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Abstrakt
Diplomová

práce

analyzuje

novinářské

fotografie

spojené

s

událostmi

na

Staroměstském náměstí a jejím cílem je zjistit, jakou roli hraje místo ve městě v určení
mytické roviny vizuálního sdělení. Teoretická část se věnuje výchozím souvislostem
sémiotiky a novinářské fotografie a zmiňuje možnosti a postupy pro určování významu
a interpretaci fotografických sdělení. V souvislosti s fotografií reflektuje i postup
analýzy na úrovni mýtu vycházející z díla Rolanda Barthese. Závěr teoretické části pak
nabízí symbolický a historický exkurz do Staroměstského námětí. V praktické části
práce pracuje se vzorkem 20 náhodně vybraných fotografií zastoupených v MF Dnes a
deníku Blesk, které pokrývají události odehrávající se na Staroměstském náměstí mezi
roky 1993 a 2013. Pomocí komparativní sémiotické analýzy rozebírá vizuálních obsah
novinářských fotografií na stránkách těchto deníků a v konotačních řetězcích i
výsledných mýtech sleduje, jakou roli v nich zaujímá místo Staroměstského náměstí.

Klíčová slova
novinářská fotografie – sémiotická analýza – kódy – Staroměstské náměstí –
tištěné deníky – mýtus

Abstract
This thesis analyzes news photographs related to the Old Town Square and its task is to
explore the role of a place in a city and how it determines the myths in visual messages.
The theoretical part focuses on the context of semiotics and news photographs and
describes the possibilities in interpreting meanings of visual communication. In relation
to photographic messages, it also reflects the analytical background at the level of myth,
based on the work of Roland Barthes. Theoretical part also takes in account the
symbolic and historical values of the Old Town Square. The analysis itself is based on a
sample of 20 randomly selected photographs present in MF Dnes and Blesk, which
cover events taking place in the Old Town Square between 1993 and 2013. Using
comparative semiotic analysis it focuses on the visual content of news photographs in
these journals, while observing how the Old Town Square takes part in the connotative
chains and resulting myths.
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myth
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ÚVOD
Novinářská fotografie je mediálním sdělením, které spoluurčuje význam
zachycované události a svou vizuální složkou může vytvářet a podtrhovat stereotypy v
zobrazování konkrétních událostí, osob, objektů nebo míst a definovat tak představy,
které o nich sdílí publikum. V diplomové práci zkoumám význam novinářských
fotografií, jež v různých souvislostech a během různých událostí zachycují
Staroměstské náměstí v Praze po roce 1989. Toto důležité pražské prostranství, které po
staletí přihlíží českým dějinám, je transponováno do koloběhu denního zpravodajství a
na první pohled může lákat k tomu, aby se z něj stala symbolická mediální zkratka.
Historická podstata místa však nechává tušit, že svým hlubším významem může
ovlivňovat, jak bude daná událost chápána. Pod povrchem nejrůznějších událostí a
jejich odlišných kontextů spočívá toto místo ve městě jako němý svědek nesoucí svou
mediální úlohu. V Barthesovské sémiotické tradici se u vybraných fotografií pokusím
dešifrovat, jaké mýty z povrchu novinářských fotografií vystupují na pozadí kulis
Staroměstského náměstí a zda jsou tímto místem ovlivňovány.
V úvodní Teoretické části práce se zabývám výchozími koncepty sémiotiky, které
přímo vztahuji k novinářské fotografii. Význam fotografického obrazu je určován širším
univerzem kódů, v němž se fotografie objevuje, podstatou analogického otisku reality a
způsobem, jak je fotografie zpracována. Porozumění kódu považuji za stěžejní pro
správnou interpretaci významu mediálního sdělení, a proto se v několika kapitolách
zabývám kódy novinářské fotografie. Od základních pojmů sémiotiky se dostávám k
paradoxu mezi zachycením reality a podílem autora při procesu fotografovaní
souvisejícím především s využitím technických a symbolických kódů (novinářské)
fotografie. Důležitým aspektem, jenž ovlivňuje transformaci události ve zprávu a její
případné doprovození fotografií, je soubor zpravodajských hodnot, který v práci uvádím
proto, abych zdůraznil, jak široká je škála rozhodovacích procesů stojící za výběrem
každé jedné zprávy a fotografie, jež se mají objevit v novinách. Důkladná a promyšlená
organizace novinářské profese přímo dokazuje, že význam mediálních obsahů není
vytvářen náhodně, nýbrž naplňuje představy, které mají výrobci zpráv o svém publiku a
které jsou vystavěny na obecně platných kulturních a společenských hodnotách.
Závěrečnou část Teoretické části pak věnuji samotnému Staroměstskému náměstí, jeho
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historické a symbolické rovině, k čemuž mi kromě historických pramenů slouží i teze
dvou francouzských myslitelů Pierra Nory a Michaela de Certeau.
Cílem této práce je odkrýt mytické roviny 20 náhodně vybraných fotografií
spjatých s konkrétním místem ve městě, kterým je Staroměstské náměstí. Výchozí
otázkou je, zda se společný jmenovatel ve zkoumaných fotografiích omezuje pouze na
určení místa události, nebo zda se při důkladnějším rozboru podaří – i přes diverzitu
vzorků zastupujících zcela odlišené typy událostí – nalézt dominantní mytickou
rovinou, kterou by místo jako takové při dešifrování obrazů podporovalo. Pozorným
zkoumáním a postupným odhalováním významových vrstev pomocí sémiotické analýzy
se pokusím dobrat základní mytické roviny, která skrze vizuální sdělení vypovídá o
proměnách Staroměstského náměstí v novinářské fotografii. Porovnávání událostí je
navíc záměrně postaveno na kontrastu odlišných mediálních diksursů, kterými jsou
bulvární deník Blesk a seriózní MF Dnes. Rozdílný profil vybraných médií dovoluje
zaměřit se v analýze na způsob, jak s mytickými promluvami týkajícími se
Staroměstského náměstí tyto deníky pracují a jaké konotace při výběru novinářských
fotografií buď podporují, nebo potlačují. Porovnat zachycení stejné události dvěma
různými deníky umožňuje zjistit, zda je akcentování mýtů spjatých se Staroměstským
náměstím mediálně hodnotnější pro bulvární nebo seriózní noviny. Období, v němž je
prováděna analýza, je stanovené od roku 1993 do roku 2013. Začíná tedy vznikem
samostatné České republiky a zároveň nabízí dostatečně široký časový prostor pro
sledování společenského vývoje.
V této části úvodu bych také rád zmínil odklonění od tezí, k němuž došlo během
psaní diplomové práce. Původní záměr opřít se v Teoretické části o sémiotiku města a
antropologickou funkci náměstí jsem nahradil detailnějším zaměřením na médium
novinářské fotografie a to, jakým způsobem její kódy spoluvytvářejí celkový význam
sdělení. Zároveň jsem k práci připojil zmíněnou kapitolu věnující se zpravodajství a
zpravodajským kódům, jelikož považuji za důležité pochopení diskursu, ve kterém se
zkoumané novinářské fotografie nacházejí. Je-li cílem práce zkoumat především
konkrétní mediální sdělení, musím vycházet z jejich teoretických poznání. S tezemi se
neshoduji také ve způsobu výběru vzorku, který jsem původně navrhoval na základě
subjektivního posouzení několika předem určených událostí. Výčet čtyř událostí
uvedených v tezích rozšiřuji na základě kategorizace provedené po důkladnější rešerši
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medializovaných událostí spjatých se Staroměstským náměstím ve zkoumaném období.
Činím tak z důvodu větší objektivity, a proto jsem při konečném výběru vzorku volil
prostou losovací metodu. Tyto kroky vedou práci směrem k podstatě vizuálního sdělení
v mediálním prostoru, ale zároveň zachovávají původní záměr – tedy odkrýt mytické
roviny související s konkrétním místem na příkladu různorodého vzorku vizuálních
obsahů s ním souvisejících.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Vymezení pojmů
V této části práce přiblížím základní pojmy, které souvisejí se zkoumáním
novinářské fotografie z pohledu sémiotiky. Vytyčením těchto teoretických východisek
připravuji rámec pro vlastní analýzu v druhé části práce a zároveň se pokusím vymezit
mnohovrstevnatý proces, který souvisí s tvorbou významu v novinářské fotografii, a
může tak odrážet způsob, jakým ji intepretujeme.

1.1.1 Sémiotika

Sémiotika je věda zabývající se znaky, systémy znaků a produkcí významů ve
společnosti. Umožňuje nám zachytit významy na škále od nonverbálního až po
komplikované multimediální komunikační sdělení. Pojmenování vědy je odvozeno od
řeckého slova σηµεῖον (seméion), tj. znak. Znakem rozumíme například slovo, ale i
hmotné nebo nehmotné předměty, tedy jakoukoli skutečnost, která vždy zastupuje něco
jiného nebo k něčemu jinému odkazuje. Znak zároveň nemůže obstát bez někoho, kdo
jej jako znak chápe. Znak je tedy ,,něco, za čím se skrývá něco jiného a existuje někdo,
kdo si takový vztah uvědomuje.” (Černý, Holeš, 2004: 16) Proces vytváření a
zvýznamňování znaků je komunikační akt, který nazýváme označování neboli
signifikace a probíhá neustále v rámci určitého sociálního a kulturního prostředí (viz
Barthesův pojem “homo siginificans” in Černý, Holeš, 2004: 264). Fiske (1990: 40)
vytyčuje tři hlavní zájmy studia sémiotiky: samotný znak a jeho užití; znakové systémy
neboli kódy; kulturu, ve které tyto kódy a znaky operují.
Sémiotika má kořeny u Aristotela (Jirák, Köpplová, 2009: 269), za klíčové
postavy moderní sémiotiky jsou považováni především švýcarský lingvista Ferdinand
de Saussare a americký filosof a pragmatik Charles Sanders Peirce, kteří vytyčili
základní principy nauky o znacích. Hlavní teze vědy, kterou Saussure nazýval
sémiologie, jsou formulovány v textu Kurs obecné lingvistiky (1996) posmrtně vydaném
jeho studenty v roce 1916. Saussure se věnoval znakům primárně na lingvistické
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úrovni1. Jeho celkové uchopení jazyka jako systému je jakýmsi předchůdcem pozdější
strukturalistické tradice. V jeho pojetí (diadickém) je jazykový znak tvořen dvěma
složkami – označující (signifiant), tedy fyzickou podobou znaku ve formě tvarů, písmen
nebo hlásek tvořících slovo, jenž zanechá psychický otisk; a označované (signifié), tedy
mentálním konceptem, který si příjemce s tímto otiskem spojí. (Burton, Jirák, 2001: 72)
Vztah mezi těmito dvěma složkami je dle Saussura arbitrární (nemotivovaný)2 a je
zpravidla založen na konvenci – dohodnutém významu a pravidlech jeho užívání, které
se ustanovují skrze dlouhodobé společenské a kulturní procesy. (Černý, Holeš, 2004:
17) Výchozí pojetí znaku dle Ferdinanda de Saussura je v této práci uváděno v
souvislosti s jeho návazností na sekundární stupeň označování Rolanda Barthese (viz
kapitola 1.1.3.4 Mýtus).
Podstatným vymezením znaku je také jeho binární opozičnost, tedy označení pro
kontrastní dvojice, které do strukturální antropologie vnesl Claude Lévi-Strauss
(Sedláková, 2014: 361). Znaky jsou definovány tím, čím nejsou, čímž zaujímají své
místo ve struktuře jazyka a dávají nějaký význam. Z arbitrární a konvenční povahy
znaku vyplývá i tzv. polysémie (mnohoznačnost) znaku – jedno označující může nést
mnoho označovaných a naopak. Znaky se dělí dále do syntagmatické a paradigmatické
roviny. Syntagma můžeme popsat jako lineární kombinaci znaků a paradigma jako
horizontální selekci znaků. Pro ilustraci udejme syntagma jako slovo a paradigma jako
jednotlivá písmena. V syntagmatické rovině znaky nabývají významu od ostatních
znaků, které je obklopují. V paradigmatické rovině nabývají významu od znaků, které
by je mohly nahradit. (Rose, 2012: 118–119) Ovlivňování významu si můžeme
všimnout zvlášť při záměně jednotek paradigmatu. V sémiotické analýze je tato záměna
nazývána komutačním testem. (Hjelmslev, 1972) Podle Fiskeho (1990: 110) nám
komutační test pomáhá identifikovat, čím daný objekt není. A vrátíme-li se posléze zpět
k původnímu znaku, pomůže nám zjistit, jak přispívá k danému významu.
Charles Sanders Peirce reprezentuje americkou tradici sémiotiky, z níž se rozšířil
dnes hojněji používaný termín sémiotika (semiotics). Peirce se, na rozdíl od Saussura,
1

Saussure však chtěl, aby lingivistika byla jen jednou z částí nové obecné vědy o životě znaků v lidské
společnosti – sémiologie (Saussure, 1996:52).
2
Výjimku tvoří motivované znaky jako například onomatopická slova
nebo citoslovce, které mají vztah obou složek založený na reálné podobnosti nebo logické souvislosti
(Černý, Holeš 2004: 17).
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soustředil více na pochopení širší lidské zkušenosti s okolním světem. (Sedláková,
2014: 332) Peircův model znaku je trojdimenzionální (triadický3): jeho tři složky tvoří
interpretant, objekt a znak. „Znak odkazuje k objektu ve vnějším světě, který v mysli
individua aktivuje interpretant, mentální koncept vytvořený pomocí znaku a osobní
zkušenosti uživatele s objektem.” (Sedláková, 2014: 332–333)
Pro účely této práce je však zásadnější Peircova typologie znaku. Peirce
definoval tři typy znaku, z nichž každý podle něj představuje jiný vztah mezi znakem a
objektem či tím, k čemu odkazuje. (Fiske, 1990: 46) Ikonický znak je takový, který má
přímou podobnost s objektem (např. matka x fotografie matky). Indexikální znak je
takový, kde je přímá (existenciální) souvislost mezi znakem a objektem (např. stopa x
zvíře). Symbolický znak je takový znak, kde je nepřímá, nahodilá nebo dohodnutá
souvislost (slovo matka x koncept matky). Dalším souvislostem této kategorizace s
médiem fotografie se podrobněji věnuji v kapitole 1.1.3.1 Paradox fotografie.

1.1.2 Novinářská fotografie
V následujícím textu často pracuji s pojmem novinářská fotografie, kterým
označuji fotografické mediální sdělení, jenž se objevuje a žánrově spadá do kategorie
fotožurnalistiky a jehož primární funkcí je vizuálně informovat o událostech, jevech či
osobách, které se objeví v mediálním prostoru. Pod pojmem „fotografie žurnalistická“
najdeme v Encyklopedii praktické žurnalistky (2007) tuto definici: ,,vizuálně sdělená
novinářská informace; dnes nezbytná součást novin a časopisů, pro které je účinným
vyjadřovacím prostředkem, často přesnějším a důvěryhodnějším než psané slovo.” Mezi
jednotlivé žánry novinářské (žurnalistické) fotografie patří fotografická aktualita,
fotoreportáž, sportovní fotografie, portrét, feature fotografie a také titulní fotografie,
která je do jisté míry samostatným žánrem. (Osvaldová, Halada, 2007: 80)

3

Triadické pojetí znaků reprezentuje i také tzv. Ogden-Richardsův trojúhelník (Ogden a Richards, 1923
in Fiske, 1990: 43)
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1.1.3 Novinářská fotografie v pojetí sémiotiky
Jak již bylo naznačeno, sémiotika není věda, která by se zabývala pouze jazykem,
ale i vším, co nás obklopuje – jakýmkoli textem jako

,,smysly uchopitelným

materiálním faktem” (Jirák, Köpplová, 2009: 265). Sémiotiku lze tak vztáhnout a
uplatnit při studiu mediálních produktů a různorodých sdělení, tj. ,,smysluplných
sociálně-komunikačních faktů využívajících znakové povahy komunikačních nástrojů.”
(tamtéž). Novinářská fotografie je tedy druhem textu v mediálním prostoru, svou
vizualitou na sebe upoutává pozornost čtenáře a je podstatným prvkem při vnímání
obsahu ve zpravodajství. Díky sémiotice můžeme kriticky analyzovat významy, které
novinářská fotografie nese. (Bull, 2010: 32) V následujících podkapitolách se věnuji
paradoxu novinářské fotografie a jejím kódům, které souvisejí s tím, jaký význam nesou
a jak je interpretujeme.

1.1.3.1 Paradox fotografie
,,Fotoaparát nelže, ale může být pomůckou k nepravdě.4” (Evans, 1979 in Franklin et al.
2005: 189)
Za výchozí teoretický rámec pro studium novinářské fotografie ze sémiotického
hlediska považuji ambivalenci fotografie, kterou Barthes (1977) nazývá fotografickým
paradoxem. Na jedné straně je fotografie mechanickým otiskem reality v celé své
ikoničnosti, na straně druhé je během svého vzniku zatížena lidským procesem, který je
různě motivovaný. První částí ambivalentní povahy fotografie leží v její ikonickoindexické povaze (dle kategorizace znaků podle Ch. S. Peirce). Fotografie je ikonem
reality, kterou zachycuje, jelikož to, co je na fotografii, má stejnou podobu jako reálný
fotografovaný objekt.5 V tomto duchu Flusser (1994 in Sedláková 2014: 338) popisuje
fotografii jako technický obraz, který působí jako odraz skutečnosti, a jinde se píše, že
,,obrázky jsou ikonické, tj. podobou připomínají to, co zastupují, a tak podtrhují zdání,
4

The camera cannot lie; but it can be an accessory to untruth.
Ze Saussurovy terminologie můžeme použít pro fotografii pojem motivovanost. Motivovaný znak je
takový, jehož význam je určen reálnou podobou referentu. (Černý, Holeš, 2004: 50–51)
5
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že to, co vidíme, musí být pravda” (Burton, Jirák, 2001: 250). Stejně tak Schwartz
(2006: 106) píše, je to právě ikonická vlastnost fotografie, který je schopná rozmělnit a
zamaskovat rozdíl mezi obrazem a realitou. Druhá složka, indexikalita fotografie,
souvisí s existencí fotografovaného. Tj. nevznikla by, pokud by fotograf s přístrojem
nestál v danou chvíli na daném místě a nezmáčkl by spoušť.
Díky své ikonicko-indexické povaze tedy působí fotografie jako přímý otisk
reality, objektivní svědek události vypadající natolik věrohodně, že může vést až
k tomu, že čtenář si často zaměňuje pohled objektivu za ten svůj. (Burgin, 1982 in Bull,
2010: 53) Barthes (1977: 19) nazývá tuto rovinu
6

„čistě denotativním stavem

7

fotografie ” nebo „sdělením bez kódu “ (Barthes, 1977: 42), k čemuž se ještě vrátím
v kapitole 1.1.3.3 Denotace a konotace. Realita je tedy reprodukovaná, není
transformovaná v kódu.
Fotografie však nenese pouze otisk reality. ,,Pokaždé, když se díváme na
fotografii, jsme si jakkoliv nepatrně vědomi přítomnosti fotografa vybírajícího daný
pohled z nekonečného množství dalších možných pohledů.” (Berger, 2016: 8) Tím se
dostáváme k ambivalentní povaze fotografie, jejíž podoba se odvíjí od toho, jakým
způsobem je realita zachycena; tj. že nese v sobě kód lidského procesu. Fotografie je
denotátem reality a zároveň nositelkou interpretace této reality (Sedláková, 2014: 384).
Dallow (2007) tuto interpretaci popisuje jako prozaické (prosaic) kódování obrazu a
uvádí různé faktory, díky nimž se obraz fotografie od reality liší – například rámování,
úpravy, volba barevných tónů, zachycený narativu nebo dvojdimenzionalita (Dallow,
2007: 94). Čtenář ve skutečnosti přijímá dvě sdělení. Navíc čím opravdověji fotografie
působí (což platí zvlášť v novinářské fotografii), tím více smazává tuto svou “obrazovou
podstatu” (Burton, Jirák 2001: 37).
,,Fotografický paradox může být chápán jako koexistence dvou sdělení, jednoho
bez kódu (analogie fotografická) a to druhé s kódem (‘umění’/ ‘způsob zacházení’/
‘psaní’/’rétorika fotografie’),8” píše Barthes (1977: 19). Vcelku prozaický dodatek
6

purely ‘denotative’ status of the photograph
message without a code
8
The photographic paradox can then be seen as the co-existence of two messages, the one without a code
(the photographic analogue), the other with a code (the 'art', or the treatment, or the 'writing', or the
rhetoric, of the photograph).
7
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nabízí Schwartz (2006), která poznamenává, že jsou novinářské fotografie hodnoceny
jako neutrální záznam a zároveň vyzdvihovány za svoji estetickou obrazovou kvalitu
(Schwartz, 2006: 120). Sedláková ambivalenci fotografie shrnuje: „Nejen audiovizuální
média využívají řadu technologií (fotografie, autentický zvukový záznam, přímý
přenos), které působí jako ikony a skrze svou podobnost s označovaným vytvářejí
dojem přesné reprodukce, čímž zakrývají umělý charakter těchto sdělení a podíl
novinářů na jeho vytvoření. Pracují přitom s různými kódy (např. zpravodajský kód,
kód filmové řeči), jež jim pomáhá daná sdělení prezentovat jako autentická, přirozená a
platná.“ (Sedláková 2014: 340)
Hall (1982) celý paradox posouvá do ideologické roviny. Souhlasí, že novinářské
fotografie mají působit přirozeně jako svědci události, ale přesto je způsob zachycení
těchto událostí ideologickým procesem: ,,Novinářská fotografie má specifický způsob,
kterým se projevuje jako aspekt přirozenosti. Potlačují svou ideologickou dimenzi tím,
že se nabízejí jako vizuální přepisy ‘reálného světa’ (…) výběr tohoto momentu místo
jiného, tohoto člověka místo jiného, tohoto úhlu místo jiného, výběr tohoto
fotografovaného incidentu, který má reprezentovat celý řetězec událostí a významů, je
vysoce ideologický postup.9” (Hall, 1982: 241)

1.1.3.2 Kód
V předchozí kapitole jsem se věnoval novinářské fotografii jako sdělení bez kódu
a zároveň sdělení zakódovanému. Dostávám se tím k definici kódu jako jednoho ze
základních pojmů sémiotiky. Kódy jsou systémy, které zahrnují soubory znaků a způsob
jejich označování (Fiske, 1990: 64). Tyto systémy znaků jsou určovány konvenčními
pravidly, kterým rozumí všichni uživatelé daného kódu, jsou sdílené tvůrci i příjemci
sdělení a díky tomu jsou určitým způsobem použity a interpretovány. Kódy jsou
vodítkem pro podavatele i příjemce sdělení v rámci dané komunikační situace nebo
kontextu, díky němuž je komunikační proces úspěšný. „Veškerá komunikace závisí na

9

News photos have a specific way of passing themselves off as aspects of 'nature'. They repress their
ideological dimensions by offering them- selves as literal visual-transcriptions of the 'real world' (…) the
choice of this moment of an event as against that, of this person rather than that, of this angle rather than
any other, hdeed, the selection of this photographed incident to represent a whole complex chain of events
and meaning, is a highly ideological procedure.
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shodě těchto pravidel, aby enkódování a dekódování byly procesy, jež jsou si pokud
možno podobné a jen tak lze zajistit, aby byl alespoň v hlavních rysech předán
zamýšlený význam,” píší Burton a Jirák (2001: 74) a Fiske zdůrazňuje, že tím, že se
konvenční kódy opakují, ulehčují proces dekódování významu. (Fiske, 1990: 77) Díky
tomuto společnému ustanovení tak mezi mediálním obsahem a příjemcem nedochází k
tzv. aberantnímu dekódování, kterým Eco (1965 in Sedláková, 2014: 349 ) rozumí čtení
podle celého spektra jiných pravidel a konvencí.10
Obsah novin můžeme definovat jako komplexní komunikát11, který se skládá
z primárních a sekundárních kódů. Primárním kódem je přirozený jazyk – jeho pravidla
jsou v rámci daného společenství obecná a univerzální (Burton, Jirák, 2001: 74).
Sekundární kódy využívají primární kódy pro určitý typ komunikace; jsou to pravidla,
která využíváme pro uspořádání a chápání textů v učitém druhu sdělení. ,,Sekundární
kódy se řídí konvencemi (…) každý způsob zachycování či (re)prezentování reality je
založen na sekundárních kódech, jež mají svoje vlastní pravidla.” (tamtéž: 75)
Sekundárním kódem je tak celé zpravodajství, ale stejně tak konkrétní vydání tištěného
deníku, samotná fotografie nebo způsob, jak je událost na fotografii zachycena a jakým
popiskem či jinou formou textu doplněna.

Technické a symbolické kódy novinářské fotografie
V případě novinářské fotografie se zaměřujeme především na technické a
symbolické kódy obrazu. Leuween a Jewitt (2001: 75) potvrzují, že fotografické
konvence nebo-li způsob, jakým je událost zachycena jsou divákovi podvědomě známé
a stejně tak můžeme říct, že s nimi pracuje i sám fotograf či editor.
Technické kódy novinářské fotografie jsou obecně platné pro jakékoli
fotografické obrazy, vyplývají z nástrojů a postupů, kterými disponuje fotograf, a jsou
10

To, jakým způsobem čteme či intepretujeme mediální sdělení, rozhoduje o jeho významu. Stuart Hall
(1978 in Jirák, Köpplová, 2003: 148) nabízí tři možné způsoby, jak interpretovat podavatelem nabízené
preferovné čtení: u čtení podle dominantního kódu příjemce sdělení příjímá jako dané, u dohodnutého
kódu čtenář sdělení porovnává s vlastním pohledem a dohaduje výslednou interpretaci, při čtení podle
opozičního kódu čtenář zcela zavrhuje nabízenou intepretaci.
11
Komplexní komunikát je takové sdělení, které obsahuje více sémiotických znakových systémů, jež se
doplňují a vytváří jeden celek. Pokud je složeno z jednoho kódu, nazývá se simplexní komunikát.
(Sedláková 2014: 354).
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to prostředky, díky nimž je obraz nějak zpracován a pomocí kterého můžeme odvozovat
význam. Mezi základní obrazové technické kódy, které můžeme spojovat s novinářskou
fotografií, patří: velikost zobrazení (detail, velký detail, polocelek, celek), úhel pohledu
(přímý, podhled, nadhled), použitá optika (širokoúhlý objektiv, základní objektiv,
teleobjektiv),

osvětlení

(světelná

realita,

světelná

konstrukce).

(Trampota,

Vojtěchovská, 2010: 159–160)
Sedláková (2014: 353) zmiňuje vedle technických kódů i symbolické, kam řadí
barvy, rekvizity nebo scénu. Trampota a Vojtěchovská (2010: 159) nabízí výčet
zažitých významů, které můžeme s technickými a symbolickými kódy spojovat.
Například blízký detail na tvář indikuje emoce, podhled dává převahu zobrazovanému
objektu nebo jedinci (a opačně je tomu v případě nadhledu), černobílé fotografie
navozují nostalgii a podtrhují atmosféru. Také Messaris (1994 in Lovelace, 2010: 37) si
všímá, že některé typy kompozice mohou vyjadřovat různé významy: divák se lépe
identifikuje se subjektem, který je v popředí obrazu, a lépe subjektu rozumí, čím více je
k němu (tj. objektivu) natočen. Van Leuween a Kress (1996: 30) připomínají, že některé
významy se liší v závislosti na kultuře. Označení středu, okrajů nebo spodní části
obrazu bude součástí vizuální sémiotiky každé kultury, ale významy a hodnoty se v
nich budou lišit.
Výčet některých sémiotických významů v technických kódech novinářských fotografií
nabízí také Hoy (1986: 167):
• detail (close-up) – intimita, zvýraznění
• celek (long shot) – izolace, osamocení
• subjekt dívající se do záběru (subject facing into frame) – stává se objektem
pohledu
• subjekt dívající se mimo záběr (subject facing into frame) – tajemnost
• ostrost detailu (sharpness of detail) – realističnost
• rozostřenost (softness of detail) – tajemství nebo nerealita
• světlost (lightness of print) – štěstí
• tmavost (darkness of print) – smutek
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Vlastní pojetí tzv. sémiotických zdrojů nabízí i van Leeuwen a Jewitt (2001)
v rámci sociálně-sémiotického přístupu k analýze. Tyto zdroje autoři definují jako
kognitivitní zdroje a produkty kulturní historie, jež nám pomáhají určovat významy při
interpretaci nejen vizuálních sdělení (2001: 136). Autoři rozdělují sémiotické zdroje do
třech skupin: reprezentační (representational), interaktivní (interactive) a kompoziční
(compositional). První skupinu tvoří prostorové vztahy aktérů nebo objektů v obraze,
tedy jakýsi prostorový vizuální syntax. (tamtéž: 141) Lze z nich vyvodit narativní
strukturu, jež odkrývá, co se děje ve vztahu mezi aktéry či objekty (pasivní a aktivní
aktéři) nebo konceptuální strukturu, která je nezávislá na čase (např. katolický kostel je
symbolem křesťanské víry). Druhou skupinu tvoří interakce s pozorovatelem. Takovým
zdrojem je například pohled, kterým výjev v obraze sledujeme a jenž může přispět
k zahrnutí nebo naopak odtržení pozorovatele od výjevu (např. podhled dodává
symbolickou moc aktérovi nebo objektu v obraze, nadhled naopak pozorovateli obrazu).
Přímý pohled na pozorovatele může znamenat, že se po něm něco požaduje, naopak
pohled mimo indikuje, že aktér něco nabízí. (tamtéž: 145–146) Dále sem patří i blízkost.
Čím blíže je objekt či aktér pozorovateli, tím intimější a individuálnější je jeho význam,
vzdálený pohled naopak přispívá k odtažitosti a plošené typizaci. Třetí skupinou je
kompoziční zdroj. Zde uvádí Leuween a Jewitt (tamtéž: 148-151) následující příklady:
vlevo je dané, vpravo je nové (toto čtení je kulturně determinované západní společností,
kde se čte zleva doprava); nahoře je ideální, dole opravdové a ve středu to, čím
vyobrazené opravdu je, vypouklost (salience) činí objekt výrazný před ostatními;
způsob zarámování (framing) podporuje propojování nebo oddělování jednotlivých
prvků v obraze.
Schwartz ve svém eseji Tell the truth: Codes of objectivity in photojournalism
(2006) rozebírá, jakým způsobem technické kódy a konvence novinářské fotografie
ovlivňují její konečný význam. Podle ní musí fotografové nejen zachytit událost, ale
zachytit ji tak, aby byla vizuálně poutavá. ,,Fotožurnalisté nemají moc času zvažovat
různost přístupů, a tak spoléhají na kódy novinářské fotografie, zvěčněné skrze
profesionální praxi, aby je vedly v procesu vytváření fotografií.12” (Schwartz, 2006:
118)

12

Photojournalists usually have little time to consider a variety of approaches. They relly upon the codes
of photojournalism, internalized through professional practice, to huide the process of making pictures.
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V textu popisuje praxi fotožurnalistů a editorů a odkrývá, že tvůrci novinářských
fotografií jsou si dobře vědomi významů, které mohou technické a symbolické kódy
nést. Fotožurnalista vyhodnocuje povahu dané události a podle ní volí, jakým způsobem
ji zachytit. ,,Fotožurnalista nemůže konzistentně pokrývat zadání, aniž by vědomě
nemohl skládat, usměrňovat nebo jinak vyhledávat součinnost subjektů. Je etické to
dělat, aby vytvořil mnohem vypovídající fotografii.13” (Schwartz, 2006: 115) Zažité
konvenční postupy mohou pak divákovi pomoct rozumět situaci a vést jej k jasnému a
okamžitému čtení a pochopení sdělení. (Hoy, 1986: 7–5)
Zvláštním paradoxem využití těchto technických kódů a konvencí však je to, co
Schwartz nazývá kódem objektivity. Ačkoli jsou kódy novinářské fotografie vždy
přítomné a z velké části definují její význam, musí být zároveň neviditelné.
,,Fotožurnalismus, zahalený objektivitou, nabízí divákovi vidění světa, které je lehce
zkonzumovatelné a stravitelné, zatímco přirozenost zachovává jeho legitimitu, jakožto
objektivního nositele zprávy.14” (Schwartz, 2006: 121) Tomuto tématu jsem se již
obsáhleji věnoval výše (viz kapitola 1.1.3.1 Paradox fotografie).

Jazykový kód novinářské fotografie
Jak již bylo zmíněno výše, novinářská fotografie je zpravidla doprovázena
textem, a proto je podstatné brát jazykový kód jako její součást. Liz Kotz zmiňuje, že ve
vizuální kultuře obecně dochází ke spojení slov a fotografických obrazů (Kotz 2006:
513 in Bull, 2010: 40). Podobný pohled nabízí i Barthes (1977: 38), který (zvláště na
příkladu masové komunikace) tvrdí, že jazyková složka je součástí každého obrazu a že
i proto jsme více civilizací písma než kdy dříve.15 Ve vztahu k novinářské fotografii
poznamenává, že se nikdy nenachází bez psaného komentáře (tamtéž: 16). To však
nutně neznamená, že by na sobě při tvorbě významu byly tyto dva kódy závislé, což
připomínají i van Leuween a Kress (1996: 17), kteří říkají, že ne všechno lze sdělit
pouze lingvistickým kódem a ne vše lze naopak sdělit jen obrazovým.
13

Photojournalist cannot consistently cover assignments without being willing and able to pose, direct or
otherwise enlist the cooperation of subjects. It is ethical to do all of this to get a better, more story-telling,
photograph.
14
Photojournalism, cloaked in its mantle of objectivity, offers the viewer a vision of the world easily
consumed and digested, while its naturalism perpetuates its legitimacy as an objective bearer to the news.
15
Barthes jinde zmiňuje, že dosud není vyvinut způsob, jak číst fotografii, aniž bychom ji ihned
nepřeváděli do lingvistické roviny (1977b: 31), což dokazuje i 178 718 znaků této diplomové práce.

