni za špinavá zvířata, která se živí zbytky jídel kolem popelnic a 

odpadků. Na fotografiích jsou zobrazování v humorných momentech, kdy obtěžují lidi 

například tím, že se pokoušejí jim ukrást jídlo. Mnoho Parrových fotografických kolekcí 

vzniklo na plážích u vody, kde jsou holubi nahrazeni racky. Již zmíněný Koudelka také 

zachycoval racky, ale v jeho fotografiích jsou prezentováni spíše v pozitivním smyslu jako 

nezávislá a svobodná zvířata. Martin Parr se naopak zaměřoval na jejich ochočenou podobu, 

která se v lidské společnosti běžně pohybuje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 PARR, Martin. CV. Martin Parr [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.martinparr.com/cv/ 

Obrázek 25: Martin Parr, Italy, 2005 
 

 

Obrázek 26: Martin Parr, Seagulls Eating Chips, West 
Bay 1996 
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3.4 Pták jako hlavní hrdina 

V této kapitole bych ráda představila fotografy, kteří se ve svých fotografických 

kolekcích zaměřují přímo na ptactvo a jejich život. Nepovažují je za pouhou náhodu, která 

jim proletí před objektivy a kterou neplánovaně zachytí. V jejich dílech ptáci vystupují jako 

hlavní hrdinové. 

3.4.1 Pták jako téma v dokumentárních souborech 

Holandský fotograf Jasper Doest (*1979), který mimo jiné vystudoval ekologii, se 

snaží zkoumat vztah mezi lidmi a přírodou. Jedno z jeho hlavních fotografických témat jsou 

právě ptáci. Autor se nesoustředí pouze na jeden druh a ani na jedno prostředí, ve kterém se 

ptactvo vyskytuje. V tomto ohledu má jeho tvorba opravdu široký záběr a z jeho souborů je 

znát, že ptáci jsou jeho celoživotní téma.  

Ve svém projektu s názvem „Pandemic Pigeons” dokumentuje život holubího páru, 

který se během pandemie covidu–19 usadil u něho v bytě. Fotografie působí dost humorně 

a je až neuvěřitelné, jak se původně divoký holub skalní proměnil do tohoto typu holuba 

domácího, který z vás necítí žádný respekt a beze strachu vám vleze až do kuchyně, kde si s 

klidem pojídá vaše potraviny. Dalo by se říct, že se pomalu stává dalším členem lidské 

domácnosti. 20 

 

 

                            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20 2021 Photo Contest, Nature, 1st Prize: Pandemic Pigeons—A Love Story by Jasper Doest. World Press 
Photo [online]. 2021 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.worldpressphoto.org/collection/photo-
contest/2021/jasper-doest/1 
 

Obrázek 27: Jasper Doest, Pandemic Pigeons, 2020 
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Obrázek 28a, Obrázek 28b: Jasper Doest, Pandemic Pigeons, 2020 
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Svým stylem a přístupem se Doestovi podobá belgický umělec Frederik Buyckx 

(*1984), u kterého najdeme hned několik souborů, ve kterém se ptactvo objevuje. Počínaje 

projektem „Pigeon Racing”, který se zabývá dokumentováním holubích závodů a životního 

stylu holubářů, jak už nám napovídá sám název. 21 

Holubářství dosáhlo velké popularity právě v Belgii v polovině 19. století, takže není 

divu, že toto téma bylo belgickému autorovi blízké.22 Jedná se o staré hobby, které se ze 

světa pomalu vytrácí a mnoho lidí o tomto koníčku nemá ani ponětí. O to důležitější je 

zachycení této zajímavé záliby.  

V kolekci fotografií se objevují snímky ze závodů, detaily samotných holubů, ale i 

portréty holubářů. Jasper Doest holuby zobrazoval spíše žertovně – jako pouliční zvěř, která 

se pokouší nenápadně infiltrovat do lidského prostředí. Frederik Buyckx naopak holuby 

vyzdvihuje a znázorňuje je jako šampiony, kteří vyhrávají lidem různé ceny a poháry. Z jeho 

fotografií jde cítit i to, že majitelé závodních holubů je považují za své miláčky a za něco, 

na co jsou pyšní a čím se chlubí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Pigeon Racing. Britannica [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.britannica.com/sports/pigeon-racing 
 
22 BUYCKX, Frederik. Pigeon Racing. Frederik Buyckx [online]. 2009 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.frederikbuyckx.com/assignments/pigeon-racing 
 

Obrázek 29: Frederik Buyckx, Pigeon Racing, nedatováno 
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Obrázek 30a, Obrázek 30b: Frederik Buyckx, Pigeon Racing, 
nedatováno 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 35 
 

Fascinující je, že oba nafotili projekt, který se vzájemně velmi podobá jak vizuálem, 

tak i tematicky. Soubor holandského autora se nazývá „Meet Bob”. Zachycuje v něm život 

divokého plameňáka, který se zraní, když omylem vletí do hotelového pokoje. Zachrání ho 

místní veterinářka Odette, která se o něj začne starat a později si ho i nechá, protože by kvůli 

svým zraněním nebyl schopný přežít v přírodě. Fotografie zachycují intimní vztah mezi 

