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Anotace 

 

     Tato bakalářská práce se ve své první části zaměřuje na počátky aktu ve výtvarném 

umění – sochařství, malbě a fotografii. V druhé části se věnuje symbolu nahoty, její 

prezentaci v médiích jako nástroje reklamy a vlivu na člověka – konzumenta. Jelikoţ se 

v dnešní době odhalené tělo stalo součástí našeho ţivota a setkáváme se s ním na 

kaţdém kroku, řeší současně také vztah dětí a nahoty. 

 

 

 

Abstract 

 

     In its first part, this Baccalaurean work is focusing on the start of nudity in art 

– Sculpture, paintings, and photography. In the second part it is focusing on the 

symbolism of nudity, its presentations in the media as the tools for commercials and the 

effect on individuals- the consumer. As today’s world accepted the bare body to be a 

part of our lives and we interact with it on every corner of our lives, the relationship of 

children and nudity is also being solved.  
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Úvod 
 

     Tématem mé bakalářské práce je znázornění odhaleného lidského těla (aktu) ve 

výtvarném umění. Věnuji se vzniku výtvarného umění, jehoţ tématem bylo jiţ od 

pravěkých dob mimo zvířat také lidské tělo, a to v převáţné míře odhalené či zcela 

nahé. Ani s příchodem vyspělejších civilizací nebylo od tohoto tématu opuštěno, a tak 

se s ním setkáváme v sochařství, malířství a později i ve fotografii. 

     V dnešní moderní době, která je pod silným vlivem médií (na rozdíl od dob 

minulých, kdy vše bylo řízeno „vyšší mocí“), jsme nahotou doslova obklopeni. Je jí 

plný tisk, televize, internet, mobilní telefony atd. Pryč jsou doby, kdy církev vštěpovala 

lidem do hlavy, ţe se dopustí hříchu, vystaví-li někde na veřejnosti své odhalené tělo. 

Dnes uţ se nad tímto nikdo nepozastaví. Nahota se stala prodejním artiklem. Více 

nahoty = větší sledovanost = větší zisk. Je otázkou, jak daleko budeme schopni zajít. 

Vţdyť hranice mezi uměním a pornografií je tak tenká. A co děti, dokáţeme je před tím 

vším ochránit?   

     Je naší povinností postarat se o to, aby nebyl ohroţen psychický vývoj našich dětí. Je 

třeba jim vytyčit tu jiţ zmíněnou pomyslnou hranici, naučit je dívat se na akt jako na 

umění a drţet je stranou od pornografie. Klást důraz na estetično, naučit je přemýšlet 

nad tím, co chtěl autor svým dílem říci a rozvíjet tak jejich mysl. I toto je předmětem 

dalších řádků… 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
 

1.1 Akt a kořeny aktu ve výtvarném umění 

 

      

 

 

obraz č. 1 

Věstonická venuše 

29 000 – 25 000 př. n. l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      Chceme-li vystihnout pojem slova akt 

z uměleckého hlediska jednou větou, můţeme říci, 

ţe jde o dílo zobrazující nahý lidský model.
1

  

Pokud bychom chtěli tuto definici poněkud 

rozvinout, lze akt charakterizovat takto: Aktem se 

rozumí estetické ztvárnění nahého lidského těla. 

S aktem jako samostatnou kategorií se setkáváme v malířství, sochařství a fotografii. 

Mnohdy je ale těţké přesně rozlišit, co je ještě  akt a co uţ je  pornografie. Hranice není 

jasně definována a určit kde akt začíná a kde končí je obtíţné. Z uměleckého hlediska je 

akt esteticky pojatý záznam nahého lidského těla a jeho cílem na rozdíl od pornografie 

není působit na pohlavní pudy člověka, ale sledovat čistě výtvarné hodnoty.
2

  

                                                 
1

 zdroj: http://www.slovnik-cizich-slov.net/akt/   online  
2

zdroj:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Akt_%28v%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD%29 
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     Historie výskytu aktu v umění je stará tak, jako je lidstvo samo. V následujících 

řádcích se proto zaměříme na zobrazování  lidského těla v dobách prehistorických a 

v dobách rozkvětu prvních civilizací. Vzhledem ke skutečnostem, ţe zpravidla šlo o tělo 

nahé, můţeme zde hovořit rovněţ i o počátku vzniku aktu Jiţ zde bude znatelné, jak se 

během staletí měnilo estetické a morální hledisko na zobrazení odhaleného těla.  

 

 

      

1.1.1 Pravěké umění 

 

     Lidstvo si nelze představit bez umění. A tak první „umělecká díla“ vznikla jiţ 

v období 30.-10. tisíciletí. Jde o jeskynní nástěnné malby známe ze západoevropských 

nalezišť (Lascaux, Niaux, Lespugue atd.). Pravěké umění  ve své podstatě můţe nazvat 

realistickým,  zvěrné motivy jsou úzce spjaté s civilizacemi lovců sobů.  Mimo maleb 

naleziště vydávají  také kamenné sošky s motivem lidské postavy, řezby v kostech a 

paroţí sobů či klech mamutů, a také rytiny na stěnách jeskyň.  

     Pravěké umění je relativně pozdním objevem, jelikoţ je známé „teprve“ po dvě 

staletí. Moţná z tohoto důvodu zatím zůstává mnoho nejasností kolem vzniku a zániku 

pravěkého umění, stejně tak jako jsou záhadné příčiny jeho existence: bylo uměním 

dobré či zlé magie, a nebo opravdu jen uměním pro umění? To jsou otázky pro badatele, 

které se snad podaří jednou vyřešit… 

        

     Nejstarší nalezená soška  s motivem ţenské postavy, tzv. Venuše, je z mamutího klu 

a je jen 6cm vysoká (viz. příloha č. 1). Nalezena byla v jihozápadním Německu 

v jeskyni Hohle Fels.  Má trup s neúplnýma nohama a místo hlavy má očko na zavěšení. 

Chybí téţ i levá ruka včetně ramene, a tak vědci doufají, ţe by se ještě nějaký kousek 

mohl najít. Tento nález patří z období počátku kultury aurignacienu
3

 (čti oriňasjenu), 

tedy z období asi před 35-27 tisíci lety, která se rozvíjela v Evropě a vynikala detailně 

opracovanými pazourkovými nástroji, kostěnými hroty a právě figurativním uměním. 

                                                 
3

 zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?aurignacien 
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Z o něco mladší doby-vrchního paleolitu je moravská Věstonická venuše(29-25 tisíc let 

před n. l.) z vypálené hlíny, či dolnorakouská Wilendorfská venuše(25 tisíc let před n. 

l.) vytesána z vápence.     

     Pro paleolitické venuše jsou charakteristické přeexponované ţenské vnady a tvary. O 

té nejstarší archeolog  Univerzity v Cambridge Paul Mellars říka: „Soška je zřetelně – a 

nestydatě – ženská, se zveličenými pohlavními znaky (velká, vyčnívající prsa, značně 

zvětšenou vulvu, objemné břicho a stehna). Z pohledu norem 21. století by mohla 

hraničit s pornografií.“
4

   

      

 

 

1.1.2 Egyptské umění  

 

     Klasické egyptské umění zahrnuje období přibliţně tří tisíc let, a aţ na malé 

odchylky zůstalo po tuto dobu téměř neměnné. Zobrazení lidského těla bylo dokonale 

propracované. Hlava a nohy byly znázorněny z profilu, trup zepředu-aby vynikla šířka 

ramen. U ţenských postav se prsa kreslila vţdy z profilu. 