15
Elementárním jazykovým kódem, který fotografii doprovází, je jméno autora
fotografie (příp. jméno organizace/agentury, pro kterou fotograf pracuje). Dalším
jazykovým kódem bývá popisek fotografie. Význam fotografie v novinách je však také
určován titulkem zprávy, případně celým textem zprávy. Zásadní roli slov pro
pochopení významu fotografie potvrzuje Hoy (1986: 7), podle něhož spolení slov a
obrazu vede k úplnosti sdělení a jasnosti komunikace. Durrer (2008: 2) v této souvislosti
vznáší otázku, zda jsou to obrázky, nebo jejich doprovázející slova, díky nimž vlastně
vidíme.
Lingvistické označení toho, co vidíme na obrázku, Barthes (1977: 40) nazývá
jako funkci ukotvení (anchorage). Ta je v podobě popisku typická zvláště pro
novinářskou fotografii a pomáhá čtenáři obraz vnímat, číst a interpretovat, jinými slovy
zužuje významy v obraze. Čtenář díky konotacím vycházejících z lingvistických
znakům lépe rozumí sdělení, které by jinak mohl číst mnohými nezamýšlenými
způsoby. ,,Text usměrňuje čtenáře skrze označované v obraze, zapříčiňuje, aby se
některým vyhnul a jiné přijal (…) nadálku jej přibližuje k významu, který byl předem
vybrán.16” (tamtéž)
Druhým typem, který Barthes (tamtéž) pro lingvistické sdělení doprovázející
obraz používá, je funkce relé (relay), která je přítomna například v komiksech a – na
rozdíl od ukotvení zužující význam obrazu – jej rozvíjí, posunuje a doplňuje (např.
bubliny či text v komiksu, dialog ve filmu).
Barthes (1977) mluví v souvislosti s textem a novinářskou fotografií o způsobech,
jakým text napomáhá konotaci významu (konotaci se podrobněji věnuji v kapitole
1.1.3.3 Denotace a konotace). Zmiňuje, že text ,,konstituuje parasitické sdělení,
vytvořené tak, aby konotovalo obrázek a urychlilo jej s jedním nebo více označovaným
druhého stupně17” (1977: 25). Zatímco dříve obraz ilustroval text, nyní text „zatěžuje”
(the text loads the image) svými významy obraz. Barthes si dále všímá toho, že čím
blíže je text k fotografii, tím více ji konotuje. Titulek i text článku jsou odděleny od

16

Text directs the reader through the signifieds of the image, causing him to avoid some and receive
others; (…) it remote-controls him towards a meaning chosen in advance.
17
constitutes a parasitic message designed to connote the image, to 'quicken' it with one or more secondorder signifieds.
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obrazu, zatímco popisek téměr duplikuje obrázek nebo dokonce zvýrazňuje soubor
konotací, které nese samotná fotografie (1977: 27). Barthes však nezapomíná na to, že
někdy může text přinést kontrastní čtení, díky čemuž lze znaky na fotografii
interpretovat vůči jazykovému kódu rozporně a přinášet tak nové významy.

1.1.3.3 Denotace a konotace
Formování významů mezi označujícím a označovaným, který jsem výše popsal
jako signifikaci, se v komunikaci odehrává také v rovině denotace a konotace znaků.
Obojí se soustředí především na typ označovaného. Jednak jako označované denotativní
a jednak jako označované konotativní. Denotace je odkaz ke skutečnosti a konotací
rozumíme odkaz k postojům, pocitům a hodnocením (Jirák, Köpplová, 2009: 272–273).
Louis Hjelmslev denotací popisuje to, jak znaky komunikují na úrovni jazyka, a
konotací označuje kulturní významy, které vyplývají z kontextu komunikace (in Bull,
2010: 34). Z tohoto obecného základu vychází většina dalších poznatků, které se týkají
pojmů. Na úrovni denotace bez hodnocení rozpoznáváme zřejmou a doslovnou podobu
znaku. Na úrovni konotace přiřazujeme znakům a jejich vzájemným vztahům významy
podložené hodnotovým systémem, přičemž zároveň jde o individuální a subjektivní
proces zachycující myšlenky a hodnoty, jež jsou vyjádřeny skrze to, co vidíme (van
Leuween, Jewitt, 2001: 93).
Fiske popisuje denotaci a konotaci přímo na příkladu fotografie. Podle Fiskeho
(1990: 86) se konotovaný význam odvíjí od toho, co se odehrává už při samotném
vzniku fotografie, přispěním lidské části procesu, ale nabývá podstaty až při setkání
s divákem. Zatímco denotace je pouze to, co je na fotografii (mechanická reprodukce
objektu na negativu; analogie reality, na který mířil fotoaparát), konotace se odvíjí od
toho, jak je daný okamžik vyfotografován, tedy zarámování do obrazu, kompozice, úhel
pohledu, ostrost nebo v jakém vztahu jsou fotografované objekty. Konotace popisují
,,interakci, která se objeví, když se znak setká s pocity a emocemi jeho uživatelů a
hodnotami jejich kultury18,” píše Fiske (tamtéž). Konotace tedy vznikají asociativně a
18

It describes the interaction that occurs when the sign meets the feelings or emotions of the users and the
values of their culture.
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jsou podmíněny společenským, kulturním, historickým, prostorovým a časovým
kontextem vzniku obrazu i jeho setkání s divákem. Do čtení vkládá divák vlastní
zkušenosti a fotografie nabývá význam pouze díky záměrům a subjektivním
psychologickým postojům diváka (Rose, 2012: 10). Z řetězce konotací pak vzniká
mýtus, kterému se blíže věnuji v kapitole 1.1.3.4 Mýtus.
V eseji Rétorika obrazu (1977) Barthes denotovanou úroveň obrazu vztahuje ke
„sdělení bez kódu“ (message without a code) (viz kapitola 1.1.3.1 Paradox fotografie),
tedy základní perceptivní sdělení, které je

„utopicky očištěné od konotací19” a

„nevinné20” (Barthes, 1977: 42). Abychom obraz mohli denotovat, musíme vnímat
obraz pouze na základě kognitivních schopností. Získáváme tak představu, co vidíme,
ve shluku vizuálních elementů můžeme označit například automobil, chodce na
přechodu nebo pouliční lampu. Na rovině denotace však zůstává fotografie „čistým
mechanicky reprodukujícím analogonem reality nesvázaným kódy zobrazování“
(Sedláková, 2014: 339). Konotaci pak Barthes rozumí jako kódovanému symbolickému
sdělení, které je v tomto případě důsledkem práce fotografa, jenž různými postupy jako
je rámování scény, práce se světlem, zaostření apod. může vyvolávat různé významy
(viz kapitola 1.1.3.2.1 Technické a symbolické kódy novinářské fotografie).
Ještě konkrétněji se konotaci v přímé souvislosti s novinářskou fotografií věnuje
Barthes v eseji The Photographic message (1977), kde představuje šest možností
konotací: trikové efekty (trick effects) zastírají konotativní podstatu denotované reality;
póza (pose) je kulturně daná; objekty (objects) nesou významy a spouštějí asociace;
fotogénius (photogenia) pracuje se stylem a formou – technika svícení, vyvolání a tisk;
estetika (aesthetics) přenáší do fotografie podobnou duchovnost jako například v malbě;
syntax (syntax) zřetězuje konotaci v případě fotografických sekvencí (1977: 20–35) Za
důležitý konotativní prvek považuje Barthes i lingvistický kód, kterému jsme se již
věnovali v kapitole 1.1.3.2.2 Jazykový kód novinářské fotografie.
,,Konotace není nutně ihned uchopitelná na úrovni sdělení samotného, ale může
být usouzena z určitého fenoménu, který se objevuje na úrovni produkce a recepce
sdělení. Na jedné straně je novinářská fotografie objektem, na kterém se pracovalo, byl
19
20

cleared utopianically of its connotations
innocent
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vybrán, poskládán, konstruován, zacházelo se s ní s ohledem na profesionální, estetické
nebo ideologické normy – to vše je mnoho faktorů konotace; zatímco na straně druhé,
stejná fotografie je nejen chápána, ale i přijímána, je čtená, spojená více méně vědomě s
veřejností, která ji zkonzumuje do tradičního souboru znaků.21”
(Barthes, 1977: 19)

1.1.3.4 Mýtus
Výchozí prací pro uchopení pojmu mýtus je v této práci Barthesova stať Mýtus
dnes (2004). Podle Barthese může býž mýtem jakákoli promluva, tedy cokoli, co něco
označuje – od novinářské fotografie přes reklamní fotografii až po předmět či divadelní
představení.
Z formálního hlediska Barthes (2004) popisuje mýtus jako výsledek druhého
stupně označování, které probíhá na úrovni konotace. Nástrojem pro označování
druhého stupně je metajazyk, jde o přímou nadstavbu prvního stupně označování.
Mýtus ,,je budován na základě sémiologického řetězce, který existuje před ním: je
sekundárním sémiologickým systémem. Co je v primárním systému znakem, se v
sekundárním systému stává prostým označujícícím“ (Barthes, 2004: 112).
Příloha č.1: Sekundární sémiologický systém (schéma)

(Barthes, 2004: 113)

21

Connotation is not necessarily immediately graspable at the level of the message itself (it is, one could
say, at once invisible and active, clear and implicit) but it can already be inferred from certain phenomena
which occur at the levels of the production and reception of the message: on the one hand, the press
photograph is an object that has been worked on, chosen, composed, constructed, treated according to
professional, aesthetic or ideological norms which are so many factors of connotation; while on the other,
this same photograph is not only perceived, received, it is read, connected more or less consciously by the
public that consumes it to a traditional stock of signs.
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Barthesovo schéma popisuje mýtické označující jako formu, mýtické označované
jako koncept a jejich korelaci jako signifikaci mýtu. Forma je vyprázdněnou schránkou
svého původního významu (viz denotace), která je znovu obohacena konceptem, který
do mýtu vkládá nový význam (viz konotace). V případě formy Barthes navrhuje
používání neologismů vyjadřující jeho esenci (např. italskost).
Pro vztah mezi formou a konceptem je podle Barthese typická disproporce na
úrovni kvality a kvantity. Koncept je významově bohatší složkou, ale pro mnoho forem
existuje spíše malý počet konceptů (tamtéž: 118). Konečně je tu třetí složka, tedy
samotný mýtus. V Barthesově pojetí nejde o mýtus ve smyslu smyšleného příběhu z
minulosti, ale naopak aktuální a živou součást společnosti, která se vztahuje na kulturu
obecně (Černý, Holeš, 2004: 265) i přes svůj dějinně podmíněný základ má působit
přirozeně. Nejpodstatnějším rysem mýtu je tedy naturalizace. Barthes píše, že ,,dějiny se
v mýtu odpařují” (2004:149) a jinde, že mýtus ,,přeměňuje dějiny na přirozenost”
(2004: 128).
Sedláková (2014: 340) v obdobném duchu poznamenává, že, „hlavní funkcí mýtu
je naturalizovat historii, prezentovat nesené významy jako přirozené, dané a správné;
zastírat nejen jejich původ, ale hlavně politiku a sociální dimenzi a tak legitimizovat její
dominanci“. Domnělá přirozenost, neměnnost a univerzalita jsou tak ve skutečnosti
umělým konstruktem vycházejícím z hodnotového podloží a ideologie společnosti. „S
mýtem zapomínáme, že věci byly a jsou vytvořené, namísto toho je dělá přirozenými ve
smyslu toho, že jsou.22” (Rose, 2012: 132) I proto může být někdy složité jej
identifikovat, jelikož se mohou zdát celospolečensky nebo na úrovni jiných skupin
platné. Fiske (1990: 88) píše, že mýtus je evoluční nikoli revoluční a je to způsob jakým
kultura o něčem přemýšlí, jak to konceptualizuje a jak tomu rozumí.
„Svět poskytuje mýtu dějinnou skutečnost a mýtus obnovuje přirozený obraz této
skutečnosti.” (Barthes 2004: 140) Dešifrováním mýtu se tak snažíme odhalit dějinnou
intenci, která není ani skrytá ani odhalená, nýbrž zpřítomnělá a naturalizovaná. Cílem
mytologie má být odkrývání ideologického rámce: ,,(…) tvoří zároveň součást
22

Myth makes us forget that things were and are made; instead, it naturalises the way things are.
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sémiologie jakožto formální vědy a ideologie jakožto vědy historické: studuje totiž
ideje, jež mají určitou formu” (Barthes 2004: 110).
Jedním z hlavních prostorů, kde se můžeme s naturalizováním dominantních mýtů
společnosti setkat jsou média. Média denně napomáhají konstruování významů, které se
stávají široce příjmanými a jeví se přirozeně (např. mýtus ideálu ženské krásy). Často se
za příklad dávají reklamní sdělení, avšak s mýty se můžeme setkat i ve zpravodajství, na
což poukazuje Jack Lule v knize Daily News, Eternal Stories (2001). Lule považuje
každodenní zprávy v médiích za jeden z hlavních nositelů mýtu a podle něj jsou
novináři novodobými vypravěči mýtů o lidském pokolení a zprávy nám neříkají, co se
stalo včera, ale co se dělo vždycky. (Lule 2005: 105) Příběhy podle něj existují ještě
před tím, než k nim novináři přistoupí a postaví zprávu na tradičních formách a
sdílených narativech.23 Mezi zprávou a mýtem vidí Lule několik podobností: opakují
příběhy založené na pravdě, konfrontují otázky veřejného a společenského života, mají
morální a sdílené hodnoty a formují určité přesvědčení. Navíc zprávy často vyprávějí
příběhy, které podporují společenský pořádek a udržují současný stav věcí. (Lule, 2005:
107)
Podobnou tezi předkládají i Bird a Dardenne (2009: 206), kteří tvrdí, že podobné
impulsy, jež vedly šamana k vytvoření příběhů, jimiž vysvětlil události lidem, vedou
novináře i dnes. Mýtus podle nich uspokojuje stejně jako zpráva publikum a přináší
pocit kontroly. Tito autoři se však rozcházejí s univerzalitou celého pojetí, jak ji
prezentuje Lule a volají pro posunutí diskuze ke zkoumání okolnosti, ve které se mýty
jako zprávy objevují (lokální relevance) a jakým skupinám u moci mohou plnit
zájmovou agendu v duchu připraveného narativu.

1.2 Zpravodajství
Pojetím mýtu v souvislosti se zpravodajským obsahem se dostávám k obecnější
rovině zpravodajství, jehož součástí je novinářská fotografie. V této kapitole se věnuji
konceptu zpravodajských hodnot, které jsou výchozím souborem představ podílejícím
23

Galtung a Rugeová podobně popisují očekávanost události, kteří říkají, že novinky jsou ve skutečnosti
stařenky, protože korespondují s tím, co ostatní čekají, že se stane. (Galtung, Ruge, 1965: 67
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se na rozhodování, jaká událost se stane zprávou, jak bude zpracována a jestli ji
doprovodí fotografie. Důvodem zařazení této kapitoly je přesvědčení, že na úrovni
rozhodování, o tom, jaká událost se stane zprávou, již dochází ke vkládání významu do
celkového sdělení i jak toto má být interpretováno.
Za hlavní zpravodajský kód považujeme jazykový kód schopný předat čtenáři
základní fakta a informace, které se má dozvědět. Vizuální kód (vedle fotografie sem
patří i rozložení stránky a jiné grafické prvky) naopak nese takové informace, které
nedokáže zachytit jazyk, efektivněji dokáže pracovat s naší pozorností a není tak
obtížně konzumovatelný. (Trampota, 2006: 58) Ve zpravodajství se oba kódy doplňují
jako komplexní komunikát a někdy jejich spojení vede k simultánnímu označování, tj.
větší srozumitelnosti i omezení alternativního čtení. (Sedláková, 2014: 354) Novinářská
fotografie však také sama slouží jako jeden z ukazatelů, co má být chápáno jako
důležité. (Burton, Jirák, 2001: 71)
Základem zpravodajství je událost, ze které se stává zpráva. Mezi událostí a její
podobou jako zprávy je mnohovrstevnatý proces zahrnující jak praktické výrobní
procesy, tak i hodnotové předpoklady a celospolečenské pohyby. Důležitou součástí
tohoto procesu je selekce – výběr a rozhodování, jaká událost se stane zprávou. Procesu
výběru událostí do zpráv se věnoval už v 50. letech 20. století David M. White ve studii
The ,,Gate keeper”: A Case Study in the Selection of News (1950) a zavedl tím do
sociologie žurnalistiky pojem gatekeeping. Ve výzkumu pro něj bylo důležité, jak si
novináři ve své každodenní rutině vybírají z množství potenciálních zpráv, a co
rozhoduje o tom, kterou uveřejní a o které informovat nebudou (odtud tzv. informační
brány (gates), přes které se do mediálního prostoru nemůže dostat každá informace o
jakékoli události). Studie odhalila různé motivace pro výběr zpráv, ale obecným
závěrem je, že výběr byl velmi subjektivní a souvisel se zkušenostmi, postoji a
očekávání gatekeepera, např. editora. (Trampota, 2006: 39) White nezkoumal další
faktory, které mohou mít na gatekeepera vliv a které zahrnují celkový proces přetváření
události na zprávu. Shoemaker (1996 in Trampota, 2006: 43) mezi tyto celkové procesy
řadí: individuální úroveň, úroveň mediálních rutin, úroveň organizace, extramediální
úroveň, ideologickou úroveň a profesní vztahy v rámci mediální organizace (vztahy ke
kolegům a nadřízeným). Podle Severin & Tankard (1997 in Newton 2008: 79)
gatekeepeři na různých úrovních podvědomě zastávají status quo a média tak hrají
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hegemonizující roli ve společnosti a často se kloní k zastávání myšlenek dominantních
skupin.
Široké spektrum procesů můžeme stručně ilustrovat na příkladu výběru fotografie,
která se má objevit v tištěném periodiku. Tento proces začíná rozhodnutím, zda se má o
události referovat (viz následující podkapitola 1.2.1 Zpravodajské hodnoty), jestli bude
zachycena fotograficky a jestli má médium dostatečnou organizační strukturu to zajistit.
Ještě před samotným aktem fotografování se fotožurnalisté rozhodují, jak danou událost
zachytí – ať už podle sebe, nebo podle představ svého editora (Langton, 2009: 7), k
tomu jim slouží postupy, jimž jsme se věnovali v kapitole 1.1.3.2.1 Technické a
symbolické kódy novinářské fotografie. Fotograf poté při odevzdávání vybere fotografie
nesoucí znaky, jenž považuje za důležité, případně výběr konzultuje s fotoeditorem.
(van Leuween, Jewitt, 2001: 80) Následuje řetězec selektivních procesů, které rozhodují
o tom, v jaké podobě se zpráva o události dostane na stránky novin. ,,Diskuze se
konají24,” shrnuje Newton (2008: 77), která úroveň rozhodování o tom, jaká fotografie
se dostane do vydání novin, popisuje jako “gatekeepingový žebřík” (gatekeeping
ladder) a připomíná, že obsah v masové komunikaci je ovlivněn osobními, politickými,
společenskými, ekonomickými a vlastnickými silami (tamtéž). Výběr finální fotografie
souvisí s tím, jak má být událost reprezentována a jak má vypadat obraz dané události,
nikoli zda přesně odráží skutečnost. To potvrzuje i Bignell (2002: 95), který tvrdí, že
každý fotografie je vybraná podle toho, aby utvářela patřičné konotace. Konkrétní
příklad z praxe nabízí Langton (2009: 74), která cituje editorku Jocelyn Benzakin, jež
přiznává, že pokud se jí podaří na fotku zachycující vůdčí postavu Kukluxklanu dostat
svastiku do pozadí, tak se bude snažit ji tam dostat. Zajímavé shrnutí celého procesu
nabízí bývalá obrazová editorka Sandra Eisert (in Newton, 2008: 78): ,,Agendu
samotných fotografů určuje to, co vyhrává ocenění Photographer of the year. Agendu
obrazového editora to, co si myslí, že zveřejní zpravodajští editoři. Agendu
zpravodajských editorů určuje to, co jsme se učili v žurnalistické škole o
zpravodajských hodnotách (…) a tím, o čem si myslí, že zajímá veřejnost.25”

24

Discussions take place
Photographer’s agenda are set by what wins POY Photographer of the year awards. Picture editors’
agenda are set by what they think news editors will publish. The news editors’ agenda are set by what we
learned in journalism school about news values ... and what they think the public is interested in.
25
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1.2.1 Zpravodajské hodnoty
Jak již vyplynulo z výše uvedeného textu, zpravodajské hodnoty26 jsou jedním
z faktorů, které ovlivňují, o jakých událostech se na stránkách novin (nebo obecně ve
zpravodajských médiích) bude referovat. Přesněji řečeno, z jaké události se stane
zpráva. Pro účely této práce se nám hodí tyto hodnoty znát, jelikož mohou posloužit
jako základ pro konotování významu na úrovni interpretace. (Hall, 1982: 238) Jak
připomínají Jirák a Köpplová (2003: 78), zpravodajské hodnoty také odrážejí to, že se
některé události upravují podle přítomnosti médií, jsou nadhodnocovány ve jménu jedné
zpravodajské hodnoty, anebo jsou záměrně vytvářeny na míru, aby ovlivňovaly obsah v
médiích. Rozklíčováním a pochopením zpravodajských hodnot můžeme odkrýt
obecnější význam dané události a porozumět její přítomnosti v médiích.
Obecně se zpravodajskými hodnotami označují „vlastnosti, kterými musí událost
disponovat, aby se mohla stát zprávou” (Trampota 2006: 26). McQuail definuje
zpravodajské hodnoty jako ,,koncept, odkazující k obecně přijatým a ustáleným
představám o tom, co bude publikum s ohledem na jeho skutečné zájmy a na základě
závažnosti událostí pravděpodobně zajímat“ (McQuail, 2007: 242). V souvislosti s
fotožurnalistikou Schwartz (2006: 109) tvrdí, že se v zásadě drží koncepce
zpravodajských hodnot novinářů v tisku, jelikož novinářské fotografie především
ilustrují vybrané zprávy.
Zpravodajské hodnoty nejsou sepsanou příručkou, podle které se řídí novináři, ale
spíše dynamickými představami o tom, jaké informace se mají dostat do zpravodajských
médií a jaké z nich budou vyloučeny. Navíc již dnes existuje mnoho výčtů
zpravodajských hodnot, které se liší v závislosti na čase, místu nebo typu média.
(Harcup, O’Neill, 2009: 171) McNair (2004: 79–80) připomíná, že zpravodajské
hodnoty jsou zakořeněny v každém novináři, který s nimi nakládá na základě svých
zkušeností. Představa o významnosti dané události je sdílená mezi publikem a novináři.
Může se však lišit na základě společenského řádu – je do jisté míry ideologicky
determinována i podmíněna organizací práce v samotném médiu.
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Termín zpravodajské hodnoty (news values) poprvé použil Walter Lippmann v knize Public opinion
vydané v roce 1922 (Burton, Jirák, 1999: 260-261).
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Za výchozí výzkum pro teoretické zakotvení zpravodajských hodnot je
považována studie The Structure of Foreign News: The Presentation of Congo, Cuba
and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspaper (1965) norských badatelů Johana
Galtunga and Marie Ruge, kteří na příkladu čtyř norských deníků a tří zahraničněpolitických témat popisovali, jaké události se mohou stát zprávami. (Galtung, Ruge,
1965) Ve své studii představili 12 hodnotových faktorů formulovaných skrze hypotézy,
které následně ověřovali ve výzkumu. Prvních 8 hodnotových faktorů je nezávislých na
kulturních aspektech, zbylé 4 jsou kulturně specifické nebo vázané.
• frekvence (frequency) – časové období potřebné, aby se událost stala a nabyla na
významu;
• práh pozornosti (threshold) – události se začne věnovat pozornost, podle toho, jak
moc je výrazná a zda překročila určitý práh pozornosti;
• jednoznačnost (unambiguity) – čím menší nejasnost ve významu, tím větší šance,
že bude událost zaznamenána;
• význam (meaningfullness) – v závislosti na kulturní blízkosti nebo relevanci;
• souznění (consonance) – splňuje očekávání a předjímání událostí ze strany
čtenáře;
• překvapení (unexptedness) – čím více neočekávatelná nebo vzácná je událost, tím
má větší šanci být zahrnuta mezi zprávy;
• kontinuita (continuitiy) – jakmile se „něco“ jednou zprávou stane, zůstane to
zprávou nějaký čas díky obecnému povědomí;
• variace (compostion) – nutnost vyváženosti různých událostí, i když například
některé mají nižší práh pozornosti než druhé;
• vztah k elitním národům (reference to elite nations) a
• vztah k elitním osobám (reference to elite peple) – oboje mají větší důsledky,
mohou být využity, aby zastupovaly všechny;
• personifikace (reference to persons) – výsledek lidského chování;
• negativita (negativity) – negativní zprávy.
(Galtung Ruge, 1965:66-69)
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Kromě této cenné klasifikace zpravodajských hodnot, z nichž vycházelo mnoho dalších
autorů27, došli Galtung a Ruge v textu k několika teoretickým závěrům:
1. Čím více zpravodajských hodnot událost nese, tím větší je pravděpodobnost, že bude
zprávou (princip selekce).
2. Pokud byla událost již vybrána, hodnoty, které stály za jejím výběrem, budou
akcentovány (princip deformace).
3. Procesy popsané v 1. a 2. bodě se odehrávají na každém stupni řetězce spojujícím
událost a koncového čtenáře (princip replikace).
4. V případě, že se události nedostává jeden z faktorů, lze jej kompenzovat jiným
silnějším faktorem (princip komplementarity).
(Galtung, Ruge, 1965)
McNair (2004: 79–80) za nejzákladnější hodnoty považuje blízkost události,
odchylku od konvenčního řádu či názoru nebo chování, konání elit a negativitu.
K tomuto rozložení pak poznamenává, že „můžeme-li zpravodajské hodnoty považovat
za vyjádření společenských hodnot, potom zpravodajské hodnoty převažující v liberální
demokratické společnosti odkazují ke světu, který je etnocentrický, orientovaný na elity
a soustředěný na negativní události“ (2004: 81).
Stuart Hall (1973) v souvislosti se zpravodajskými hodnotami mluví
o “neprůhledné struktuře” (opaque structure), ve které se ztrácejí i sami profesionálové
zpravodajství. Nicméně však určuje tři základní kritéria, která podle něj má mít příběh,
reportáž nebo fotografie s potenciálem být zprávou: dějová složka (action), aktuálnost
(temproal recency) a zaznamenáníhodnost (newsworthiness) (1973: 234–235). Hall
dále rozděluje formální a ideologické zpravodajské hodnoty, k čemuž využívá označení
“dvojí artikulace“ (double articulation), tedy spojení rutinních postupů v novinách s
ideologickou rovinou. (tamtéž: 234). Do formálních řadí vše, co souvisí s praktickou a
rutinní výrobou zpráv: diskurs novin, novináři, instituce stojící za vytvářením zpráv a
27

Řada autorů z této teorie kriticky vycházela, polemizovala nebo si vytvořili vlastní klasifikaci
zpravodajských hodnot (podrobněji viz Harcup, O’Neill, 2009). Trampota (2006: 27) vidí úskalí této
studie v tom, že se autoři věnovali jen konkrétním krizím v rámci zahraničního zpravodajství v tisku a
pouze v jednom sociálním systému (závěry by se lišily v totalitním systému). Nejvýrazněji teorii Galtung
a Rugeové aktualizovali v roce 2001 Tony Harcup a Deirdre O'Neill v článku What Is News? Galtung and
Ruge Revisited. Reagovali na tehdy aktuální trendy zpravodajství a výzkum rozšířili na více typů
zpravodajství.
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také odkazuje k hodnotovým faktorům Galtung a Ruge. Hall píše: ,,Je to díky této dvojí
artikulaci, že institucionální svět novin, jehož manifestovanou funkcí je zisková výměna
zpravodajských hodnot, je využit k latentní funkci reprodukce hlavních ideologických
témat společnosti. Formální požadavky ke

„zpravodajství” tak vypadají jako
28

„operátor” pro reprodukci ideologie v novinách ” (tamtéž).

1.2.1.1 Zpravodajské hodnoty bulvárního a seriózního tisku
V této části bych rád krátce zastavil u odlišného pojetí zpravodajských hodnot
z hlediska bulvárního a seriózního tisku, který tvoří základ pro zkoumaný vzorek
v Analytické části této práce. Jakým způsobem média zacházejí s událostí a zprávou,
totiž do značné míry závisí na jejich mediálním profilu, zaměření, cílové skupině a
diskursu29, v jakém se objevují. Výsledný způsob intepretace událostí a to, jak je toho
dosaženo, se odvíjí od pravidel, která v daném médiu fungují (Harcup and O’Neill,
2009: 164). Jako jeden z rozdílů patrných mezi bulvárními a seriózními médii vidí
autoři Burton a Jirák (2001: 249) vedle volby témat a grafické úpravy právě preferenci
zpravodajských hodnot.
Slovník teorie médií (Valček, 2011: 54) definuje bulvární tisk jako: ,,specifický,
komerčně zacílený tisk na univerzální publikum, který v zájmu obchodního úspěchu
rezignuje na důsledné zpravodajské zobrazení reality a poskytuje publiku úniková
témata, nesená negativní sémantikou, tj. formální žurnalistický obraz reality je ve
skutečnosti zkreslený, velmi často dokonce vymyšlený či gradovaný v čase s kadencí
nepřiměřenou významu témat (...).” Z této definice vyplývá hned několik náznaků,
kterými se hodnoty bulvárního deníku budou lišit od seriózního. Bulvární média
akcentují především negativní události, události spjaté s elitními osobami zvláště
ze showbyznysu a soukromí, personifikované události, které zastupují společnost
prostřednictvím konkrétních příběhů (Trampota, 2006: 28), jednoduchost, jasnost a
blízkost (Burton, Jirák, 2001: 249). Seriózní média, která se obecně snaží zachycovat
28

It is via this double articulation that the institutional world of the newspaper, whose manifest function
is the profitable exchange of news values, is harnessed to the latent function of reproducing in dominance
the major ideological theme of of society. The formal requirements of the news thus appear as the
‘operator’ for the reproduction of ideology in the newspaper.
29
Diskurs zde chápu jako ,,pravidla uspořádání textů (kódy) propojující se sociálním prostředím,
hodnotovou orientací, stereotypy apod.” (Burton, Jirák, 2001: 62).
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události objektivním a vyváženým způsobem, se naopak budou více soustředit na
aktuálnost, pravdivost, ověřitelnost, variaci, souznění, jednoznačnost, ale také elitní
osoby, elitní události nebo kontinuitu. Na příkladu britských médií popsala rozdíly
Palmer (2000 in Harcup, O’Neill, 2009: 167). Podle ní se seriózní tisk zajímá více
o zahraniční události a soustřeďuje se na vládnutí a politiku, které se věnuje podrobněji,
zahrnuje to, co se děje v pozadí, i širší spektrum reakcí. Bulvární tisk pak spíše zajímají
příběhy z lidské stránky.