člověkem a zvířetem, které je sice divoké, ale zvykne si na život mezi lidmi a podle snímků 

to vypadá tak, že si toto nezvyklé soužití i užívá. 23 

Belgický fotograf prožil podobný příběh, a to na vlastní kůži. To je asi největší rozdíl 

mezi těmito fotografickými cykly, protože předešlý autor pouze zaznamenával příběh 

někoho jiného, kdežto Frederik to sám prožíval. V jeho snímcích můžeme vnímat osobnější 

přístup k fotografovanému tvorovi. Jeho příhoda začíná tím, že se ujal zraněného káčátka, 

které nebylo schopné normálně létat. Postupem času ho začal ho považovat za svého 

domácího mazlíčka. Taktéž dokumentoval jeho začlenění do lidského života a z toho vznikla 

fotografická kolekce s názvem „Xavier”. Snímky působí opravdu dojemně a velmi tomu 

napomáhá roztomilý dopis určený malému kachňátku, který má zveřejněný na svých 

webových stránkách jako popis projektu. 24 

„Milý Xaviere, 

Když jsi byl malý a zjistil jsem, že ti chybí půlka pravého křídla, 
přemýšlel jsem, jestli někdy budeš schopen létat rovně, nebo jen v 

kruzích. Víš, jako fotograf mám velmi omezené znalosti o postižených 
ptácích. 

Ale kvůli tvé neúplnosti se mi líbíš ještě víc. 

Omlouvám se za ty chvíle, kdy jsem se na tebe zlobil, že jsi pokaždé snědl 
všechny moje rostliny, kakal na mé terase nebo se mi kousal do prstů. 

Protože vše, co si teď pamatuji, jsou všechny ty skvělé chvíle, které jsme 
spolu strávili během čtyřiceti nádherných dní; procházky, plavání, 
mazlení, sledování televize, podřimování, jízda na kole a užívání si 

krásných západů slunce. 

Nakonec bylo naše přátelství příliš krátké na to, abychom se mohli dívat, 
jak se z tebe stává úplná opeřená husa. Kdybys už byl úplně dospělý, 

když ta liška v noci přišla, alespoň bys měl možnost odletět. Rovně, nebo 
v kruzích. ” 

 
23 Meet Bob. Indiegogo [online]. 2021 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.indiegogo.com/projects/meet-bob#/ 
 
24 BUYCKX, Frederik. Xavier. Frederik Buyckx [online]. 2020 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.frederikbuyckx.com/personal-work/xavier 
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Tvorba dvou umělců se tedy velmi prolíná příběhově i tematicky. Často se na 

snímcích objevují podobné situace, kdy je pták zachycen v lidském prostředí a chová se jako 

člověk nebo například při venčení jako by byl pes nebo kterýkoli jiný domácí mazlíček. 

Čeho si ale můžeme taktéž všimnout, je vizuální podobnost. Oba kladou důraz na barvu ve 

fotografii a výrazné světlo. Ve fotografickém celku o plameňákovi to nebylo vůbec těžké, 

protože tento tvor sám o sobě nosí peří překrásné barvy, které dodává záběrům pestrost. U 

malého káčete to muselo být s barevností trochu náročnější, ale autor to zase doháněl 

čarovnou světelnou atmosférou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31a, Obrázek 31b: Jasper Doest, Meet Bob, 2019 
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Obrázek 32a, Obrázek 32b, Obrázek 32c: Frederik 
Buyckx, Xavier, 2020 
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3.4.2 Pták ve výtvarné fotografii 

V této kapitole se budu věnovat fotografickým souborům, které jsou více výtvarně 

zaměřené a budu probírat vícero jednotlivých žánrů fotografie, které sem spadají. 

První fotograf, který rozhodně stojí za zmínku, je španělský umělec Xavi Bou 

(*1979), který se proslavil svým projektem „Ornitographies”. Bezesporu se zde inspiroval 

fotografy Eadweard Muybridge a Etienne-Jules Marey, kteří používali fotografii ke studiu 

pohybu lidí a zvířat a jejich snímky byly jedny z prvních, kde se pták objevil. V tomto 

fotografickém souboru se taktéž soustředí na létající ptáky. Své fascinující snímky vytváří 

tak, že pořídí několik fotografií během jedné sekundy a pak je v postprocesu skládá 

dohromady. Vůbec mu však nejde o technickou dokonalost a vědecký přístup, tak jako šlo 

předešlým autorům, kteří se snažili ptáka dokonale zachytit tak, aby vynikla struktura peří 

nebo sklon křídel. Xavi svým přístupem vytváří úplně nové tvary, které ani ptáky vlastně na 

první pohled nepřipomínají. Dalo by se říct, že fotograficky zaznamenává dráhu letu, která 

působí tak abstraktně, že divákovi může připomínat ladné tahy štětce na plátně. Koho by 

napadlo, že zrovna ptačí let může vytvářet tak překrásné abstraktní „malby”.25 

 

 

 
25 BOU, Xavi. Ornitographies. Xavi Bou [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.xavibou.com/about-ornithographies/ 
 

Obrázek 33: Xavi Bou, Ornitographies, 2014–2022 
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Fotograf, který už se k ptákům přibližuje trochu více a svérázně zachycuje jejich bytí, 

je Masahisa Fukase (1934–2012). Jde o japonského autora, který se soustředil několik let 

na fotografování havranů a vran. Narozdíl od předešlého fotografa, Fukase aktivně 

vyhledával prostředí, ve kterém se ptáci vyskytují. Většinou šlo o odlehlá místa, kde se příliš 

lidská existence nepohybovala. Proto možná svou publikaci pojmenoval „The solitude of 

ravens” – v českém jazyce „Samota havranů”. Tento soubor se také lišil subjektivním 

pojetím autora, které jsme v minulé kolekci cítit nemohli, protože šlo o realistické zachycení 

s pomocí fotopasti, kde byl záběr snímku předem daný. Tato ponurá série začala vznikat 

krátce po jeho rozvodu, kdy se vracel do svého rodné krajiny Hokkaido a zahlédl hejna ptáků 

z vlaku. Fotograf do svých snímků vkládal kus sebe skrze své pocity a nálady, které v daném 

časovém období prožíval. Časem se dokonce začal s tímto ptačím druhem ztotožňovat, jak 

si také zapsal do svého osobního deníku.26 Přišel s velmi originálním pocitovým a 

impresionistickým druhem dokumentární fotografie, kde mu jde spíše o zachycení výstižné 

atmosféry než o technickou dokonalost. Jeho černobílé snímky jsou často záměrně 

podexponované, a tudíž i velmi zrnité, ale díky tomu působí temně a strašidelně. 