     Předdynastické (5000-2700 let př. n. l.) umění v Egyptě zobrazovalo ţeny nahé, 

tělesně masitější a robustnější, s vyznačeným trojúhelníkem klínu. U muţů byl kladen 

důraz na detaily vypracovaných svalů paţí a nohou, a také na ostré rysy tváře. V období 

1. a 2. dynastie vynikalo egyptské umění kvalitou ztvárněných postav. Sochařství mělo 

aţ nadčasově jasnou formu a jednoduchost. Vţdy ale hrála důleţitou roli víra Egypťanů 

v rozličná boţstva a posmrtný ţivot, a také vliv autoritativní faraónské instituce.  

     Egyptské malířství zaţilo největší rozkvět aţ v období Nové říše (1543-1080 př. n. 

l).
5

  Podkladem pro malbu byl zpravidla kámen či dřevo, které se pokrylo vrstvou 

„štuku“ z bílého vápna. Jako štětec  slouţil na jednom konci roztřepený rákos. Opustilo 

se od vyuţití malby jen pro rituální účely, námětem byli sluţebníci a 

řemeslníci(zejména v pohybu), zvířata ve všech podobách, půvab a krása lákaly 

k zobrazení lidského těla. Postavy byly zpravidla vyobrazeny jako by vykračovaly 

                                                 
4

 zdroj: http://www.osel.cz/index.php?clanek=4396 
5

 datace podle VERNER, M.; BAREŠ, L.; VACHALA, B.: Encyklopedie starověkého Egypta. Praha : 

Libri, 2007.  ISBN 978-80-7277-306-0. s. 516-521. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Verner
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Bare%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_Vachala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788072773060
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jednou nohou vpřed. Pánev – jádro ţivota a plodící síly, se jeví takřka z profilu, zakrytá 

či odhalená.  

      Detail fresky zobrazující dvě nejmladší dcery vládce Achnatona (egyptský král 18. 

dynastie vládnoucí zhruba v letech 1351–1334 př. n. l.)
 6

,  viz. příloha. č. 2, patří 

nesporně za veledílo této doby. „Ponechme stranou symbolický charakter umění celého 

tohoto období a omezme se na symboliku tvarů  tak nadměrné protažení lebek u obou 

princezen mělo snad vyvolávat určitou kosmickou představu. Umělec, jehož talent měl 

sloužit především pravdě, studoval pečlivě fyzický typ panovníka a jeho potomků. Obraz 

dvou ze šesti královských dcer vyjevuje jejich četné tělesné nedostatky: umělec značně 

přehnal protažení lebky, dlouhý krk tvoří místo tolik oceňované ladné křivky hrbolatá 

čára, příliš vyklenutá pánev působí nepevně  vystouplé břicho zdůrazňují záhyby na 

žaludku a na podbřišku. Už od kyčlí má stehno tukové polštářky, ale noha od kolena 

dolů je suchá a vyzáblá. Nikdy předtím „nezkoumal“ žádný umělec lidské tělo do 

takových podrobností. Barva tu neslouží jednotnému plošnému podání, ale vyjadřuje 

oblost tvarů i napětí některých svalů a obě těla rozechvívá hrou světel a stínů. Prsty 

rukou nabyly neobyčejné ohebnosti, rovněž prsty u nohou se naplnily životem a v tváři . 

stále ještě s velkým okem – se objevil překvapivý náznak plastičnosti. Obrys rtů vyplňuje 

barva  ústa jsou znázorněna z tříčtvrtečního profilu a jejich jemnou smyslnost podtrhuje 

drobná „čárka“ v koutcích, naznačující zaoblení líce. Nadměrně ustupující čelo 

přechází neznatelně v kořen nosu, odkud pokračuje ladná křivka až k drobnému 

krouženému chřípí, chvějícímu se delikátním dechem. Neskutečnost velkého nalíčeného 

oka s výrazným obočím zmírňuje slabá, temně červená linka lemující víčko a podtrhující 

modelaci tváře. Jedna z dcerušek se obrací s nadmíru živým gestem k sestře a bere ji 

láskyplně za bradu. Zbarvení nahých dívčích těl není poplatné obvyklé konvenci: mají 

týž červený odstín, jaký dávalo malířství tělům egyptských mužů nebo také podobě 

bohyně Hathóry. Malíř se projevil naprosto originálním způsobem. Princezny sedí na 

dvou červených polštářích a téměř stejný tón má látka v pozadí i potah taburetu, na 

kterém se usadila královna. Na polštáři navíc leží konec široké červené šerpy 

královského roucha. Červená těla Achnatonových dcerušek však přesto zřetelně 

                                                 
6

 zdroj: http://www.panovnici.cz/achnaton-amenhotep-iv 
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vystupují z této překvapivé jednobarevnosti, představující svým způsobem vůbec první 

známou malbu v jednom tónu.“
7

  

     Na intenzitě nabývalo téţ vyjádření pohybu. U jednoho z hrobů byl např. nalezen 

obraz vojáků s výrazně svalnatými těly pohybujících se tanečním krokem v průvodu. 

Bohuţel i tuto dobu zasáhla nová kodifikace, která těţce vydobytý pokrok pohltila.  

 

 

 

1.1.3 Babylónské umění 

 

     Z toho období (2. tisíciletí př. n. l.) pro naše téma stojí za zmínku díla znázorňující 

bohyni plodnosti Ištar. Babyloňané ji zobrazovali nahou, s krátkými vlasy, ruce 

poloţené na břiše nebo s ňadry v dlaních (viz. příloha č. 3). 

                                        

 

 

1.1.4 Předkolumbovské umění Mexika 

 

     I z toho období (kolem roku 1000 před n. l.) se zachovaly zejména hliněné figurky,  

známé pod názvem „pretty ladies“, znázorňující většinou nahé ţeny s malými ňadry, 

zavalitými boky a silnými stehny, pravděpodobně vyjadřující  plodnost lidského rodu.  

Dále „usměvavé figurky“ z naleziště Remojadas, pro které je charakteristické ploché 

čelo, výraz spontánního smíchu a otevřená náruč. Představují kult plodnosti, radosti, 

hudby či tance (viz. příloha č. 4) 

     Z hausteckého kraje, leţícího v nejsevernější části Mexického zálivu, pochází klenot 

mexického Národního antropologického muzea pod názvem Huastecký jinoch (viz. 

příloha č. 5). Jde o jedno z nejvyspělejších děl starého Mexika. 

 

                                                 
7

 PIJOAN, J. Dějiny umění/1. Ze španělského a francouz. vydání přel. Libuše Macková, Hana Stašková. 

Praha: Odeon, 1977. 09/3.01-520-77. s.141-142 
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1.1.5 Řecké umění 

 

     Řecko je povaţováno za kolébku evropské civilizace, neboť právě zde se budovaly 

základy celé evropské civilizace a kultury. Co se týče umění, tak řecké sochařství je 

jedním z nejcennějších přínosů do jeho celosvětové pokladnice. Zobrazení lidského těla, 

které nebylo pro Řeky tabu, se stalo hlavním námětem sochařství, jeţ dosáhlo 

mistrovské úrovně.  

     Řecké sochařství se zabývalo převáţně muţskou postavou se snahou vystihnout 

lidskou anatomii v typickém podání atleta. Motivem byl mladý muţ plný síly, jehoţ tělo 

není poznamenáno útrapami ţivota. Většinou byl bezvousý s dlouhými vlasy, coţ 

značilo jeho nedospělost. Důraz byl kladen na hlavní linie, linie hrudi, pasu a kyčlí.  

Všechny znaky muţských soch archaické doby (8.-6.stol. př. n. l.) nesou Kúros z Mélu 

a Kúros ze Súnia (viz. příloha č. 6,  kúros-z řečtiny mladý muţ). Zobrazeni jsou 

v atletické nahotě, která dovoluje bohům obdivovat tělo bytosti stvořené k jejich obrazu. 

Postoj však zůstává nadále konvenční  jedno noha je vykročená-zpravidla levá, paţe 

přitisknuté k tělu a dlaně v pěst (společné znaky se sochařstvím egyptským).  