1.3 Staroměstské náměstí

1.3.1 Historická a společenská důležitost místa
,,Denně tudy můžete jíti, denně se dívati, denně několikráte, a pokaždé vidíte a čtete.
Tudy šly dějiny, tudy jdou dějiny. “ (Vojtíšek, 1937: 24)
Staroměstské náměstí je považováno za jedno z nejdůležitějších míst Prahy i celé
České republiky. Jeho význam vychází z historické pozice hospodářského a politického
centra, urbanistického centra i velkorysého prostranství v srdci Starého Města v Praze.
Není v možnostech této práce představit Staroměstské náměstí v jeho obsáhlých
dějinných souvislostech ani se podrobně věnovat jeho urbanistickým specifikám. V
následující kapitole se tak alespoň pokusíme vyjádřit esenci místa jako hospodářského,
politického a společenského centra. Tuto kapitolu předkládám především proto, abych
vytvořil plastičtější obraz Staroměstského náměstí, jakožto hlavního tématu mé analýzy.
Pro účely této kapitoly jsem z dostupných pramenů sestavil přehled Staroměstské
náměstí v datech (Příloha č. 2: Staroměstské náměstí v datech do roku 1995), z něhož
čerpám níže uvedená fakta a data.
Původní funkcí náměstí bylo tržiště, o kterém se již počátkem 12. století zmiňuje
kronikář Kosmas. Díky vzkvétajícímu obchodu začalo sílit politické sebevědomí
německého patriciátu, jež postupně vyústilo v posílení vlivu a souhlasu krále se
zřízením radnice. V roce 1338 povoluje král Jan Lucemburský koupi domu Volflina od
Kamene, který se stane základem Staroměstské radnice, jež bude v následujících
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stoletích srdcem politické samosprávy města a součástí historických milníků vývoje
české země. Alois Míka v knize Staroměstská radnice a náměstí (1968: 7) píše: ,,…po
více než pět století byla radnice i náměstí skutečným živým srdcem hlavního města,
odkud ,,moudří a opatrní otcové” řídili osudy jeho obyvatel. Mnohokrát se tu dokonce
rozhodovalo i o osudech celého státu a radniční zdi společně s přilehlým prostorem
Staroměstského náměstí pamatují nejednu bouřlivou a krvavou událost, která hluboce
zasáhla do dějin národa.“ Pro ilustraci byl v této radnici například odsouzen mistr Jan
Hus (1415), popraven Jan Želivský (1422) nebo zvolen Jiří z Poděbrad králem jako
poslední panovník českého původu (1458). Radnice byla také svědkem popravy 27
českých pánů (1621), korunovačního průvodu Marie Terezie (1743) i delegace Tomáše
Garrigua Masaryka po založení Československa (1918). Po přebudování koncem 19.
století získalo východní průčelí novogotickou podobu podle návrhu P. Nobile,
upraveného P. Sprengerem. Nicméně radnice nevydržela bombardování a požár na
konci 2. světové války a rozbořené zbytky byly strženy. I přes několik pokusů o
architektonické soutěže nebyla nikdy obnovena. Dnes se rozkládá na bývalém půdorysu
Staroměstské radnice z velké části park.
Historicky církevní význam nese chrám Panny Marie před Týnem, jehož dnešní
gotická podoba vyrostla v polovině 14. století na základech románského a později raně
gotického kostela. Z místní kazatelny kázal například Konrád Waldhauser a v letech
1419–1620 byl Týnský chrám hlavním českým chrámem pro příjímání pod obojí.
Období rekatolizace symbolizuje svržení sochy Jiřího z Poděbrad z průčelí chrámu
jezuitskou mládeží (1620). Motiv souboje mezi protestanstvím a katolicismem nese i
památka Mariánského sloupu, který byl vztyčen v roce 1650 po ukončení švédského
obléhání Prahy a stržen rozbouřeným davem v roce 1918, který jej považoval za symbol
rekatolizace české země.
Veřejné

prostranství

Staroměstského

náměstí

pojímalo

různé

formy

společenského života již od středověku. ,,Byly tu pořádány korunovační průvody a
slavnosti, lidové veselice a rytířské hry,” píše Tryml (1991: 8–9), k čemuž lze přidat i
zmíněné trhy nebo popravy či vystavování odsouzených na pranýři. Jinde se dočteme
také o veřejných formách protestu: „(...) na rynku bylo vždy živo a hlučno. Přes rynk
měšťané s poctou vodili krále, ale na tom rynku se dovedli proti němu i ohlašovati a až
bouřiti. Na rynku se ozývaly i spory a rozbroje mezi měšťany a zvláště byly nesnáze a
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obtíže, když se ve městě přibývalo českého živlu.” (Vojtíšek, 1937: 14) Za příklad jedné
velkolepé společenské události dejme napodobení výbuchu sopky Etna u příležitosti
sjezdu říšských knížat v Praze v roce 1570. Neotřesitelnou společenskou funkci
Staroměstského náměstí nahrazuje až moderní rozvoj Václavského náměstí, které po
roce 1920 přejímá úlohu správního, obchodního i zábavního centra Prahy. (Fiala, 2012:
118)
Staroměstské náměstí30 odjakživa působilo jako centrální místo v městě. ,,Od
prvopočátků toto výsadní místo ve městě bylo položením i důležitostí srdcem města.
Bylo to místo, kde se shromažďoval veřejný život pražský (…) Centrální poloha
Staroměstského náměstí i jeho uzavření, (...) jak by chtěly vyjadřovati, že se město
soustředilo kolem opěrného bodu, aby žilo z jeho neobyčejných hodnot i aby jich
střežilo a hájilo. “ (Vojtíšek, 1937: 7–8) Symboliku centrálního místa ve městě můžeme
najít také u Barthese (2013), který o centru v městském prostoru píše jako o místu,
,,kam se dá jít, odkud se dá vracet, úplné místo, o kterém se dá snít, ke kterému nebo od
kterého se dá směřovat, jedním slovem místo, umožňující nám vytvářet se” a dále
pokračuje: ,,právě na tomto výrazném místě se shromažďují a těsnají civilizační
hodnoty, duchovnost (v podobě kostelů), moc (v podobě kanceláří), peníze (v podobě
bank), zboží (v podobě obchodních domů), slovo (v podobě agor, kaváren a promenád),
jít do centra znamená potkat společenskou ,,pravdu“, znamená to účastnit se žasně
plnokrevné ,,skutečnosti“ (Barthes, 2013: 58). Jako zásadní vidí centrum města i
Marcelli: (2008: 81): ,,(...) v samotném středu najdeme základy pravdy, první
rozhodnutí a nezpochybnitelné hodnoty.”

1.3.2 Dominantní vizuální prvky Staroměstského náměstí
Kromě výše popsané historické a symbolické centrální funkce náměstí považuji za
důležité zmínit zásadní dominantní vizuální prvky, které představují budovy a
urbanistické prvky Staroměstského náměstí. Nebudu se věnovat všem architektonickým
částem Staroměstského náměstí a zmíním pouze nejvýraznější z nich, které přetrvaly
dodnes. Objektivně nejznámějším symbolem Staroměstského náměstí je orloj na jižní
30

Za svou historii vystřídalo mnoho variant názvů (Rynk, Staroměstský plac, Velké náměstí, Velké
tržiště) a až koncem 19. století se ustálilo jméno Staroměstské náměstí.
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straně radniční věže, který pochází z roku 1410. Autorem výzdoby kalendária orloje je
Josef Mánes (1866). Jednou z dominant náměstí je gotická radniční věž dokončena roku
1364. Dalším významným vizuálním prvkem Staroměstského námětí je vrcholně
barokní kostel sv. Mikuláše, který byl do současné podoby přestavěn v letech 1732–
1735 podle návrhu K. I. Dientzenhofera. Tento kostel je však nepatřičnou součástí
náměstí, jelikož byl původně zakryt radnicí a Krenovým domem, zbouraným během
pražské asanace na počátku 20. století. Významným znakem je též pomník Jana Husa
podle návrhu sochaře L. Šalouna, který byl odhalen v roce 1915. Domy lemující jižní
část náměstí stojí na románských základech z poloviny 12. století a byly v historii
slohově několikrát přestavěny. Výrazný je v této řadě zvláště Štorchův dům s freskami
podle návrhů Mikoláše Alše. Východní část náměstí tvoří kromě Týnského chrámu ještě
dům U Kamenného zvonu, jehož gotický základ pochází z pol. 14. století a byl obnoven
v roce 1988. Vedle přiléhá palác Golz-Kinských představující vrcholné rokokové dílo
A. Luraga. Z balkónu tohoto paláce mluvil Klement Gottwald v roce 1948 i Václav
Havel v roce 1990. Domy v severní části náměstí jsou s výjimkou Mincovního paláce
nově postaveny po asanaci na začátku 20. století.

1.3.3 Staroměstské náměstí jako místo
Po naznačení základních obrysů, kterými definujeme Staroměstské náměstí jako
historicky zásadní a kulturně významné místo, se dostáváme k hlubší narativní struktuře
a konceptu místa ve městě. Cílem této podkapitoly je naznačit, jakým způsobem lze
rozumět specifiku místa, jež je společným jmenovatelem pro novinářské fotografie
zachycující události, které se zde staly, a zda toto místo v sobě skrývá mýtickou
promluvu vycházející z jeho podstaty. Závěrečnou část Teoretické části tvoří poznatky
dvou francouzských myslitelů – Peirra Nory a Michela de Certeau.
Pierre Nora vymezuje v chápání míst dva pojmy – historii a paměť. Ty tvoří dvě
odštěpené kategorie. V eseji Mezi pamětí a historií: problematika míst (2010) píše, že
jsme v moderní, globalizované, medializované a zrychlené společnosti ztratili paměť,
která nám vždy pomáhala vytvářet hodnoty, předávat zkušenosti a ztotožňovat se s
odkazem z generace na generaci – tedy paměť jako přítomnou a navazující „živou
pospolitost” (2010: 45). Podle Nory představuje proměna paměti zásadní posun hned na
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několika úrovních: z historického se stává psychologické, ze společenského
individuální, subjektivita nahrazuje funkci předávání a opakování je vytlačeno
rozpomínáním. Náš vztah k druhému pojmu – historie – Nora vymezuje jako uměle
vnuknutý. Je pouze rekonstrukcí minulosti, která je vědomá, univerzální a vnímána jako
zlom. ,,Historie se ve 30. letech odpoutala od národu a připoutala ke společnosti, čímž
ztratila svou funkci předávání hodnot a ospravedlňování minulosti bylo nahrazeno
ospravedlňováním budoucnosti.” (2010: 45)
Na pomezí těchto dvou kategorií se nacházejí místa paměti. V textu se Nora
zmiňuje například o muzeích, medailích, pomnících, knihovnách, výročích, svátcích
nebo zprávách, oslavách, nekrolozích, hřbitovech, pomnících, svatyních nebo archivech.
Místa paměti v sobě skrývají prolnutí historie a paměti. Fungují jako rekonstrukce dějin
i jako pouto s žitou pamětí. Pokud se vrátím k chápání mýtu v Barthesově pojetí, nabízí
se zde paralela. Barthes píše, že “dějiny se v mýtu odpařují” (1977:149) a jinde, že
mýtus “přeměňuje dějiny na přirozenost” (2004: 128). Tyto teze můžeme rozvinout na
podkladě konceptu míst paměti, jež podobným způsobem překlenují rituály, vedoucí k
reprodukci textů paměti. Rekonstruovaná historie se prolíná do předáváné paměti, aby
vytvářela přirozené území pro zachovávání jednotného toku dějinnosti.
Místy paměti oddělujeme naše vzpomínky od přítomnosti a zároveň je vracíme do
pohybu dějin, jsou to „svědkové naší doby, iluze věčnosti” (2010: 46). ,,Oba proudy se
kombinují a oba – současně a se stejnou silou – nás přivádějí k základním nástrojům
historické práce na jedné straně a symbolicky nejnabitějším předmětům či momentům
naší paměti na straně druhé.“ (2010: 46) Tuto hranici Nora popisuje : ,,Již neslavíme
národ, nýbrž zkoumáme jeho oslavy.“ (2010: 47) V souvislosti s tématem této práce se i
novinářské fotografie zachycující události na Staroměstském náměstí stávají místem
paměti. Jsou nositeli zakonzervovaného historického významu místa, jenž je však
opakovaně oživováno událostmi, jejich zachycením a zaznamenáním na stránkách
novin.
Michel de Certeau v eseji Vynalézání každodennosti (1996) rozlišuje koncept
místa (lieu, place) a prostoru (espace, space). Místo je podle něj statické a definované
nehybností subjektů a “spočíváním” (1996: 82), zatímco prostor je živý, založený na
pohybu a dynamice vztahů, směrů, času, operací, okolností a akcí, které se v něm
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odehrávají – vše toto dělá z místa prostor, „křižovatku těles v pohybu” (1996: 81).
,,Prostor je používané místo. Tak třeba ulice vyprojektovaná v rámci urbanistických
plánů se mění v prostor díky chodcům.” (1996: 81) Z toho můžeme odvodit, že i žitá
zkušenost Staroměstského náměstí bude prostorem, ale nabízí se otázka, kde se v rovině
těchto úvah nachází novinářská fotografie, která zachycuje děj či událost na
Staroměstském náměstí. De Certeau (1996: 80) zastává širší pojetí a tvrdí, že i četba je
prostorem vzniklým skrze používání místa (tj. systém znaků, psaný text). Setkání s
novinářskou fotografií může být prostorem vzniklým použitím vizuálního kódu, s
kterým se setkáváme na stránkách novin a jenž interpretujeme.
V pojetí místa Pierra Nory i Michela de Certau spatřujeme paralely, které lze
vztáhnout i k místu Staroměstského náměstí i novinářským fotografiím s ním spojených.
Jednotlivé znaky (popsané např. v kapitole 1.3.2 Dominantní vizuální prvky
Staroměstského náměstí) jsou nositeli univerzální a vědomé dějinnosti, která je
opakovaně zpřítomňována kontextem aktuálního dění. Kulisy Staroměstského náměstí
se stávají součástí předávání paměti a zároveň ožívají z nehybného místa v dynamický
prostor. Toto místo je tak symbolem prolínání minulosti i přítomnosti, aktuálnosti
opřené o hradbu historie. Ve své povaze je tak základním mýtem sebe sama, který
prostupuje ostatními mýty, k jejichž dešifování se dostávám v následující části práce.

2 ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 Metodika
Tato práce si klade za cíl dešifrovat dominantní mýty, které nesou vybrané
novinářské fotografie událostí na Staroměstském náměstí, a pokusit se zjistit, zda se se
tyto mýty liší v bulvárním a seriózním deníku, a jakou roli hraje Staroměstské náměstí v
konotacích, které vedou k určení mýtické roviny vizuálního sdělení.
Z výchozích teoretických hledisek nyní přesuneme pozornost k vlastní sémiotické
analýze, která je zvolenou metodou této práce. V médiích se sémiotika uplatňuje ve
všech možných rovinách. Její principy vědomě či něvědomě uplatňují tvůrci mediálních
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obsahů i příjemci z řad publika a sémiotická analýza je jednou z častých kvalitivních
metod používaných při rozboru mediálních obsahů. Smyslem analýzy, kterou v této
práci aplikujeme na novinářskou fotografii, je porozumění jednotlivým znakům a
kódům, které fotografie nesou, a odvození významů a konotací v rovině mýtů. V
teoretické části práce jsme se již věnovali popisu kódů a specifik novinářské fotografie
tak, abychom dostatečně odkryli tento symbolický systém a pravidla, podle nichž je
význam fotografického sdělení konstruován. (Sedláková, 2014: 341) Fungování prvního
stupně označování (denotace), druhého stupně označování (konotace) a mýty jsme
popsali v předchozí části. V následujícím textu proto popíšeme především vhodnost a
kritiku metody jako takové.

2.1.1 Sémiotická analýza
Sémiotická analýza vychází z poznatků sémiotiky a řadí se mezi kvalitativní
obsahové metody, které můžeme uplatnit při intepretativním zkoumání mediálních
obsahů. Ve středu zájmu této metody stojí obsah, tedy nějaké sdělení, které je přenášeno
určitým kanálem a určitými prostředky a jehož význam se snažíme odkrýt. Tento
význam je však do velké míry odvozen od společenského kontextu, ve kterém bylo
sdělení vytvořeno, a také vnímáním specifického publika, s nímž přichází do kontaktu
(viz např. Rose, 2012: 61).
Uplatnění tohoto druhu analýzy pro mediální obsahy obecně shrnuje Sedláková
(2014: 331): ,,Sémiotická analýza se zaměřuje na strukturu textu, může jej rozebrat na
jednotlivé stavební kameny a ukázat, jaké významy v rámci dané kultury či kontextu
tyto základní kameny většinou nesou.” Jak připomíná Burton a Jirák (2001: 68), ve
studiu médií hraje význam stěžejní roli a studovat média znamená studovat významy a
vše co s nimi souvisí na úrovni jejich produkce i příjímání. Povaha sémiotické analýzy
zároveň dovoluje analyzovat několik znakových systémů zároveň (McQuail, 2007: 279)
– můžeme nazírat na novinářskou fotografii společně s lingvistickým kódem, který
zpravidla tvoří popisek pod fotografií nebo titulek článku. V této práci na lingvistický
kód nahlížíme ve smyslu Barthesova ukotvení (viz kapitola 1.1.3.2.2 Jazykový kód
novinářské fotografie), tedy interpretativního zúžení a usměrňování významu, které je
spíše v harmonii s obrazovým sdělením, nikoli v jeho opozici. McQuail (2007: 279–
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280) popisuje sémiotickou analýzu jako způsob odkrývání významu, který nahlíží pod
první úroveň označování a může ,,vrhnout světlo” na tvůrce sdělení a média, která jej
přenášejí. Dešifrování mýtů je v zásadě kritickou studií založenou na ,,odkrývání toho,
co je pravda, tím, že zkoumáme to, co je ukryté za tím, co se jako pravda jeví31”
(Bignell, 2012: 38).
Na tom, jakým způsobem čteme obsah a vytváříme význam, závisí především role
čtenáře, která je tím pádem nejzranitelnější součástí sémiotické analýzy. ,,(…) čtenář je
aktivním účastníkem konstruování významu textu, nejen dekódováním znaků a
významů, ale předvídáním kódů, které potřebuje, abychom rozuměli diskursu a
postavení mýtických významů vykonsturovaných konotacemi v textu, které stojí proti
vlastním ideologickým předpokladům čtenáře32” (Bignell, 2012: 100–101). Pro
sémiotickou analýzu je typické, že ačkoli se výzkumník snaží zkoumat významy na
základě

široce

sdílené

společenské

srozumitelnosti,

neubrání

se

vlastnímu

individuálnímu přínosu a subjektivnímu čtení. ,,Význam je přitom výsledkem naší
interpretace i toho, jaké znaky jsme schopni odhalit a v rámci jakých kódů a
sociokulturního kontextu je budeme zvýznamňovat. Klíčovým a jediným nástrojem
vědce, jak čelit odmítnutí vlastní interpretace a závěrů, je být si vědom tohoto rizika a
závěry dostatečně podložit důkazy vyvozenými z dat, aby byly intersubjektivně přijaty.
Nezbytným předpokladem je analyzovat text z odstupu.” (Sedláková, 2014: 342)
Výsledky sémiotické analýzy tedy nelze jako v případě kvatnitativních metod
objektivně replikovat.
Jedním z hlavních důvodů tohoto nedostatku metody je fakt, že sémiotická
analýza nedovoluje odkrývat reálný kontext, ve kterém se čtenář dostává s mediálním
obsahem do kontaktu a logicky tak nedokáže odkrýt nekonečné spektrum významů, jež
do něj v různých komunikačních situacích vkládá různý příjemce. Podle Bignella (2012:
103) jde o jeden ze základních limitů tohoto postupu, který jen částečně dokáže
zohlednit, jak si čtenáři vytvářejí významy v konkrétních společenských kontextech. To
potvrzuje i Sedláková (2014: 276), která píše, že význam znaků, kódů a sdělení je
závislý na kontextu, v němž dochází ke komunikaci a jeho proměnlivost se může odvíjet
31

Reveal what is really true by going beyond, behind or underneath what appears to be true.
The reader is an active participant in constructing the meanins of the text, not only by decoding signs
and meanings, but also by antiiatng the codes needed to make sense of the discourse and checking the
mythic meaigs constructed by the text’s connotations againts the reader’s own ideological assumptions.
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od různých faktorů sociálních, kulturních, myšlenkových, hodnotových (ideologických)
a také situačních.
Role výzkumníka je tak do jisté míry omezena kontextem, ve kterém přistupuje ke
zkoumání textu, i jeho vlastní subjektivitou. ,,Způsob, jakým kdokoli něco nahlíží, je
produktem jejich hodnot a přesvědčení, takže jakákoli analýza bude vždy vytvořená ze
specifického úhlu pohledu.” (Lacey, 1998: 83) Výzkumník je konfrontován s vlastní
sociální, kulturní či historickou zkušeností, která se promítá do způsobu, jakým čte text.
Příklad absoultní kritiky určování významů v obrazech zmiňuje Bull na příkladu
výzkumu Johna A. Walkera, který předložil svým studentům fotografii, aby ji různě
interpretovali a jeho závěrem bylo, že významů je tolik, kolik je lidských bytostí
(Walker, 1997: 52 in Bull, 2010: 38). Výzkumník se tedy musí pokusit o to, aby dokázal
pojmenovat významy v obecné rovině a přiblížit se tomu, jak byly tyto významy do
sdělení vloženy podavatelem a jak jej budou pravděpodobně číst jeho příjemci. I tato
snaha má však svá úskalí. Bignell (2012: 102) upozorňuje, že významy, které odkrývají
různé akademické studie, málokdy tíhnou k preferovanému čtení, ale opozičním čtením
kritizují zpravodajský diskurs pro jeho idelogickou naturalizaci společenských významů
a jinde se dočteme, že často se obecné závěry podávají “domýšlivým způsobem”33
(Leiss, 2005: 165 in Rose, 2012: 145).
Shrneme-li tedy vhodnost a kritiku sémiotické analýzy pro zkoumání mediálních
obsahů, můžeme konstatovat, že ačkoli se s její pomocí podaří rozebrat obrazová či
textová sdělení a na základě jednotlivých částí vyvodit jejich hlubší význam, konkrétní
definování tohoto významu se už odvíjí od sociálního kontextu a subjektivity
výzkumníka. Pro případné rozšíření této práce by bylo vhodné použít kombinaci
sémiotické analýzy s diskursivní analýzou, která by výše zmíněné instituce a vztahy při
tvorbě a interpretaci obrazů zohledňovala. Dalším možným rozšířením by také bylo
doplnit výkum o sociální zkušenost, např. rozhovory s recipienty nebo pohledem na
postupy, jak se s novinářskou fotografií pracuje v konkrétních médiích. Možný je i
kulturální přístup, jak jej navrhuje například Jewitt a van Leuween (2001, 65–73), který
zahrnuje kontext pozorování, kontext produkce a samotnou analýzu forem, z nichž
dohromady vystupuje význam vizuálního sdělení.
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pretentious manner
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Výše zmíněnou kritiku zvolené metody této práce zahrnuji, abych doložil, že si
uvědomuji její úskalí. Zároveň svoji volbu obhajuji tím, že z mého pohledu může
sémiotická analýza v daném užití rozvinout pohled na Staroměstské náměstí, který
bychom bez ní neodkryli. Sémiotická analýza je vhodná pro důkladnější zkoumání
menšího počtu mediálních obsahů a v případě obrazu přináší tento přístup větší
porozumění, co se v obraze opravdu skrývá. Díky konotačním řetězcům se totiž dají
odkrývají významové vrstvy, jež vyžadují větší pozornost a přitom mohou být určující
pro chápání celkového významu vizuálních sdělení, která doprovázejí zprávy v tisku.
Zvláštní váhu také věnuji znakům spojeným se Staroměstským náměstí a jejich
významovým vztahům k ostatním znakům v obraze, což je postup, který mi právě tato
metoda dovoluje.

2.1.2 Rozsah zkoumaných dat
V této práci analyzuji vzorek 20 novinářských fotografií zachycujících události
odehrávající se na Staroměstském náměstí. Fotografie jsou vybrány ze dvou českých
tištěných periodik v časovém rozmezí od roku 1993, tedy od vzniku samostatné České
republiky, do roku 2013. Zvolený časový úsek je dostatečně dlouhý, aby zahrnoval širší
období společenských změn a historického vývoje a zároveň se v něm odehrálo
dostatečné množství událostí spojených se Staroměstským náměstím, které budou
reprezentovat co nejširší spektrum typově odlišných medializovaných událostí.
Vybranými periodiky jsou deníky MF Dnes a deník Blesk. Oba tituly patří do
skupiny celostátně vydávaného denního tisku a vychází kontinuálně po celou dobu
zkoumaného období. Deník MF Dnes zastupuje seriózní denní tisk se stálým největším
nákladem ve zkoumaném období a deník Blesk je bulvární typ tisku s největším stálým
nákladem ve zkoumaném období.34 Tato dvě periodika byla zvolena jednak z
praktického důvodu (tj. profil vybraných deníků je víceméně stálý po celou dobu
zkoumaného období), jednak aby vnesla do práce kontrast mezi tím, jak se může lišit
význam fotografie i způsob jejího čtení v závislosti na způsobu jejího použití v
34

ABC ČR, Ověřovaná data, Periodický tisk, URL <http://www.abccr.cz/overovana-data/periodickytisk/> [citováno 5. 12. 2016]
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seriózním a bulvárním tisku. Více se každému periodiku věnuji v kapitole 2.1.5 Profily
deníků.

2.1.3 Kategorizace událostí
Prvním krokem ve výběru vzorku bylo sestavit přehled událostí, které se odehrály
na Staroměstském náměstí v letech 1993–2013. K tomu jsem využil obsáhlý fotoarchiv
ČTK, v jehož databázi se po zadání klíčového sousloví “staromestske namesti” nachází
ve zkoumaném období celkem 4 655 dokumentů35. Některé události jsou v databázi
zastoupeny více fotografiemi, proto jsem z popisků u fotografií sestavil seznam všech
událostí, který dohromady čítá 641 záznamů. Fotografickou databázi ČTK využívám
jako nejrozsáhlejší dostupný archiv událostí, které se odehrály na Staroměstském
náměstí, a o nichž vím, že byly zpravodajsky natolik hodnotné, že vyžadovaly
pozornost ČTK s přítomností fotografa. Na základě tohoto jednoduchého vzorce mohu
předpokládat, že některé události z vytvořeného přehledu budou mediálně zajímavé i
pro deníky MF Dnes a Blesk.
Krokem předcházejícím výběr finálního vzorku bylo rozdělení událostí do 9
kategorií. Tuto kategorizaci jsem provedl sledováním opakujících se dominantních
znaků u všech 641 záznamů.36 Popisy kategorií, jejich opakující se obsahové znaky a
dva typické fotografické příklady u každé kategorie jsou uvedeny níže. Tímto postupem
jsem získal přehled o různých typech událostí, které se v období 1993–2013 odehrály na
Staroměstském náměstí. V některých kategoriích se znaky překrývaly, proto byla vždy
událost do kategorie řazena podle dominujících znaků (např. “Nike Womens Run” je
zařazena jako Událost spojená se sportem..., nikoliv jako Akce s účelem komerční
propagace).
Zde musím poznamenat, že si uvědomuji úskalí této kategorizace, která není
podložena propracovanou obsahovou obrazovou analýzou. Avšak hlavní metodou mé
35

ČTK Fotobanka. Výsledky vyhledávání: staromestske namest, URL
<https://multimedia.ctk.cz/foto/search-view/f4195837927699e8f2069eebc4ce22c8/select-continue>
[citováno 9. 12. 2016]
36
Některé události v období 1993–1997 nedisponují digitálním náhledem fotografie. V jejich rozřazování
jsem postupoval na základě popisku.
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práce je sémiotická analýza a cílem je odkrýt mýtické roviny novinářských fotografií
spjatých s konkrétním místem ve městě. Není tedy v možnostech této práce předkládat
samostatnou obsahovou analýzu věnující se takto obsáhlému souboru fotografií.
Důkladná obsahová analýza, která by definovala, jaký typ medializovaných událostí se
odehrává na Staroměstském náměstí, je však možným rozšířením této práce.

Celkem rozřazených 617 událostí, nezařazených 24 událostí37
Příloha č. 3: Seznam a kategorizace událostí (tabulka)

Protestní akce, happeningy či manifestace – celkem 135
událostí
Fotografie událostí v této kategorii zaznamenávají protestní shromáždění, happeningy a
manifestace týkající se jak domácích témat, tak zahraničních či globálních. Patří sem
ovšem také piety, tedy smuteční manifestace. Mezi základní opakující se znaky patří:
• shromáždění osob
• transparenty s hesly reflektující domácí nebo globální témata
• manifestační a happeningová gesta (např. pálení svíček, živé nápisy, lidské řetězy,
alegorická vystoupení apod.)
• řečnická vystoupení
• průvod nebo pochod

37

Kategorie jsou seřazeny sestupně podle počtu přiřazených událostí.
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Příloha č. 4: 6. 10. 2013, Pochod Roma Pride (fotografie)

Příloha č. 5: 8. 9. 2011, Pieta za zemřelé hokejisty (fotografie)

Vánoce a Velikonoce – celkem 132 událostí
Tato kategorie je oddělena od samostatné kategorie “Folklorní tradice”, ačkoli jsou
Vánoce i Velikonce považovány za lidové tradice. Jde o kategorii událostí spjatých s
vánočními a velikonočními trhy a zároveň sem spadají pokusy o rekordy, které jsou
oblíbeným doprovodným programem těchto trhů. Mezi základní opakující se znaky tedy
patří:
• vánoční a adventní symboly (strom, Mikuláš, kapr apod.)
• vánoční výzdoba
• velikonoční symboly (pomlázka, kraslice apod.)
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• prodejní stánky a trhy
• naddimenzované objekty (rekordy)
Příloha č. 6: 2. 12. 1997, Rozsvícený vánoční strom (fotografie)

Příloha č. 7: 21. 3. 1999, Velikonoční trhy (fotografie)

Události spjaté se sportem a oslavy sportovních úspěchů –
celkem 95 událostí
Do této kategorie spadají především četná promítání sportovních utkání na velkoplošné
obrazovce, dále například konání pražského maratonu, srazy fanoušků nebo vítání
úspěšných sportovců. Mezi základní opakující se znaky patří:
• sportovní fanoušci
• sportovec
• národní/klubové sportovní dresy
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• české národní barvy
Příloha č. 8: 15. 8. 2008, Fanoušek sleduje Euro 2008 Česko x Turecko (fotografie)

Příloha č. 9: 13. 5. 2015, Pražský mezinárodní maraton (fotografie)

Společenské události – celkem 75 událostí
Do této kategorie řadím především události spjaté se společenskými institucemi,
organizacemi a spolky, církevními organizacemi či profesními skupinami (často se
vyznačujícími specifickým typem oblečení). Mezi společenské události řadím i osvětovou
činnost neziskových skupin a oslavy Nového roku. Základními opakujícími znaky jsou:
• uniforma státní instituce (armáda, policie, hasiči apod.)
• uniforma spolkové organizace (např. Sokol)
• oděv profesní skupiny (kuchaři)
• církevní symboly
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• historický kostým
• svatební oděv
• logo či jiná propagace neziskové skupiny
• atributy spojené s oslavami Nového roku (šampaňské, ohňostroj atd.)
Příloha č. 10: 23. 3. 2008, Soutěž kuchařů v otevírání ústřic (fotografie)

Příloha č. 11: 1. 1. 2009, Oslavy Nového roku (fotografie)

Kulturní události – celkem 47 událostí
Staroměstské náměstí bylo ve zkoumaném období místem mnoha koncertů, divadelních
vystoupení nebo výstav. Mezi základní opakující se znaky této kategorie tedy patří:
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• umělec či skupina umělců
• hudební nástroj
• umělecké vystoupení
• umělecký objekt
• pódium
Příloha č. 12: 14. 7. 2008, Bohemia Jazz Fest (fotografie)

Příloha č. 13: 17. 10. 2013, Signal festival (fotografie)

Folklórní tradice – celkem 44 událostí
Do této kategorie řadím veškerá domácí i mezinárodní vytoupení lidových umělců a
akce spjaté s lidovou tvorbou a slovesností. Mezi folklorní tradice patří tradičně
i Vánoce a Velikonoce, ale pro větší přehlednost jsem se rozhodl tyto dvě kategorie
rozdělit.
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• symboly domácí lidové tradice
• symboly zahraniční lidové tradice
• vystoupení lidových souborů (domácí i zahraniční)
• tradiční lidové obleky (domácí i zahraniční)
• masky a převleky
Příloha č. 14: 27. 8. 2012, Festival folklórních tanců (fotografie)

Příloha č. 15: 3. 3. 2000, Masopust (fotografie)

Politické události – celkem 42 událostí
Pro tuto kategorii je typické, že se zpravidla neobejde bez účasti politika či zástupce
politické strany, zároveň nemá charakter protestu. Řadím sem především politické
mítinky i politické a státní návštěvy. Mezi základní opakující se znaky patří:
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• aktivní vnitrostátní politici
• zahraniční politici nebo státníci
• transparenty/plochy s hesly podporující politickou stranu
• transparenty/plochy s hesly volebních kampaní
• proslov (řečník)
Příloha č. 16: 13. 6. 2002, Volební mítink ODS (fotografie)

Příloha č. 17: 6. 6. 2001, Oficiální návštěva chorvatského prezidenta Stjepana
Mesiče (fotografie)f

Události spojené s památkami a urbanistickým prostorem –
celkem 26 událostí
Tyto události se vyznačují především tím, že se týkají objektů či prostor Staroměstského
náměstí, pozornost je zaměřena například na některý z domů či památek v prostoru
Staroměstského náměstí.
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• konkrétní dům
• konkrétní socha
• konkrétní památka
• pamětní deska
• pamětní místo
• urbanistické řešení
Příloha č. 18: 1. 4. 2007, Stavba lešení okolo sousoší Jana Husa (fotografie)

Příloha č. 19: 23. 6. 2011, 28. kříž na dlažbě, akce umělecké skupiny Ztohoven
(fotografie)
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Akce s účelem komerční propagace – celkem 21 událostí
Do této kategorie řadím takové události, jejichž hlavním posláním je propagace
komerčních značek a subjektů.
• logo nebo produkt komerčního subjektu
• propagace komerčního subjektu
• propagace podnikání

Příloha č. 20: 17. 3. 1997, Oslavy dne sv. Patrika se společností Jameson
(fotografie)

Příloha č. 21: 1. 9. 1996, Křest nového automobilu Škoda Octavia (fotografie)
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2.1.4 Výběr vzorku
Po rozřazení událostí do 9 kategorií jsem ve výběru konkrétního vzorku 20
fotografií z deníku MF Dnes a Blesku postupoval metodou prostého náhodného výběru
losu z množiny čísel, které v uvedených kategoriích označovaly jednotlivé události.
Kategorii Protestní akce, happeningy či manifestace jsem pro její obsáhlost a
různorodost

rozdělil

na

dvě

části

(1993–2003,

2004–2013).