Podobný fotografický přístup má i latinskoamerická fotografka Graciela Iturbide 

(*1942). Věnuje se sice dokumentární fotografii, ale přidává do ní svůj osobitý lyrický styl. 

K fotografování ptáků se dostala skrze svůj soubor o smrti, kdy se připletla k fotografování 

pohřbu malého novorozeného miminka. Šlo o velice silný zážitek, kdy se cítila jako by ji 

sama smrt navštívila, aby ji varovala a odradila od její zvláštní terapie, kdy navštěvovala a 

fotografovala hřbitovy, což pro ni bylo často velmi bolestivé a psychicky náročné. V tento 

moment se vzneslo do vzduchu hejno ptáků a autorka ho vyfotografovala, jak se vznáší na 

nebi. Touto fotografií odstartovala fotografickou sérii „Pajáros”. V rozhovoru pro Financial 

Times Magazine řekla: „Přemýšlela jsem, jestli se mi to nezdá, ale byla to realita. Od té 

doby jsem místo hřbitovů začala fotit ptáky – létající ptáky, protože představovali svobodu. 

Fotografování těchto snímků mě vysvobodilo z mého utrpení.“ 27 

 
26 O'HAGAN, Sean. Ravens by Masahisa Fukase review: a must for any serious photobook buff. The 
Guardian [online]. 2017 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/books/2017/may/30/ravens-masahisa-fukase-review-are-celebrated-photo-book 
 
27 BASCIANO, Oliver. Graciela Iturbide on grief, joy and the power of birds. Financial Times [online]. 2022 
[cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/47fb2801-dcb7-4c49-b1b7-3299c6169cbb 
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Obrázek 34a, Obrázek 34b, Obrázek 34c: Masahisa Fukase, 
The Solitude of Ravens, 1976–1982 
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 Obrázek 35a, Obrázek 35b, Obrázek 35c: Graciela 
Iturbide, Pajáros, 1978–1991 
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Pomalu se dostáváme k autorům, kteří ptáky fotografují z velmi malé vzdálenosti a 

věnují se tak portrétu. U všech fotografů sice nejde o zachycení duše nebo povahy ptáka, 

ale o především o to, že se k nim dostávají velmi blízko, čímž nám umožňují proniknout do 

jejich osobního prostoru, kam se normální člověk, co nechová žádné ptactvo, téměř nikdy 

nedostane. 

V některých fotografických souborech se setkáme s motivem opakování a sériovostí 

neboli typologií, která bude hrát důležitou roli v celkovém dojmu a poselství různých děl. 

Může jít například o fotografování stejného motivu stále dokola v jiných situacích nebo 

naopak fotografování jiných motivů, ale stále na stejném místě a ze stejného pohledu. 

Portétům Kura domácího se věnoval slovenský umělec Tomáš Agat Błoński 

(*1975).  K fotografování slepic použil zajímavou techniku, a to velkoformátovou kameru. 

Fotografický celek se nazývá „My jsme”. Technika i vizuál fotografií vypadá docela běžně. 

Autor použil černobílý film, bílé pozadí a přirozené svícení. Nevšední samozřejmě byli 

modelové, které si k fotografování zajistil. Dost možná se rozhodl právě pro kura domácího, 

protože ho lidstvo často vnímá jako jednoduchého živočicha, který slouží jen pro snášení 

vajec a pro maso. Błoński chtěl pravděpodobně upozornit na to, že i takový tvor může mít 

specifickou povahu stejně jako lidé. Z tohoto důvodu jim přidělil lidská jména – Kubuś, 

Kuka, Grażyna, Dorota, Basi a Helena.28 Na fotografiích se každá slepice chová a tváří 

odlišně, takže pokud bylo autorovým záměrem poukázat na jedinečnost každého zvířete, tak 

se mu to povedlo. Ze snímků je také zřejmé, že slepice neumí nebo neví, že mají pózovat 

nebo se nějak tvářit, takže výsledkem je zachycení neopakovatelného a jedinečného 

momentu. 

Autor vystavoval portréty kura v nadlidských velikostech, takže působily až 

monstrózně, ale zároveň měli diváci možnost si prohlédnout každý detail slepičího obličeje, 

na který se pravděpodobně nikdy v životě nezaměřili.  

 

 
28 Portrétoval aj sliepky. My Nitra [online]. 2006 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://mynitra.sme.sk/c/4739635/portretoval-aj-sliepky.html 
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Obrázek 37: Tomáš Agat 
Błoński, Helena (ze souboru My 

Jesteśmy), 2001 
 

Obrázek 38: Tomáš Agat 
Błoński, Grażyna (ze souboru 

My Jesteśmy), 2001 

 

Obrázek 36: Tomáš Agat Błoński, výstava v Galerii Camelot, 2007 
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Zcela opačný záměr měl maďarský umělec Daniel Szalai (*1991), který fotografoval 

speciálně vyšlechtěné plemeno bílé slepice s názvem „Novogen”. Na první pohled se mohou 

fotografie zdát vizuálně podobné už jen kvůli tomu, že oba výtvarníci fotografovali stejný 

druh ptáka. Další podobností je úhel portrétovaného zvířete – buď frontální nebo z profilu a 

také jednolité pozadí.  