     Za zmínku z řeckého sochařství 4. stol. př. n. l. stojí umělec plný elegance a 

smyslovosti,  jménem Práxitelés.  Tento se jako první sochař odváţil stvořit podobiznu  

bohyně lásky Afrodíty nahou ( viz příloha č. 7 ). Jako model mu stála jeho krásná 

milenka hétera Frýné („ Hétery byly ve starověkém Řecku vzdělané kurtizány, které za 

velké peníze poskytovaly duševní i tělesnou potěchu mužům z nejvyšší vrstvy 

společnosti.“)
8

  

 

 

     V helénistickém období (kolem 334-30 př. n. l.) se řecký svět dostal pod 

makedonskou nadvládu, jeho umělecká aktivita však neochabla. Došlo k vypracování 

nových uměleckých postupů v architektuře, byly ustanoveny nové malířské a sochařské 

typy, které pak byly převzaty umělci starořímskými. Jedním z trvalých rysů umění 

tohoto období bylo vyjádření ţenského půvabu (viz. příloha č. 8). 

                                                 
8

 zdroj: http://stavitele-katedral.cz/modelky-slavnych-umelcu-fryne-a-sochar-praxiteles/ 
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     Toto bylo malé ohlédnutí do počátků zobrazování nahého těla ve výtvarném umění. 

Je zde zřetelné, ţe umění aktu se vyvíjelo současně s uměním samotným, coţ vypovídá 

o tom, ţe lidská nahota byla kdysi něčím přirozeným. Změny vnímání a postojů k lidské 

nahotě, ke kterým postupem času docházelo, měly výrazný vliv na toto umělecké 

odvětví i autory samotné.  V současné době jsme natolik obklopeni nahotou, ţe snadno 

přehlédneme objekt, který by stál za povšimnutí, zamyšlení a vcítění se do autora-co 

chtěl říci, čímţ okrádáme sami sebe. Ale k tomuto tématu se dostanu později. Nyní se 

zaměřím na akt ve fotografickém umění, neboť s fotografií se budeme setkávat i v další 

části této práce. 
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1.2 Fotografie aktu  

1.2.1 Formy zobrazení nahého těla 

 

                                                                                                                                                         

obraz č. 2 

Eugéne Durieu 

Akt zad (kolem r. 1853) 

     

 

 

 

 

       „Fotografie aktu je umělecký fotografický směr, 

jehož tématem je zobrazení zcela nahého (akt) nebo 

částečně odhaleného lidského těla (poloakt). 

Vychází z malby. Akt (fotografický anebo jiný) je 

sám o sobě zdrojem estetického zážitku pro vzdělaného diváka, ale také pomůckou pro 

všechny ostatní diváky, jak usměrnit vztahy k nahému tělu od vulgární sexuality k 

estetické reakci. Akt by měl ukázat, jak tělo opravdu vypadá z estetického hlediska, a 

přiblížit rozdíl mezi nahým tělem ve skutečnosti a jeho obrazem v umění.“ 
9

 

           

     Fotografickým ţánrem, který nemá pevně definované hranice a  snaţí se zachytit na 

fotografii krásu, půvab, přitaţlivost těla a tváře, je glamour. Zahrnuje fotografie 

polonahých či spoře oděných těl, kde jsou choulostivější partie  překryty oblečením 

nebo jinou částí těla.  Cílem je zachytit snímek tak, aby vynikla krása a zajímavosti těla 

fotografovaného objektu. Fotografie mívá lehce erotický nádech a snaţí se vyvolat 

sexuální napětí, avšak nesmí být plánovitě tvořena  jako erotická.  

                                                 
9

 ŠMOK, J.: Akt vo fotografii. 1. vyd. [s.l.] : Osveta, 1969. 260 s. 
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Nude je dalším fotografickým ţánrem, který zobrazuje nahé lidské tělo, které zde ale 

není hlavním objektem. Podstatou je vyjádřit určitou situaci, při které je nahota 

přirozeným projevem. Setkáváme se s ní zejména v reklamě (např. ve spojení s péčí o 

tělo, relaxací atd.) 

 

1.2.2 Počátek fotografie aktu ve světě 

 

     V 19. stol. věnovalo klasicistní malířství aktu značnou pozornost, i přesto však bylo 

zobrazení nahého lidského těla na fotografii povaţováno z morálního hlediska za 

nepřípustné. Důvodem bylo také to, ţe model musí před fotografem skutečně stát. 

Fotografie nebyla v této době povaţována za umění, a tak autoři zabavených snímků 

s akty čelili u soudu obvinění z obchodu s nahotou. I přes tyto nevole však fotografie 

aktu v 19. stol. představovala diferencovanou oblast a našlo se vícero snímků 

zobrazujících nahá těla ţen i muţů, o jejichţ umělecké hodnotě nebylo ze strany kritiky 

pochyb.  

     Vytvořily se tři sféry produkující fotografie s akty, ke kterým se kritika nestavěla 

odmítavě. První z nich byly katalogy, jeţ slouţily jako pomůcky pro malíře. Druhou 

byly alegorické kompozice s mytologickými, historickými či romantickými náměty, kde 

neoděná postava vyjadřovala tradiční prvek. Právě do této skupiny, díky které došlo 

k uměleckému uznání fotografů, můţeme zařadit snímek  Oscara Gustava Rejlandera 

(1813-1875) z roku 1857 s názvem „Dvě cesty života“ (viz. příloha č. 9), který  jako 

první představil akt veřejnosti. A konečně třetí oblastí byly snímky studijního 

charakteru zachycující Africká a Americká etnika. 

     Umělecky pojatý fotografický akt byl 19. stol. spíše výjimkou a šlo decentní 

ztvárnění inspirované klasickými malířskými vzory.  

     Zřejmě nejvýznamnější osobností, pro kterou byl akt hlavní tvůrčí činností, je 

Jeana-Louise-Marie-Eugéne Durieu (1800-1874). Ve spolupráci s malířem Eugénem 

Delacroix vytvořili sérii aktů, které měly malíři slouţit jako předlohy. V dnešní době 
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jsou tyto akty povaţovány za vrchol ranné fotografie aktu, a konkrétně snímek „ Akt zad 

“ je povaţován za nejslavnější fotografii aktu 19. stol.
10

 

     K největšímu rozkvětu fotografie aktu došlo v posledním desetiletí 19. stol., kdy se 

mu věnovaly stovky autorů.  Nepřispěla tomu jen liberálnější atmosféra ve společnosti, 

ale také pokrok ve fotografické technice.  

  

 

1.2.3 Vývoj aktu v české fotografii od počátku po  současnost 

 

1.2.3.1 Akt v české fotografii v letech 1839-1918 

 

     V době zrodu fotografie bylo lidské tělo zobrazováno v klasických uměleckých 

oborech jiţ po tisíc let. Po tom, co v 19. století hledali různé evropské malířské 

akademie jakýsi nadčasový ideál krásy, vstoupila do umění fotografie a přinesla s sebou 

nové podněty, které měly za následek  nezvratné změny v pojetí lidského těla. Tyto 

přetrvávají aţ do současnosti. 