Vzorek

je

pravděpodobností, což znamená, že pro každý prvek zkoumaného systému platí, že má
stejnou šanci být zahrnut jako součást vzorku. (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 27) Z
každé kategorie jsem pomocí online generátoru losoval číslo zastupující některou z
událostí. Pokud se zpráva s fotografií o vylosované události objevila současně v
periodikách MF Dnes a Blesk, získal jsem tím konkrétní vzorek pro analýzu. Tento
postup náhodného výběru jsem zvolil, abych maximálně omezil subjektivitu výběru
zkoumaného vzorku, který by mohl být v opačném případě zaujatý vlastní motivací
nebo zájmem vybrat konkrétní fotografie.
Metodu losem i kategorizaci také předkládám v práci proto, aby ve výsledném
zkoumaném vzorku bylo zastoupeno co nejširší spektrum různých typů událostí. Povaha
analýzy nedovoluje reliabilitu výzkumu, tj. při opakování shodné situace nepřináší
stejné výsledky. (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 21) Postup při výběru vzorku však
vykazuje externí validitu, jelikož lze zobecnit výsledky zkoumání na širší populaci –
pro každou kategorii lze pro účel analýzy náhodně vybrat jakoukoli událost, která do ni
spadá. (tamtéž)

2.1.5 Profily médií

MF Dnes
MF Dnes je nejvýraznějším a nejčtenějším českým seriózním deníkem, který
pod nynějším názvem vychází od 1. září 1990. Tehdy navázal titul na list Mladá fronta
vydávaný Ústředním výborem Socialistického svazu mládeže. Ve zkoumaném období
byl deník vlastněn společností MaFra, a. s., jež vznikla spojením akcionářů M a F, a. s.,
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a francouzské společnosti Socpresse v roce 1990. V roce 1995 přešla MaFra, a. s., pod
německý koncern Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft mbH.
(RBDV) a v roce 2013 jej koupila společnost Agrofert. Profil deníku je konzervativní a
středně pravicový, vychází od pondělí do soboty. Mezi hlavní náplň patří zpravodajství
a publicistika z domácí a zahraniční politiky, ekonomiky, kultury, sportu a dalších částí
společenského života. Aktuální rozdělení rubrik je následující: Z domova, Ekonomika,
Publicistika, Ze světa, Kultura, Názory, dále zprávy z regionu a Sport. Vydání v Praze
vychází s Pražskou přílohou.38 Podle aktuálního výzkumu Media projekt39 jsou mezi
čtenáři MF Dnes nejvíce zastoupeni lidé v aktivním věku od 30–59 let, s vyšším
vzděláním, v domáctnostech s vyššími příjmy, z vyšší a střední třídy. Deník využívá v
grafickém layoutu barevné fotografie, infografiky, vizualizované průzkumy, karikatury
a obrázky. Průměrný tištený denní náklad v roce 1993 činil 342 043 výtisků a v lednu
2013 činil průměrný náklad 259 309 vytisků.40

Deník Blesk
Vychází od roku 1992 jako první bulvární deník na česko-slovenském trhu a po
celou dobu své existence patří mezi deníky s největším tištěným nákladem.41 Jeho
původním vydavatelem byl švýcarský koncern Ringier s pobočkou v ČR, který se
později sloučil s německým vydavatelstvím Axel Springer SE a společně vytvořily
dceřinou pobočku Ringier Axel Springer CZ. V roce 2014 společnost CZECH NEWS
CENTER, a. s., dokončila akvizici české dceřiné společnosti Ringier Axel Springer AG.
Od roku 2002 je Blesk nejčtennějším a nejprodávanějším deníkem v Česku. Jeho
průměrný tištěný denní náklad v roce 1993 činil 376 028 výtisků a v lednu 2013 byl
průměrný náklad 367 945 výtisků.42 Obsah deníku je zaměřen na aktuální a senzační
zpravodajství z oblasti společnosti, politiky sportu a na další sociální témata. Blesk také
klade důraz na témata související s praktickými radami a doporučeními.43 Má velmi
38

Mediální skupina Mafra, Portfolio, Mladá fronta DNES, URL
<http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-mfd.htm> [citováno 12. 12. 2016]
39
Mediální skupina Mafra, DNES, Čtenáři denku MF Dnes, URL
<http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A161116_TVE_001_MFD1623.PDF> [citováno 12. 12. 2016]
40
Dostupné z http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/
41
tamtéž
42
ABC ČR, Ověřovaná data, Periodický tisk, URL <http://www.abccr.cz/overovana-data/periodickytisk/> [citováno 5. 12. 2016]
43
CNC, Inzerce, Tituly, Blesk, URL <http://www.cncenter.cz/clanek/1482/blesk> [citováno 12. 12.
2016]
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výraznou grafickou stránku, pracuje s palcovými černými nebo jinak barevnými titulky,
infografikami a množstvím velkoformátových fotografií, mnohdy poskládaných do
vzájemných sekvencí, koláží či sérií.

2.2 Analýza fotografií
V této kapitole přistupuji k vlastní analýze jednotlivých fotografií. Každá
podkapitola je strukturována následujícím způsobem: základní faktografická informace
o události, identifikace fotografie pomocí faktických údajů, analýza úrovně denotace,
analýza úrovně denotace a následné porovnání mytologické roviny obou fotografií. V
závěru kapitoly pak interpretuji zjištěné výsledky, zmiňuji některá omezení analýzy a
její možné rozšíření.

2.2.1 Protestní akce, happeningy či manifestace I.
Protest proti NATO a válce v Jugoslávii, 14. 4. 1999
Demonstrace na pražském Staroměstském náměstí proti bombardování jugoslávských
cílů vojsky NATO i proti násilí srbských jednotek páchanému v Kosovu. Shromáždění
zorganizovala Humanistická aliance. (zdroj: ČTK44)

Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 15. 4. 1999
• Umístění článku s fotografií: strana 2 (dolní část)
• Počet fotografií: 2
• Šířka fotografie (podle sloupců): 4, 1
• Formát: obdélníkový na šířku, výřez
• Autor fotografií: David Kundrát
• Titulek článku: Velký třesk
44

ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=1014727&idx=45&select-continue=1
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• Text článku: ano
• Barva fotografie: černobílá
• Popisek fotografie: ne
• Celá stránka novin: Příloha č. 22: Strana 2, deník Blesk, 15. 4. 1999 (fotografie)
Příloha č. 23: Protest I. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Protest I.
Do hlavní fotografie doprovázející krátkou textovou zprávu zasahuje výřez, který
zobrazuje ženu se zdviženým prostředníčkem a držící v ruce transparent s nápisem
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“STOP BOMBÁM”.

Část výřezu zasahuje do fotografie, na které jsou dva muži

zachyceni v pěstní roztržce. Mezi muži vyčnívá hlava strážníka s policejní čepicí, kolem
stojí neurčitý dav lidí a v pravé části je postava opírající se o hůl. Na snímku jsou
zachyceny evidentní znaky Staroměstského náměstí – kostel sv. Mikuláše a sousoší Jana
Husa.

Analýza úrovně konotace fotografie Protest I.
Na hlavní fotografii jsou dva muži, jejichž dynamické pozice odráží vzájemný
konflikt, který je hlavní významovou linkou celého obrazu. Šedé vlasy staršího muže,
jeho klidný výraz bez emocí a pevné uchopení ruky druhého muže můžeme dešifrovat
jako zkušenost, jistotu a stabilitu, kterou vyjadřuje i jeho pevný postoj a působící
kontrola nad situací. To vše postrádá mladší muž vpravo s nataženou útočící rukou a
rozrušeným výrazem v tváři. Jeho dynamický pohyb volá po změně, ale útok působí
nejistě, přesto se zdá být dostatečně vášnivý. Souboj kontrastů, podpořený světlým a
tmavým oblečením obou aktérů, může symbolizovat útok na zavedený pořádek a volání
po novém vývoji, k čemuž přispívá i lingvistický kód “Velký třesk” (umístěný mezi dva
muže). Toto slovní spojení asociuje vznik a vývoj vesmíru, tedy začátek něčeho nového
a evolučního. Toto čtení může podpořit i znak sochy mistra Jana Husa, která v obraze
stojí na straně akčního muže. S osobou Jana Husa si totiž obvykle spojujeme podobné
konotace, které zmiňujeme výše. Mezi muži vyčnívá policejní čepice, konotující prvek
kontroly a autority, kterou v daný moment ani jeden z aktérů nereflektuje.
V pozorovateli však navozuje jistotu řešení situace a nastolení pořádku vyšší autoritou,
jež má obě strany svojí intervencí brzy oddělit. Okolo hlavních aktérů postává neurčitý
dav, který se do ničeho nezapojuje a představuje tak zbavení se odpovědnosti za
vzniklou situaci a snad i spoléhání se na autoritu, která má konflikt vyřešit. Druhým
fotografickým prvkem je výřez, jenž se svým významem vymezuje proti dění na výše
popsané fotografii. Nápis

„STOP BOMBÁM” konotuje nesouhlas či odpor s

konfliktem („bombám” dokonce můžeme rozumět jako „bombám pěstí”), který je
podpořen radikálním až vulgárním odmítnutím v podobě zdviženého prostředníčku.
Nositeli konfliktu v tomto případě jsou tedy muži, žena se proti nim vyhraňuje a vyšší
autorita zasahuje. Deník Blesk oběma fotografiemi v syntagmatu akcentuje konfliktnost,
vyostřenost a agresivitu události a využívá tento výjev k povzbuzení podobných
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konotací, jež spojujeme s válečnou situací jako takovou. Zároveň v obraze nabízí řešení
situace zásahem vyšší autority.
Kromě dvou portrétových medailonků jde o jediné fotografie, které se dostaly na
stranu 2 tohoto vydání. Čtenář tak ve fotografiích spatřuje hlavní vizuální sdělení a
pozornost na sebe strhuje zvláště výřez ženy, jenž je díky layoutu na stránce výrazný.
Výřezem a zbavením fotografie pozadí (a tím i jejího kontextu) je docílena větší
pozornost na prostředí druhé fotografie, tedy Staroměstského náměstí. Výřez je zároveň
vizuálně napojen i na článek v horní části stránky a je tak spojovací linkou pro
informace související s balkánskou krizí.

Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 15. 4. 1999
• Umístění článku s fotografií: strana 3 (vpravo nahoře)
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 1
• Formát: obdélníkový na výšku
• Autor fotografie: MAFA – Robert Zlatohlávek /
• Titulek článku: Hnutí protestovalo proti válce křikem
• Text článku: ano
• Barva fotografie: černobílá
• Popisek fotografie: ne
• Celá stránka novin: Příloha č. 24: Strana 3, deník MF Dnes, 15. 4. 1999
(fotografie)
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Příloha č. 25: Protest II. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Protest II.
Fotografie doprovázející krátkou zprávu na třetí straně vydání MF Dnes zachycuje
scénu se skupinkou lidí. Obrazu dominují dvě ženy pískající na píšťalky a třetím
výrazným aktérem je muž vyššího věku v černém kabátu a klobouku. Žena, která v
popředí zabírá větší část obrazu, má světlé vlasy, je zachycena z profilu a okolo krku má
transparent s ručně psaným heslem, z něhož je vidět pouze část. Druhá žena s tmavými
vlasy a ve tmavém oblečení je v úrovni očí pozorovatele. Okolo tří hlavních aktérů stojí
neurčitý dav lidí a pozadí tvoří linie domů jižní části Staroměstského náměstí, která
pomáhá lokalizovat místo události.
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Analýza úrovně konotace fotografie Protest II.
Kompozice obrazu instantně vtahuje pozorovatele mezi protestující demonstranty.
Blízkost obličeje světlovlasé ženy, která dominuje snímku, zhmotňuje protest na osobní
rovině, dodává mu individualitu a přibližuje jeho dění. Pískání na píšťalku je ústředním
znakem této fotografie a konotuje symbolické vyjádření nesouhlasu. Zvuk píšťalky
rezonuje s reálným nebo domnělým nebezpečím, je signálem pro zastavení nebo také
voláním o pomoc. Obě ženy tímto gestem vyjadřují veřejný nesouhlas bez konfliktní
podstaty, čímž zároveň odhalují svoji feminní zranitelnost a bezbrannost. Obě aktérky
svými těly i pohledy směřují někam, kam pozorovatel nevidí. To, s čím projevují svůj
nesouhlas, je mimo obraz, tím pádem neviditelné, odosobněné, abstraktní a nezřetelné.
Jejich těla jsou bez pohybu a výrazy tváří nenesou dostatečné expresivní znaky,
abychom z nich odvodili, zda jsou ženy smutné, naštvané nebo agresivní – veškerá
emoce i akce prostupuje skrze pískání na protest. Obraz tak implikuje pacifistický
projev proti abstraktnímu nepříteli, kterým v tomto případě může být i samotná podstata
války a násilí. Intepretaci nám pomáhá usměrnit lingvistický kód, který spatřujeme v
titulku článku: “Hnutí protestovalo proti válce křikem”. Ženy se nevymezují proti
konkrétní straně, ale proti nehumanistické povaze válečné ofenzivy. Jediným výrazným
prvkem, který směřuje proti směru pohledů hlavních aktérů, jsou černé boty v levém
dolním rohu obrazu. Ačkoli jde pravděpodobně o náhodu, v obraze na sebe strhávají
pozornost jako na protipól, který je podpořen černou barvou konotující smrt.
Zůstaneme-li ve spodní části fotografie, všimneme si dalšího významnotvorného prvku,
kterým jsou naleštěné boty muže v černém kabátu. Naleštěné boty mohou odkazovat k
tradici, pečlivosti, starému řádu a tuto interpretaci podporuje i vyšší věk aktéra.
Vyobrazený muž by tak mohl reprezentovat přežitý světový řád, pasivně přihlížející
změnám, jež přinášejí nové dějiny, resp. válce. Z celkového syntagmatu vystupuje na
povrch mýtická promluva bezmoci jedince (zvláště pak žen a starých lidí) proti jakékoli
válce a násilí. Bezmoc staršího člověka přihlížejícího válečnému nastolování nového
pořádku, které vlastními silami nemůže zastavit, a bezmoc symbolizovaná píšťalkou v
rukách žen, s jejichž ženskostí spojujeme spíše pacifistické a neagresivní řešení
problémů. Jazykový kód opět umocňuje tuto interpretaci slovy „... protestovalo proti
válce křikem”.
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Zaměříme-li se na pozici fotografie a doprovázející grafické kódy na stránkách
novin, můžeme z nich vyvodit slabší akcent, který MF Dnes významu této události
věnuje. Fotografie je umístěna v graficky oddělené sekci kratších zpráv. V porovnání s
ostatními fotografiemi na stránce zabírá nejmenší prostor v šíři jednoho textového
sloupce, ale svou pozicí v pravém horním rohu láká pozornost čtenáře, který je zvyklý
číst noviny horizontálně zleva do prava a vertikálně odshora dolů. Obraz na stránce
zaujímá rovnocenný prostor jako doprovodný text zprávy, což dokládá vyrovnanost
jazykového a vizuální sdělení, které má vyjadřovat význam této kombinace.

Porovnání mytické roviny fotografií Protest I. a Protest II.
MF Dnes podtrhuje humanistický a pacifistický postoj vůči válce, proti které je
člověk bezmocný a bezbranný, ale přitom cítí potřebu se vůči ní vymezovat a učinit
gesto volající po lidskosti. Hlavními aktéry této mytické promluvy jsou v tomto případě
ženy, respektive starý muž. Blesk volil personifikaci konfliktu, který vnáší agresivní
(militantní) esenci do kulis Staroměstského náměstí. Zároveň akcentuje potřebu řešit
konflikt vyšší autoritou. Nositelem tohoto mýtu jsou naopak muži, jejich protipólem je
protestující žena. Deník Blesk je expresivnější a podporuje čtení na rovině vyostřeného
konfliktu. Jde o dva možné pohledy a chápání tehdejší situace na Balkáně a jaký postoj
vůči ní zaujmout – pacifistický a humanistický, resp. militantní a konfliktní s potřebou
řešení vyšší autoritou (NATO).

2.2.2 Protestní akce, happeningy či manifestace II.
Protest zdravotníků a pacientů proti politice Davida Ratha, 24. 2. 2006
Zhruba 8 000 zdravotníků a pacientů demonstrovalo 24. února na Staroměstském
náměstí v Praze proti politice ministra zdravotnictví Davida Ratha a za jeho odvolání.
(zdroj: ČTK45)

45

ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=2072849&idx=4&select-continue=1
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Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 25. 2. 2006
• Umístění článku s fotografií: strana 2, vlevo dole
• Počet fotografií: 2
• Šířka fotografií (podle sloupců): 4
• Formát: výřez, čtvercový
• Autor fotografie: Jiří Černohorský
• Titulek článku: Zařvat si, a pak honem na hokej
• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: Na Staroměstské náměstí přijeli zdravotníci z celé ČR / O
vtipné transparenty nebyla nouze / Vykutálení doktoři
• Celá stránka novin: Příloha č. 26: Strana 2, deník Blesk, 25. 2. 2006 (fotografie)
Příloha č. 27: Protest III. (fotografie)
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Analýza úrovně denotace fotografie Protest III.
Na fotografii rozeznáváme dav lidí, který nad hlavami drží převážně textové
transparenty. V pozadí je radniční věž, park a několik domů naStaroměstském náměstí.
V pravé části fotografie je část kostela sv. Mikuláše. Horní okraj fotografie je určen linií
zmíněných staveb. Článek doprovází ještě druhá fotografie, která zachycuje bližší
pohled na dav lidí a jeden z transparentů zobrazující dva muže, v nichž rozeznáváme
Jiřího Paroubka jako Old Shatterhanda a Davida Ratha jako Vinnetoua s nápisem
“Pokrevní bratři přátelé komančů”.

Analýza úrovně konotace fotografie Protest III.
Obě fotografie v deníku Blesk vypovídají obecně o protestu díky velké skupině
lidí s transparenty. Ty ale nenesou žádné bližší znaky, z nichž by se dal odvodit význam
protestu. Pouze několik čitelných transparentů poukazuje, že protest se týká
zdravotnického sektoru (např. čitelný znak přeškrtnutého zeleného kříže, v němž
rozpoznáváme symbol lékáren). Pozorovatel sleduje dav z nadhledu a větší dálky a
význam tak nabývá čtení odosobněné typifikace skupiny jakožto obecné skupiny
protestujících zdravotníků (což podporují i lingvistické znaky “doktoři” a “zdravotníci”
v popiscích). Na úkor osobního kontaktu s davem akcentuje obraz místo, kde se protest
odehrává, což je podpořeno jednak širokým záběrem na celek náměstí, jednak
grafickým zasazením písma, jež obtéká linii staveb. Grafický layout zvýrazňuje
dominantní znaky Staroměstského náměstí v čele s radniční věží v levé části obrazu.
Akcent místa dění i zmíněný odosobněný pohled může v pozorovateli konotovat
chápání Staroměstského náměstí jako jeviště pro jakoukoli demonstraci a místo tak v
celkovém syntagmatu dodává celému výjevu na důležitosti. Nic však nepodporuje
ztotožnění se s davem nebo tématem zachyceného protestu. Na úrovni paradigmatu
bychom mohli zaměnit dav i transparenty za jiný dav s jinými transparenty a
nepochopení příčin jejich setkání by zůstalo podobné. Kdybychom však zaměnili znaky
Staroměstského náměstí, mohl by smysl jejich setkání ztratit na váze. Potlačení tématu
protestu v hlavní fotografii vynahrazuje detail na jeden z transparentů, který je zachycen
na doplňující fotografii. Zde je vyobrazen tehdejší premiér Jiří Paroubek a ministr
zdravotnictví David Rath coby Old Shatterhand a Vinnetou. Můžeme předpokládat, že
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oba politici i série filmů o Vinnetouovi z 60. let jsou většinovému českému čtenáři
dobře známy, takže rozumí odkazu k „pokrevnímu bratrství” jako blízkému vztahu
dvou mužů, tj. těchto dvou politiků. Lingvistický kód transparentu pokračuje „Přátelé
komančů” a zde je význam tvořen intertextualitou mezi indiánským kmenem komančů a
výrazem „komančové”, kterým se pejorativně označují komunisté. Transparent však
také nevypovídá o jádru problému, kvůli němuž se zdravotníci setkali na Staroměstském
náměstí, spíše jej odlehčuje, až paroduje, o čemž vypovídá i další lingivistický kód: „O
vtipné transparenty nebyla nouze”. Dohromady tak neosobnost, vzdálenost od davu (a
tématu) a parodování politiky zbavuje vizuální sdělení o události jakékoli vážnosti a
ponechává opodstatnění protestu Staroměstskému náměstí, které mu dodává význam. Z
výše zmíněných konotací tak vyvstává mýtus o místu, jež je pro svou historickou
hodnotu základem opodstatnění událostí, které se v jeho kontextu odehrávájí.

Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 25. 2. 2006
• Umístění článku s fotografií: strana 4 (v horní části)
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 4
• Formát: obdélníkový na šířku
• Autor fotografie: MAFA – David Port
• Titulek článku: Černý den ministra Ratha
• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: RATHA NECHCEME! Na demonstraci proti ministru
Rathovi přišly včera do centra tisíce lidí.
• Celá stránka novin: Příloha č. 28: Strana 4, deník MF Dnes, 25. 2. 2006
(fotografie)
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Příloha č. 29: Protest IV. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Protest IV.
Fotografie zachycuje dav lidí s transparenty, v jejichž popředí stojí detailně
zachycený muž s čepicí a modrou bundou. Na rozdíl od zbytku obrazu není tvář muže
zaostřená. Fotografie je focena z mírného podhledu, který do kompozice dovoluje
zahrnout i dva výrazné transparenty s podobiznami dvou mužů, v nichž rozeznáváme
tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ratha a premiéra Jiřího Paroubka. Transparent
s fotografií vlevo je doprovozen textem „HROBAŘI ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ”
a transparent vpravo je ilustrací obou politiků s textovými bublinami „Mrtvý pacient –
levný pacient“ a

„Tak. Tak.”. K identifikaci Staroměstského náměstí napomáhá

radniční věž v pozadí obrázku, která je kompozičně umístěna mezi dva zmíněné
transparenty.

Analýza úrovně konotace fotografie Protest IV.
Ve změti transparentů nesoucích řadu lingvistických sdělení, které však nejsou
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kompletně čitelné, figurují dva transparenty s vizuálním i lingvistickým kódem, které
přispívají k celkovému významu obrazu. Podobizny mužů jsou známy pozorovateli,
znalého tehdejší české politické scény a rozeznáváme v nich tehdejšího ministra
zdravotnictví Davida Ratha a premiéra Jiřího Paroubka. Kompozičním oddělením
transparentů od davu lidí v dolní části fotografie, dosahuje obraz rozdělení mezi lidmi
vládnoucími a lidmi ostatními, čímž podporuje čtení v mytické rovině my x oni. Způsob
zachycení výjevu z podhledu by ve čtenáři mohl vzbuzovat představu o symbolické
politické moci, která ovlivňje životy

„nás” neboli

„těch dole”. Naopak osobní

sounáležitost s protestujícím davem vyvolává blízkost ústředního aktéra v popředí
obrazu. Transparenty vytváří negativní konotace k oběma mužům; prezentují je jako
záporné postavy, které mají co dočinění se smrtí. V případě levého transparentu je smrt
konotována lingvistickým kódem „Hrobaři českého zdravotnictví”, v druhém
symbolizuje tento význam kostlivec, nad nímž oba aktéři sklánějí s nářadím v rukou.
Vizuální kódy transparentů se vzájemně podporují a pro pozorovatele jsou důležitým
nositelem významu, může z nich odvodit smysl celého protestu. Způsob vystupování
obou aktérů na černobílé fotografii levého transparentu indikuje veřejné vystupování
politiků (formální oblečení) a jejich mediální obraz (mikrofon umístěný na stole před
nimi). Druhý transparent pomocí ilustrace obou vysoce postavených politiků v bílých
zakrvavených tílkách nad kostlivcem sice podporuje fiktivnost a nadsázku, ale zároveň
může odkazovat k představě o tom, jak si autor transparentu (a jeden ze zástupců lidu)
představoval důsledky politických kroků těchto aktérů. Proti sobě tak stojí to, co je
lidem médii nabízeno jako politika (seriózní prezentace politků před občany-voliče) a
to, co se z pohledu lidí v politice děje (nezájem o osud občana-pacienta). V bezmocné
pozici proti jednání „těch nahoře” pak zůstává obyčejný člověk, kterého na fotografii
zastupuje muž v popředí. Jeho neostrost může znamenat zapomenutost a přehlížení,
blízký detail pak naléhavost. Muž však neprotestuje transparenty nebo jinými gesty,
pouze dává najevo starostlivost svým výrazem (stažené obočí, sevřené rty). Zachmuřeně
vyhlíží, co se bude dít, přičemž se nad ním vznáší hrozba kostlivce a dvou hrobařů.
Obraz se dotýká mýtu politického jednání, které nebere v potaz občana státu, jenž se
musí obávat o svou budoucnost. Radniční věž, jakožto jedna z dominant
Staroměstského náměstí, dodává výjevu jakýsi národní rozměr a závažnost. Zároveň by
mohla odkazovat k vyšší instanci, jež na celou situaci „dohlíží” a která byla v minulosti
svědkem mnoha podobných střetů mezi politikou a zájmy občanů. Přesto není hlavním
významovým znakem pro dešifrování tohoto obrazu. Ačkoli se palcový titulek článku
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zmiňuje o „Černém dni pro Davida Ratha”, analyzovaná fotografie pracuje s obrazem
Davida Ratha pouze jako archetypem špatného politika, který má být vyměněn a tento
význam usměrňuje i lingvistický kód popisku pod fotografií “Ratha nechceme”.
Fotografie je na stránce dominantním vizuálním sdělením. Její rozměr i centrální
umístění v horní části stránky si říkají o okamžitou pozornost čtenáře a mohou tak
vzbuzovat naléhavost celého sdělení, o němž nejvíce vypovídá právě ustaraný výraz
muže v popředí.

Porovnání mytické roviny fotografií Protest III. a Protest IV.
Fotografie v Blesku akcentuje místo, kde se celá událost odehrává, a proto je zde
zásadním nositelem významu Staroměstské náměstí. Namísto toho MF Dnes zdůrazňuje
naléhavost protestu i situace, v níž se občan-pacient nachází. Znak Staroměstského
náměstí zde figuruje spíše jako dohlížející instance nad nelehkou situací vzniklou
střetem v rovině my-oni. Osobnější rovina a rozvětvenější syntagmatické vztahy na
fotografii v MF Dnes napomáhají k dešifrování hlubší vrstvy promluvy o jádru celého
problému. Naopak odcizenější pohled Blesku s primární funkcí informovat o tom, kde k
protestu došlo, nechávají tuto interpretaci nedotčenou.

2.2.3 Vánoce a Velikonoce
Primátor Pavel Bém rozlévá polévku na Štědrý den, 24. 12. 2003
Již tradičně rozdával na Štědrý den pražský primátor Pavel Bém na Staroměstském
náměstí vánoční rybí polévku, která letos v mrazivém počasí přišla obzvláště k chuti.
(Zdroj: ČTK46)

Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 27. 12. 2003
• Umístění článku s fotografií: strana 4 (vpravo dole)
46

ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=1123526&idx=20&select-continue=1
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• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 2
• Formát: obdélníkový na šířku
• Autor fotografie: Michal Protivanský
• Titulek článku: Bém naléval polévku
• Text článku: ano
• Barva fotografie: černobílá
• Popisek fotografie: ne
Celá stránka novin: Příloha č. 30: Strana 4, deník Blesk, 27. 12. 2003 (fotografie)
Příloha č. 31: Vánoce I. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Vánoce I.
V pravé části fotografie stojí muž, v němž rozeznáváme tehdejšího primátora
Pavla Béma s kuchařskou čepicí a zástěrou, v levé ruce drží misku na polévku. Před ním
je nerezová nádoba, ze které stoupá pára. Levou část obrazu zabírají lidé čekající v
zástupu. Zcela vlevo je postava muže v zimní čepici a ve středu fotografie je starší paní
ve světlém kabátu a s kastrůlkem, z nějž stoupá pára. V pozadí je dav lidí, mezi nimiž
rozpoznáváme dva muže s fotoaparáty. V horní části fotografie vidíme část přístřeší
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připomínající trhový prodejní stánek.

Analýza úrovně konotace fotografie Vánoce I.
Umístění fotografie v pravém dolním rohu stránky i krátký text zprávy odkazují v
celkovém layoutu listu na menší akcent věnovaný zprávě. Zároveň ale jde o jednu ze tří
fotografií na stránce, což vypovídá o vizuální hodnotě snímku. Výrazný černý titulek
„Bém rozléval polévku” vyvolává svou faktickou strohostí nečekané překvapení u
čtenáře (,,primátor by měl zastávat úřad, nikoli rozlévat polévku”) a obraz tak slouží
jako důkaz tohoto lingvistického sdělení. Fotografie je pořízena z úrovně očí, čímž je
podpořena všednost výjevu a žádný z aktérů svou důležitostí nepřevyšuje ostatní ani
pozorovatele. Významem do obrazu zásadně zasahuje podoba aktéra vpravo, v němž
rozeznáváme tehdejšího primátora Pavla Béma. Primátor nenese žádné znaky odkazující
k politické funkci ani postavení, naopak je vyobrazen, jak servíruje z nerezové nádoby
polévku. Překvapivá role je vizuálně umocněna znaky odkazujícími k záruce kvality,
kuchařské profesionalitě a taktéž konotující pohostinost (kuchařské čepice a zástěry).
Znaky Staroměstského náměstí jsou zde potlačeny, ale díky stříšce a dřevěné konstrukci
se můžeme domnívat, že jde o stánek na vánočním trhu. Pokud přistoupíme na to, že
pozorovatel sdílí obecné povědomí o tradici nalévání vánoční polévky na
Staroměstském náměstí, můžeme se domnívat, že porozumí kontextu celého výjevu. Za
rouškou prvoplánového mýtu kontinuity vánočních tradic se však ukrývá promluva
o politikovi, který je svým občanům blízký, ponížený do role sloužícího a poskytující
něco potřebného (horká pára je indexem studeného počasí, ve kterém teplá polévka
přijde vhod). Pohled Pavla Béma směřuje k dalšímu z přistupujících, což implikuje, že
chce navázat oční kontakt a podpořit tak osobní rovinu setkání s občanem.
V zachycenou chvíli ale není jeho pohled opětován, jelikož se aktér čekající na svou
porci polévky soustředí na misku v ruce Pavla Béma. Tím může být naznačena
i významnová podstata celé situace – Pavel Bém je zde kvůli lidem, lidé tu však jsou
kvůli polévce. Zároveň na Pavla Béma směřují objektivy fotoaparátů v rukou dvou
mužů v pozadí a čtení se tak může rozšířit o interpretaci, že Pavel Bém je zde nejen
kvůli lidem, ale také kvůli médiím, tj. aby jeho jednání bylo zaznamenáno. Příromnost
fotografů zároveň vypovídá o zaznamenáníhodnosti celé situace a její výjimečnosti.
Tato fotografie nezachycuje mýtus potřeby uchovávat vánoční tradici, jak by se mohlo
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na první pohled zdát, ale vypovídá o mýtu politika sloužícího lidu, chlebodárce, který
chce být při takovém jednání viděn a využívá k tomu vánoční kulisy vzájemné pomoci,
schovívavosti a štědrosti Štědrého dne.

Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 27. 12. 2003
• Umístění článku s fotografií: C2 (vpravo dole)
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 3
• Formát: obdélníkový na šířku
• Autor fotografie: MAFA – Martin Mráz
• Titulek článku: Bém naléval polévku bezdomovcům
• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: OD PRIMÁTORA. Pavel Bém rozdával na Štědrý den na
Staroměstském námětí příchozím, zejména však bezdomovcům, rybí polévku.
• Celá stránka novin: Příloha č. 32: Strana C2, deník MF Dnes, 27. 12. 2003
(fotografie)
Příloha č. 33: Vánoce II. (fotografie)
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Analýza úrovně denotace fotografie Vánoce II.
Barevné fotografii dominují dva muži, kteří stojí proti sobě a předávají si misku s
polévkou. Starší muž v levé části obrazu má modrou kšiltovku a muž v pravé části
obrazu, v němž rozeznáváme tehdejšího primátora Pavla Béma, má na hlavě kuchařskou
bílou čepici a přes bundu červenou zástěru. Jejich pohledy se soustředí na misku s
polévkou, z níž vystupuje pára a kterou si předávají. V pozadí obrazu rozeznáváme
obrysy podobného schématu, kde polévku přebírají další natažené ruce.