Fotograf pořídil 168 snímků jednotlivých ptáků a vytvořil jakousi typologickou síť 

portrétů. Když se na první pohled podíváme na všechny portréty vedle sebe, tak nás ani 

nenapadne, že na každé fotografii je jiný pták, protože vypadají téměř identicky. V tomto 

fotografickém projektu jde o to, že drůbež je přešlechtěna a uměle udržovaná při životě v 

nepřirozených chovných halách a laboratořích. Z toho vyplývá, že jakákoli individualita 

jednotlivců je naprosto potlačena, a to chtěl také fotograf zdůraznit. Ke zvířatům v tomto 

případě chovatelé nepřistupují jako k živým tvorům, ale jako k produktům. Autor si na farmu 

donesl modré pozadí, protože působí dost artificiálně vzhledem k tomu, že v přírodě se 

kromě podoby vody běžně nevyskytuje. „Spojil jsem tečky dohromady a pomyslel jsem si: 

Dobře, jsou to produkty, a pojďme tato zvířata zobrazit jako produkty, a tak jsem vytvořil 

tyto obrázky jako z balení,“ vysvětlil Szalai při rozhovoru pro fotografický magazín Lens 

Culture. "Myslím, že to může být stejně provokativní, jako kdybych se měl skutečně soustředit 

na jejich utrpení." 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 WRIGHT, Sophie. Novogen. Lens Culture [online]. 2006 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.lensculture.com/articles/daniel-szalai-novogen 
 

Obrázek 39: Daniel Szalai, Novogen, 2017–2018 
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Člověk, který byl odjakživa fascinován ptactvem, je Andrew Garn (*1957) – rodilý 

Newyorčan, který vyrostl obklopen všudypřítomnými městskými holuby. Již více než deset 

let dokumentuje celé jejich spektrum vývoje od čerstvě vylíhlých písklat až po plnohodnotné 

dospělé. I přestože jsou holubi ve městě považováni za špinavé a odpudivé tvory, Andrew 

si stojí si za svým názorem, že holuby jsou nádherná stvoření, která by měla být obdivována. 

Obzvlášť ho fascinuje jejich rozmanitost. Jak dokáže být každý jinak zbarvený nebo jak 

může mít jiný tvar zobáku či jinou barvu očí. Protože si fotograf vybírá pouliční zvířata, tak 

bohužel nemá šanci je fotografovat v uzavřeném ateliéru. S tím si ale neláme hlavu a svůj 

„ateliér” si nosí do města na lokace, kde se holubi často vyskytují. Stačí mu černé pozadí, 

studiová světla a fotoaparát. Garnovy krásné portréty holubů nedávno vyšly ve fotografické 

publikaci s názvem „The New York Pigeon: Behind the Feathers”. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 BOURTON, Lucy. Andrew Garn's brilliant photographs of pigeons, the "gateway drug to nature" for city 
dwellers. It's Nice That [online]. 2018 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.itsnicethat.com/articles/andrew-garn-the-new-york-pigeon-photography-040518 
 

Obrázek 40a, Obrázek 40b, Obrázek 40c: Andrew 
Garn, The New York Pigeon, 2018 
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 Co se týče holubů, tak bych ráda zmínila zajímavý fenomén, kterým je holubí 

fotografie, zachycována přímo během letu ptáka. S touto metodou experimentoval v první 

polovině 20. století německý lékárník Julius Neubronner (1852–1932). Zpočátku poštovní 

holubi používal k přijímání lékařských receptů a distribuci medikamentů. Poté propojil svou 

práci se svým hobby a tím bylo fotografování. S pomocí hodináře zhotovil miniaturní 

fotoaparát, který ptákům připevňoval na prsa holubů. Postupně je trénoval létat se závažím, 

aby byli posléze schopni ho unést. 31 

 Tato metoda byla později využita dokonce v první světové válce, protože se ukázalo, 

že snímky od ptáků byly přínosnější vzhledem k tomu, že byly fotografovány z menší výšky 

než například fotografie z letadla či balónu. Navíc působili nenápadně a nijak je neplašil 

hluk bitevní vřavy. 32 

 Na konkrétních krajinách z ptačího pohledu se mnohdy objevují i samotná křídla 

holubů, takže by se dalo říct, že jde i o zvláštní typ autoportrétu ptáka, který s fotoaparátem 

lítá.  

 

 

 

 

 
31 LÁB, Filip. Postdigitální fotografie. Praha: Karolinum, 2021. Vizuální kultura. ISBN 978-80-246-4760-9. 
 
32 tamtéž 

Obrázek 41: Julius Neubronner, Zámecký hotel Friedrichshof u Kronbergu, c.1908 
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Jakýsi typ portrétu by mohl být i soubor slovenského fotografa Jána Šipöcza 

(*1983), který fotografoval labutě. Nejde ale o typický portrét, ve kterém se objevuje obličej 

či hlava labutě. Jeho fotografickou sérií reaguje na skutečnost, že každý amatérský fotograf 

v Praze má tendenci fotografovat portréty labutí, a to nejlépe s Karlovým mostem nebo s 

Hradčany v pozadí. Labutě díky svému bílému peří představují symbol krásy, čistoty, 

harmonie a ladnosti. Z tohoto krásného ptáka se v každodenním životě stává lehký kýč, 

představme si například marcipánovou labuť na vrcholku dortu nebo motiv labutě jako 

tetování. Ján si je tohoto kýče vědom a nechtěl by labutě fotografovat jako každý druhý 