     Pokud bychom hledali počátky fotografického aktu v Čechách, mohli bychom se 

odrazit od snímku neznámého daguerrotypisty
11

, který někdy v 50. letech 19. století 

zobrazil nevinně si čtoucí dívku. Ţádné podrobnosti nejsou známy. O několik let 

později, konkrétně v roce 1856, se konala v praţském hotelu U arcivévody Štěpána 

výstava fotografií, jeţ byla doprovázena aférou, neboť vedle místopisných 

stereofotografií (= fotografická technika vynalezená kolem roku 1840. Principem je 

vytvoření obrazu ze dvou míst. Při prohlíţení jsou umístěny do blízkosti očí tak, aby 

bylo moţné kaţdým okem, sledovat jednu . Mozek poté vytváří jakýsi zdánlivý obraz 

trojrozměrné reality)
12

 vystavoval František Fridrich fotografie, jejichţ  obsah soud 

uznal jako odporující morálce. Fridrich za ně byl odsouzen ke 48hodinovému vězení, 

                                                 
10

 čerpáno z článku: Scheufler P.: Teze k dějinám fotografie v letech 1839 – 1918, dostupný na WWW: 

www.scheufler.cz/data/File/file-1158491704.doc 
11

 Daguerrotypie je první prakticky uţívaná komplexní metoda fotografie představená v roce 1839 

v Paříţi. Zdroj: http://www.foto-wiki.cz/Daguerrotypie 
12

 čerpáno z článku: Scheufler P.: Historické fotografické techniky.1993, dostupný na WWW: 

www.scheufler.cz/data/File/z_knihy_10.doc 
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ale po podání odvolání  mu byl trest sníţen na pokutu. Co se týče původu pobuřujících 

snímků, opět nejsou známy podrobnosti.   

     O tom, jak se fotografie aktu vyvíjela v druhé polovině 19. století  se moc poznatků 

nezachovalo. To však neznamenám, ţe by u tehdejší společnosti nebyl zájem pohledět 

na snímky odhalených křivek lidského těla. Toho například vyuţil i zakladatel Sokola 

M. Tyrš, kdyţ v roce 1864 pouţil ke šíření své myšlenky fotografie znázorňující 

obnaţená těla cvičících borců.  

     V 19. století byl vztah mezi fotografií a malířstvím velmi těsný. Fotografie těţila z té 

dlouhé malířské tradice, ale brzy přišel zlom a byla to právě ona, kdo začal veškeré 

umělecké obory a především malířství zpětně ovlivňovat. Malíři pouţívali fotografii 

jako pracovní metodu, která slouţila pro zachycení postav při tvoření sloţitějších 

kompozic. Příkladem můţe být Karel Vítězslav Mašek, jeţ vyuţíval figurální studie u 

dětského aktu. 

     Osmdesátá léta 19. století přinesly se změnami ve společnosti i změny ve fotografii, 

jeţ měly za následek vznik Klubu fotografů amatérů v Praze roku 1889. Snahou členů 

bylo zdokonalit se v tomto uměleckém odvětvím a současně se přiblíţit technickému 

pokroku v zahraničí. Z této doby se zachoval dá se říci asi nejstarší ţenský akt 

fotografického amatéra, práce Antonína Stiftera z Křince.  

     V počátku nového století se aktu věnoval např. první český teoretik fotografie 

Jaroslav Petrák. Tato léta bych ale vyzdvihl ve spojení s jiným jménem, a to 

Františkem Drtikolem. V roce 1901 totiţ Drtikol nastupuje tříleté studium na 

fotografické škole v Mnichově, čímţ pokládá základní kámen české fotografii aktu, ne-

li české fotografii vůbec. Z tohoto  důvodu je mu věnována samostatná kapitola.  

     Kromě Františka Drtikola vystavoval v této době své akty také Karel Anderle. Jeho 

dílo se však dochovalo jen v několika reprodukcích. Jako další osobnost fotografického 

aktu v tomto období je třeba vyzvednout Aloise Zycha. Kolem roku 1910 vznikly jeho 

malířskými vzory inspirované akty a dvojakty, na kterých mu stály modelem  manţelka 

a její sestra. Vyzařuje z nich souhra světla a stínu, rafinovaná kompoziční  stavba, ale i 

neskrývaná domácí intimita. Za jeho vrcholné dílo v této oblasti lze označit soubor 
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dvaceti vybraných aktů, které vydal v roce 1926 jako kniţní portfolium.
13  (Birgus, 

2001) 

 

 

1.2.3.2 Akt v české fotografii v letech 1919-1948 

 

     Se vznikem samostatného Československého státu došlo i k rozmachu v umění, které 

do té doby ţivořilo pod tlakem Vídně. Rázem české avantgardní umění  patřilo k těm 

nejprogresivnějším v Evropě. Totéţ platí i fotografie aktu. Akty se začaly objevovat 

nejen expozicích a časopisech, ale i na výstavách pořádaných fotoamatérskými kluby či 

samotnými profesionály. Mimo jiţ zmíněnou patrně první samostatnou publikaci aktů 

ing. Aloise Zycha vyšla taktéţ v roce 1926 Sekerníkova příručka Fotografický akt. O 

šest let později vyšlo v nákladu pouhých dvaceti kusů album o poznání moderního aktu-

Apotheosy, které obsahovalo dvanáct fotografií od Jindřicha Vaňka a bylo doplněno o 

texty historika umění, profesora UK Antonína Matějčka. Poněkud kontroverzní dílo na 

tehdejší dobu vytvořil v roce 1933 Jindřich Štýrský pod názvem „Emilie přichází ke 

mně ve snu“. Oproti publikacím Zycha nebo Vaňka, které obsahovaly cudné snímky 

ţenského těla, se zde setkáváme s koláţemi z fragmentů starších pornografických 

snímků. Ne nadarmo toto dílo patřilo zřejmě k těm nejodváţnějším publikacím tehdejší 

avantgardní erotické literatury nejen u nás, ale i ve světě, a proto nebylo běţně přístupné 

a nemělo se dostat do rukou mladistvých.  Se stejným problémem se potýkal i praţský 

nakladatel Eduard Beaufort, kdyţ v roce 1938 vydal sbírku Drtikolových aktů „Žena ve 

světle“. Pro „problematické snímky“ měla publikace problémy s distribucí.   

     A právě František Drtikol byl osobností, které nikdo nemohl o v období 20.-30. let  

v české fotografii aktu konkurovat. Za zmínku stojí jedno dílo, které vzniklo na počátku 

jeho nové éry v roce 1923 a znázorňuje sedící muţský akt s dekorací tvořenou tyčemi a 

kruhy. Drtikol zde opouští secesní pojetí, avšak stále zachovává symbolický význam 

v podtextu, který nacházíme i u dalších variant muţských aktů s názvem Dělník, a také 

u většiny aktů ţenských. Drtikol ovlivněn buddhismem a mysticismem vnášel do svých 

snímků i své hluboké myšlenky. Např. motivem vlny, který nejenţe působí esteticky  

                                                 
13

 Dvacet aktů ing. Aloise Zycha. Klub českých fotografů a Neubert, Praha 1926 
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svým  tvarem, symbolizuje Drtikol  ţivot s jeho vrcholy a pády. Celou variaci leţících 

ţenských aktů v dekoraci vlnovky vytvořil Drtikol v roce 1925 a dnes patří k jeho 

nejpopulárnějším fotografiím.  

     Vrcholné období bylo pro Drtikola v rozmezí let 1927-1929. V této době vznikly 

jeho dynamické akty s rozkročenými modelkami, modelkami zavěšených do lan i mírně 

rozostřené fotografie kombinující zakulacené siluety modelek a ostré geometrické tvary 

dekorací. Na jeho snímcích znázorňujících gymnastky a tanečnice nacházíme náznaky 

oslavující antický  ideál fyzického zdraví a krásy. Jsou vyobrazené v odváţných pózách 

i s prvky lesbických vztahů. Erotika hraje v jeho snímcích stále výraznější roli (viz. 

příloha č. 10). 

     S rokem 1930 Drtikol akt pomalu opouští  a v roce 1935 ruší svůj fotografický 

atelier. Začíná se věnovat malování, meditaci a hledá tu správnou cestu ţivotem. Drtikol 

dne 13. ledna 1961 umírá v zapomnění. Aţ dnes, dlouhá léta po jeho smrti, jeho akty 

získávají světový věhlas. S jistotou však můţeme tvrdit, ţe byl nejvýznamnějším 

fotografem aktů , jaký kdy v Čechách ţil.  