Analýza úrovně konotace fotografie Vánoce II.
Zpráva s fotografií jsou na stránce graficky odděleny tlustou černou čarou, jež
může naznačovat jistou podřadnost zpravodajského příspěvku. Na rozdíl od Blesku volí
MF Dnes barevnou fotografii, která zaujímá větší prostor než samotný text. Vizuální
vjem je tím akcentován před lingvistickým kódem a můžeme se domnívat, že je tomu
právě z důvodu výjimečnosti situace, ve které se primátor Bém nachází, a souvisejících
znaků, které pro něj nejsou běžné (kuchařská čepice, zástěra, naběračka apod.). V obou
hlavních lingvistických kódech (titulek a popisek) se dozvídáme o vztahu mezi Pavlem
Bémem a bezdomovci, avšak muž stojící v levé části obrazu nenese žádné typické
znaky, které bychom si s bezdomovci spojovali (jeho hladce oholená tvář konotuje
udržovanost). Podobně jako v případě fotografie otištěné v deníku Blesk je i tento záběr
pořízen v úrovni očí, což indikuje rovnocennost hlavních aktérů. Úhlel pohledu je však
natočen od muže vlevo, čímž je dosaženo většího odstupu od primátora Béma a
sounáležitosti pozorovatele s aktérem, kterému Bém podává polévku. Taková
kompozice zároveň dovoluje zabrat širší pohled, z něhož se dozvídáme, že polévku
nerozlévá pouze Pavel Bém (natažené ruce v pozadí i nepříliš zřetelná druhá kuchařská
čepice indikují existenci podobého výjevu v pozadí). Tímto je dosaženo rozmělnění
pozornosti a zevšednění celého výjevu, Pavel Bém v čepici ztrácí auru výjimečnosti a
působivost jeho nečekaného jednání tím oslabuje. Mezi oběma muži není žádný oční
kontakt a jejich pozornost je upřena pouze na polévku, která tak plní funkci jediného
pouta jejich vzájemného vztahu. Tento vztah je zprostředkovaný podobně jako vztah
politika a voliče, jejichž setkání ve veřejném prostoru může být stejně ojedinělé, jako
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setkání u rozlévání polévky. Stejně jako v případě MF Dnes docházíme k závěrům, že
politik vyměnil svou „primátorskou“ roli za roli kuchaře, aby prezentoval svou funkci
jako služebníka lidu, který se stará o své občany. Na základě výše popsaného řetězce
konotací ale obraz nevypovídá o tom, že se mu to daří – naopak odkrývá mýtus politkachlebodárce z donucení a odosobněného a povinného politického PR.

Porovnání mytické roviny fotografií Vánoce I. a Vánoce II.
Ačkoli jsou obě fotografie v této práci zařazeny do kategorie Vánoce a
Velikonoce, mnohem silněji v nich rezonuje politický význam, který nesou. V obou
obrazech plní funkci hlavního aktéra tehdejší primátor Pavel Bém, který na sebe bere
roli kuchaře rozlévajícho polévku. Tato vánoční tradice je však upozaděna a využita
pouze jako kulisa k prezentaci politického vztahu s veřejností. Zatímco v Blesku je více
kladen důraz na mýtus politika-služebníka, kterému aktivně záleží na kontaktu s
občany, MF Dnes vizuálně prezentuje mytickou promluvu o nutném politickém PR,
které – i přes snahu být kontaktní – postrádá osobní rozměr.

2.2.4 Události spjaté se sportem a oslavy sportovních úspěchů
Návrat českých fotbalistů z Anglie (EURO 96) na Staroměstské náměstí, 1. 7. 1996
(Zdroj: ČTK47)

Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 2. 7. 1996
• Umístění článku s fotografií: strana 13 (vpravo)
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 4
• Formát: na šířku obdélníkový
• Autor fotografie: David Malík
47

ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=2073842&idx=3&select-continue=1
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• Titulek článku: Vicemistři Evropy kropili fanoušky šampaňským
• Text článku: ano
• Barva fotografie: černobílá
• Popisek fotografie: ne
• Celá stránka novin: Příloha č. 34: Strana 13, deník Blesk, 2. 7. 1996 (fotografie)
Příloha č. 35: Fotbal I. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Fotbal I.
V pravé části fotografie je zachycen muž z profilu v černém obleku, který oběma
rukama drží láhev se stříkajícím sektem. Muž je vyvýšen nad davem lidí, kteří zaplňují
prostor pod ním. Lidé k muži vztahují ruce a v některých tvářích rozeznáváme úsměvy.
V pozadí vidíme vlající české vlajky, část sousoší Jana Husa a téměř celý kostel sv.
Mikuláše, tedy zřetelně zastoupené znaky Staroměstského náměstí.
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Analýza úrovně konotace fotografie Fotbal I.
Pozice fotografie v rubrice Sport je nejvýraznějším vizuálním prvkem stránky
díky graficky zvýrazněnému boxu s textem a titulkem opticky vystupuje mezi ostatními
kódy dané strany. Díky tomu je pozornost zaostřena na celý výjev a pozorovateli je tak
naznačena výjimečnost situace, kterou zachycuje. Pozice aktéra je vůči pozorovateli
rovnocená, ale svou pozicí na vyvýšeném místě dominuje nad davem lidí a konotuje tak
významnost a obdivovanost, která mu není upírána. Primárním znakem konotující
oslavu úspěchu či významné chvíle je láhev se stříkajícím sektem, kterou si spojujeme s
vyhlašováním sportovních výsledků, úspěchem, vítězstvím či společenskými oslavami
(Silvestr, narozeniny apod.). Láhev sektu je ale také symbolickým pojítkem mezi
nadšením davu a hlavním aktérem v jednom euforickém „výbuchu radosti”, který
v metaforické podobě kapek dopadá na všechny přítomné a jehož chuť je opojná.
Mimika hlavního aktéra odkazuje k extatickému stavu sdíleného s davem lidí pod ním.
Vlající vlajky v pozadí dodávají výjevu národní (český) rozměr a usměrňují interpretaci
oslavy úspěchu na rovinu oslavy úspěchu celého Česka. Toto zobecňování a
zjednodušování na úrovni sportovní úspěch – národní úspěch je pro mediální obsahy
typické a sportovní reprezentanti často personifikují celý národ (,,Češi vybojovali
stříbro” x ,,Fotbalový tým Česka vybojoval stříbro”). Deník Blesk obdobně pracuje i s
tímto vizuálním sdělením, které implikuje kolektivní pocit radosti ze sdíleného úspěchu
fotbalistů, fanoušků i samotného pozorovatele, který je díky kompozici na dosah ruky
celému výjevu. V levém spodním rohu fotografie rozpoznáváme znak obrácené láhve, z
které pravděpodobě pije jeden z fanoušků a úspěch je tak přenesen i mezi fanošuky.
Interpretaci vedoucí ke zobecnění národního úspěchu podporují i výrazně zastoupené
znaky Staroměstského náměstí, jež zde zastupují roli národně hodnotného místa, tedy
místa hodného takových oslav. Fotografie vypovídá mýtus o opojném úspěchu pro celý
národ a potřebě jeho kolektivní oslavy na významném místě. Fotbalisté přijeli do „kulis
národa“ (Staroměstské náměstí) oznámit, že „naše vítězství” je vítězství „nás všech”.

Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 2. 7. 1996
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• Umístění článku s fotografií: titulní strana
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 3
• Formát: obdélníkový na výšku
• Autor fotografie: MAFA – Jiří Turek
• Titulek článku: ne
• Text článku: ano
• Barva fotografie: černobílá
• Popisek fotografie: Šampaňské v rukou Karla Poborského stříká na davy
jásajících fanoušků , kteří na pražské Staroměstské náměstí přišli uvítat
fotbalové reprezentanty po jejich návratu z Anglie.
• Celá stránka novin: Příloha č. 36: titulní strana, deník MF Dnes, 2. 7. 1996
(fotografie)
Příloha č. 37: Fotbal II. (fotografie)
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Analýza úrovně denotace fotografie Fotbal II.
Fotografie zachycuje muže, v němž rozeznáváme Karla Poborského (jeho jméno
je uvedeno i v popisku pod fotografií). Muž stojí na vyvýšeném místě a má na sobě
tmavý oblek s nášivkou na levém prsu a medaili na krku. Oběma rukama drží láhev se
stříkajícím sektem, kterou míří do davu stojícího pod ním. Na fotografii vidíme další
dva muže s lahvemi. V dolní části obrazu se nachází shluk lidí, mezi nimiž je fotograf, a
v levé části obrazu část televizní kamery.

Analýza úrovně konotace u fotografie Fotbal II.
S danou fotografií se čtenář setkává na titulní straně vydání MF Dnes, kde
fotografie zaujímá zhruba čtvrtinový prostor. Vizuálně tak převyšuje veškeré ostatní
znaky a jasně vypovídá o tom, co mělo být daný den považováno důležité. Čtenář
tohoto vydání MF Dnes zřejmě neměl problém rozeznat na fotografii fotbalistu Karla
Poborského, který byl jednou z hlavních osobností stříbrného fotbalového mužstva na
Euro 1996 v Anglii. Poborského výrazné dlouhé vlasy byly stejně nepřehlédnutelné na
hřišti jako na této fotografii a jeho výjimečnost oproti ostatním fotbalistům v týmu
podporuje na fotografii i znak chybějící kravaty (ostatní mají kravaty uvázané).
Syntagma mezi znaky vybuchujícího sektu, medaile kolem krku a euforického výrazu
fotbalisty Poborského konotují oslavu a radost z úspěchu (symbol stříkajícího sektu
jsme podrobněji popsali v předchozí analýze). To, co se děje na obrázku, zároveň
neuniká pozornosti médií, které zastupují tři viditelné znaky – dvě kamery (na pódiu i v
davu pod pódiem) a fotoaparát (v davu pod pódiem). Kompozice obrazu umocňuje
idealizovanou pozici členů týmu v černých oblecích, kteří zabírají skoro celou část
obrazu. Dav lidí pod nimi je zhuštěn do několika málo hlav zastupující fanoušky.
Pozorovatel se nemůže ztotožnit s jejich emocemi, protože obraz nenabízí jejich výrazy
ani žádná výrazná gesta oslav. Z pozice pozorovatele je tak euforické spojení mezi
Poborským a fanoušky nenaznačené. Vztah tří znaků lahví sektu naznačují běh oslav,
které se před zraky fanoušků zřejmě odehrával – vpravo za zády Poborského otevírá
láhev další aktér, v rukou Poborského sekt vystřikuje a po pravici otevřená láhev již
vypěnila. Logická interpretace výjevu se tak může ubírat směrem, že stejně jako
Poborský budou mít šanci pokropit fanoušky sektem i ostatní aktéři týmu, na chvíli se u
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toho zaradovat a přepustit místo dalšímu kolegovi. Toto podporuje čtení významu
události, jakožto individuální způsob oslavy, střídačky na vlně úspěchu, oslavného
orgasmu

nad

vlastním

vítězstvím.

V

obraze

nerozeznáváme

žádné

znaky

Staroměstského náměstí a lokalizace místa výjevu je patrna pouze z popisku pod
fotografií, čímž je jeho význam v konotačním řetězci omezen pouze na potvrzení místa.

Porovnání mytické roviny fotografií Fotbal I. a Fotbal II.
Ačkoli oba deníky nabízejí téměř identickou situaci pouze s jinými aktéry, ve
výsledku se díky pozici, z které pozorovatel výjev sleduje, jejich mytické čtení liší.
Díky zahrnutí euforického davu, českých vlajek i znaků Staroměstského náměstí
v Blesku nabývá fotografie mýtu o sportovním úspěchu přeneseného na celý národ.
V druhém případě fotografie toto sjednocení postrádá a vypovídá o euforii jednotlivce
jako nositeli úspěchu a zvýznamnělého prostřednictvím známé tváře důležitého hráče
týmu. Ten je ovšem osamocen v momentu individuální radosti.

2.2.5 Společenské události
Oslavy příchodu roku 2000 na Staroměstském náměstí v Praze, 1. 1. 2000
(Zdroj: ČTK48)

Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 3. 1. 2000
• Umístění článku s fotografií: strana 3
• Počet fotografií: 2
• Šířka fotografie (podle sloupců): 4
• Formát: odélníkový na šířku
• Autoři fotografií: David Malík / Jinřich Minařík
• Titulek článku: Půlnoc odstartovala hromadné šílenství
48

ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=2075294&idx=5&select-continue=1
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• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: ,,Hurá, už je to tady,” veselila se na Staroměstském náměstí
nejedna parta kamarádů. / Velkolepý ohňostroj na Letenské pláni byl krásně
vidět i u Staroměstského orloje
• Celá stránka novin: Příloha č. 38: Strana 3, deník Blesk, 3. 1. 2000 (fotografie)
•
Příloha č. 39: Silvestr I. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Silvestr I.
Na větší fotografii otištěné v deníku Blesk je skupinka čtyř mladých mužů, kteří
jsou zachyceni při společných radovánkách. Muž zcela vpravo má na hlavě klobouk
s červenobílými pruhy a bílými hvězdami na modrém podkladu. Na obou rukách má
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velké bílé rukavice. Fotografie byla pořízena ve tmě a muži jsou osvíceni bleskem
fotoaparátu. V pozadí za skupinou mužů je zřetelná část kostela sv. Mikuláše. Menší
fotografie, která na stránce doprovází větší fotografii, zachycuje z ostrého podhledu
staroměstskou radniční věž s orlojem, nad níž vybuchuje ohňostroj zbarvený do
červena.

Analýza úrovně konotace fotografie Silvestr I.
Rozložení fotografií na stránkách Blesku upřednostňuje fotografii zachycující
skupinku mužů před menší doprovodnou fotografií s vybuchujícím ohňostrojem.
Stránce v jejím středu dominuje fotografie se čtyřmi muži a titulek

„Půlnoc

odstartovala hromadné šílenství” v záhlaví listu. Postoj čtyř hlavních aktérů nasvědčuje,
že si uvědomují přítomnost fotografa a adresují oslavná gesta přímo jemu, resp.
pozorovateli fotografie. Muži po stranách hledí přímo do objektivu, čímž navazují s
pozorovatelem oční kontakt a můžou tak navozovat dojem, aby se pozorovatel zapojil
do společného veselí (nikoli hromadného šílenství). Dodávají tak významu svých oslav
osobnější rovinu. Mimika všech čtyř aktérů je plná nadšení a oslavující euforie, ale z
žádného znaku ve fotografii se nedozvídáme, co může být důvodem této radosti, k
čemuž nás nevede ani lingvistický kód v podobě popisku oznamujícího pouze, že „už je
něco tady”. Naopak jsou v obraze zastoupeny výrazné znaky odkazující k americké
kultuře – klobouk připomínající klobouk amerického Strýčka Sama a rukavice
animovaného Mickey Mouse od Walta Disneyho. Oba artefakty do obrazu vnáší
američnost, která může indikovat identitu skupiny nebo alespoň jednoho z jejích členů.
Teprve druhá fotografie nám pomáhá přiblížit důvod radosti a oslav mužů, jelikož na
tmavé obloze zachycuje ohňostroj. Výsledné syntagma znaků na obou fotografiích
(slavící skupina, lingvistický kód „už je to tady”, tma a ohňostroj) konotuje oslavu
Nového roku. Američnost zde prezentuje význam cizinectví a turistiky, které jsou
přítomny v centru Prahy během těchto oslav. V hlubší rovině vypovídá fotografie o
mýtu potřeby uchopit abstraktní čas. Znak orloje, který zastupuje svou funkci
zobrazování času na úrovni pohybu těles ve vesmíru ve vztahu k Zemi, konotuje
potřebu uchopení času. Čas je rozdělen na záchytné body v celém roce (svátky, oslavy
narozenin, výročí, jubilea apod.), díky nimž se člověk vymezuje proti plynoucí realitě.
Překlenutí starého a nového roku je pak obecně považováno za milník nejzásadnější. To

75
celé je v danou chvíli oslavováno ohňostrojem mířícím k nebi a člověkem vítajícím
vstup do roku s novým letopočtem. V souvislosti s amerikanismem na fotografii a
znakem kostela sv. Mikuláše navíc dostáváme představu o globálním pojetí této časové
události ve smyslu hodnot západní civilizace. Každý je zván k oslavám nehledě na
národnost nebo místo, kde se oslavykonají.

Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 3. 1. 2000
• Umístění článku s fotografií: Strana 10
• Počet fotografií: 2
• Šířka fotografie (podle sloupců): 4
• Formát: obdélníkový na šířku
• Autor fotografie: MAFA – Ivan Rigel
• Titulek článku: Silvestrovské oslavy ve fotografii: petardy hrály na nervy…
• Text článku: ne
• Barva fotografie: černobílá
• Popisek fotografie: Praha. Na Staroměstském náměstí pozorují laserovou show
tisíce lidí. / Praha. Staroměstký orloj
• Celá stránka novin: Příloha č. 40: Strana 10, deník MF Dnes, 3. 1. 2000
(fotografie)

76
Příloha č. 41: Silvestr II. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Silvestr II.
Na horní fotografii podlouhlého formátu přes celou šířku listu vidíme část orloje
vlevo a zcela vpravo pak letopočet 2000, který svítí na fasádě jednoho z domů. Mezi
těmito znaky je dav lidí, pódium a paprsky laseru mířící z pódia k obloze. Druhá
fotografie z podhledu zachycuje skupinku tří usmívajících se osob (dvě ženy a jeden
muž), kteří nad hlavou drží nápis

„2000” a v jejichž pozadí rozeznáváme část

staroměstského orloje. Prostřední žena drží v ruce skleničku se šampaňským.

Analýza úrovně konotace u fotografie Silvestr II.
Strana deníku MF Dnes nabízí obrazový přehled s oslavami Nového roku, který je
uvozen pouze lingvistický kódem titulku “Silvestrovské oslavy ve fotografii: petardy
hrály na nervy…” a popisky u jednotlivých fotografií. Významem vizuální dominance
této strany přinést čtenáři různé podoby oslav příchodu roku 2000. První tři fotografie
jsou pořízeny v Praze, o čemž vypovídají popisky a ve dvou analyzovaných případech
popisek určuje místo – Staroměstské náměstí. V poměru mezi ostatními je tak
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Staroměstské náměstí v převaze a může být chápáno jako hlavní centrum nejen
pražských oslav. Podíváme-li se na na první fotografii, která dominuje stránce, můžeme
naše čtení odvíjet od chápání časovosti a potřeby uchopení a pojmenování času. Ve
dvou hlavních znacích o tom vypovídá kalendárium orloje vlevo a letopočet „2000”,
který svítí na fasádě jednoho z domů na náměstí. Kompozice fotografie vytváří dialog
mezi těmito znaky. První odkazuje na to, co bylo, co je a co vždy bude – tedy koloběh
času reprezentovaný kalendáriem s kulturně daným pojetím času. Jeho kruhovitý tvar
symbolizuje cyklus, jenž se neustále opakuje a dovoluje tak pokaždé pojmenovat
abstraktní tok času. Na druhé straně pak číslice 2000 zakotvuje zmíněný význam do
roku 2000, tedy nově přicházejícího letopočtu. Stará forma znázornění času je základem
pro novou, zcela osekanou na pouhou číslici, jež svítí a vítajícímu davu oznamuje svůj
nástup. Spolehnutí na to, jaký tento rok bude, lze vystavět jen na formální jistotě, kterou
přináší zmíněná forma – bude mít 12 měsíců a 365 dní. Fotografie by tak mohla
promlouvat o mýtu neuchopitelnosti času, který si člověk snaží přivlastnit různými
nástroji – někdy sofistikovanými, jako je orloj, jindy jednoduchými, jako je číslice.
Podobný význam podporuje i druhá fotografie otištěná v deníku MF Dnes, kde se obě
roviny času setkávají ještě blíže a symboliku naplnění roku 2000 zde vyplňují tři hlavní
aktéři. Podobně jako v případě deníku Blesk zvou aktéři ke společné oslavě přímým
pohledem na pozorovatele a zahrnují jej tak do výše popsaného mýtu. Člověk vystupuje
jako strůjce ovládání času – pořádá oslavy, které opěvují jeho schopnost pojmenovat
plynutí času. Z toho vyplývá, že podstata orloje je v těchto významech zásadní, jelikož
je hlavní významovou linkou při dešifrování mytické roviny obou fotografií.

Porovnání mytické roviny fotografií Silvestr I. a Silvestr II.
V obou případech se dostáváme k dešifrování mýtu o potřebě uchopení času a
vztažení lidského bytí k jeho plynutí. Děje se tak skrze oslavy a jiné symboly, jako je
například ohňostroj. V případě deníku Blesk je role Staroměstského náměstí v tomto
čtení spíše podpůrná, ale teprve fotografie s orlojem a ohňostrojem dodává volbě
vizuálního sdělení článku význam. Stejně je tomu tak i na fotografii MF Dnes, kde je
orloj využit jako hlavní nositel mýtu časovosti v kontrastu s nástupem nového letopočtu.
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2.2.6 Kulturní události
Benefiční koncert proti terorismu nazvanému „Jeden svět – Měsíc poté" na
Staroměstském náměstí v Praze. 11. 10. 2001
(Zdroj: ČTK49)

Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 12. 10 2001
• Umístění článku s fotografií: strana 4, dole
• Počet fotografií: 2
• Šířka fotografie (podle sloupců): 5
• Formát: obdélníkový na šířku
• Autor fotografie: Jiří Hadač
• Titulek článku: Zpěvem proti terorismu
• Text článku: ano
• Barva fotografie: černobílá
• Popisek fotografie: ne
• Celá stránka novin: Příloha č. 42: Strana 4, deník MF Dnes, 12. 10 2001
(fotografie)

49

ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=1500439&idx=7&select-continue=1
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Příloha č. 43: Koncert I. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Koncert I.
Deník Blesk doprovází zprávu o události dvěma černobílými fotografiemi. Větší
fotografie zachycuje pódium, na němž stojí žena s několikačlennou kapelou. V postavě
před mikrofonem poznáváme Helenu Vondráčkovou. Pod pódiem stojí muži v
armádních maskáčových uniformách a za nimi na čelní straně pódia jsou umístěny
reklamní poutače. Druhá fotografie částečně zasahuje do pravého spodního rohu
fotografie první. Nabízí pohled směrem k publiku, lidé jsou zachyceni z mírného profilu
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a dívají se směrem nahoru. V pozadí je vidět staroměstská radniční věž, díky níž jsme
schopni identifikovat místo, kde se akce koná. Kompozice obrazu je volena tak, aby se
do obrazu vešla celá věž.

Analýza úrovně konotace fotografie Koncert I.
Na základě znalosti českého popkulturního prostředí rozeznáme na pódiu za
mikrofonem českou zpěvačku Helenu Vondráčkovou. Na pódiu ji doprovází kapela, což
vypovídá o právě probíhajícím vystoupení. Z transparentů zavěšených pod pódiem
můžeme odvodit, že je událost buď mediálně pokrývaná, nebo podporovaná několika
rozhlasovými stanicemi (Evropa 2, ČRo Praha, Frekvence 1, Kiss 98) a tím i mediálně
hodnotná. Pódium se zpěvačkou je zvěčněné z podhledu, aby se do kompozice obrazu
vešli vojáci stojící pod ním a dívající se směrem od pozorovatele. Volba této kompozice
naznačuje preferované čtení, v němž přítomnost vojáků konotuje mimořádný stav.
Běžně v tomto prostoru nacházíme spíše bodyguardy, kteří zajišťují bezpečnost
vystupujícího. Vojenská uniforma však konotuje vojenství a s ním spojenou bezpečnost
a obranu nejen jedince, ale celého státu (smyslem vojáka je bránit stát a hodnoty s ním
související). Vojáci nejsou viditelně ozbrojeni, můžeme tak soudit, že nehrozí žádné
akutní nebezpečí a jejich přítomnost má symbolizovat dohlížející instanci. Zahrnutím
vojáků do celkové kompozice obrazu fotografie vypovídá o zvláštním stavu i obraně
kulturních hodnot. Pomůžeme-li si lingvistickým kódem „Zpěvem proti terorismu”,
čtení celého výjevu se zúží. Proti abstraktní hrozbě terorismu, jehož primární funkcí je
šířit strach a rozvracet odlišné kultury, vystupuje svým zpěvem veřejně známá
zpěvačka. Znak armády pak připomíná válečnou podstatu terorismu a zároveň pasivně
kontroluje, že vše probíhá bezpečně.
Druhá fotografie, která je připojena k článku, přidává ke čtení obrazu jednu
významovou rovinu navíc, kterou nese dominantní znak Staroměstského náměstí –
radniční věž. Na základě obecné znalosti víme, že teroristické útoky 11. září 2001 mířily
na mrakodrapy WTC a Pentagon – symboly New Yorku a Washingtonu. Zahrnutí věže
do obrazu by mohlo poukazovat na to, jak deník Blesk využívá jeden ze symbolů Prahy,
aby jej zobrazil jako objekt možného ohrožení či jako symbol národních hodnot.
Zábrany před publikem, pokryté vojenskou plachtou opět konotují přítomnost války (s
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terorismem), jež se na Staroměstském náměstí zhmotňuje v podobě manifestace obrany
národních hodnot. Z pohledu na celý výjev nás vytrhává přímý pohled muže v bílém
tričku v pravé části fotografie, který se dívá přímo k pozorovateli. Pozorovatelská role
je tak narušena a vtažena do výjevu. Díky tomu se pozorovatel stává účastníkem
události i mýtu teroristické hrozby, strachu a odvahy kulturně se postavit za vlastní
národní hodnoty.

Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 12. 10 2001
• Umístění článku s fotografií: titulní strana sešitu D
• Počet fotografií: 2
• Šířka fotografie (podle sloupců): 5
• Formát: obdélníkový na šířku
• Autor fotografie: MAFA – Hynek Glos
• Titulek článku: Písně proti terorizmu na náměstí
• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: Jeden svět – měsíc poté. Lucie Bílá a Michael Kocáb při
včerejším koncertu na Staroměstském náměstí.
• Celá stránka novin: Příloha č. 44: titulní strana D, deník MF Dnes, 12. 10 2001
(fotografie)
Příloha č. 45: Koncert II. (fotografie)
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Analýza úrovně denotace fotografie Koncert II.
Fotografie z podhledu zabírá dva aktéry, v nichž rozpoznáváme zpěvačku Lucii
Bílou (vlevo) a zpěváka Michaela Kocába (vpravo). V rukách drží mikrofony a jsou
zachyceni během pěveckého vystoupení. Pozadí fotografie je rozoostřené a neurčité.
Fotografie je barevná, rozeznáme červené sako Lucie Bílé a kontrastní černou košili
Michaela Kocába.

Analýza úrovně konotace fotografie Koncert II.
Fotografie neobsahuje žádný znak, který by odkazoval ke Staroměstskému
náměstí a spojitost mezi výjevem a místem konání určuje pouze popisek pod fotografií.
V něm také figuruje označení „Jeden svět – měsíc poté”, název koncertu odkazuje k
připomínce jednoho měsíce od teroristických útoků 11. září 2001. Možné čtení obrazu
se zároveň odvíjí od druhého lingvistického kódu „Písně proti terorizmu na náměstí”.
Vizuálně se však pozorovatel setkává pouze s dvěma českými zpěváky zachycenými
během pěveckého vystoupení. Jejich projev odkazuje k odhodlanosti a otevřenosti,
kterými naznačují, že se hrozbou terorismu nenechají zastrašit. Fotografie je pořízena z
detailu, který umocňuje emoce ve výrazech obou zpěváků, což vyvolává větší napětí a
celému výjevu dodává dramatičnost a naléhavost. Výrazná expresivní mimika obou
aktérů (zavřené oči Lucie Bílé) může indikovat procítěnost zpěvu i jejich gest. Do
kontrastu s výrazem ve tvářích vstupuje barevné sladění obou aktéru omezené na
červenou a černou. Symbolika červené může odkazovat k agresivitě, válce, nebezpečí a
černá zde zastupuje smutek, smrt, tragédii a neštěstí. Oba aktéři tak barvami svého
oblečení promlouvají o světě, který zahalil smutek, nenávist, krveprolití a nebezpečí.
Mírný podhled navíc naznačuje, že zpěváci vystupují na pódiu, a je tak indexem
veřejného vystoupení před publikem, jež může pozorovatel odtušit pod pódiem. Z
výjevu dešifrujeme mýtus o umělcích, kteří volají po světě bez terorismu a zla obecně.

Porovnání mytické roviny fotografií Koncert I. a Koncert II.
Fotografie otištěné v deníku Blesk akcentují přítomnou hrozbu války s terorismem
a nebezpečí, kterými můžou být ohroženy národní hodnoty, občané a jiné kulturní
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symboly. Vizuálně pracuje se znaky vojáků či vojenské plachty, aby si v rámci
vystoupení proti terorismu pozorovatel byl vědom, že účelem terorismu je šíření strachu
a obavy z nečekaných akcí. MF Dnes naopak poskytuje čtenáři nadějnější i bezpečnější
obraz celé události a přítomnost negativních konotací můžeme pouze symbolicky
odvozovat od barvy oblečení vyobrazených aktérů nebo lingvistických znaků. Zde tak
vizuální sdělení nabývá obecnějšího mýtu umělce-zpěváka jako apoštola dobra a
bojovníka proti zlu.

2.2.7 Folklórní tradice
Deset karnevalových kapel v sobotu vyhrávalo pro Pražany i návštěvníky hlavního
města cestou z Hradčan na Staroměstské náměstí. 23. 1. 1999
(Zdroj: ČTK50)
Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 25. 1 1999
• Umístění článku s fotografií: titulní strana
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 1,5
• Formát: na výšku
• Autor fotografie: David Hulínský
• Titulek článku: Přijeli do Prahy oslavit masopust
• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: ne
• Celá stránka novin: Příloha č. 46: titulní strana, deník MF Dnes, 25. 1 1999
(fotografie)

50

ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=1003214&idx=1&select-continue=1
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Příloha č. 47: Masopust I. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Masopust I.
Deník Blesk k masopustu na titulní straně otiskl tři fotografie, z nichž pouze na
jedné můžeme rozpoznat znaky Staroměstského náměstí. Na fotografii je zachycen muž
v červeném kabátu, s brýlemi a v ruce drží klobouk. Za ním pochoduje jiný muž v
černém klobouku, v černé vestě a bílé košili, jehož obrysy nejsou příliš výrazné. V
rukách drží prapor čnící nad prvním mužem. Pozadí fotografie je tmavší, patrně zde
stojí další osoby. Muž v popředí je naopak světlý a výrazný.

Analýza úrovně konotace fotografie Masopust I.
Fotografie jsou umístěny ve spodní části titulní strany vydání Blesku, kterému
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však vizuálně dominuje velký titulek a fotografie jiné zprávy v horní části listu.
Analyzovaná fotografie je mezi dvěma dalšími fotografiemi, na nichž jsou zachyceny
postavy s maskami. Na těchto dvou dalších fotografiích však nelze podle vizuálních ani
lingvistických znaků lokalizovat Staroměstské náměstí, tudíž nejsou do analýzy
nezahrnuty. Pozornost je věnována pouze prostřední fotografii s výrazným mužem v
kostkovaném červeném kabátu. Vzor kabátu připomíná skotské sukně a může konotovat
nečeskost, kterou podporuje i nečeský nápis na praporu nad ním. Tuto možnou
interpretaci o cizí kultuře na Staroměstském náměstí by mohl potvrzovat popisek
fotografie „Přijeli do Prahy oslavit masopust”. Rozevláté gesto muže s kloboukem
odkazuje k vítání či pozvání ke společnému veselí, které souvisí s obecně známými
charakteristikami masopustu a karnevalu jako oslav hojnosti před půstem. Otevřená
náruč k těmto oslavám vyzývá okolní přihlížející, kterým je gesto věnováno. Muž je
zachycen z mírného podhledu, což podporuje jeho významnou pozici, o níž může
vypovídat i přívěšek na krku ve tvaru hvězdy indikující ocenění. Muž působí pozitivním
a energickým dojmem, jeho mimika a úsměv na tváři odkazují k veselému rozpoložení,
a můžou navozovat konotační linku náklonosti a otevřenosti cizí kultury, která se přijela
představit do centra města a předat něco svých tradic a folkloru. V kontextu masopustu
navíc dešifrujeme tento výjev jako personifikovanou radost z vyvrcholení období, které
je spojeno s hodováním, tancem, zábavou i maskami. Staroměstské náměstí se tak stává
nositelem mýtu střetávání kultur, které probíhá v přátelském dialogu.

Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 25. 1 1999
• Umístění článku s fotografií: strana 4, uprostřed
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 3
• Formát: obdélníkový na šířku
• Autor fotografie: Jan Schejbal
• Titulek článku: ne
• Text článku: ne
• Barva fotografie: černobílá
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• Popisek fotografie: - Rej masek v Praze. Strhující rytmus nezvyklé karnevalové
dechovky oživil v sobotu ulice hlavního města. Po cestě z Hradčan přes Karlův
most na Staroměstské náměstí pobavilo deset souborů ze Švýcarksa, Německa a
Rakouska několik tisíc přihlížejících diváků. „Posláním festivalové přehlídky je
obnova mizejících zvyků masopustu,” řekla Vlasta Stadlerov z pořádající
agentury.
• Celá stránka novin: Příloha č. 48: Strana 4, deník MF Dnes, 25. 1 1999
(fotografie)
Příloha č. 49: Masopust II. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Masopust II.
Uprostřed fotografie je žena v převleku s bubnem, jenž zasahuje až do pravého
rohu obrazu. V levé části obrazu vidíme muže v podobném převleku, jenž v ruce drží
jakési nástroje. V pozadí jsou další osoby a mezi nimi muž s kšiltovkou. Lokalizaci
fotografie udávají rozpoznatelné domy na jižní straně Staroměstského náměstí i typická
dlažba.