člověk.33 I přesto ho ale tito ladní tvorové velmi přitahují, tak se rozhodl je fotografovat 

velmi nevšedně. Vyčkával na chvíle, kdy se labuť potopí hlavou dolů, protože se snaží ulovit 

si nějakou potravu. Přesně v tomto okamžiku vodního ptáka zachytil. Stejným způsobem 

vyfotografoval mnohem více labutí a poskládal z toho jakousi typologii. Sice fotografie příliš 

nevypovídají o jednotlivých labutích tak jako u většiny jiných portrétů, ale přesto bych 

soubor do této kategorie zařadila. Jako celek snímky působí opravdu zajímavě, protože jde 

o velice nevšední zachycení těchto tvorů. Stejně jako u projektu od Roni Horn na první 

pohled nejde poznat, že jde vlastně o ptáky. Z dálky fotografie vypadají dost abstraktně 

a připomínají kopečky smetanové šlehačky.  

 
33 ŠIPÖCZ, Ján. Swans. Ján Šipöcz [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.jansipocz.com/en/portfolio-detail.php?id=1 
 

Obrázek 42: Ján Šipöcz, Swans, 2011 
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Všestranná vizuální umělkyně Roni Horn (*1955), která se zabývá kresbou, 

sochařstvím a fotografií. Její díla bývají často nezařaditelné díky své unikátnosti. Autorka 

nikdy nechodí s přesným návodem, jak její práce chápat. Naopak se ráda snaží v divácích 

vzbuzovat zvědavost a chce je přimět k tomu, aby díla zkoumali a přemýšleli o nich. 34 

Ve fotografické kolekci „Bird” zkoumá vycpané ptačí druhy z Islandu. Na snímcích 

jsou vyobrazováni zezadu, takže není možné zahlédnout rysy jejich obličejů. Z dálky na 

první pohled bychom zřejmě ani nebyli schopni uhodnout, že jde o ptáky, natož abychom 

pochopili, že nejsou živí. Přesto působí minimalistické snímky velmi esteticky. Můžeme na 

nich zkoumat zajímavou strukturu opeřených ptačích těl a také pestrou paletu ptačích pírek. 

Snímky působí svým způsobem i dost humorně. Málokterý člověk se totiž během svého 

života zamyslí nad tím, jaké různé tvary hlav ptáci mají. Její fotografie vždy prezentuje v 

páru – jak ve své knižní publikaci, tak i v galerii. Jedná se o jeden z jejich typických způsobů 

práce, kdy vytváří téměř identické dvojice, které potom vystavuje dohromady. Jejím 

záměrem patrně bude přimět publikum k tomu, aby zkoumalo podobnosti nebo rozdíly dvou 

objektů nebo fotografií. O co autorka usiluje nemusí být vždy úplně jednoznačné, ale 

pravděpodobně jde o další hru, skrze kterou se v divákovi snaží podnítit zájem. Hravost 

nepochybně náleží k jejím typickým vlastnostem. Navíc cílem každého umělce je většinou 

to, aby si jeho výstavu zapamatovalo co nejvíce lidí, a aby o ní třeba i později přemýšlelo, 

což se fotografce bezpochyby daří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 LAVATTE, Shane. Review: “Bird” by Roni Horn. Shanelavatte tumblr [online]. 2009 [cit. 2022-05-11]. 
Dostupné z: https://shanelavalette.tumblr.com/post/94184993894/review-bird-by-roni-horn 
 
 

Obrázek 43: Roni Horn, Bird, exhibition in Taka Ishii 
Gallery - Tokio, 2022 

 

Obrázek 9a, Obrázek 44b, Obrázek 44c: Roni Horn, Bird, 
2008Obrázek 10: Roni Horn, Bird, exhibition in Taka Ishii 

Gallery - Tokio, 2022 
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Obrázek 44a, Obrázek 44b, Obrázek 44c: Roni Horn, Bird, 2008 
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Fenoménem mrtvých nebo vycpaných ptáků se zabývalo mnohem více autorů a 

jedním z nich je například současný italský fotograf Louis De Belle (*1992), který se svém 

souboru „Failed Dioramas“ soustředí na zátiší s vycpanými zvířaty. Na rozdíl od předešlé 

autorky plně přiznává, že jde o mrtvá zvířata, u kterých na první pohled poznáme, že jsou 

vycpaná, neboť jsou zasazeni do zcela nepřirozeného prostředí. Ve svém projektu se ale 

nezabývá žádnými etickými otázkami, například jestli je správné vycpávat zvířata. K ptákům 

naopak přistupuje už spíše jako k předmětům nežli ke tvorům, kteří kdysi žili.  

Fotografuje v milánském bytě jednoho sběratele, kde se neuspořádaně povalují různé 

lovecké trofeje a další sběratelské předměty. Autor fotografované předměty vůbec 

nepřesouval, protože je chtěl zachytit na jejich původním místě, kde přirozeně leží a vytváří 

tak velmi zajímavá zákoutí. Prostředí na fotografiích působí jako by šlo spíše o nějakou 

veterinární laboratoř než o byt, kde někdo reálně žije. 35 

 

 

 
35 DE BELLE, Louis. Failes Dioramas. Louis De Belle [online]. 2015 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
http://www.louisdebelle.com/failed-dioramas/ 
 