     Dalším umělcem, u kterého hráli erotické motivy důleţitou roli, byl malíř Karel 

Teige(1900-1951), hlavní teoretik a organizátor české avantgardy. Věnoval se 

obrazovým básním, kniţním obálkám a typografickým úpravám, v kterých uţíval 

koláţe. Soubor jeho koláţí vznikal od roku 1935 aţ do jeho smrti a čítal jich na 400. Ve 

většině z nich se nacházejí fragmenty ţenského těla, na rozdíl od Štýrského však 

neobsahují detaily pornografického charakteru.  Fotografie s akty byly pro Teigeho jen 

výchozí materiál. Poté je rozřezal a opět skládal do někdy šokujících skrumáţí (viz obr. 

č.11 ).  

     Za zmínku stojí i donedávna  neznámé jemně působící  akty Václava Zikmunda 

vzniklé kolem roku 1937, na kterých v překvapivých detailech a úhlech záběrů zachytil 

elementární linie jednotlivých částí těla.  

     Vznik Protektorátu  Čechy a Morava v roce 1939, ovládaného hitlerovským 

Německem, poznamenal samozřejmě také českou kulturu a umění. Ne kaţdému se 

povedlo publikovat svá díla. Mezi ty odváţnější patřili Josef Ehm a Jaromír Funke, 

kteří v této době redigovali měsíčník Fotografický obzor a v roce 1940 vydali číslo 

věnované avantgardní fotografii, které obsahovalo mimo jiné i Ehmův snímek s názvem 
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„Imaginární prostor“ (viz příloha č.12), jenţ je povaţován za jeden z nejlepších 

českých aktů té doby.   

     Během války a tři roky po ní vytvořil mnoho aktů Karel Ludwig, zachycující 

opalující se modelky na praţských střechách, muţe i ţeny v tříšti vody či poloakty 

tanečnic. Jeho dokonale světelně modelované detaily předjímaly směr, kterým se bude 

ubírat fotografie aktu 60. let. 

     V roce 1948  dostává fotografie aktu další ránu. Nástup komunistické totality s jejími 

kulturními ideology na dlouhá léta znemoţnil vystavovat a publikovat díla obsahující 

akt. 

 

 

 

1.2.3.3 Akt v české fotografii od 2. pol. 20. století po současnost 

 

     Fotografie aktu zaţívala svá nejhorší období mezi roky 1949-56 za „stalinské 

totality“. V tuto dobu nebylo moţné fotografické akty v Československu  vůbec 

publikovat. Později v době dočasného ideologického uvolnění se akt opět dostává 

k nejoblíbenějšímu a nejrozšířenějšímu motivu čs. fotografie. Většina fotografů v této 

době vytvářela akty v prostorách svých ateliérů za uţití rozličných technik, jako např. 

sendvičových montáţí, projekci rastrů na těla modelek, stylizaci(deformování) 

bodovými světli aţ po speciální fotografické techniky. Tématem byl i nadále lyrický 

pohled na krásné tělo ţeny. Někteří fotografové však uţívali radikálnějšího pojetí a  

došli aţ k redukci ţivého těla na geometrické tvary. V 60. letech se začaly postupně 

objevovat výraznější inscenované snímky, znázorňující nahá těla v různých situacích. 

Průkopníkem toho stylu byl Jan Saudek, jeţ měl posléze mnoho následovníků. Návrat 

komunistické totality s příchodem Gustáva Husáka v roce 1969 nepoznamenal 

fotografii tak intenzivně jako ostatní umělecké obory. V 70. letech  se dostávala na 

vrchol tzv. nová vlna československé inscenované fotografie, kde právě nahé tělo 

patřilo k jednomu z hlavních motivů.  V této době bylo ještě moţné vystavovat 

fotografie s akty, avšak situace se postupem času vlivem „vyšší moci“ stále zhoršovala 

a  pro fotografy bylo čím dál obtíţnější svá díla veřejně publikovat.  V polovině 70. let 
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se začalo od postupů „nové vlny“ ustupovat. Výjimkou byla tvorba Jana Saudka, která 

se ubírala směrem k vypjaté erotičnosti, přes sloţité vztahy muţů a ţen, aţ po zobrazení 

stáří a smrti.  

     Co se týče muţského aktu, tak ten se v této době objevoval zcela výjimečně.  

Můţeme se s ním setkat na snímcích Jana Saudka, ale prakticky se mu od 60. let 

věnoval jen Clifford Seidling (viz. příloha č. 13). Novou  vlnu do fotografie muţského 

aktu přinesla aţ v 80. letech práce slovenských studentů praţské Famu Rudy Prekopa, 

Tona Stana a dalších, kteří po ukončení studií většinou zůstali v Praze. Inspiraci 

nacházeli hlavně v postmodernismu a bez hlubších znalostí zahraniční umělecké scény 

nebyla jejich díla ovlivněna nějakým vzorem, ba naopak byla ve své podstatě originální, 

coţ nebylo v této době moc vídaným jevem. Nebáli se experimentů v podobě zásahu do 

negativů, reinterpretace starších děl, ironie ani erotiky. Z jejich snímků vyzařovala 

radost z této tvůrčí hry neţ aby pohled na ně nutil k reflexi hlubokých filosofických 

problémů. Dílo „Hra na čtvrtého“ (1985-86), jeţ bylo výsledkem spolupráce Tona 

Stana, Ruda Prekopa a jejich praţského přítele Michala Paciny, lze povaţovat za určitý 

vrchol nové vlny inscenované fotografie.    V 90. letech však tomuto zpočátku 

pobuřujícímu stylu inscenované fotografie odzvonilo. Někteří z představitelů pak uţ jen 

ze setrvačnosti vytvářeli další a další varianty starších snímků, Tono Stano našel sílu 

v jednoduchosti a za vyuţití práce se světlem a stíny vytvářel elegantní akty, svým 

způsobem navazující na dílo Františka Drtikola. 

     80. léta jsou význačná pro rozmach intermediální tvorby, v které také bylo moţné 

velmi často nacházet motivy nahých těl. Jedním z představitelů tohoto směru byl i 

Pavel Japanský. Jeho spolupráci s malířem a sochařem Jiřím Socanským nacházíme 

v cyklu „Těla“ (1985 a dále). Rozměrné fotografie nahých dvojic a skupin doplňuje 

přemalbami černou barvu.  Stejně tak Kateřina Scheuflerová  doplňovala kresbou své 

muţské akty a od roku 1987 asi jako první uţívala k úpravám i počítač.  

     Pád komunismu a nástup demokracie nastolil fotografii aktu liberální atmosféru. Ta 

jako by se snaţila najednou dohnat ty léta cenzury a zásahů „vyšší moci“. Následkem 

toho všeho bylo jakési porušení hranice mezi uměleckým aktem a erotickou fotografii, 

která plnila stránky erotických a pornografických časopisů nabízených trafikami na 

kaţdém rohu.  



22 

 

     Přes toto všechno lze však označit končící devadesátá léta pro fotografický akt jako 

velmi plodná. Snímky Ivana Pinkavy a později i Václava Jiráska hledají inspiraci aţ 

v antice, gotice  či renesanci.  

     Motivy svého vlastního těla v imaginárním prostoru vyjadřující násilí či úzkost 

vyuţívá pro změnu Michal Macků. Inspirován jógou fotografuje své nahé tělo také 

Zdeněk Lhoták, který na úkor autoreflexe však potlačuje jakýkoliv erotický náboj.  

     Z dalších jmen můţeme zmínit Pavla Máru či Jiřího Davida. Ten jako jeden z mála 

autorů fotografických aktů pracuje s estetickými a psychologickými aspekty působení 

barev, jeţ je zřetelné například na ostře barevných snímcích jeho syna s revolverem (viz 

příloha č. 14).  