Analýza úrovně konotace fotografie Masopust II.
Pozorovatel je vztažen do děje díky reportáženě laděné formě a blízkosti, ve které
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se ocitá vůči zachyceným aktérům. Dynamiku celému výjevu dodávají rozostřená místa
v rozích a záběr tak působí jakoby v pohybu a vyzařuje energii. Hlavní pozornost na
sebe strhává centrální postava ženy, která je zachycena z mírného profilu v úrovni uší,
ale čtenář není vtažen do děje jejím pohledem, který by směřoval k němu. Podobně jako
v případě Blesku je pozorovatel v blízkosti celého výjevu, čímž je posilněn jeho
individuální význam. Na fotografii nerozeznáváme žádné znaky folklorních tradic Čech,
Moravy ani Slezka, místo toho si všímáme banánů vpletených do účesu ústřední
aktérky, které ve spojení s neurčitým objemným kostýmem a bubnem konotují
exotičnost a cizost, jež nám není známa z domácí tradice nebo folklóru. Tuto domněnku
potvrzuje i textové ukotvení delšího popisku, kde se dozvídáme o zahraničních
masopustních kapelách a na základě toho dešifrujeme z výše zmíněných konotací mýtus
kutlurní různorodosti. Toto čtení můžeme navázat i na asociaci k oslavám masopustu,
jež množstvím masek alegorují různorodost lidského pokolení. Lidový živel se společně
s hudbou (buben) zhmotňuje na Staroměstském náměstí a přináší období hojnosti
(banány rostoucí na hlavě ústřední aktérky). Význam ale může mít právě to, co
fotografie nezobrazuje – celý výjev se blíží mýtu o upadající kulturní a folklorní domácí
tradici, která je nepřítomná, ačkoli se bujaré veselí odehrává přímo v srdci Prahy.

Porovnání mytické roviny fotografií Masopust I. a Masopust II.
Obě fotografie pracují s mýtem cizosti v kulturním centru Staroměstského
náměstí, kde čtenář očekává zástoupení domácí tradice. Blesk toto odtržení vyrovnává
výjevem, který mýtus cizosti prezentuje jako otevřený postoj a pozvánku k vzájemnému
poznávání (otevřená kulturní náruč). MF Dnes volí méně vstřícný výjev a naopak
čtenáře staví více do role pozorovatele, který vnímá kulturní rozdílnost jako přehlídku
bez náznaku dialogu. Nepříliš výrazné zachycení znaků Staroměstského náměstí ale
zároveň neposiluje čtení, že by z kulturního pražského centra vymizel český folklór.
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2.2.8 Politické události
Předseda ODS Václav Klaus s hosty na závěrečném předvolebním mítinku ODS, který
se konal 13. června na Staroměstském náměstí v Praze. 13. 6. 2002
(Zdroj: ČTK51)

Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 14. 6. 2002
• Umístění článku s fotografií: titulní strana, dole
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 1,5
• Formát: čtverec
• Autor fotografie: ČTK
• Titulek článku: Když Bílá, tak já taky, řekla si Buzková
• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: ne
• Celá stránka novin: Příloha č. 50: titulní strana, deník Blesk, 14. 6. 2002
(fotografie)

51

ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=2075391&idx=46&select-continue=1
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Příloha č. 51: Klaus I. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Klaus I.
Na fotografii jsou zachyceny dvě postavy na vyvýšeném pódiu, v nichž
poznáváme zpěvačku Lucii Bílou s mikrofonem (vlevo) a Václava Klause (vpravo).
Oba aktéři jsou otočeni zády k davu, který zaplňuje viditelnou část Staroměstského
náměstí. V pozadí stojí modrý autobus s pódiem na střeše, kde stojí skupina lidí. V levé
dolní části fotografie je muž s kamerou na rameni.
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Analýza úrovně konotace fotografie Klaus I.
Fotografie je umístěna na titulní straně Blesku v dolní části listu vedle fotografie
se zpívající Petrou Buzkovou. Deník tak vytváří porovnání zpívající političky a
zpěvačky podporující politika. Blesk situaci staví na kontrastu mezi dvěma ženami,
které zastupují konkurenční politické strany, a akcentuje tím ženskost zasahující do
politiky. Článek i s fotografiemi je umístěn v barevně odlišitelném boxu, jenž jej
odděluje od hlavního textu, ale zároveň má upoutat pozornost. Oba aktéři na
analyzované fotografii zaujímají postoj, který indikuje, že jsou zachyceni v momentě,
kdy se nevěnují publiku ani pozorovateli, ale jinému subjektu, jenž není v obraze
patrný. Podle pózy Václava Klause můžeme odvodit, že jsou v tu chvíli fotografováni
nebo zabíráni kamerou z jiného úhlu, či se na něco dívají. Společně s mužem s kamerou
v levé dolní části obrazu tak odvozujeme minimálně tři úhly, ze kterých jsou hlavní
aktéři v tuto danou chvíli zaznamenáváni (včetně analyzované fotografie), což
poukazuje na mediální významnost této situace. Deník Blesk volí fotografii, která
vyvolává mírně odtažitý a neosobní dojem – pohledy, úsměvy i natočení těl není určeno
pozorovateli, a ten je tak vykázán do role sledujícího a není vtažen do děje. Persvazivní
význam okamžiku, ke kterému se vzápětí dostaneme, je tím oslaben. Předpokládáme, že
aktéři jsou obecně známí průměrnému čtenáři deníku Blesk. Lucie Bílá jako zpěvačka a
Václav Klaus jako jeden z nejvýraznějších politiků doby a tehdejší předseda nejsilnější
pravicové strany. Václav Klaus působí v tmavém obleku solidním dojmem, Lucie Bílá
je oblečená formálně, ale přitom uvolněně. Její otevřená ústa a přiložený mikrofon
indikuje, že situaci komentuje a, narozdíl od Klause, tak v obraze vystupuje v aktivní
roli. Stejně „aktivní” je i význam její přítomnosti po boku Václava Klause. Podpora
celebrity v rámci politické kampaně je osvědčeným postupem, jak voliče přesvědčit o
tom, zda stranu volit. Oblíbená osobnost plní funkci názorového vzoru a zároveň je
mostem mezi politikem a voliči, protože se považuje za obecně platné, že známé
osobnosti mají ke svému fanouškovi blíže, než politik k občanům. Hluboký výstřih
zpěvačky může odkazovat k podbízivosti umělce vůči politice a zároveň může být
znakem genderového stereotypu feminní submisivity vůči muži a mocnému politikovi.
Smyslem společného vystoupení a pózování je předat voličům (dav lidí pod
pódiem)vzkaz, že volba ODS (politické strany zosobněné Václavem Klausem) je
volbou populární zpěvačky (Lucie Bílé), tím pádem volbou vhodnou. Václav Klaus je s
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celou situací očividně spokojen, o čem vypovídá jeho mírný úsměv na tváři. Modrá
barva pódia na střeše autobusu v pozadí odkazuje k signifikantní barvě ODS, jež se
shoduje s modrou na logu umístěném na klopě Václava Klause. Význam místa, kde se
celý výjev odehrává, hraje důležitou roli, jelikož ODS naznačuje, že svým programem
náleží do roviny kulturních a historických hodnot státu, jež symbolizuje Staroměstské
náměstí. Z fotografie dešifrujeme mýtus o kontaktu politika s voliči a prezentaci
politických hodnot prostřednictvím známé tváře umělce i místa, kde se děj odehrává.

Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 14. 6 2002
• Umístění článku s fotografií: titulní strana
• Počet fotografií: 1
• Formát: obdélníková na šířku
• Šířka fotografie (podle sloupců): 2,5
• Autor fotografie: MAFA – Dan Materna
• Titulek článku: Nejtěsnější volby začínají!
• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: Polibek za Requiem. Finále kampaně ODS patřilo na
zaplněném Staroměstském náměstí v Praze Lucii Bílé. Klausovi zazpívala
Requiem.
• Celá stránka novin: Příloha č. 52: titulní, deník MF Dnes, 14. 6 2002 (fotografie)
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Příloha č. 53: Klaus II. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Klaus II.
Fotografie zabírá v polodetailu ženu, ve které rozeznáváme Lucii Bílou (vlevo) a
muže, v němž poznáváme Václava Klause. Lucie Bílá se ze široka usmívá, má
polozavřené oči a Václav Klaus ji dává polibek na tvář. Lucie Bílá má na sobě modrou
blůzu a Václav Klaus je v tmavém obleku. Nad Klausovým ramenem je blesk
fotoaparátu.

Analýza úrovně konotace fotografie Klaus II.
Umístění fotografie do horní části titulní strany indikuje funkci důležitého
vizuálního sdělení. Tato pozice je vyčleněna fotografiím, jež promlouvají beze slov,
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případně s ukotvujícím či rozvíjejícím titulkem. V tomto případě titulek hlásá
„Nejtěsnější volby začínají!”, pod nímž jsou vedle sebe umístěny analyzovaná
fotografie a fotografie předsedy ČSSD s polským premiérem. Stejně jako v případě
Blesku také MF Dnes umístila vedle sebe dvě vizuální sdělení týkající se favoritů
tehdejších voleb – ODS a ČSSD. Použití fotografií v kontextu prvního dne voleb
naznačuje, že ponesou znaky finálních trumfů, které si strany pro přesvědčení voličů
nechaly na závěr kampaně. Analyzovaná fotografie zabírá oba aktéry v polocelku a
působí dojmem blízkosti k oběma aktérům, čímž výjev získává osobnější ráz a
důvěrnějšíráz. Tento fakt je umocněn i gestem, který pozorovatel na fotografii vidí –
polibek na tvář mezi mužem a ženou, jenž je možné si spojovat s vyjádřením
náklonosti, přátelstvím či gestem blahopřání, pozdravu nebo poděkování. Široký úsměv,
polozavřené oči a stažená ramena Lucie Bílé vypovídají o její pozitivní náklonosti.
Polibku se nebrání, spíše působí opačným dojmem a dává najevo, že si váží pozornosti
vysoce postaveného politika. Její hluboký výstřih může konotovat otevřenost, se kterou
k Václavu Klausovi přistupuje i odevzdanost v kontrastu s maskulinitou druhého aktéra.
Samotné gesto i zavřené oči Václava Klause podporují myšlenku, že polibek míní
opravdu upřímně a srdečně. Svým vystupováním tak dvojice před zraky médií a
veřejnosti (blesk fotoaparátu nad levým ramenem Klause i samotná existence
pořízeného snímku) stvrzuje blízký vztah jak na profesionální, tak i osobní úrovni.
Bledě modrá blůza Lucie Bílé dodává její vizáži klid a příjemný pocit, sladěnost aktérů
pak posiluje podobně bleděmodrý límeček košile Václava Klause. Výjev, který
pozorujeme, je očištěn od politické úrovně a akcentuje osobní přístup politika ke své
podporovatelce. V obraze není přímý odkaz na kampaň ODS a o této souvislosti
vypovídá pouze popisek fotografie, který také usměrňuje roli Lucie Bílé (zazpívala
Requiem). Hlavním sdělením přesto není, že Lucie Bílá podporuje zpěvem Václava
Klause v závěru politické kampaně, ale že jejich vztah je důvěrný, podpora zcela
přirozená a sympatie opětované. Z celého konotačního řetězce pak sledujeme vznik
mýtu o lidské stránce politika, která má nahrávat jeho politickým šancím.

Porovnání mytické roviny fotografií Klaus I. a Klaus II.
Oba deníky o události informují na titulní straně novin. Deník Blesk však dává na
stránce fotografii mnohem méně významný prostor než MF Dnes. Zároveň ale volí
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fotografii, která vypovídá o mýtu známé osobnosti ve službách politické předvolební
kampaně. MF Dnes nabízí plastičtější profil vztahu mezi politikem a „jeho” umělcem,
který je obohacen o osobní rovinu obou aktérů. Mýtus nabízený deníkem MF Dnes je
persvazivnější, údernější a jímavější než ten, který s odtažitým podkresem nabízí deník
Blesk. Funkce Staroměstského náměstí hraje důležitější roli v případě deníku Blesk, v
němž konotuje tradiční hodnoty spojené s politikou kampaní ODS.

2.2.9 Události spojené s památkami a urbanistickým prostorem
Šestadvacetiletý muž se vyšplhal 5. prosince před polednem na orloj na Staroměstském
náměstí v Praze. 5. 12. 2007
Zdroj: ČTK52

Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 6. 12. 2007
• Umístění článku s fotografií: strana 6 (nahoře)
• Počet fotografií: 2
• Šířka fotografie (podle sloupců): 2
• Formát: obdélníkový na výšku
• Autor fotografie: MP Praha
• Titulek článku: Zásah na Staromáku. Tonda Šplhal na orloj
• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: Antonín Cívka vylezl včera na orloj. Prý jen tak z recese.
• Celá stránka novin: Příloha č. 54: Strana 6, deník Blesk, 6. 12. 2007 (fotografie)

52

ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=1613965&idx=1&select-continue=1
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Příloha č. 55: Orloj I. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Orloj I.
Fotografie použitá z deníku Blesk je nekvalitní, neostrá. Rozeznáváme
kalendárium staroměstského orloje a muže sedícího na římse v úrovni spodní části
kalendária. Pod orlojem stojí hlouček lidí, někteří pouze procházejí kolem. Dvě postavy
stojící pod mužem připomínají policisty v uniformách.
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Analýza úrovně konotace fotografie Orloj I.
Nekvalitní obraz, úhel snímání fotografie i vzdálenost aktérů zobrazených na
fotografii nasvědčují, že jde o otištěný záběr z bezpečnostní kamery, což potvrzuje také
lingvistický kód označující autora fotografie jako

„MP Praha”. Využití záběrů z

bezpečnostních kamer Městské policie Praha dokládá, že jde o neočekávanou událost, k
níž měla média pouze zprostředkovaný přístup. Nečekanou situaci vytvořil svým
jednáním muž (jeho podobu dokládá vložený výřez fotografie), který se ocitá v místech,
jež nejsou určena pohybu osob. Tímto místem je chráněná památka Prahy, čímž situace
nabývá na zpravodajské hodnotě. Dvě postavy stojící zády k pozorovateli odkazují k
policejní hlídce díky rozpoznatelným znakům tmavých uniforem a tvaru policejních
čepic. Situace je tedy pod kontrolou a výtržník, který vylezl na orloj, je částečně
zabezpečen. Sedící pozice ale konotuje jeho odmítavý postoj dostat se dolů. Pokud
bychom na paradigamtické rovině vyměnili orloj za méně významnou nebo zcela
bezvýznamnou stavbu, ztratila by fotografie svoji informační a zpravodajskou hodnotu.
Význam výjimečnosti situace vtiskuje celému výjevu pouze památka orloje, v obraze
částečně zastoupena kalendáriem. Civilizovaná společnost chová respekt a úctu k
památkám, které obdivuje, a váží si jich jako svědků historie. Za necivilizované se může
považovat porušení tohoto řádu a nabourání normy, což by mělo být potrestáno
(policejní strážníci). Konkrétní výjev ukotvuje popisek fotografie, který posouvá
význam jednání člověka do recesistické úrovně/roviny. V jedné fotografii se tak střetává
mýtus boje civilizace (stavba orloje, umění kalendária, lidé na chodníku, instituce
památky, policie apod.), jejímž zákonům a řádu se vzpírá člověk jako takový. Proti sobě
tedy stojí atavistický čin jedince volající po svobodě člověka a na druhé straně
společnost, která tento čin vidí jako přestupek proti civilizovanému řádu a narušení
jejích hodnot a odpovídá na něj trestem. Fotografie navíc podporuje tento typ
dešifrování, díky svému formátu, tj. zcela odsobněného kamerového pohledu na celý
výjev.
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Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 6. 12. 2007
• Umístění článku s fotografií: strana A4 (vpravo dole)
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 1
• Formát: na šířku
Autor fotografie: neuveden (podle ČTK je autorem HZS Praha/Jan Kostík)
• Titulek článku: Místo apoštolů se na orloji procházel muž
•

• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: ne
• Celá stránka novin: Příloha č. 56: Strana A4, deník MF Dnes, 6. 12. 2007
(fotografie)
Příloha č. 57: Orloj II. (fotografie)
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Analýza úrovně denotace fotografie Orloj II.
V levé části fotografie se nachází část staroměstského orloje, kterou zastupuje
bohatě zdobené kalendárium a další architektonické prvky. V právé části obrazu stojí na
římse orloje muž v tmavých kalhotech, bundě a čepici.

Analýza úrovně konotace fotografie Orloj II.
Fotografie zaujímá v MF Dnes malý prostor v pravém dolním rohu listu a je
doprovozena krátkým textovým sloupcem. Její pozice nenasvědčuje, že by šlo o
závažnou zprávu, přesto je ilustrování zprávy fotografií důležitým znakem, který ve
čtenáři vzbuzuje zájem informaci se věnovat. Při pohledu na fotografii je pozorovateli
seznámenému s proporcemi Staroměstského orloje jasné, že muž se nachází v úrovni
několika metrů nad zemí. To, že nejde o vyhrazené místo pro pohyb osob, dokazují
přesahující špičky bot přes římsu a tento znak je navíc dán do kontrastu k železnému
chodníčku vlevo nad mužem, jenž naopak k pohybu osob slouží. Z těchto znaků je
zřejmé, že muž je zachycen v situaci a na místě, kde by se neměl pohybovat, tímto
místem je významná pražská památka. Úhel pohledu snímání fotografie implikuje, že
byla pořízena z podhledu, pravděpodobně přímo z chodíku. Gesto ani postoj muže
nenasvědčují tomu, že by se chystal památku poničit, z čehož lze odvodit, že jde o čin,
jehož účelem je na sebe upozornit. Muž se dívá směrem dolů a levou rukou gestikuluje,
čímž naznačuje komunikační kontakt s někým, kdo je na chodníku pod orlojem. Z celé
situace můžeme vyvozovat význam činu – sebeprezentace a exhibicionismus – který
byl vykonán bez hlubšího záměru a možná pouze proto, aby se díky své provokativní
povaze dostal do mediálního prostoru.

Porovnání mytické roviny fotografií Orloj I. a Orloj II.
Odosobněnost a vzdálenost, kterou nabízí fotografie v deníku Blesk, rozvíjí při
dešifrovaní obrazu více konotačních směrů. Ty vedou k hlubšímu pochopení výjevu
jako určitého manifestu stavícího proti sobě hodnotu člověka a lidské civilizace. MF
Dnes naopak na stejného aktéra pohlíží z podhledu, čímž mu dodává vizuální dominanci
a pozornost, z čehož odvozujeme čtení vyobrazeného výjevu jako mýtu účelové
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sebeprezentace s využitím známé památky.

2.2.10 Akce s účelem komerční propagace
Křest automobilu Škoda Octavia na Staroměstském náměstí, 1. 9. 1996
(Zdroj: ČTK53)

Analýza fotografie otištěné v deníku Blesk
• Deník: Blesk
• Datum: 2. 9 1996
• Umístění článku s fotografií: strana 3 (dole)
• Počet fotografií: 2
• Šířka fotografií (podle sloupců): 3, 3
• Formát: na šířku
• Autor fotografií: David Kundrát
• Titulek článku: Dálnice do nebe potěšila nejen děti
• Text článku: ano
• Barva fotografie: barevná
• Popisek fotografie: ne
• Celá stránka novin: Příloha č. 60: Strana 3, deník Blesk, 2. 9 1996 (fotografie)
Příloha č. 61: Octavia I. (fotografie)
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ČTK Fotobanka [online]. ČTK [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: https://multimedia.ctk.cz/?setSite=fotodetail-pagein&documentId=1940908&idx=3&select-continue=1
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Analýza úrovně denotace fotografie Octavia I.
Deník Blesk ilustruje článek o události dvěma fotografiemi. Na fotografii vlevo je
skupina dětí, které si hrají na žlutém nafukovacím drakovi. V pozadí rozeznáváme
konstrukci pódia a zády otočený zástup lidí. V obraze jsou patrny znaky Staroměstského
náměstí – kostel sv. Mikuláše a část sousoší Jana Husa. Na druhé fotografii vidíme
domy jižní strany Staroměstkého náměstí a pohled za zadní strany na velké pódium.
Vedle pódia je bílou poloprůsvitnou plachtou zahalena zvuková aparatura. V levé části
obrazu rozpoznáváme částečně zastřešenou tribunu a vpravo je část bílého stanu. Zbytek
obrazu vyplňuje dav lidí, lidé v popředí obrazu jsou k pozorovateli otočeni zády.

Analýza úrovně konotace fotografie Octavia I.
Deník Blesk umisťuje zprávu s fotografiemi na třetí stranu vydání do rubriky
Praha, čímž vymezuje její význam jako zprávy s lokálním významem. Fotografie na
sebe vzájemně působí kontrastem mezi detailním záběrem a celkem náměstí. Ani jedna
z otištěných fotografií nenese komerční sdělení nebo nepropaguje žádný produkt, čímž
je upozaděn komerční charakter události, o němž se čtenář může dozvědět pouze z textu
článku. K identifikaci Staroměstského náměstí napomáhá několik znaků v podobě
kostela sv. Mikuláše a části sousoší mistra Jana Husa na levé fotografii, resp. jižní řady
domů na pravé fotografii. Na fotografii vlevo, si hraje skupina dětí na nafukovacím
drakovi. Výjev může indikovat, že akce nabízela program a vyžití i pro malé děti, které
zde měly dostatek prostoru na hry. Nafukovací drak, po kterém lezou tři chlapci,
konotuje pohádkový svět (svět dětí). Pohledy ani zachycené pohyby hrajících si chlapců
nenasvědčují tomu, že by si významně všímaly svého okolí. Zároveň ale samy zůstávají
bez povšimnutí. Ostatní aktéři jsou otočeni zády ke čtenáři a hrajícím si dětem nikdo
nevěnuje pozornost. Tyto konotace vedou k mýtu o bezpečnosti náměstí, které dovoluje
ponechat hrající si děti bez dozoru, a tím pádem o přátelské a pokojné atmosféře celé
události. Vztah dětí vůči okolí není nijak patrný, avšak v celém syntagmatu hraje místo
výjevu podstatnou roli. V celkovém čtení významu fotografie vypovídá o tom, že i
představení nového modelu Škody Octavia může být událostí pro děti, tedy že i samotné
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auto může sloužit rodinným potřebám. Znaky na fotografii vpravo pak obecně konotují
velký zájem o tuto událost, jejíž komerční potenciál je podobně jako zvukový aparát
zahalen pod rouškou společenské akce. Kromě hlavního bodu programu (představení
modelu a přesvědčení zákazníků o jeho koupi) nabízí automobilka bohatou škálu
dalších aktivit, čímž naznačuje, že neprodává pouze vůz, ale i způsob života. Se znalostí
toho, co znamená textové ukotvení „Dálnice do nebe”, tedy označení pro celodenní
program vedoucí k představení nové Škody Octavie, vystupuje do popředí mýtus o
provázanosti lidských životů s automobily, které utvářejí náš životní styl a také přinášejí
dostatečné zabavení.

Analýza fotografie otištěné v deníku MF Dnes
• Deník: MF Dnes
• Datum: 2. 9. 2006
• Umístění článku s fotografií: titulní strana (dole)
• Počet fotografií: 1
• Šířka fotografie (podle sloupců): 2,5
• Formát: na šířku
• Autor fotografie: MAFA – Dan Materna
• Titulek článku: Škoda poprvé odhalila Octavii
• Text článku: ano
• Barva fotografie: černobílá
• Popisek fotografie: Technici připravují nový model automobilky Škoda k
premiéře v Praze na Staroměstském náměstí
• Celá stránka novin: Příloha č. 62: titulní strana, deník MF Dnes, 2. 9. 2006
(fotografie)
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Příloha č. 63: Octavia II. (fotografie)

Analýza úrovně denotace fotografie Octavia II.
Na fotografii vidíme černý vůz stojící na rampě, čelem směřující dolů
k pozorovateli. Podle čelní masky může čtenář znalý modelů automobilky Škoda
odvodit, že jde o vůz tohoto výrobce. V levé části fotografie je vidět část dalšího
černého vozu. V popředí fotografie stojí dva muži, zády k pozorovateli. Okolo vozu
jsou v dynamickém pohybu zachyceni tři aktéři a zcela vlevo rozeznáváme další dvě
postavy. Scéna je uměle osvícená, ale celkově spíše tmavá.

Analýza úrovně konotace fotografie Octavia II.
Deník MF Dnes zvolil pro umístění fotografie titulní stranu, které však dominuje
jiná fotografie v horní části listu. Přesto jde o jediné dvě fotografie, čímž je význam
zachycené události zvýrazněn. Při pohledu na fotografii si všímáme shonu okolo
stojícího vozu černé barvy značky Škoda. V popředí obrazu, rozeznáváme dva muže
pozorující celý výjev – mohou zde plnit funkci jakési kontroly nebo dohledu, zda vše
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probíhá správně. Ve středu obrazu je zmíněný černý vůz a v jeho těsné blízkosti tři
postavy. Bílá ruka čistí přední kapotu vozu – kontrast černé a bílé zde konotuje potřebu
perfektní čistoty a lesku, který vyniká i díky umělému osvětlení dopadajícímu na
kapotu. Toto umělé osvětlení je podpořené zapnutými reflektory vozu a svítícím
reflektorem v pozadí a všechny znaky společně indikují, že se celá situace odehrává za
tmy. Pozorovatel tak může odvodit, že je svědkem finálních příprav vozu v předvečer
slavnostního odhalení. Toto čtení podporuje lingvistický kód pod fotkou potvrzující, že
technici připravují automobil na slavnostní premiéru. Pozice na rampě má budoucím
divákům umožnit co nejlepší úhel si vůz prohlédnout a také indikuje pohyb a dynamiku
vozu, která by nebyla docílená, pokud by stál na rovné ploše. Deník MF Dnes tak
upřednostňuje soustředění se na produkt automobilky a ukazuje, jaká péče je věnována
prvnímu veřejnému vystoupení nového modelu a zároveň podporuje jeho exkluzivitu
tím, že svým čtenářům dává nahlédnou to zákulisí těchto příprav. Nový vůz Škoda
Octavia je ve středu pozornosti nejen kompozičně, ale i vším, co se kolem něj odehrává.
Výjev tak navozuje pocit z prémiovosti vozu (dojem posiluje i solidní černá barva), o
který je maximálně postaráno. Z této pozornosti vystupuje mýtus vozu jako
opečovávaného artiklu, téměř jako modly, jež má být prodána budoucímu zákazníkovi.
Znak Staroměstského náměstí zastoupený pouze v podobě lingvistického kódu této
interpretaci dodává na váze.

Porovnání mytické roviny fotografií Octavia I. a Octavia II.
Pro stejnou událost zvolila obě média odlišnou formu prezentace, z níž pramení
jiný mýtus. Blesk akcentuje zájem masy a prostoru pro děti v souvislosti s uvedením
nového vozu, zatímco MF Dnes soustředí pozornost na samotný vůz, dělá z něj “hlavní
hvězdu”, jež prochází finálními úpravami, aby co nejvíce zapůsobila na potenciální
kupce. Proti sobě tak stojí mýtus o automobilce, která se svým vozem nabízí životní
program, automobilce, jež svému vozu věnuje péči, aby zájemcům ukázala, jak prestižní
záležitost je vlastnit ho.

104

2. 3 Interpretace výsledků
Z výše provedených analýz vyplývá, že významy spojené se Staroměstským
náměstí, které vycházejí především z jeho kulturní a historické podstaty, často zasahují
v řetězci konotací do tvorby výsledného mýtu jednotlivých novinářských fotografií.
Toto tvrzení nelze vztáhnout na všechny uvedené příklady, ale vede k závěru, že
mediální hodnota Staroměstského náměstí není jen faktickým určením místa, ale podílí
se na tvorbě významu vizuálních obsahů, s kterými souvisí.
Pokud se podíváme na všechny fotografie (nebo kombinace fotografií), které jsem
analyzoval v případě deníku Blesk, vidíme, že toto médium mnohem více pracovalo s
viditelnými znaky Staroměstského náměstí uvedenými v kapitole 1.3.2 Dominantní
vizuální prvky Staroměstského náměstí. Z 10 zkoumaných příkladů se znaky
Staroměstského náměstí, jež pomohly lokalizovat místo bez lingvistického kódu,
objevily v 9 případech přímo v obraze. Jedinou vyjímku tvořila kategorie Vánoce a
Velikonoce. V 7 příkladech se znaky Staroměstského náměstí přímo týkaly konotačního
řetězce, jenž vedl k vytvoření a pojmenování mytické promluvy. Například v kategorii
událostí spojených se sportem mělo prostranství Staroměstského náměstí význam
společné oslavy národního úspěchu; v případě kulturní události podporovalo národní
hrdost a hodnoty; u protestu zdravotníků tkvěl hlavní význam náměstí jako prostor pro
konání demonstrace; u předvolební kampaně ODS náměstí podtrhávalo tradiční hodnoty
této politické strany. Výrazným vizuálním znakem, který zasahoval do konotací, byl
staroměstský orloj, jenž při silvestrovských oslavách výrazně vystupoval jako nositel
časovosti; v případě vandalismu výtržníka pak zastupoval kulturní civilizovanost.
Jestliže se obdobným způsobem zastavíme u zkoumaných příkladů z MF Dnes,
ukazuje se, že tento list akcentoval viditelné znaky Staroměstského náměstí méně a ty
tak nezasahovaly do tvorby výsledných konotací a významů při dešifrování mýtu. V 5
analyzovaných obrazech nebyl patrný žádný vizuální znak Staroměstského náměstí a
pozorovatel byl odkázán pouze na lingvistický kód, který jako jediný určoval místo
události. V takových případech list MF Dnes zdůrazňoval detailnější záběry samotných
aktérů nebo hlavních objektů, čímž napomáhal k čtení mýtu v osobnější a
individuálnější rovině. Zde připomínám pěvecké vystoupení Lucie Bílé a Michaela
Kocába, oslavu Karla Poborského po návratu z fotbalového šampionátu Euro ‘96 nebo
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polibek na tvář Václava Klause zpěvačce Lucii Bílé.
Během analýzy se objevily příklady, kdy se výsledné interpretce fotografií
stejných událostí u obou deníků velice přibližovaly. Nejvýraznější shodou byla událost,
během níž tehdejší primátor Pavel Bém rozléval vánoční polévku. V tomto případě se
ale naopak ukázalo, jak malé nuance v obraze stačí k tomu, aby se výsledný mýtus lišil
(pohled aktérů či úhel pohledu). V tomto konkrétním případě se také ukázalo zavádějící
zařazení dané události do kategorie Vánoce a Velikonoce, protože výsledný mýtus měl
daleko více politický podtext. K dešifrování stejného mýtu jsem došel i v případě
silvestrovských oslav roku 2000, z nichž díky zahrnutí znaku staroměstského orloje
vyplynul mýtus potřeby uchopovat a oslavovat plynoucí tok času.
Příkladem, v němž malé detaily ovlivnily podobu výsledného mýtu, byly i oslavy
fotbalového úspěchu z Euro ’96. Z téměř identické situace, v níž byl zachycen fotbalista
s lahví sektu, se interpretace rozvětvila jednou jako oslava národa a podruhé jako oslava
jednotlivce. Tohoto protichůdného čtení bylo docíleno pouhou změnou úhlu, odkud byl
výjev fotografován, což dokazuje, jak velkou roli ve fotografiích hrají technické kódy
při tvorbě jejichvýznamu.
Během analýzy jsem také narazil na několik zcela opačných přístupů, jak nakládat
s vizuální informací v novinách a z toho plynoucí ovlivnění významu dané události.
Nejmarkantněji bylo toto zjištění patrné na příkladu protestu zdravotníků proti politice
Davida Ratha. V obou příkladech byl na fotografii zastoupen znak Staroměstského
náměstí (radniční věž), ale MF Dnes soustředila mnohem větší pozornost na jádro
protestu, zatímco deník Blesk pomocí radniční věže více akcentoval místo konání
události. Dalším takovým příkladem byl protest proti bombardování Kosova
vojenskými složkami NATO. Ze stejného základu události jsem dospěl k dvěma
protichůdným čtením. Deník Blesk akcentoval konfliktnost a vulgaritu protestu, zatímco
MF Dnes pacifismus a bezbrannost hlavních aktérů vůči válce. Méně výrazným
příkladem, který však také vedl k rozdílnému čtení, byl příklad masopustního průvodu.
V případě deníku Blesk jsem dospěl k mýtu otevřenosti a prolínání kultur, zatímco v
MF Dnes výsledný mýtus určilo to, co v obraze nebylo zastoupeno – tedy domácí
folklorní tradice. Konotační řetězec v tomto případě však neovlivnilo místo
Staroměstského náměstí, které bylo u obou příkladů zastoupeno podobně.
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Pokud bych měl shrnout interpretaci zjištěných výsledků, dostávám se k závěru,
že provedená analýza vedla k odkrytí různých způsobů, jakým média mohou určovat
význam zobrazovaných událostí. Ukázalo se, že určení místa události může význam
ovlivnit na základě toho, zda je vizuálně zahrnuto do obrazu či nikoli. Interpretované
výsledky nabízejí několik možných pohledů, jak může být stejná událost vizuálně
vykreslena zcela opačně, nebo kdy nepatrné detaily v obraze vedou řetězec konotací k
odlišným závěrům na úrovni mýtu. Překvapivým výsledkem analýzy byl také osobnější
vizuální akcent MF Dnes, který bychom čekali spíše u deníku Blesk (viz kapitola
1.2.1.1. Zpravodajské hodnoty bulvárního a seriózního tisku).