Obrázek 45a, Obrázek 45b: Louis de Belle, Failed Dioramas, 2015 
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 Otázkou života a smrti se zabývá americká fotografka Miranda Brandon (*1984), 

která dělá dobrovolníka v programu BirdSafe, který se snaží snížit nebezpečí pro migrující 

ptáky. Největší množství ptáků umírá právě během jarní migrace, kdy se ptáci ve městech 

přemisťují. Ve své fotografické kolekci s názvem „Impact“ se snaží upozornit na závažný 

problém, kdy ptáci umírají v důsledku nárazu do oken, protože si myslí, že odražený obraz 

je realita. Autorka se pro svou práci rozhodla sesbírat mrtvé ptáky z ulic, kteří kvůli nárazům 

umřeli a naaranžovat si je na fotografování. Ve finálních snímcích jsou zachyceny momenty 

nárazu, které jsou znát z pokroucených mrtvých těl nebohých zvířat. 36 

 Svůj projekt Miranda Brandon dokonce vystavovala a fotografie vytiskla do 

nadlidských velikostí, aby ještě zintenzivnila silný a nepříjemný pocit, který snímky v lidech 

vyvolávají. Díky velikosti také scény smrti působí velmi živě a drsně, takže svůj účel 

rozhodně splnily. 37 

 Další vizuální umělkyně, která má silný vztah ke zvířatům a zaobírá se jejich 

úmrtími, které způsobují lidské vymoženosti, se jmenuje Kellie Smith (*1989). Autorka ve 

svém artist statementu popisuje, že vyrůstala v obklopení různých zvířat a těžce nesla chvíle, 

kdy ji její věrní společníci opustili. Toto ji přimělo přemýšlet o poutech, které mohou mezi 

lidmi a zvířaty vznikat. Ve svém projektu „Undertaker“ se snaží o vyznání úcty zvířatům, 

která denně umírají na dálnicích, když se jen marně snaží přejít silnici. Autorka sbírá jejich 

mrtvá potlučená těla a odváží si je domů. Aby vyjádřila krásu jejich bytí, vytváří otisky jejich 

těl na světlocitlivých materiálech. Černobílé citlivé papíry reagují s biologickými složkami 

zvířecích těl a zachycují tak stopy jejich životů. Mnohdy je ještě obkládá různými květinami 

jako gesto úcty. 38 

 Na rozdíl od předešlé autorky, která se snažila v divácích vzbudit co nejvíce 

negativní pocity, její výstup působí velmi dojemně a krásně, protože jejím záměrem není 

ukázat krutost, nýbrž uctít zemřelého tvora.  

 

 
36 BRANDON, Miranda. Impact [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.mirandabrandon.com/impact.html 
 
37 WILLIAMS, Jim. Vivid photos showing bird-window collisions. StarTribune: Blog Wingnut [online]. 
2015 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: http://www.louisdebelle.com/failed-dioramas/ 
 
38 About Kellie Smith. Muybridgehorses [online]. 2018 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
http://muybridgeshorse.com/2018/09/13/kellie-smith/ 
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 Obrázek 46a, Obrázek 46b: Miranda Brandon, Impact, 2015 
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 Obrázek 47a, Obrázek 47b, Obrázek 47c: Kellie 
Smith, Undertaker, 2018 
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Nejblíže ze všech výše zmíněných umělců se k živým ptákům dostal německý 

fotograf Thomas Lohr (*1980). Thomas se ve své kariéře věnuje hlavně žánru fashion 

photography. Možná se to zdá neobvyklé a člověk by se zamyslel nad tím, jak se dostane 

fashion fotograf k ptákům. Odpověď je však poměrně jednoduchá a pochopitelná. V tomto 

fotografickém žánru se umělec musí soustředit na to, aby správně nasvítil a zachytil modela 

a jeho outfit. Oblečení bývá často jedna z nejdůležitějších částí fotografie a musí dobře 

vyniknout jeho barva a textura. Od textury látek se Thomas dostal ke zkoumání barevnosti 

a struktury ptačího peří.  

V jeho sérii s názvem „Birds” zachycuje detaily ptačích částí těl tak, že působí velmi 

nekonkrétně. "Ptáci jsou inspirativní stvoření, ale s tímto projektem jsem chtěl věci 

abstrahovat a podívat se blíže na něco neskutečného, co vidím, když se dívám na ptačí peří 

ve skutečných detailech." 39 

Fotografie nejsou úplně typickým typem portrétu, kde autor zkoumá výraz obličeje, 

ale za jistý typ portrétu se tento soubor považovat dá, protože se fotograf přibližuje stále blíž 

k portrétovanému tvorovi. 

Lohr musel kvůli projektu i dost cestovat, protože se rozhodl, že za každou cenu chce 

fotit ptáky živé. Jeho vize byla nafotit co nejvíce různých druhů, kteří se budou lišit jak 

barvami, tak strukturou nebo velikostí jednotlivých pírek. Uvědomil si, že nebude moc 

reálné tyto ptáky najít v divoké přírodě, proto se rozhodl navštěvovat různé ptačí parky a 

zvěřince v okolních státech.  40 

 
39 MUTTI, Giulia. Thomas Lohr's Gorgeous Birds. AnOther Magazine [online]. 2018 [cit. 2022-05-11]. 
Dostupné z: https://www.anothermag.com/art-photography/7374/thomas-lohrs-gorgeous-birds 
 
40 tamtéž 

Obrázek 48a, Obrázek 48b, Obrázek 48c: Thomas Lohr, Birds, 2015 
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Ve fotografickém žánru fashion, a obecně v reklamě, se ptáci využívají hojně, a to 

pro jejich estetickou hodnotu. Jejich barevné peří často dodává fotografiím „šmrnc“.  

K oblíbeným ptákům využívaných v reklamě patří například exotičtí papoušci nebo 

plameňáci. V některých fashion editorialech se ale naopak využívají čistě bílí nebo černí 

ptáci, aby jejich barvy nepřitahovaly příliš pozornosti a divák se více soustředil na oděv nebo 

produkt. V tomto fotografickém odvětví však ptactvo většinou nemá žádnou hlubší hodnotu, 

ale slouží především jako vizuální prvek.  