     Ze současných fotografů uměleckého aktu můţeme například jmenovat Zdeňka 

Kozu (viz. příloha č. 15), profesionálního fotografa Praţské fotografické školy, dále 

Martina Kovaříka, jehoţ akty mají nádech erotiky,  či Tomáše TRMANA Rücknera 

a jeho sérii černobílých aktů. 

 

 

     Ţeny co by autorky aktů se v české historii objevovaly jen zřídka. V meziválečném 

období tvořila prakticky jen Gertruda Fischerová-Rosslerová, v 60. – 80. letech to 

byla Věra Váchová-Šmoková a okrajové také Marie Šechtlová či Olga Machálková. 

V posledních letech se řada autorek muţských i ţenských aktů rozrostla.  Michaela 

Brachtlová  na sebe upozornila konfrontacemi detailů těl s rostlinami, mořskými 

ţivočichy či koţešinami, mající skrytí erotický podtext. Sado-masochistické motivy 

nesou autoakty Veroniky Bromové (viz. příloha č. 16), profesionální malířky a 

sochařky pracující s fotografií. Takovýchto fotografujících malířek  či sochařek je dnes 

tvořících pracujících s akty je dnes mnohem více: Milena Dopitová, Helena Márová, 

Markéta Othová, Hana Sklenková a další. 
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1.2.4 Největší osobnosti české fotografie aktu 

1.2.4.1 František Drtikol 

 

Život a dílo 

 

     František Ferdinand Drtikol se narodil 3. března 1883 v Příbrami do rodiny 

obchodníka s potravinami. Jiţ od útlého věku bylo moţno u něho pozorovat malířské 

nadání, ale jeho otec upřednostňoval ţivnost před uměním, neboť v ní viděl 

perspektivnější budoucnost. Po absolvování čtyř tříd  katolického gymnázia v Příbrami 

mladý Drtikol  nastoupil do učení ve fotografickém ateliéru Antonína Mattase.  Zde 

však prostor pro rozvoj jeho talentu nebyl, během těch tří učednických let bylo jeho 

hlavní náplní kopírování, tónování či retuš.  

     V roce 1901 se učedníku Františku Drtikolovi dostal do rukou německý měsíčník 

Das Atelier des Photographen (Ateliér fotografa), kde se dočetl o otevření odborné 

grafické školy v Mnichově. Ještě v témţe roce se stačil přihlásit a o dva roky později jej 

úspěšně dokončil. Toto školení ovlivnilo jeho celou následnou tvorbu. 

     Bohuţel situace v Čechách  Drtikolovi nepřála. V té době bylo velmi obtíţné najít 

v tomto oboru uplatnění. Důkazy můţeme nalézt v korespondenci mezi jeho otcem a 

profesory mnichovské školy, kde oni obdivují jeho talent a zároveň se mu diví, ţe si jde 

stále za svým v té pro něho nepříznivé době. A tak Drtikol při hledání práce putoval po 

profesionálních ateliérech  v Německu, Švýcarsku i Čechách. Zde také nakonec zakotvil 

a v roce 1907 si v rodné Příbrami zaloţil vlastní ateliér, který však o tři roky později 

z finančních důvodů zkrachoval. V této době se Drtikol zabýval především 

fotografováním krajiny.  

     V roce 1910 zakládá tentokráte v Praze (Vodičkova 7) další ateliér se specializací na 

portrétní fotografii. Ateliér si brzy vybudoval jméno a byl hojně vyhledáván kulturními 

osobnostmi té doby. Své práce Drtikol pro reklamu vystavoval ve výkladních skříních 

v blízkosti Národního divadla. K ruce byli Drtikolovi dva učedníci a laborant, kteří 

vyvolávali negativy, kopírovali a přijímali zákazníky.  

     V Praze se Drtikol seznámil se členy Českého klubu fotografů amatérů (ČKFA) a 

začal pro ně pořádat kursy, které vyvrcholily v roce 1919 kursem portrétní fotografie. 
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V roce 1911 vstoupil do jeho firmy jako partner Augustin Škarda (1879-1937), 

intenzivně působí v ČKFA, který ho posléze jmenoval čestným členem. Své přednosti 

však uplatnil v letech 1922-1936 jako redaktor Fotografického obzoru. 

     Název firmy po přibrání partnera byl Drtikol a spol. Během první světové války 

(1915-1918) museli oba nastoupit vojenskou sluţbu, a tak závod vedl ing. Jiří Šourek a 

operatérem byl František Svoboda. Fotografie zhotovené v této době v jeho ateliéru tedy 

nejsou vytvořené jeho rukou. V roce 1921 se Drtikol se Škardou rozchází a ateliér bere 

zpět původní název Drtikol. 

     Mimo toho, ţe byl Drtikol výborný fotograf, byl i výborný psycholog a dokázal na 

portrétu zachytit nejcharakterističtější výraz fotografované osoby. Tyto fotil jak ve svém 

ateliéru, tak v jejich uměleckém prostředí či soukromí( jednou z takových byla např. 

Ema Destinnová). 

     Na další vývoj jeho tvorby měla také značný vliv jeho první ţena, tanečnice Ervína 

Kupflerová.  Byla mu modelem od roku 1919 a byla u zrodu jeho pojetí zachycení 

pohybu.  

     V roce 1935 Drtikol svůj ateliér z existenčních důvodů prodává. V roce 1942 daruje 

svá díla Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze a loučí se s fotografií. V roce 1948 se 

stává členem Svazu československých výtvarných umělců, ne však jako fotograf, ale 

malíř. V tu dobu se převáţně  věnuje filosofii a meditativnímu ţivotu. Obklopen svými 

věrnými ţáky ţije ve své vile, kde 13. ledna 1961 umírá. 

      

     Nyní se více zaměříme na akt v podání F. Drtikola.  První akty vznikly jiţ v jeho 

příbramském ateliéru. Jde o jedny z prvních aktů v českých zemích a na svou dobu byly 

dost odváţné. „Jeho ženy měly podobu jak zasněných víl symbolismu s radostným 

prožitkem života a erotiky, tak osudových žen, v nichž se mísila symbolika sexu a smrti.“ 

14
  Z následujícího výroku je zřejmé, jak nahotu chápal. 

 

 „Při mé tvorbě opírám se o biblický výrok genesis: Bůh stvořil člověka k obrazu svému. 

Že ho nestvořil oblečeného, je jisté, neboť člověk se rodí nahý a proto dívám se na 

nahotu jako na dílo Boží, jako na krásu samu, jako na nejmorálnější a nejsamozřejmější 

                                                 
14

zdroj:  http://www.scheufler.cz/Fotografove/Drtikol-Frantisek/scheufler-

fotograf.html?photographer_id=91 online  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbolismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Erotika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sex
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
http://www.scheufler.cz/Fotografove/Drtikol-Frantisek/scheufler-fotograf.html?photographer_id=91
http://www.scheufler.cz/Fotografove/Drtikol-Frantisek/scheufler-fotograf.html?photographer_id=91
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věc, a tvrdím, že by byli lidé přirozenější a upřímnější, kdyby více chodili nazí. V nahotě 

přestávají prostě rozdíly společenské a zůstává prostě nahá krása člověka.“  

                          FRANTIŠEK DRTIKOL
15

 

          

     Akt byl pro Drtikola vedle portrétní fotografie aţ do třicátých let hlavním motivem 

jeho volné fotografické tvorby. Drtikol komponoval akty jemných ţen a dívek do 

obrazových kompozic s domalovaným sfumatovým (smýšleným) pozadím s  přesným 

myšlenkovým záměrem či podtextem.  

     

  „Akty jsou nabity erotismem, který jakoby byl maskou vnitřního Drtikolova světa. 