2.3. 1 Omezení získaných výsledků analýzy
Jak jsem již zmínil v kapitole 2.1 Metodika, vybraný soubor fotografií a jejich
analýza je pouze omezeným pohledem na zkoumané téma této práce. Způsob
sémiotické analýzy není reliabilní a nelze zaručit, že by závěry a výsledné interpretace
této práce byly v souladu se závěry zpracované jiným výzkumníkem, z čehož vyplývá,
že získané výsledky není možné standardizovat na obecné úrovni. Zároveň sémiotická
analýza nedovoluje pracovat s větším vzorkem zkoumaných obsahů, jelikož vyžaduje
detailní pozornost, což sice otevírá velkou škálu interpretativnách možností, ale v
závěru vede k omezenosti plošných výsledků. Jako jedno z hlavních omezení získaných
výsledků spatřuji nezahrnutí institucionálních procesů tvorby analyzovaných fotografií
či důkladného pojetí pozice fotografií v kontextu celého vydání novin. Přestože jsem se
do práce snažil zahrnout konotace pramenící z grafického umístění fotografií na
stránkách novin, neumožňuje rozsah a účel této práce věnovat se jim v plné šíři. Stejně
tak nebylo možné se plně věnovat vztahu lingvistického a vizuálního kódu z pohledu
diskursivní analýzy.

2.3.2 Možnost budoucího rozvoje analýzy
Zvolená metoda je založena na interpretativní povaze a výsledky mají, i přes
snahu zobecňujícího pohledu a použití známých sémiotikých figur z oblasti technických
a symbolických kódů, často subjektivní ráz. Přínosným rozvinutím mého výzkumu by
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bylo porovnání metodologicky stejně vybraného vzorku a jeho sémiotické analýzy
jiným výzkumníkem a následná komparace těchto výsledků. Dalším možným
rozvinutím práce by bylo zaujmout kulturální přístup tak, jak jej popisuji v kapitole
2.1.2 Sémiotická analýza. A konečně třetím možným rozvinutím, by bylo uchopit stejné
téma i metodologii v jiném časovém úseku. Takové výsledky by přinesly plastičtější
pohled na mytické roviny událostí, které se odehrávají na Staroměstském náměstí, a
způsob, jakým do nich toto místo zasahuje.
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ZÁVĚR
Stěžejním tématem této práce bylo zjistit, do jaké míry se na konstruování
významu a mytické roviny mediálního sdělení může podílet místo ve městě.
Ve vybraných 20 příkladech jsem pomocí sémiotické analýzy novinářských fotografií
otištěných v denících MF Dnes a Blesk zkoumal významy vizuálního sdělení a z nich
pramenících mýtů, abych se dostal na úroveň poznání, které by přineslo odpověď na
základní otázku mé práce – zda se společný jmenovatel v podobě Staroměstského
náměstí omezí ve vizuálním sdělení pouze na určení místa, nebo bude promlouvat do
významů vlastním souborem konotací? Původně vytyčeným časovým rámcem bylo
rozmezí od roku 1993 do roku 2013, které se vlivem zvolené metodologie zúžilo na
období od roku 1996 do roku 2007.
Výběr fotografií záměrně reprezentoval zcela odlišné typy událostí a zachycoval
Staroměstské náměstí v kontextu různých okolností. Tento kontrast měl pomoci určit,
jak budou významy spojené s místem zasahovat do čtení typově odlišných událostí.
Před zvolením finálního vzorku jsem nejprve na podkladě fotoarchivu ČTK vypracoval
podrobný seznam mediálně hodnotných událostí, které se ve zkoumaném období na
Staroměstském náměstí odehrály. Tyto události jsem následně podle obsahových znaků
rozdělil do 9 obecných kategorií a z nich vylosoval finální vzorek fotografií, jež byly
přítomné publikovány jak v MF Dnes tak deníku Blesk. Tímto postupem jsem se snažil
o co nejrozmanitější povahu zkoumaných obsahů, výzkumnickou objektivitu i dosažení
určité míry externí validity. Výsledek pak tvořilo vizuální zastoupení následujících
událostí (řazeno chronologicky): návrat českých fotbalistů z anglického EURA 96
(1. 7. 1996); křest automobilu Škoda Octavia (1. 9. 1996), karnevalový průvod
(23. 1. 1999), protest proti NATO a válce v Jugoslávii, (14. 4. 1999), oslavy příchodu
roku 2000 (1. 1. 2000); benefiční koncert proti terorismu (11. 10. 2001), předvolební
mítink ODS (13. 6. 2002), primátor Pavel Bém rozlévá polévku na Štědrý den
(24. 12. 2003), protest zdravotníků a pacientů proti politice Davida Ratha, (24. 2. 2006),
muž vyšplhal na orloj (5. 12. 2007).
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Při sémiotické analýze vizuálního obsahu jsem vycházel z procesů podílejících se
na způsobu interpretace novinářské fotografie. Základní vrstvou byla samotná existence
fotografie v tisku a způsob, jakým byla prezentována, což dokládalo její zpravodajskou
hodnotu. Důležitějším faktorem se ukázaly být technické a symbolické kódy obrazu,
které výrazně přispívaly v konotačním řetězci při dešifrování výsledného mýtu. Díky
komparaci fotografií dvou rozdílných deníků, jsem

sledoval, jak velkou roli hrají

technické a symbolické kódy při tvorbě výsledného významu a pojmenování mytických
rovin. Jako příklad může sloužit odlišná kompozice téměř podobného výjevu při
oslavách fotbalového úspěchu z Eura 96 nebo úhel pohledu v případě vánočního
rozlévání polévky v podání Pavla Béma.
Podstatnější byl však akcent na místo události a to, jak přispěl k celkovému
dešifrování mýtu. Deník Blesk častěji využíval znaky Staroměstského náměstí ve
fotografiích a zahrnoval je do tvorby významu daného vizuálního sdělení. V případě
MF Dnes byla častější denominace místa pomocí lingvistického kódu a ukázalo se, že
při interpretaci obrazu jazyková složka zasahovala do konečného významu výrazně
méně než v případech, kde bylo Staroměstské náměstí zastoupeno jedním ze svých
dominantních znaků vizuálně. V prvním případě sloužila konotace v celkovém významu
sdělení pouze jako přiblížení kontextu, případně dodání určité váhy zobrazované situaci,
zatímco tam, kde znaky dostaly prostor v obraze, podílel se jejich význam na výsledné
interpretaci znatelněji. Kromě toho bylo patrné, že z pohledu bulvárního deníku bylo
akcentování mýtů vycházejících z významu Staroměstského náměstím častějším jevem
než v případě seriózního deníku.
Pod povrchem významů, jež se v konečné mytické rovině lišily v každé události,
spočívalo místo jako pouto mezi aktuálním děním a historií; prchavostí události a její
vahou, kterou nabývala díky prostoru, kde se odehrávala. Ačkoli bylo záměrem rozkrýt
dominantní mýtus Staroměstského náměstí, který by prostupoval všemi zkoumanými
fotografiemi, k takovému závěru jsem v práci nedospěl. Esence Staroměstského náměstí
podle zjištěných závěrů naopak tkví v přizpůsobení se kontextům událostí, jež se zde
odehrávají, a zároveň možnosti obohatit je o nové konotace. Jeho mýtus je tak založen
na neustálé proměnlivosti a stálosti tohoto místa zároveň. Diplomovou prací bych rád
přispěl k debatě o vztahu mezi urbanistickým prostorem a sémiotikou. Kulisy místa, kde
dochází k medializaci událostí, mohou vést k zavedení jedné, stereotypní interpretace

110
takového místa. Ale jak se ukázalo, bylo by vhodnější medializovaným místům ve
městě rozumět spíše jako místům neustálé proměny, kterou s sebou nese i jejich
mytický základ.
Možným rozšíření této práce by bylo věnovat se širším institucionálním vztahům
produkce novinářských fotografií a sociální zkušenosti jejich příjemců. Tento postup,
který by se věnoval širšímu kontextu ať už z pohledu diskursu nebo kulturálních studií,
by vedl ke komplexnějšímu pohledu na mediální proměnlivost Staroměstského náměstí
i to, jak tyto proměny vnímá i publikum.

SUMMARY
This thesis analysed news photographs of events related to Old Town Square in
Prague. By using semiotic analysis approach on selected pictures from the tabloid and
broadsheet newspapers. The focus was to find out whether and how a place in a city can
determine or influence a meaning in visual messages.
As a background for the analysis, I presented the main theoretical concepts concerning
semiotics in relation to news photographs. I focused on the paradoxical nature of
photography based on the ambivalence between the analogy of reality and the
photographer’s input, mainly visible through a set of technical and symbolical codes.
Behind such codes, as framing or composition, lies a layer of meaning, which can be
used in the connotation chain leading towards the interpretation of the visual message.
Part of the theoretical part was also dedicated to the code of news values, which enable
an event to become a news. I included this part to show how multilayered process lies
beneath an existence of photography appearing in printed paper. Finally I present a
symbolic and historical concepts about the Old Town Sguare itself. The theoretical part
makes clear, how news photographs can be interpreted towards seeking the meaning
and deciphering myth in pictures.
The selection of photographs deliberately represents a range of different types of
events and captures the Old Town Square in the context of different circumstances. This
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should help identify what are the meanings associated with a place itself. Before
selecting the final sample I used the photo-archive of ČTK (National czech press
agency) to sum up a detailed list of media events in Old Town Square in the period
between 1993-2013. These events I divided into 9 general categories and randomly
drew a final sample of photographs of events, that were presented in both the MF Dnes
and Blesk. The initial time span of years 1993-2013 narrowed to 1996-2007.
Applying the semiotic analysis to the set of 20 photographs showed, how different
layers get involved in interpreting the journalistic photography. Important factor proved
to be technical and symbolic codes of the image, which greatly contributed in
connotation chain while deciphering the final myth. However, the substantial emphasis
has been on the location of the event and how it contributes to the overall meaning of
the visual message. The tabloid daily Blesk frequently used visual signs of the Old
Town Square, whereas MF Dnes would sometimes work with the lingvuistic code only.
The tabloid has been using the place to support the meanings of the photographs,
whereas the broadsheet paper focused more on individual and personal meanings.
This diploma thesis proposed an idea, if there is a dominant mythical layer of a place in
the city, that would repeatedly appear in the visual messages of the press. The idea was
to carefuly explore the mythical meaning of various different events and see how such
place influences the chain of connotations leading to a final myth. Although I found
many examples of how and when the meanings are constituted by the meaings of the
place, I finally come to a conclusion that the essence of such place in visual messages
across time lies mainly in its adaptability to support te meanigns of each event or
highlight others, which comes to an understanding of the place’s historical
metamorphosis myth.
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Přílohy
Příloha č. 2: Staroměstské náměstí v datech do roku 1995
Zdroje: (Míka, 1999), (Fiala, 2012), (Míka 1968), (Tryml, 1991), (Vojtíšek, 1937)
1105 – zpráva kronikáře Kosmase o staroměstském tržišti
2. pol. 12. století – Týnský dvůr je opevněným kupeckým dvorem, kde se za ochranu
cizích kupců platí poplatek (celní poplatek = staroněmecky ungelt)
2. pol. 12. století – kamenná zástavba z jižní a východní strany tržiště
1212 - První zpráva o tržním rychtáři Blažeji, zárodek samosprávy budoucího města
1231 - 40. léta – stavba opevnění Starého Města za vlády Václava I.
1296 – první žádost správy Starého Města o vybudování radničního domu
1299 – Václav II. povolil Starému Městu zřídit městskou kancelář
přelom 13.-14. století – výroční trhy na Starém tržišti
1310 - zvon v Týnském chrámu dává signál stoupencům Jana Lucemburského, aby
zahájili vítězný útok na Prahy
1338 - Jan Lucemburský vydal povolení pro zakoupeí domu Volflina od Kamene a
zřízení radnice
13.- 14. století – přestavba románského kostela před Týnským dvorem na raně gotickou
trojlodní stavbu P. Marie před Týnem
1355 - Karel -IV zvolen Římským císaře, Praha se stává sídlem Svaté říše římské
1363 - Korád Walhauser káže v kostele P. Marie před Týnem
3. čtvrtina 14. století – zahájena gotická stavba chrámu P. Marie před Týnem
1364 – dokončena stavba radniční věže, která slouží k ochraně obyvatelstva
1381 – vysvěcena kaple Staroměstské radnice, jejíž součástí je i arkýř z parléřovské
hutě
1399 – požár Staroměstské radnice
konec 14. století – stavba týnské školy a její zprovoznění
1410 – orloj na Staroměstské radnici, dílo hodináře Mikuláše z Kadaně a astronoma
Jana Šindela
1415 – Mistr Jan Hus odsouzený na Staroměstské radnici
1419 – Staroměstskou radu opustili katoličtí konšelé
1419-1621 - Týnský chrám je hlavním chrámem, kde se příjímá “pod oboji”
1422 – Popraven J. Želivský na radnici
1436 – Zikmund Lucemburský příjímá královskou přísahu v původním domě, kde dnes
stojí palác Gölz-Kinských
1458 – Jiří z Poděbrad zvolen českým králem na Staroměstské radnici (poslední
panovník českého původu)
1458-1490 – Rozšíření a přestavba Staroměstsé radnice (pozdně gotický portál, vnější
podoba orloje, reprezentační stará radní síň)
1459 – 1463 – dokončeno průčelí na Týnském chrámu, na kterém byla do výklenku
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osazena socha Jiřího z Poděbrad a nad ní zlatý kalich
1482 - Vlasdislav Jagelonský pořádá na Staroměstském náměstí turnaje
1520-1528 – přestavba Staroměstské radnice, nově renesanční okno s nápisem Praga
Caput Regni (Praha, hlava království)
1526 - Ferdinand Habsburský zvolen českým králem, začíná vláda Habsburků
1552 - 1570 – opraven Staroměstský orloj Janem Táborským
1570 – na Staroměstském náměstí byl napodoben výbuch Etny, sehrány výjevy z
antických bájí a pověst o české dívčí václe, poprvé byl předváděn živý lev a slon.
(údajně představení připravil G. Arcimboldo)
1583-1612 - Praha je rezidencí císaře Rudola II.
1596 – postavena mramorová Krocínova kašna
1600-1615 – výzdoba renesančními sgrafity na domě u Minuty
1620 – Bitva na Bílé hoře
1620 – svržení sochy Jiřího z Poděbrad z Týnského chrámu jezuitskými mládežníky
1621 – Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí
1650 – vztyčen Mariánský sloup jako poděkování za konec 30 leté války (J. J. Bendl)
1732-1735 – stržení gotické podoby kostela Sv. Mikuláše, barokní přestavba K.I.
Deinzenhofera
1743 – Korunovační průvod Marie Terezie zakončený na Pražském hradě
1771 – Nakladatel a knihkupec W. Ch. Gerle založil v domě U půl zlaté hvězdy na
Staroměstském náměstí první pražský čtenářský klub s čítárnou
1775-1785 – výstavba paláce Gölz-Kinských ve stylu rokoka podle A. Luragho
1781 – O. Gerle založil první veřejnou čítárnu časopisů v domě U bílého jednorožce
1784 – záplavy na Staroměstském náměstí
1788 – zmizel pranýř ze Staroměstského náměstí
1789 – první fiakr – dopravní prostředek se dvěma koni, které stojí před radnicí
1805-1807 – Na radniční věži je předělaná střecha i ochoz
1819 – blesk zasáhl severní věž chrámu P. Marie před Týnem
1829 – první omnibus vyjel ze Staroměstského náměstí
1839-1841 – zboření severního křídla radnice, přestavba podle Petra Nobile a P.
Sprengera
1844 – demonstrace pražských kartounářů proti nízkým mzdám
1848 – na radnici se sešel k ustavující schůzu Svatováclavský výbor
1862 – odstraněna renesanční Krocínova kašna
1865 – opraven orloj, umístěno nové kalendárium Josefa Mánese a nové sošky apoštlů
E. Veselého.
1866 – slavnostní odhalení kalendářní desky J. Mánese na orloji
1866 – pruské vojsko obsadilo Prahu, přítomni i na Staroměstském náměstí
1871 – uzavřen první občanský sňatek na Staroměstské radnici
1880 – zrušena strážnice stojící na náměstí
1883 – elektrické osvětlení Křižíkových obloukove
1893 – vydán asanační zákon
1895 – po různých změnách názvu (Rynk, Staroměstksý plac, Velké náměstí apod.) se
ustaluje název Staroměstské náměstí
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1897 – výzdoba Štorchova domu podle předlohy Mikoláše Alše
konec 19. století - Václav Brožík radničních
1901 - 1902 - zbourán Krenův dům
1903 – položení základního kamene pomníku Mistra Jana Husa
1905 – 200 000 osob na Staroměstském náměstí demosntruje za všeobecné hlasovací
právo
1909 – vypsána soutěž o dostavbu radnice
1911 – protidrahotní demonstrace pražského dělnictva na Staroměstském náměstí
1915 – odhalení sochy Mistra Jana Husa, L. Šaloun, 500. let výročí od upálení
1918 – Stržen Mariánský sloup – František Sauer
1920 – chrám sv. Mikuláše spadá do služeb Cŕkve československé husitksé
1919 – Tomáš G. Masaryk navštěvuje Karla Baxu na radnici
1924 – Rudolf Těsnohlídek inicioval vánoční Strom republiky na Staroměstském
náměstí
1928 – demonstrace pro chystaným změnám sociálního pojištění
1928 – herci Mary Pickfordová a Douglas Fairbanks vítají zástupy fanoušků
1928 – nové osvětlené radniční věže
1932 – Protest nezaměstnaných před radnicí
1938 – soutěž o přestavbu radnice
1939 – za protektorátu radnice slouží nacistům
1945 – bombardování a vypálení radnice, ztráta archivu
1947 – rozhodnutí o stržení trosek radnice
1948 – projev Klementa Gottwalda z balkónu Gölz-Kinského paláce
1948 – opraven orloj a nové sošky apoštolů od V. Suchardy
1948-68 – pravidelně se konají akce k únorovému vítězství komunistů
1962 – Týnský chrám, palác Kinských a radnice jsou vyhlášeny jako kulturní památky
1966 – zrušena tramvajová trať a vytvořena pěší zóna
1987- 1988 – náměstí je předlážděno
1988 – po “regotizaci” je slavnostně otevřen Dům u kamenného zvonu
1990 - projev Václava Havla z balkónu paláce Kinských
1995 – Staroměstské náměstí jako kulturní památka
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Příloha č. 3: Seznam a kategorizace událostí (tabulka)
Číslo pro
losování
1
2
3
4
5
6
7
8
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29
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44
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Protestní akce, happeningy či manifestace
1994 11.1. - Anarchista protestuje proti Billu Clintonovi
1994 22.3. - Protest odborářů ČMKOS
1994 28. 3. - Protest učitelů
1993 21. 4. - Studenti protestují proti zvýšení kolejného
1994 25. 6. - Pochod pro Ježíše
1994 28.10 - Demonstrace SPR - RSČ, Anarchisti x Skinheadi
1994 9. 11. - Hnuti občanské solidarity a tolerance - Proti násilí, netoleranci a rasismu se svíčkami
1995 21. 2. - Protest proti freonovému zakonu, ochraně ozonové vrstvy Země
1995 25. 3. - Demonstrace odborářů
1995 21. 5. - Pochod Světlo pro oběti AIDS
1995 2. 9. Anarchistická manifestace pro zachováni břevnovského statku Ladronka
1995 9. 11. - 57. výročí shromáždění nacitického pogromu Křišťálová noc
1995 24. 11. - Demonstrace nadace Animal S.O.S. proti zvířatům v cirkuse
1995 6.12. Pochod ekologické protestní akce, proti výstavbě parku v Rajchéřově
1996 10. 2. Demonstrace NATO anarchisti
1996 24. 2. Komunistický svaz mládeže protestuje proti vstupu do EU a NATO
1996 25. 2. Živnostenská strana proti komunistické manifestaci, Jaroslav Samek
1996 1. 5. - Oslava svátku práce, prvomájová manifestace Živnostenské strany
1996 25. 5. - Pochod pro Ježíše
1996 24. 10. - KSČM proti vstupu do NATO a proti požadavkům Německa na revizi výsledků 2. světové války
1997 15. 3. - Miroslav Sládek, Demonstrace SPR-RSČ a Sdružení důchodců
1997 20. 3. - Demonstrace Súdánské národní demokratické aliance v ČR proti vládě Národní islámské fronty v
Súdánu
1997 21. 10. - Zemědělci proti vládní agrární politice
1997 23. 10. - Demonstrace proti rasismu
1997 8. 11. - Protivládní demonstrace odborů ČMKOS, až 60.000 lidí
1997 9. 11. - Členové komunistickeho svazu mládeže přicházejí na demonstraci odborářů
1997 15. 11. - Protirasisticka demonstrace jako reakce na vraždu súdanského studenta
1997 20. 12. - Pošesté se scházejí protirasističtí demonstranti, aby připomněli smrt súdanského studenta
1998 3. 1. - Protirasistická demonstrace a přípomínka súdanského studenta (8. v řadě)
1998 27. 1. - Průvod Charta 97
1998 15. 2. - Průvod s maskami upozorňuje na výstavu Vzbouřený Chiapas
1998 21. 2. - Shromáždění proti rasismu, uctění památky Heleny Bihariové, kterou zavraždili skinheadi v Opavě
1998 23. 2. - Mene tekel, zahájení festivalu proti totalitě
1998 7. 3. Další ze série tichých protestů proti rasismu
1998 18. 3. - Studenti demonstrují proti zvyšování cen za ubytování na kolejích ČVUT
1998 8. 5. - Pochod proti fašismu
1998 20. 5. Protest zemědělců
1998 10. 6. - Demonstrace proti primátorovi
1998 10. 10. - Demonstrace za legalizacu konopí
1998 14. 11. - připomínka vraždy súdanského studenta, ombudsman Petr Uhl
1998 21. 11. - Ochránci zvířat a demontrace proti kožešinám, divadelní scénka
1998 22. 12. - Setkání sdružení za dodržování práv dětí a rodičů ČR
1999 25. 1. - 30. výročí pohřbu Jana Palacha, pochod vede přes Staroměstské náměstí
1999 10. 4. - Demonstrace proti platnosti protidrogového zákonu
1999 14. 4. - Humanistická aliance proti bombardování jugoslávských cílů vojsky NATO i proti násilí srbských
jednotek páchaném v Kosovo
1999 27. 4. - Opět demonstrace Kosovo JSR a rozdávání oranžových stužek
1999 1. 6. - Tisíce zemědělců manifestují na záchranu zemědělství + odbory
1999 21. 8. - Skinheadský pochod, k uctění památky poslední oběti 2. světové války
1999 9. 10. - Sdružení bývalých politických věznů vyzývá k prodloužení zákonů o nepromlčitelnosti zločinů
komunismu
1999 18. 10. - Česká miss Helena Houdová -a podpořila Aimal S.O.S: během protestu proti chovů a lovu
kožešinových zviřat
1999 7. 11. - 10. výročí svržení komunistickeho režimu
2000 5. 2. - Manifestace neslyšících, aby upozornili na nedostatky státní dotační politiky
2000 16. 4. - Demonstrace proti zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a světové banky
2000 6. 6. - Den Daňové svobody – happening
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2000 10. 6. - Pochod pro Ježíše
2000 2. 8. - Proti MMF – kampaň a happening 55 let stačilo
2000 21. 9 . - Odpůrci globalizace, MMF a SB , za rozvoj hromadné dopravy a infrastruktury pro pěší a cyklisty
2000 27. 9. - Shromáždění odpůrců MMF a Světové baknky
2000 19. 11. - Nepspkojený prvůod studentů s financováním vysokých škol
2001 24. 3. - Skupina levicových aktivistů prosazuje právo žen na interupce
2001 29. 7. - Kampaň Biketour Amnesty International proti mučení, 40 cyklistů vyrazilo ze Staroměstského náměstí
do Lipska
2002 16. 3. - Protest proti pronásledování a zavírání přívrženců meditačního hnutí Fa-Lun-Kung v Číně
2002 24. 4. - Minuta ticha na památku izraleských oběti sebevražedných atentátů spáchaných Palestinci
2002 27. 4. - Demonstrace proti bolsevismu, marxismu, socuialni demagogii a proti vstupu do EU. Posdruzeni Akce
narodni obnovy
2002 11.5. - Pochod pro Ježíše
2002 22. 6. - Protest Fa Lun ta-fa - nesouhlas s porušováním lidských práv v Číně
2002 20. 11. - Summit NATO - KSČM protest
2002 22. 11. - Jan Kopal protes Národní strana proti NATO clenstvi
2003 22. 2. - Protest Československé anarachistické federace proti vstupu US vojsk do Iráku
2003 16. 3. - Občané proti EU, David Macháček
2003 16. 3. - Demonstrace proti válce v Iráku
2003 30. 3. - Demonstrace proti válce v Iráku
2003 7. 6. - Odpůrci vstupu ČR do EU
2003 19. 6. - Odboráři protestují proti finanční reformě, Jaroslav Dušek,
2004 28. 2. - Pochod proti kožichům, Ochránci hospodářských zvířat a Svoboda zvířat
2004 1. 5. Extremisté protestují, průvod
2004 18. 5. Oslava vstupu do EU, dorazilo 14 můžů a 4 ženy ze Slovenska
2005 25. 2. Zapálením svíčky u symbolického hrobu obětí komunismu, pietní akce pod balkónem z něhož mluvil
Klement Gottwald
2005 28. 2. - Petice za odvolání S. Grosse a vyhlášení předčasných voleb, Alexandr Klenovský
2005 1. 5. - Jan Skácel, nacionalstické strany a hnutí nesouhlasí s Unií
2006 24. 2. - Protest zdravotníků proti Davidu Rathovi, Jan Jelínek
2006 24. 2. - Mladí sociální demokraté podporují přijetí zákona o registrovaném partnerství
2006 25. 2. - Protest proti nebezpečí komunismu a Jiří Paroubkovi
2006 25. 4. - Pochod Greenpeace, 20 let Černobylu
2006 6.5. - Happening Milion Marihuana March začal průvod na Starmáku
2006 10. 6. - Světová nahá jízda na kole, proti závislosti světa na ropě a zvyšující se výrobě aut
2006 24. 7. Libanonské vlajky, protest proti vpádu Izraelců do Libanonu, Libanonský klub v ČR
2006 21. 8. - Den akce za lidská práva proti okupaci v roce 1968, Mezinárodní mírové hnutí
2006 15. 11. - Živý symbol míru vytvořený téměř 4000 lidmi, kampaň Svět bez válek (Humanistické hnutí)
2007 25 2. - Mene tekel, zahájení festivalu proti totalitě
2007 17 3. - Světový symbol míru – pochodně ve tvaru peace symbolu
2007 4. 5. - Středoškoláci protestují proti spuštění státních maturit
2007 15. 9. - Demonstrace policejních odborářů nespokojených s novým služebním zákonem
2007 10. 10. - Světový den proti trestu smrrti, Happening
2007 19. 10. Studenti Gymnázia Buďánka proti radnici Prahy 5
2007 10. 11. - Výročí křišťálové noci, Pietní shromáždění pod záštitou Židovské liberální unie
2008 24. 2. - Výročí února 1948 – 244 svíček symbolizujících počet politických vězňů popravených komunistickým
režimem
2008 25. 2. - 60. výročí komunistického převratu v Československu, Topolánek mluví z balkónu Kinských
2008 27. 4. - Humanistické hnutí na protest proti umístění protiraketového amerického radaru v ČR, Nechci radar s
nápisem z deštníků
2008 15. 5. Výročí Al-Nakba, Nápis ze svíček "Palestina"
2008 29.9. - Demonstranti požadují, aby silniční okruh nevedl přes Suchdol
2008 10. 10. - Amnesty international – světový den proti trestu smrti
2009 11. 1. - Protest proti týrání vězňů v Guantanámu, Amnesty Internatioal
2009 5. 2. - Manifestace na podporu výstavby knihovny Jana Kaplického, který nedávno zemřel
2009 22. 2. - Na komunisty si zvykat necheme a nebudeme
2009 23. 2. - Protest proti Naděždě Kavalírové, předsedkyně Konfederace politických vězňů
2009 28. 3. - Pochod za život, Den nenarozených dětí
2009 19. 4. - Pochod dobré vůle , Evropa proti antisemitismu a neonacismu
2009 28. 6. - Umřel Michael Jackson, pieta na náměstí
2009 16. 7. - Taxikáři protestují proti zrušení stanoviště
2009 22.8. Pietní akce věnovaná zavražděným novinářkám Nataliji Estěmirovové a Anně Politkovské
2009 24. 10 - Mezinárodní den proti změnám klimatu - aktivisté, happening
2009 - 17. 11. - Co bylo a co nebylo, recestická akce, 20 let od pádu komunismu
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2010 22. 2. - Mene tekel - protitotalitní festival
2010 7.6. - Podpora pro Izrale v postojich proti Palestině
2011 28. 5. - Běh pro Gorily běželi na Staromák
2011 2. 6. - Happening při příležitosti otevření výtahu v metru Staroměstská
2011 11. 6. - Pochod proti rakovině prsu ze Staroměstského náměstí do Žlutých lázní
2011 22. 6. - Demonstrace Nezdaňujte čtení, nezdaňujte informace
2011 7. 9. - Uctění památky hokejistů Lokomotiv Jaroslavl, kteří zahynuli při leteckém neštěstí včetně Karla
Rachůnek, Jana Marka a Josefa Vašíčka a Pavola Demitry
2011 8.9. Pietní akt a svíčky opět za hokejisty
2011 9. 9. - Pietní akt s předstaivele Českého svazu ledního hokeje, na zesnulé spoluhráče vzpomínají Jágr, Straka,
Šlégr
2011 11. 9. Dominik Duka na pietě za hokejisty
2011 23. 12. - Minuta ticha za Václava Havla
2012 7. 1. - Pochod stoupenců konstituční monarchie
2012 29. 2. - Happening panáčků a hraček za propuštění výtvarníka Romana Týce
2012 24. 3. - Hnutí D.O.S.T. uspořádalo akci České děti - naše budoucnost, pochod pro život
2012 5. 12. - Demonstrace proti návštěvě izraleského premiéra Bnjamina Netanjahua
2013 22. 2. - Protikomunistické občanské iniciativy pod “Gottwaldovým” balkonem, 65. výročí počátku
komunistikéo režimu
2013 25. 2. - Nedovolme návrat komunistů k moci, protestní shromáždění, Věra Čáslavksá
2013 1. 5. - Demonstrace anarchistického hnutí “Párty skončila”
2013 23. 8. - Aktivisté za práva zvířat - veřejná dražba otroků
2013 8. 9 - Avon pochod proti rakovině prsu, Němečková, Gottová, Absolonová, Bohdalová atd.
2013 6. 10. - Pochod romské hrdosti Roma Pride 2013
2013 9. 11. - Demonstrace proti zásahu policie v growshopech