 Slovenská umělkyně Evelyn Benčičová (*1992) využila například bílé holubice 

k focení kampaně pro značku Dior. Protože fotila barevné oděvy, které měly být 

nejdominantnějším prvkem snímku, nevolila žádné výrazně barevné papoušky. 

Jednobarevný světlý pták evokuje čistotu, něžnost a ženskost, což k této módní značce, která 

je známá pro své jednoduché a elegantní kousky, bezesporu patří. Stejně tak si fotografka 

vybrala nevýrazný typ modelky, která je velmi bledá a jemná a vyvolává stejný dojem jako 

bílá holubice.  

 

 

 

Obrázek 49a, Obrázek 49b: Evelyn Benčičová, Dior, nedatováno 
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3.5  Role ptáka v ekologicky angažované fotografii 

Na některých fotografiích ptáci nevystupují jako ten nejdůležitější motiv, na který se 

člověk má zaměřit. Občas skrze fotografie ptactva autoři promlouvají k lidstvu a snaží se 

upozornit na světové problémy, které se týkají nás všech.  

Dokumentování migrace Čápa bílého bylo hlavním tématem projektu již zmíněného 

fotografa Jaspera Doesta (*1979). Sledoval přemísťování čápů od Německa a dalších 

národů na Pyreneje skrze Gibraltarský průliv až do západní Afriky. Když se dostal do 

Španělska, tak na nebi zahlédl ta největší hejna, která kdy spatřil. Když se ale snažil 

vystopovat místo, na kterém ptáci přistávají, zůstal šokován. Uviděl pobřeží plné odpadků, 

hnijícího masa a otrhaných plastů. Skládky plné shnilých jídel pro čápy představují potravu 

bez námahy. Mnoho čápů kvůli smetištím odmítlo migrovat dál, protože by je to stálo příliš 

mnoho energie, a tak se rozhodli zůstat. Těmto líným ptákům bohužel hrozí kontaminace 

těžkými kovy nebo udušení se plasty. 41 

Autor se ani nemusel snažit do fotografií vnést svůj kritický pohled, protože bohatě 

stačilo objektivně zachytit realitu. Čáp bílý, kterého si přirozeně představíme v přírodním 

jezírku, jak loví svou obvyklou potravu – žáby nebo ryby, na skládce mezi smetím. Takový 

scénář v člověku jednoduše probouzí velmi nepříjemné pocity. 

 

 

 

 

 

 
41 HANDWERK, Brian. Junk Food-Loving Birds Diss Migration, Live on Landfill. National 
Geographic[online]. 2016 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/060315-storks-food-animals-science-urban-food 
 

Obrázek 50: Jasper Doest, Gone to Waste, 2016 
 

Obrázek 11a, Obrázek 51b: Jasper Doest, Gone to Waste, 2016Obrázek 
12: Jasper Doest, Gone to Waste, 2016 
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Obrázek 51a, Obrázek 51b: Jasper Doest, Gone to Waste, 2016 
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Fenoménem plastů v oceánech se zabývá i americký fotograf a filmový producent 

Chris Jordan (*1963). Jeho hlavním zájmem je pobřeží amerického ostrova Midway, kde 

denně vyplouvá spousta plastů a odpadu. I přestože Midway náleží k odlehlým ostrovům, 

které jsou vzdálené od průmyslových oblastí, dostává se na něj mnoho odpadků a to 

především z USA. Tohle bohužel odnáší místní živočichové, a to především albatrosi, kteří 

jsou nejdůležitějším motivem autorova projektu. Na místních plážích nacházel jejich těla v 

rozkladu s žaludky plnými plastových předmětů, jako jsou brčka, vršky od pet lahví nebo 

zapalovače. 42 Chris na svých stránkách popisuje pocity, které vnímal při fotografování 

těchto nebohých těl: „Klečet nad jejich zdechlinami je pro mě jako pohled do děsivého 

zrcadla. Tito ptáci odrážejí děsivě symbolický výsledek kolektivního transu našeho 

konzumerismu a prchavého průmyslového růstu.” 43 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 ANGELOVA, Kamelia. The Sad Phenomenon Of Birds Feeding On Plastic They Mistake For 
Food. Insider [online]. 2011 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/photos-dead-
birds-filled-with-plastic-2011-4 
 
43 JORDAN, Chris. Midway: Message from the Gyre. Chris Jordan photographic arts [online]. 2011 [cit. 
2022-05-11]. Dostupné z: http://www.chrisjordan.com/gallery/midway/#about 
 
 

Obrázek 52: Chris Jordan, Midway: Message from the Gyre, 
2009–současnost 
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K aktuálním ekologickým problémům patří také velkochovy různých zvířat – často 

slepic, které se chovají kvůli vejcím a masu. Žijí nepřirozeně natěsnané v klecích nebo 

halách, kde se dožijí většinou maximálně jednoho roku s tím, že jsou krmené chemicky 

upravenými krmivy. Sluneční světlo většinou zvířata ani nezahlédnou. Také si nikdy 

nevyzkouší proběhnout se v trávě nebo hrabat si v hlíně, což je pro slepice naprosto přirozená 

činnost. 44 

Toto téma je v povědomí už delší dobu, takže mělo mnoho fotografů šanci ho 

zpracovat a upozornit na tento problém. Italská fotografka a aktivistka Selena Magnolia 