Tento erotismus je přitom přirozenou součástí jeho fotografií, není rafinovaný ani 

brutální, je zcela spontánní.“
16

 

     

 „Jsem perverzní. Vím to a jsem rád, že jím jsem. A přál bych si, bych byl ještě 

více, abych mohl celou tu sílu přírody poznat v plné kráse její… Jen lidé, kteří jsou 

perverzní tělem i duchem, mohou vykonat velké činy! Musí to být však perverze 

čistá, krásná, originální, samorostlá, vyvěrající z vlastních hlubin člověka.“ 17
 

     

     V dvacátých letech dominuje na Drtikolových fotografiích tanec a pohyb ve spojení 

s krásou ţenského těla. V druhé polovině dvacátých let je Drtikolovo dílo, stejně jako 

veškeré české umění, ovlivněno avantgardou. Zaměřuje se na práci s modelem, 

doplněnou o kompozice a dekorace ovlivněné soudobou moderní scénografií. Uţívá 

prvky kubismu a futurismu. Něţné dívky vyměnil za model emancipované ţeny 

velkoměsta dvacátých let. Stále větší důraz klade na hru světla a stínu, jako symboly 

duchovního světa, ke kterému se ve svých myšlenkách ubíral. Léta 1927-1929 byla pro 

jeho fotografickou tvorbu vrcholná. Jeho fotografie mohli shlédnout návštěvníci výstav 

nejen v Evropě( Anglie 1924-35, Itálie 1923-27, Franci 1933  atd.), ale také třeba 

v Japonsku, Austrálii, Spojených státech(1928-31) či Africe. Reakce byly různé. 

                                                 
15

 zdroj: Birgus V.  Mlčoch J.:Akt v české fotografii. Kant, Praha 2001. ISBN80-86217-35-3. S. 12 
16

 Birgus, V.: František Drtikol., Kant 2000, Praha.s. 8.    
17

 Drtikol, F.: Deníky a dopisy z let 1914-1918 věnované Elišce Jánské., Svět 2001. Praha 
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Z Chicaga mu například vrátili kolekci snímků, neboť dle jejich názoru bylo ochlupení 

klínu modelky příliš bujné. (Klarincová, 1989) 

     

 Z díla Františka Drtikola zabývající se aktem můţeme vyzdvihnout např.:  

 

24 aktů, Poděbrady-Lázně Sadská, Bromografia, kol. 1925 

Žena ve světle, Praha, Beaufort, 1938 – výběr 36 ţenských aktů 

Kol. 120 bezejmenných velkoformátových  fotografií aktů, Poděbrady-Lázně Sadská ,        

zač 30. let 

Studie, Akt, Kompozice,  kol. 1925– sbírky aktů (i muţských) 

 

 

 

1.2.4.2 Jan Saudek 

 

„Nahota je ta nejpřirozenější věc na světě, dělá ženu ženou a muže mužem, bez ohledu 

na to, zda dneska nebo před sto lety. Svlékám ženu proto, aby byla věčná.“ 

JAN SAUDEK
18

      

 

Život 

     Jan Saudek se narodil 13.5.1935 v Praze jako mladší dvojče Karla, známého kreslíře. 

Do svých 15 let navštěvoval školu ve svém rodném městě. Poté, co Němci odvedli do 

koncentračního tábora v Terezíně jeho otce, skončil v polském Osvětimi pro svůj 

ţidovský původ i Jan s Karlem. Jednalo se o speciální koncentrační tábor pro dvojčata. 

Z tohoto období si  Jan odnesl děsivé vzpomínky, které se později odráţí v jeho ţivotě i 

tvorbě. Koncentrační tábor opouštějí oba bratři aţ po skončení války.  

     Poválečná léta proţívá Saudek ve své podstatě jako kaţdý jiný občan, ale začíná si 

všímat českého poválečného umění.  Někdy v průběhu roku 1950 dostává svůj první 

fotoaparát, se kterým okamţitě začíná pracovat. O rok později jiţ aranţuje jedny ze 

svých prvních fotografií, které se však střetávají s ostrou kritikou. To mladého Saudka 

                                                 
18

 zdroj: Birgus V.  Mlčoch J.:Akt v české fotografii. Kant, Praha 2001. ISBN80-86217-35-3. S. 21 
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natolik odradilo, ţe s focením přestal. Po několika letech se mu však tyto snímky 

dostávají opět do rukou a nahlíţí na ně jinak. Cítí z nich ten  „dech mládí“. 

     V roce 1955 musí Jan  povinně nastoupit základní vojenskou sluţbu.  V roce 1959 se 

oţenil s mladou dívkou Marií, která mu věnovala první skutečný fotoaparát (Flexaret 

6x6), se kterým pracuje ještě i dnes. S Marií měl Jan dva syny, Samuela a Davida.  

Konec šedesátých let Saudek procestoval. Místa jeţ navštívil ovlivnila jeho ţivot i 

tvorbu. 

     V roce 1972 Jan Saudek nachází „Zeď“, jeţ se stává symbolem a později se nachází 

skoro  ve  všech z jeho děl.  Mimo  fotografování  zkouší  Jan také  malovat  a  psát,  ale 

 s velkým úspěchem se nesetkává. 

     Osmdesátá léta přinesla Saudkovi dobré i zlé. V roce 1976 umírá Saudkův otec. Na 

druhou stranu dostává nový impuls tím, ţe je jeho nadání odměněno částkou, která se 

rovná jeho ročnímu platu dělníka, kterým v té době byl. Poté co  získá legitimaci Fondu 

československých výtvarných umělců,  končí s prací po fabrikách a staví se na vlastní 

nohy. V těchto letech také poprvé zavítá na nudistickou pláţ, kde nasbírá velkou 

inspiraci pro své fotografie.  

     Rok na to se pokouší spáchat sebevraţdu, naštěstí však neúspěšně.  

     V polovině devadesátých let se Jan věnuje více malování a snaţí se přenést na plátno 

důleţité motivy ze svých fotografií. V roce 1990 je oceněn francouzským titulem 

"Chevalier des Arts et Lettres" (Rytíř umění a písemnictví) a francouzský reţisér J. de 

Missolz o něm natáčí krátký film "Jan Saudek - český fotograf". 

Své první „české“ ocenění získává Saudek v roce 2006, kdy přebírá z rukou ministra 

kultury ocenění Artis Bohemiae Amicis, za šíření dobrého jména vlasti v zahraničí.  

      

Dílo  

     Jan Saudek se věnuje zejména ateliérové fotografii, která má typický a 

nezaměnitelný rukopis. Nejčastějším předmětem jeho fotografií je ţena, ţenské tělo a 

motivy vztahu ţeny a muţe. Mimo to se v počátcích své tvorby  zabýval také tematikou 

dětství a vztahu mezi dospělými a dětmi. Z tohoto období také pochází jeho nejslavnější 

fotografie Život (viz. příloha č. 17) Od roku 1977 své fotografie koloruje. 

     Za šedesát let své fotografické kariéry vytvořil celou řadu snímků či foto-sérií. Na 
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řadě z nich mu stály  modelem jeho milenky, kterým mimo fotografování Saudek 

zasvětil svůj ţivot.  

     První zahraniční výstavou, kde bylo moţné shlédnout Saudkovy fotografie, byla 

v roce 1969 na University of Indiana v  Bloomingtonu (USA). Od té doby jeho 

fotografie navštívil mnoho zemí, ale mimo Francii a Německo to byly právě Spojené 

státy, kde měly největší ohlas.   
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2 DIDAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Umění – masová média – intimita  

     

       

obraz č. 3 

Plakát propagující 

oblečení zn. Nolita, 

Oliviero Toscani 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Filosofie umění a estetično 

   

     Úkolem filozofie je vypracovávat zobecněnou soustavu názorů na svět, místo 

a poslání člověka ve světě, zkoumat jeho poznávací, hodnotové, sociálně-politické, 

morální a estetické vztahy ke skutečnosti. Předmět a struktura filozofie se historicky 

měnily v závislosti na vývoji společnosti, všech stránek jejího duchovního ţivota, ale 

zvláště v závislosti na vývoji vědy i na pokrocích samého filozofického poznání.
19

  

     Umění je forma společenského vědomí a tvůrčí činnosti člověka reprodukující 

skutečnost v uměleckých obrazech.
20

 

                                                 
19

zdroj: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=26601&s_lang=2&title=filozofie online  
20

zdroj: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=100844&s_lang=2&title=um%ECn%ED 

online   

 

 

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=100844&s_lang=2&title=um%ECn%ED


30 

 

     Jak filozofie, tak i umění jsou potřebou lidského ducha. Filozofie však má jasné 

definice pro výklad svých myšlenek, zatímco v umění musí divák hledat  hodnotu 

ukrytou ve smyslové podobě pomocí citu pro krásno. Spojíme-li tyto dvě slova, vzejde 

nám estetika jako nauka o krásném a samozřejmě také filosofie umění.  