Vánoce a Velikonoce
1993 5.12. - Mikuláš
1994 27. 11. - Rozsvícení stromečku
1994 4. 12. Vánoční trhy
1994 8. 12. - Santa Claus
1994 24. 12. - Štědrý večer
1995 14. 4. Velikonoční trhy a soutěž o upečení rekordní omelety
1995 26. 11. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
1995 5.12. - Mikuláš
1995 13. 12. - Rekordně velká konvička
1996 22.3. - Velikonoční trhy
1996 5. 4. Gigantický nákupní vozík, Guinessova kniha rekordů
1996 17. 11. - Vánoční strom
1996 22.11. - Rekordní prskavka měřící 2,5m
1996 5. 12. Mikluáš, pelhřimovský agentura Dobrý den představila čerta který šije největší trenýrky na světě
1996 6. 12. Santa Clausové z USA zpívají
1996 30. 11. - Vánoční trhy
1996 24. 12. - Primátor Kasl rozlévá polévku bezdomovcům
1997 23. 3. - Velikonoční trhy
1997 31. 3. - České velikonoce, nejdelší pomlázka (4,90m), největší mazanec, obří kraslicce, pelhřimovská genturoa
kuriozit Dobrý den
1997 15. 11. - Vánoční strom
1997 2.12. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
1997 5. 12. Mikuláš
1997 24. 12. - Česká mše vánoční, J. J. Ryba v podání sólistů Státní opery a Národního divadla
1997 24. 12. - Primátor Kasl rozlévá polévku bezdomovcům
1997 24. 12 - Richard Kraus rozdává kapry, Podpora vstupu do NATO
1997 25. 12. Primátor Kasl rozlévá polévku bezdomovcům
1998 7.-12. 4. - Velikonoční trhy
1998 29. 11. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
1998 5. 12. - Mikuláš
1998 19. 12. - Součástí víkendového vánočního programu je i obří vánočka
1998 23. 12. – Vánoční tradice, pouštění skořápek do bazénku
1998 24. 12. - Česká mše vánoční, J. J. Ryba v podání sólistů Státní opery a Národního divadla
1998 24. 12. - Primátor Kasl rozlévá polévku bezdomovcům
1999 21. 3. - Velikonoční trhy, primátor Jan Kasl a ředitel pražského obvodu Jan Burgermeister
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1999 2. 4. - Obří drátěné vejce usiluje o zápis do Gunessovy knihy rekordů, stejně jako pomlázka o délce 4.92m
1999 28. 11. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
1999 23. 12. Vánoční tradice, pouštění skořápek do bazénku
1999 24. 12. Primátor Kasl rozlévá polévku bezdomovcům
2000 27. 11. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
2000 15. 12. - Přehlídka rekordů zvyků, soutěží a kruiozit v režii pelhřimovské agentury Dobrý den
2000 10. 12. Vánoční trhy
2000 23. 12. - 100kg dort pro děti, Ježíškova pošta
2000 24. 12. - Primátor Kasl rozlévá polévku bezdomovcům
2001 8. 4. - Velikonoční trhy
2001 10. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2001 2. 12. Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
2001 18. 12.- Kuriótní betlém tepaný z hovězí kůže
2001 24. 12. - Primátor Kasl rozlévá polévku bezdomovcům
2001 24. 12. - Česká mše vánoční, J. J. Ryba v podání sólistů Státní opery a Národního divadla
2002 16. 3. - Velikooční trhy, 17kg masopomlázka, nejdelší pomlázka, největší hrnec
2002 23. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2002 26. 11. - Příprava vánočních trhů
2002 1. 12. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
2002 5. 12. - Mikuláš
2002 17. 12. Nejdelší vlněná punčocha
2002 23. 12. - Iveta Bartosova - Ježíškova pošta
2002 24. 12. - Primátor Kasl rozlévá polévku bezdomovcům (nově rybí polévka)
2002 25. 12. - Česká mše vánoční, J. J. Ryba v podání sólistů Státní opery a Národního divadla
2003 6. 4. - Velikonoční trhy, Pavel Bém
2003 14. 4. - Přehlídka velikonočních kuriozit
2003 8. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2003 30. 11. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku, otevření kluziště, Bém, Bílá a Klausová
2003 25. 11. - Vánoční trhy (replika staroměstské věže)
2003 6. 12. - Zřícení 31m stromu, zranění 4 lidí
2003 6. 12. -Mikuláš, Iveta Bartošová v kostýmu Santa Clause
2003 7. 12. - Kluziště
2003 10. 12. - Vztyčen nový strom a ozdoben
2003 20. 12. - Prezident Klaus se sektal na Staroměstském náměstí s dětmi na koncertě Nadace Václava a Livie
Klausových, skauti předali betlémské světlo kardinálu Vlkovi a Bémovi
2003 23. 12. - Jeížkova pošta, Iveta Bartošová
2003 24. 12. - Primátor Bém rozlévá polévku
2003 25. 12. - Vánoce
2004 20. 3. - Velikonoční trhy
2004 10.4. - Obří pomlázka, miniaturní pomlázka, obří šunkové vejce, pelhřimovská agetura kuriozit Dobrý den
2004 29. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2004 5. 12. - Mikuláš
2004 16. 12. - Vánoční trhy
2004 18. 12. Rudolf Hruínksý zahájil vánoční stánkový prodej živých ryb na Staroměstském náměstí
2004 24. 12. - Česká mše vánoční, J. J. Ryba v podání sólistů Státní opery a Národního divadla
2004 24. 12. - Primátor Bém rozlévá polévku bezdomovcům
2004 24. 12. - Vánoční koncert
2005 8. 3. - Velikonoční trhy
2005 12. 3. - Zdobení kraslic
2005 25. 3. - Malování kraslice
2005 22. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2005 27. 11. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
2005 5. 12. - Mikuláš
2005 16. 12. - Fouká silný vítr, okolí stromu je uzavřeno
2005 18. 12. -Rudolf Hrušínský vylovuje kapra, obří hrnec, obří vánočka a obří čepice
2005 24. 12.- Česká mše vánoční, J. J. Ryba v podání sólistů Státní opery a Národního divadla
2005 24. 12. - Primátor Bém rozlévá polévku bezdomovcům, Mirek Topolánek
2006 22. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2006 2. 12. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
2006 5. 12. Mikuláš
2006 20. 12. - Vánoční trhy
2006 24. 12. - Primátor Bém rozlévá polévku bezdomovcům
2007 27. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí

126
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Číslo
pro
losování
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2007 1.12. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
2007 8. 12. - Prodej Kaprů
2007 20.12. - Česká kniha rekordů ve tvaru obřího perníku
2007 24.12. - Primátor Bém rozlévá polévku bezdomovcům
2008 3.1. - Sundavání vánočního stromečku
2008 8. 3. - Velikonoční trhy
2008 25. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2008 29. 11. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku, Bém
2008 5. 12. - Mikuláš
2008 9. 12. - Vánoční trhy, rekordy, pokus o rekord vypuštění balónků Ježíškovi, obří vánočka
2008 24. 12. - Primátor Bém rozlévá polévku bezdomovcům, choť
2008 24. 12. - Česká mše vánoční, J. J. Ryba v podání sólistů Státní opery a Národního divadla
2009 9. 4. - Velikonoční trhy, králičí dostihy, pelhřimovská agetura kuriozit Dobrý den
2009 24. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2009 28. 11. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
2009 5. 12. - Mikuláš
2009 18. 12. - Na náměstí hořel betlém
2009 24. 12 . Primátor Bém rozlévá polévku bezdomovcům
2010 24. 3. - Velikonoční trhy
2010 27. 11. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku, Karel Gott
2010 23. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2010 5. 12. Mikuláš
2010 24. 12. - Primátor Svoboda rozlévá polévku bezdomovcům
2011 20. 4. - Hana Hornychova se pokusila vytvořit světový rekord v malování co nejvíce velkonočních motvů na
obličej návštěvníků
2011 24. 12. Primátor Svoboda rozlévá polévku bezdomovcům
2011 26. 12: - Roszvícení vánočního stromu vánoční trhy
2012 29. 11. - Transport Vánočního stromu na Staroměstské náměstí, instalace
2012 1. 12. - Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
2012 5. 12. - Mikuláš
2012 24. 12. - Česká mše vánoční, J. J. Ryba v podání sólistů Státní opery a Národního divadla
2012 24. 12. - Primátor Svoboda rozlévá polévku bezdomovcům
2013 7. 1. - Odstrojování stromečk
2013 26. 11. - Transport/instalace Vánočního stromu na Staroměstské náměstí
2013 30. 11. -Zahájení Vánočních trhů a rozsvícení stromečku
2013 5. 12. - Mikuláši
2013 24. 12. 2013 - Primátor Hudeček rozlévá polévku bezdomovcům

Události spjaté se sportem a oslavy sportovních úspěchů
1994 18. 9. - Cyklistický vytrvalec V. Dostál startuje ze Staromáku kolem světa
1994 15. 12. - Loprais představuje Tatru
1996 30. 6. - ME 96, finále ČR - Německo
1996 1.7. - Vítání fotbalisů po návratu z ME ve fotbale v Anglii
1997 13. 9. - Mattoni Grand Prix
1997 21. 9. - Vítezslav Dostál zahajuje cyklistickou cestu kolem světa
1998 22.2. - Nagano ZOH 98, Česko - Rusko
1998 23. 2. - Přílet hokejistů z Nagana (Bohdalova, Djedar, Michal Dvid, Neumanova, Vondráckova) 1998 24. 6. - 4. Mezinárodí pražský maraton
1998 1. 8. - Expedice Monocylon II
1999 23. 5. - Pražský maraton
2000 13. 5. - Cyklistický závod míru, vyhrál Piotr Wadecki
2000 14. 5. - Finále MS v ledním hokeji proti Slovensku
2000 15. 5 . - Návrat zlatých hokejistů
2000 21. 5. - Pražský mezinárodní maraton, za ucasti Milose Zemana a Dzurindy
2000 11. 6. - Euro 2000, Nizozemsko x Česko
2000 16. 6. Euro 2000, Česko x Francie
2000 4. 8. - Cyklisticky zavod Serravalle – cíl
2000 10. 9. - Vítěz Miroslav Vanko vyhrál Grand Prix Golden Europe 2000
2000 27. 12. - Kamion Tatra Karel Loprais
2001 28. 3. - Kvalifikace MS - Dánsko Česko
2001 13. 5. - MS v hokeji Německo, ČR - Finsko
2001 14. 5. - Návrat hokejových mistrů světa na Staromestske náměsti
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2002 20 . 2. - ZOH, hokej ČR x Rusko čtvrtfinále
2002 19. 5. - Pražský mezinárodní maraton
2002 15. 6. - Triatlon, vítěz Filip Ospalý - Velká cena Pražské energetiky
2003 20. 2. - Fanoušci Besiktasu Istanbul
2003 9. 5. - Kanada x Česko, semifinale ms v ledním hokeji
2003 9.-10. 9. - kvalifikace Česko x Nizozemsko, fotbal ME
2003 16. 9. - Sparta x Chelsea
2003 21. 9. - Mezinárodní běžecká Grand Prix, běh barmanů
2004 5. 5. MS 2004 v Praze - hokej Česko x USA
2004 16. 5. - Závod Míru, Micehel Scarponi, Tomáš Konečný a syn
2004 6.6. - 6. ročník 5km Nike Women's run
2004 19.6. - ME 2004 Euro ČR x Nizozemi
2004 23. 6. - ME 04 ve fotbale ČR - Německo, čtvrtfinále
2004 27. 6. - ME 04 Euro, ČR - Dánsko,
2004 1. 7. - semifinále ME 04, ČR - Řecko,
2004 16. 7. - Závod Bohemia Ralley Historic 2004
2004 16. 8. -Podpisová akce Tomáše Rosického a a Marka Heinze
2004 16. 9. - Carská rally 2004
2005 22. 4. - Japonský fedcupový tým, o losování zápasů Světové skupiny II proti ČR
2005 14. 5. - MS v lednim hokeji Česko x Švédsko, semifinále
2005 15. 5. - MS světa v hokeji Vídeň, Česko x Kanada
2005 16. 5. - Hokejisti na Staromáku, Jágrův malíček symbol
2005 22. 5. - Mezinárodní maraton, zahajue Václav Klaus
2006 8. 4. - Slavističtí fanoušci procházejí 263. derby
2006 14. 5. - Pražský mezinárodní maraton, Klaus
2006 21. 5. - MS hokej, ČR - Švédsko, finále
2006 12. 6. - MS 2006 ve fotbale, Česko - USA
2006 22. 6. - MS Světa, Česko - Itálie
2006 9. 7. - MČR ve Sprint triatlonu, Filip Ospalý
2006 30. 9. - Charitativní běh Samsung Running festival
2006 30. 9. - Světový běh Harmonie World Harmony Run
2006 9. 10. - 9. ročník Staroměstského kritéria o Pohár starostky MČ Prahy 1, Ondřej Sosenka
2007 24. 3. - Němečtní fanoušci, kvalfikace o postup na ME 2008
2007 13.6. - Pražský maraton, Klaus
2007 8. 10. - Fanoušsci Slavia vyrazli na derby
2007 7. 11. Slavie x Astin Vulla, UEFA pohár
2008 11. 5. - Pražský mezinárodní maraton
2008 11. 6. - MS ve fotbale, Česko x Portugalsko
2008 15. 6. - česko x Turecko, ME ve fotbale, konec
2008 2.10. Fanoušci Dynama Záhřeb se poprali s policií
2008 6. 10 - Carl Lewis, americký altet na World Harmony Run, mírová pochodeň
2008 6. 11. - Fanoušcci Aston Villy před zápasem se Slavií
2009 10. 5. - Pražský mezinárodní maraton
2009 10. 10. - Kvalifikace MS 2010 - Česko x Polsko
2010 5. 5. - Zažehnutí plamene maratonského lva
2010 9.5. Volkswage Maraton Praha
2010 23.5. - Finále MS v hokeji, Česko x Rusko
2010 24. 5. - Vítání hokejistů, Jágr, Pavel Bém
2010 9.6. - Instalace velkoplošné obrazkvy pro sledování MS ve fotbale
2010 27.7. - Fanoušci Lech Pozňan, pochod ze Staromáku a Letnou
2010 17. 8. - Sparta x Žilina, fanoušci, předkolo Ligy Mistrů
2010 24.9. - Vladimir Šmicer a Luis Figo přivezli na Staroměstské nám. trofej pro vítěze Ligy mistrů
2010 7. 10. – Jedličkův ústav vs. NHL hráči utkání v hokeji na vozíčku
2010 8. 10. - Skotští fanoušci před kvalifkací na ME 2012 ve fotbale
2011 8. 5. - Pražský maraton odstartoval, 17. ročník, Klaus
2011 11. 5. - MS hokej, Česko x USA
2011 13. 5. - MS hokej, Česko x Švédsko
2011 15. 5. - MS hokej, Česko x Rusko o 3. místo
2011 25. 8. - Sešlo se 260 Dánů z celého světa, účastníků mistrovství světa v kostkách
2011 25. 9. - Závod Elektromobilů, cíl
2011 26. 9. - Fanoušci Slavie pochodují na derby
2011 11.11. - Fanoušci Černé hory před utkáním na Letné o baráž na Euro 2012
2012 13 5. - Pražský maraton

128
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Číslo
pro
losování
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2012 17. 5. - MS hokej, Česko- Švédsko
2012 19. 5. - MS hokej, Česko- Slovensko, prohra
2012 8. 6. - ME fotbal, Česko x Rusko
2012 7. 6. - Příprava velkološné obrazovky, ME fotbal, Česko x Rusko
2012 12. 6. - ME fotbal Česko -Řecko
2012 16. 6. - ME fotba lČesko- Polsko
2012 21. 6. – ME fotbal Česko - Portugalsko
2013 12. 5. - Pražský mezinárodní maraton
2013 13. 4. - Fanoušci Slavie zahajují pochod a Letnou k derby

Společenské události
1994 únor - Dětský den UNICEF
1996 1.1. - Ekumenická bohoslužba
1996 1. 6. - Dětský den
1997 18.5. - Sraz motorkářů
1997 1. 6. - Dětský den UNICEF
1997 6. 6. - Mezinárodní hudební festival policejních orchestrů
1997 13.6. - 4. ročník Harley Davidson National Rally Prague
1997 29. 6. - Rudolfinské slavnosti
1997 18. 9. - Taxikáři okolo Staroměstského náměstí
1998 13.5. - Zdeněk Svěrák draží automobil Octavia Combi pro konto Paraple
1998 25. 4. - Přehlídka hasičů
1998 29. 4. - Minuta ticha policejního sboru za padlé kolegy
1999 13. 5. - Maltézští rytíři předvádějí slavnostní akt
1999 4. 6. - Festival policejních orchestrů a pěveckých sborů
1999 31.12. - Silvestr, Lidé slaví příchod nového milénia
2000 8. 1. - Církev československá husitská, 80. výročí založení
2000 2. 4. - Akce Cihla
2000 2. 7. - Pochod XII. všesokolského sletu
2000 16. 9. - Pražská záchranná služba a Český červený kříž, Evropský den první pomoci
2000 7. 10. - Historické hasičské vozy
2000 31. 12. Silvestr
2001 1. 6. - Den Dětí, policie
2001 8. 6. - Mezinárodní festival policejních orchestrů a pěveckých sborů, Fest pol
2001 29. 6. - Tříděný sběr - seznámení s problematikou tříděného odpadu
2001 8. 7. - Ekumenická bohoslužba, Evropská pouť
2001 31.12. - Silvestr
2002 31. 5. - Den dětí, policie
2002 21. 6 - Pietní ekumenické shromáždění připomnělo památku 27 popravených pánů
2002 31. 12. - Silvestr
2003 3. 5. - Procesí mariánské pouti za úspěšnou obnovu mariánského sloupu
2003 12. 6. - Tereza Všetečková a Petr novotný v horkovzdušném balónu nad Staroměstským náměstí
2003 14. 6. - Hasičský záchranný sbor
2003 5. 7. - Cirkev českosloveká husitská oslavuje 100. výročí položení základního kamene J. Husa
2003 31. 12. - Silvestr
2004 31. 12. - Silvestr
2005 8. 5. - 60. výročí osvobození, vojenské uniformy, vojenské vozy
2005 3. 6. - Mezinárodní festival policejních orchestrů sborů
2005 18. 6. - Mezinárodní den vojenských stráží, armáda SR
2005 3. 11. - Bohoslužba u pozůstaktů Mariánského sloupu
2005 31. 12 - Silvestr
2006 2. 7. - Pochod XIV. Všesokolsého sletu
2006 4. 9. - Středověká hostina na Staroměstském náměstí, 650. let od korunovce Karla IV. Římským císařem
2006 30. 9. - Irská královská garda, koncert
2006 31. 12. - Silvestr
2007 22. 1. - Noc otevřených kostelů v okolí Staroměstského náměstí
2007 21.4. - Slavnost skautských šátků, největší skautský šátek na světě
2007 11.5. - Představení integrovného záchraného systému městské policie
2007 29.6. - Den ozbrojených sil ČR, oslavy
2007 8.7. - Rytířské souboje představila hstorická šerm skupina Rotyka
2007 2. 9. - Císařský průvod 651 let od korunovace Karla IV., Pavel Bém
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2007 31. 12. - Silvestr
2008 8. 3. - Družina Karla IV. projela přes náměstí k příležitosti oslav založení Nového města pražského
2008 - 23. 3. -Soutěž v otevírání ústřic
2008 14.6. - 120. výročí založení Klubu českých turistů - Největší rozcestník v ČR
2008 2. 10. - Mezinárodní soutěž Pilsner Urquell Master Bartender
2008 4. 10. - Mezinárodní den kuchařů, Livie Klausová
2008 31. 12. Silvestr
2009 7. 1. - Zahájení mezinárodního roku astronomie, Unesco a OSN, Dalekohled
2009 11.4. - MS kuchařů v otevírání ústřic
2009 24. 8. - Oslavy připomínající úmrtí pražského rabína Jehudy den Bacalela (rabi Löw)
2009 31. 12 - Silvestr
2010 21. 1 - Help Haiti, charitatvní koncert a sbírka
2010 27. 3. - Mistrovství ČR v otevírání ústřic
2010 4.4. - Metropolita Kryštof slouží pravoslavnou mši před kostelem Sv. Mikukáše
2010 12. 5. - Přehlídka policistů, 18. výročí vzniku Městské policie hl. m. Prahy
2010 30 .6. - Exhibiční vytoupení jednotek čestných stráží, Den ozbrojených sil
2010 19. 8. - 60 jezdců na koních v historických kostýmech, Memoriál generála G.A. Custera a jeho sedmé kavalérie
2010 27. 9. - Miss Princess Of The World
2010 23. 10. - Pokus o rekord v nejvyšším počtu osob v profesním oblečení (Asociace kuchařů a cukrářů ČR)
2010 23. 10. - Mezinárodní Den Kuchařů, Livia Klasuová
2011 17. 6. - Festival česká chuťovka
2011 29. 6. - Přehlídka, Den ozbrojených sil
2012 9. 12. - 145. výročí zdravotnické a záchranné služby, historická a současná vozidla
2013 23. 3. - Mistrovsví ČR v otevrání ústřic
2013 31. 12. - Silvestr

Kulturní události
1993 - Socha kráčejícího trabant od Davida Černého
1993 7. 10. - Annie Girardotová návštěva
1995 23. 2. - herečka Stubbsová s dcerou
1996 14. 6. - 34. ročník Kmochův kolín, festival dechových hudeb.
1997 13. 7. - Herci z divadla Continuo, představení Cukr pro mého koně
1997 16.7. Arnošt Lustig na Staromáku
1998 18. 4. - Lawrence Ferlinghetti na procházce
1998 6. 6. - Gott, Bílá a další umělci na závěr ODS kampaně
1998 13. 6. - Vídeňské kulturní dny v Praze, módní přehlídka
1998 26. 6. - Smetanova Prodaná nevěsta jako symbolické poděkování českým zemín za pomoc při záplavách
1999 12. 6. - Jazzové vystoupení Joy Ful - Maraton jazz hudebníků z New Orleans
2000 25.5. - Výstava Konec světa? Černé dítě Davida Černého na náměstí
2000 6. 7. - Sbory zpívají písně k uctěný památky Mistra Jana Husa
2000 2. 12. - koncert - Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby
2001 21. 6. - Svátek hudby po celé ČR
2001 11.10. - Jeden svět - měsíc poté, koncert proti Terorismu
2001 1. 12. - Mezinárodní festival Adventní a vánoční hudby
2002 30. 11. - Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby
2003 17. 4. - Komerční akce Nejsme nuly radia Expres, Bořek Slezáček, Tonya Graves, Těžkej Pokondr
2003 25. 6. - Symfonický orchestr hl. m Prahy FOK pod vedením Serge bauda zahájil svoji 69. sezónu
2003 18. 7. - Festival digitálního umění In Out, videa a foto na velkoplošné obrazovce
2003 26. 11. - Dětský soubor Altus z Petrohradu , Mezinárodní festival adventní hudby,
2004 27. 3. - Mezinárodní festival mladých orchestrů a sborů “young2004prague”
2004 16. 6. - Charitativní koncert - David Mattioli, Karel Gott, Michal David, Hana Zagorová, Petr Kotvald, Standa
Hložek
2004 24. 6. - Přehlidka Cow Parade, umělá kráva namalovaná jako orloj
2006 10. 3. - Isrel Horovitz, americký dramatick v doprovodu Matěje Stropnického
2006 13. 7. - Mezinárodní hudební přehlídka Bohemia Jazz Fest a Bull Frisell
2006 1.8. - The best of Jan Saudek v domě u Bílého jednorožce
2006 24. 8. - Letní Letná, 24m dlouhá kovová kudlanka francouzského souboru Malabar
2007 3. 3 .- Paris Hilton s přitelem Benji Maddenem v restauraci
2007 20.6. - Kompozice Houby v Parku od Sylive Fleuryové v rámci Scupture Grande Prague 2007
2007 10. 7. - 2. ročník mezinárodního hudebního festivalu Bohemia Jazz Fest, skupina AMC
2008 9. 5. - Mezinárodní hudební open air fest - Den Evropy
2008 27. 6. - 6. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb Brass2008Bohemia, mažoretky
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2008 14. 7. - John Scofield, jazzový hudebník v rámci Bohemia Jazz Fest
2009 7. 1. - Arthur Duff instaluje dílo k zahájení přesednictví EU
2009 12. 7. Bohemia Jazz Fest, koncerty
2009 17. 9. - Goran Bregovič - koncert Slovanský Jih přátelům českým
2010 13. 7. - Bohemia Jazz Fest, Big Band Milana Svobody
2010 24. 8. - Arcolor 2010 - Festival Mladé módy
2010 11. 10. Pauliina Leionenn novinářka o natáčení Misiion Impossible IV.
2011 5. 3. - Projekce na orloj, videomapping
2011 23. 7. - Oslava 85. let Tony Benetta, koncert Karel Gott
2011 22. 9. Sochy Čestmíry Sušky
2012 9. 9. - Klikující autobus Davida Černého z LOH v Londýně
2013 17. 10. - Festival světla Signal, instalace HyperCube
2013 21. 10. - Nikagda nězabuděm - koncert na podporu předčasných voleb do Poslanecké sněmovny

Folklorní tradice
1993 11. 5. - Festival japonské kultury, lidoví umělci
1994 21. 1. - První Evropský festival masopustních souborů v Praze
1998 25. 10. - První staroměstské strašidlení
1999 23. 1. - Masopustní průvod zakočený na Staroměstském náměstí
2000 3. 3. - Masopustní průvod centra YMCA
2000 9. 11. - Japonský průvod
2001 16. 5. - Francouzské trhy (jako součast třídenního francouzsko-českého hospodářského fóra)
2001 26. 5. - Prha srdce národů - Čačo drom.mromský soubor
2002 13. 3. Irský festival
2002 10. 11. - Týden Japonské kultury
2002 30. 11. - Oslavy svátku skotského patrona za doprovodu dudácké kapely, haggis
2004 20. 3. - soutěž Celtslav, v rámci 7. ročníku Irského hudebního festivalu, přetahování lanem
2004 10. 6. Maturanti vybírají na ples
2004 25. 9. - Nizozemská lidová hudba, vystoupení tanečních souborů a muzik
2005 19. 8. - Dance Prague 2005, folklorní sbory z Evropy a Kanady
2006 19. 1. - Eurokarneval a festival takzvané Guggenmusik
2006 24. 6. - Průvod Japonek v tradičních kimonech
2007 15. 2. - Bohemian Carnevale festival
2007 17 .2. - Masopustní průvod s alegorickými kočárky pořádaný sítí mateřských center
2007 28. 3. - Mistr Hajabuči zkouší samurajský meč a přesekává bambusový kmen, Charititvní vystoupení japonských
mistrů bojových umění
2007 28.7. - Festival Pražské folklorní dny
2007 29. 8. - Pražský jarmark 2007
2008 17. 5. - Průvod oživlých mrtvol, Zombiewalk
2008 17. 7. - Mezinárodní festival folklorních sborů Pražské folklorní dny
2009 14. 2. - Bohemian Carnevale Praha 2009 - Karnevalový průvod masek
2009 25. 2 - Zahájen masopust s průvdem masek
2009 28. 5. - Festival Khamoro, romská kultura
2009 19.7. - Indický festival Ratha Jatra, Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny
2009 24. 7. - Mezinárodní festival Pržské folklorní dny
2009 15. 9. - Setkání mistrů bojových umění
2010 23. 1. - Eurokarneval a festival Guggenmusik, průvod souborů
2010 18.7. - Ratha Jatra, Festival indických ozdobených vpzů
2010 27. 8. - Soubor KUD ze srbské Studenice, mezinárodní foklorní festival Pražský jarmark
2010 1. 11. - průvod Strašidel
2011 26. 2. - Carnevale Prague, průvod a setkání masek
2011 26. 5. - Festival Khamoro, průvod
2011 27. 5. - 13. ročník mezinárodního festivalu Praha Srdce národů
2011 28. 5. - Praha Srdce národů
2011 30. 7. Mezinárodní setkání amaterských folklorních souborů Pražské folklorní dny
2011 11. 11 - Bílý kůň a sv. Martin v doprovodu tanečnic, kejklířů, rytířů a středověké hudby
2012 11. 2. - Masopust, Carnevale Prague
2012 5. 5. - Průvod oživlých mrtvol, Zombie Walk
2012 25. 5. - Mezinárodní festival národů, národnostních menšin a etnik Praha Srdce národů
2012 28. 7. - 6. ročník Mezinárodního setkání amatérských folklórních soubor Pražské folklorní dny
Politické události
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1994 15. 3. - Miroslav Sládek, projev, Republikanska strana
1994 11. 10. - Dánská královna Margarethe II s princem Henrikem na státní návštěvě
1995 9. 5. - KSČM, oslava 50. výročí konce 2. světové války
1995 28.10. - Miroslav Sládek a shromáždění SPR RSČ
1996 29. 3. Alžběta II s primátorem J. Koukalem a princem Philipem
1996 15. 5. Předvolební mítink ODS, Václav Klaus
1996 28. 5. - Předvolební mítink KSČM
1996 29. 5. - Převolební kampaň ODS
1996 9. 9. - Finský prezident Martti Ahtisaari s primátorem Koukalem
1996 30. 10. - Jordánský korunní princ Hasan bin Talál při prohlídce
1997 15. 3. - Miroslav Sládek SPR - RSČ
1997 4. 12. - Ludmila Wanekova – redaktorka Svobodné Evropy
1998 25. 2. — KSČM, Grebeníček, výročí únor 1948
1998 3. 6. - Zahájení volební kampaně ODS, Václav Klaus
1998 6. 6. - Gott, Bílá a další umělci na závěr ODS kampaně
1998 16. 6. - KSČM a předvolební mítink
2000 16. 3. - Předsedkyně Národni provinční rady JAR Naledi Pandorova
2000 5. 5. - Starosta Hamburku Ortwin Runde
2000 24. 10. - Belgický král Albert II s královnou
2000 6. 11. - Převolební meeting ČSSSD
2001 6. 3. - Chorvatský prezident Stjepan Mesič za doprovodu primátora Jana Kasla
2001 12. 10. - Vicente Fox, mexický prezident
2002 10. 4. - Předvolební kampň Strany za životní jistoty
2002 26. 5. - Předvolební meeting Narodně demorkatické strany Jana Kapala
2002 12. 6. - Převolební kampaň KOALICE, (Marvanová, Ruml)
2002 13. 6. - Předvolební kampaň ODS
2002 29 . 10. - Předvolebni mítink KSČM
2003 28. 1. - Návštěva Aleksanedra Kwasniewski s chotí
2003 5. 12. - Bertnard Delanoe, pařížský starosta
2004 23. 4. - Předseda slovenského parlamentu Pavol Hrusovsky s chotí
2004 30. 4. - Vstup do EU, projev Václava Klause
2006 10. 3. - Vladimir Železný jako předseda Nezávislých demokratů
2006 20. 9. - Kambodžský král Norodom Sihamoni a primátor, čestné občanství prahy
2006 21. 9. - Dánská korunní prcnezna Mary
2006 23.9. Hrozba teroristického útoku,Ivan Langer Ministr Vnitra a policejní prezident Vladislav Husák
2006 16. 10. - Evropští demokraté SNK ED, předvolební kampaň
2006 21. 10. - Komunální volby, Klaus a Bém
2008 2. 4. - Jiří Čenek - znovujmenován ministrem a jde do budovy ministerstva pro místní rozvoj
2008 21.10. - Převooelbní mítínk před druhým kolem senátních voleb
2009 4. 5. - ODS s Mirkem Topolánkem kampaň do Evropského parlamentu
2010 21. 3. - Princ Charles na procházce
2013 9. 1. - Miloš Zeman a vrchol předvolební prezidentské kampaně
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Události spojené s památkami a urbanistickým prostorem SN
1995 3. 7. - V domě Kinských zahájilo činnost kihkupectví F. Kafky
1996 21. 6. - Společnost Jana Jesenia uspořádala připomínku 375. výročí popravy 27 českých pánů
1997 26. 10. - Orlojník Ota Zámečník přestavěl orloj při změně času
1999 14. 3. - Odhalena pamětní deska Alberta Einsteina na domě u Jednorožce
1999 28. 11. - Rozhodnutí o vystěhování knihkupectví F. Kafky
2000 24. 1. - Vyklízení knihkupectví F. Kafky
2000 25. 3. - Tánský Chrán - osvětlení věží
2000 6. 4. - odhaleni desky “ zde byval obchod se střiným a galanternim zbozim Hermana Kafky”
2000 6. 4. - Otevřeon nové Kafokovo knihupectvi místo vystěhovaného Knihkupectví Franze Kafky
2001 21. 6. - 380 let od popravy 27 pánů, Maxmiliana Hošťálka ucitli rodáci z Žatce
2002 13. 8. - Stavba protipovodňových pytlů s pískem
2002 16. 8. - Odklízení protipovodňových pytlů s pískem
2003 28. 3. - Zahradní restaurace
2005 4. 5. - Ve Storchově domě se prodávají suvenýry
2005 6. 7. - Nové osvětlení pomníku Mistra Jana Husa, 590 let od upálení
2006 11. 12. - Plynové lampy
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2007 1. 4. - Stavba lešení okolo sochy Mistra Jana Husa
2007 21. 9. - Zkoumání a restaurování pomníku Mistra Jana Husa
2007 28. 10. - Přeřizování bočních hodin orloje na zimní čas
2007 5. 12. - Muž vyšplhal na Orloj vedle kalendária
2008 19. 2. - Vyzdviženy tři nové zvony na Týnský chrám z dílny rodu Dytrychů v Brodku u Přerova
2010 18. 3. - Knížák na balkóně paláce Kinských
2010 3.9. - Obří květinový koberec se znaky hlavního měst Prahy
2011 23. 6. - 28 . kříž od skupiny Ztohoven
2012 14. 3. - Věž orloje na Staroměstském náměstí je po dvou měsících opět kompletní (sochy Filozofa, Anděla,
Hvězdáře a Kronikáře)
2013 1. 8. - Plánovaná oprava Husova pomníku

Akce s účelem komerční propagace
1993 září - Country Truck Show Králové silnic
1994 19. 6. - Rekord v napisu Radegast z 1160 hliníkových sudů
1994 14. 4. - Automobil Tatra expedice do Afriky “Živá Afrika”
1995 16.10. - Parní válec jako propagace koncertu rockové skupiny Simple Minds
1995 27. 9. - Zavěšení a testování vozu Škoda Felicia
1996 1.9. - Václav Klaus křtí nový vůz Škoda Octavia
1996 20. 7. - Hůlka, Bílá a Korn propagují představení Drákula, KFC propague své pobočky v rámci akce Mobilní
transfuzní oddělení VFN
1996 4. 4. - Otevření muzea českého skla s Primátorskou hutí
1997 13. 5 - Country Truck Show Králové silnic
1997 17. 3. James Joyce Irish pub zahajuje oslavy Sv. Patrika
1998 25. 3. - Herec Jiří Pecha a šéf farmy B. Polivky Luděk Horáček s psím spřežením upozorňují na novou prodejnu
Kakadu
2003 14.2. - Otevření resturace Caffrey’s
2004 15. 8. - Prodej Hotdogu, Rikša
2006 18. 3. Týmy irského baru Caffrey's a hrabalovské hospody U zlatého tygra se utkaly v přetahování lanem při
oslavách irského svátku sv. Patrika
2007 8.8. - Reklama okolo sochy Mistra Jana Husa
2008 18. 8. -Otevírá kavárna Starbucks
2009 13. 2. - Girard Perregaux otevírá luxusní butik s hodinkami
2009 2.7. - Na kole pro 6 lidí se mohou projet turisté
2009 28. 10. - Otevřel Cartier na rohu Pařížské
2011 7. 6. - Hermés ručně tiskne šátky
2013 30. 9. - Rikša na Staroměstském náměstí
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