(*1995) se toho ujala a zveřejnila záběry z velkochovů a umožnila nám tak nahlédnout do 

něčeho, co si ani neumíme představit. Pro samotnou autorku to bylo náročné focení, při 

rozhovoru pro We Animals Media se svěřila, že používá trik, který jí pomáhá odosobnit se 

od reality, ve které se nachází: „Při dokumentování jsem se naučila fígl: dívat se pouze do 

hledáčku a dívat se na to, co se děje kolem mě tak málo, jak je to nutné. Díky tomu se cítím 

méně přítomná ve scéně. Všechno pak vypadá méně skutečné. Je ironické mít kameru jako 

bezpečný prostor.”45 

 
44 Velkochovy. Slepice v Nouzi [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://www.slepicevnouzi.cz/velkochovy 
 
45 Interview with Photographer Selene Magnolia. We Animals Media [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://weanimalsmedia.org/2020/05/14/interview-with-photographer-selene-magnolia/ 

Obrázek 53: Chris Jordan, Midway: Message from the Gyre, 
2009–současnost 
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Při fotografování se často Magnolia přibližuje ke zvířatům velmi blízko a pokouší se 

zachytit jejich výrazy. Portréty samotných jedinců působí na diváky mnohdy silněji než 

velké celky prostoru. Vidět utrápené výrazy nevinných zvířat opravdu zasáhne i ty největší 

stoiky. Celky ale také hrají významnou roli ve fotografické sérii, protože poukazují na to, 

kolik nebohých živočichů v těchto chovech žije a také to, jak jsou na sebe všichni natlačení 

a nemají kolem sebe žádný volný prostor pro pohyb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obrázek 54a, Obrázek 54b: Selena Magnolia, Animal Agriculture, 2018 
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Projekt s názvem „Novogen” od Daniela Szalaie (*1991) byl již zmíněn v kapitole o 

portrétu ptáků. Fotografický soubor se ale neskládá pouze z typologických záběrů 

vyšlechtěných slepic. Najdeme v něm také dokumentární snímky, které sledují proces, který 

se ve francouzských továrnách odehrává. 46 

Novogenská geneticky upravená odrůda slepic slouží ke snášení vajec, na kterých jsou 

později testovány vakcíny a další farmaceutické prostředky. Slepice mají pro lidi váhu jen 

do té doby, dokud snášejí vajíčka, pak jsou s pomocí injekčních stříkaček usmrceny. Do 

vajíček se zase vstřikují viry ve fázi vývoje kuřete, kdy už začíná být pomalu opeřené. Tyto 

procesy ve farmaceutickém průmyslu vyvolávají zásadní otázky ohledně vztahu člověka a 

technologie k přírodě.47 Kam až jsme schopni zajít, když jde o udržení našeho zdraví a 

dlouhověkosti?  

Autor se skrze fotografie nesnaží agresivně vnutit divákovi názor na tuto činnost. Snaží 

se spíše poukázat na skutečnost, kterou si mnozí z nás vůbec neuvědomují, když si například 

zajdou do lékárny nakoupit léky. Prostředí laboratoří zachycuje velmi objektivně a klade 

důraz na čistotu a sterilitu prostředí, kde vejce a slepice působí spíše jako neživý produkt, 

než jako živí tvorové. A stejně tak je k nim bohužel přistupováno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 SZALAI, Daniel. Daniel Szalai [online]. 2018 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
https://danielszalai.com/Novogen 
 
47 WRIGHT, Sophie. Novogen. Lens Culture [online]. 2006 [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: 
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4 ZÁVĚR 

 Své téma bakalářské práce jsem si vybrala díky své lásce ke zvířatům. Pták pro mě 

ale byl vždy něco nepochopeného a nevyzpytatelného. Bylo pro mě velmi příjemné a 

obohacující věnovat tolik času zkoumání tohoto tvora v umění a sledovat, jakým způsobem 

bývá zobrazován, jak ho umělci a obecně lidé vlastně vnímají a k čemu ho ve svých dílech 

využívají. 

 Nejvíce času jsem věnovala výtvarné fotografii, ale neřekla bych, že to je 

nejobsáhlejší sféra, co se týče tématu ptáka. Nespočet fotek ptactva se bezpochyby objevuje 

v amatérské fotografie. Pravdou je, že v dnešní době už vlastní fotoaparát drtivá většina lidí 

a nezáleží na tom, jestli jde o kvalitní zrcadlovku nebo jen fotoaparát v telefonu. 

V současnosti bývají v mobilních telefonech velmi kvalitní kamery, které lidi nabádají 

k tomu, aby vyfotili cokoliv, co zaujme jejich zrak. Na již zmíněných facebookových 

skupinách denně přibývají desítky fotek různých ptáků, kterými se uživatelé sociálních sítí 

chlubí a předhánějí se, kdo vyfotí hezčí snímek vlaštovky nebo kolibříka.  

 Za další fotografický žánr s širokým výskytem motivu ptactva se dá rozhodně 

považovat přírodovědecká fotografie. Existuje mnoho fotografů, kteří se příliš nezajímají o 

dějiny fotografie nebo její hloubku a koncepty, ale soustředí se spíše na technickou 

dokonalost a vyhledávají vizuálně atraktivní motivy, kterými často bývají právě různí 

pestrobarevní ptáci. Stejný přístup se často objevuje i v žánru fashion, kde bývají ptáci 

využívání pro jejich krásu a vizuální atraktivitu.  

Na úplný závěr bych ráda vyjádřila moje překvapení z toho, jak rozšířený je v umění 

a kultuře motiv ptáka. V této práci jsem rozhodně nebyla schopná dopodrobna rozebrat 

každou oblast kultury, ve které se pták kdy vyskytl, ale troufám si říct, že nejvýraznější 

okruhy, především ty fotografické, jsem rozebrala. 
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