     Kaţdé umělecko dílo by mělo plnit určitou estetickou funkci, která zastává důleţité 

místo v ţivotě jednotlivce i celé společnosti. V minulých stoletích byla společenská  

hranice krásna a šerednosti či uznávaného  a  nepřijatelného ovlivněna ideologickým 

smýšlením a náboţenstvím. V dnešní době je čistě  na jednotlivci, co povaţuje za oku 

lahodící nebo ještě snesitelné, a co uţ za nevkusné, ne-li odporné. 

     Vynecháme-li však subjektivní pohled, tak právě autor je ten, kdo má největší vliv 

na to, jak bude jeho dílo okolím vnímáno. Jak kdysi řekl Victor Hugo: „ Krásné i 

ošklivé je v umění dáno provedením...“ 
21

     

 

 

2.1.2 Reklama jako druh umění 

         

     Často se setkáváme s tím, ţe záměrem autora je svým dílem pobouřit, a vyvolat tak 

zájem. Tuto strategii v poslední době vyuţívají zejména masová média a tvůrci reklam. 

 Cíl je jasný - zvýšit sledovanost či prodej určitého výrobku.  Co však není aţ tak jasné 

a o čem debatují filosofové umění, je to, zda lze reklamu za umění povaţovat. Umění i 

reklama by měly diváka zaujmout. U reklamy by však neměl divák přemýšlet, měla by 

být úderná, jasná, krásná a nejlépe vtipná. Vlastnosti uměleckého díla bývají zpravidla 

opačné. Mělo vést k zamyšlení a vůbec není nutné, aby bylo krásné. Je tedy vůbec 

moţné tyto dvě oblasti sloučit?  

     Jedním z důvodů proč by se reklama mohla povaţovat za umění je to, ţe stále více 

firem k propagaci svých výrobků při tvorbě reklam spolupracuje s výtvarníky. Jako 

příklad mohu uvést jiţ zmíněnou Veroniku Bromovou či Jana Saudka, kteří se podíleli 

na reklamní kampani výrobce vodky ABSOLUT. Je samozřejmostí, ţe i na těchto 

reklamních snímcích se objevil materiál, s kterým pracují, tedy akty... 

                                                 
21

 zdroj: Zuska, V., aj. Umění, krása, šeredno. Karolinum. Praha 2003. ISBN 80-264-0540-6. S. 332 
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     Na druhou stranu stojí za zmínku to, ţe většina děl získala na umělecké hodnotě a 

uznání aţ za dlouhou dobu poté, co byla vytvořena.   A zde  je třeba se zamyslet nad 

tím,  jak dlouhou se těší oblibě ta či ona reklama, a zda někdy přeţila inzerovaný 

výrobek. Zdá se, ţe tato otázka zůstane ještě dlouho nezodpovězena a bude i nadále 

předmětem různých debat. 

      

 

2.1.3 Nahota v reklamě 

      

     Další skutečností, nad kterou se člověk můţe zamyslet, je ta, co vede tvůrce reklam 

k tomu, aby ústřední postavou reklamní plochy byla ţena-krásná, štíhlá, přitaţlivá a ve 

většině případů odhalená. A to i v případě reklamy na výrobky či sluţby určené ţenám. 

Jaká je strategie firem v boji s konkurencí? Spoléhají snad na to, ţe potencionální 

zákaznice bude chtít vypadat jak ta, co se na ně z plakátu usmívá? Nebo snad tvůrci 

reklam „sází“ na to, ţe v dnešní době rovných rolí jsou muţi ti, kdo obstarává nákupy a  

snaţí se zaujmout je?  

     Pohled na takovýto billboard určitě lahodí oku nejednomu muţi. Existují však i 

reklamy, které estetickou stránku postrádají. Naopak mají za úkol upoutat jiţ zmíněnou 

odporností (viz obr. č.  3). Námětem takovýchto reklam většinou bývá reakce na 

aktuální problém nebo situaci ve společnosti.   

      

      

2.1.4 Intimita a masová média 

     

     Intimita je pozoruhodný produkt společenského ţivota, který se neustále v průběhu 

historie mění nejen v kulturní oblasti, ale především v obecném postoji člověka či 

společnosti k intimitě samotné. To je ovlivněno jednak způsobem ţivota (kaţdodenní 

rituály), sexuálním pudem, ale také duchovním cítěním společnosti (morálka, mýty,…), 

vše v souvislosti s adaptační  schopností člověka podléhat vlivům prostředí. A právě 

umění (fotografie, film, literatura atd.) je médiem, které se intimitu pokouší zachytit v 

těchto aspektech.  
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     Ve středověku bylo pojetí intimity ovlivněno tím, ţe členové domácnosti spali 

pospolu v jedné místnosti, na jednom loţi. Co se týče nahoty, úkonů spojených s 

hygienou a vyměšováním či sexuálního ţivota, tyto nemohly být tabuizovány a lze je do 

oblasti intimity jen ztěţí zahrnout. Na druhou stranu formy netradičního sexuálního 

ţivota (cizoloţství, homosexualita,…) byly povaţovány za hřích a přísně trestány. Stud 

spojený s tělesností a sexualitou vznikl aţ na  přelomu středověku a novověku. Ke 

změně pojetí intimity dochází v průběhu 15. a 16. století. Jednou ze zásadních změn byl 

vznik samostatné loţnice v obydlí, která se na počátku novověku stala privátním 

prostorem domácnosti. V souvislosti s tím se nahota stává tabu a je spojována se 

sexualitou. „Tento proces lze sledovat také na výtvarném umění, kde nahota - počínaje 

renesancí - začala získávat nový význam: "Zušlechtěna estetickými normami se stala 

předmětem zájmu a uspokojením zjemnělé erotiky." Tabuizace nahoty vedla nejen k 

estetizaci lidského těla, k vytváření či znovuobjevování (starořeckého) ideálu krásného 

lidského těla, ale také k jeho erotizaci. V tomto kontextu mohlo dojít k liberalizaci a 

demokratizaci sexu, přinášející nové vzorce sexuálního chování a mohlo se zrodit 

novodobé, romantické pojetí lásky, jejímţ cílem je erotický a sexuální proţitek.“ 
22

  

         Novodobé pojetí intimity, spjaté s kategorií studu, mělo za následek, ţe jiţ v 

raném novověku začala být sexualita regulována a tabuizována. Z toho důvodu se vztah 

k sexualitě ve středověku jevil ve srovnání s novověkem jako otevřenější a svobodnější. 

V novověku byly naopak veřejné projevy pohlavního pudu pokládány za něco 

necivilizovaného a nekulturního. Současně však vznikaly dvě sféry sexuálního chování 

jedince-na jedné straně cudné legalizované manţelství, jehoţ smyslem bylo plození 

dětí, a na straně druhé hříšná erotika, zaloţená na mimomanţelských vztazích. Pro 

šlechtice se promiskuita stala společenskou hrou a zábavou, a byla tolerována u obou 

pohlaví. Niţší vrstvy si tento „luxus“ z ekonomických důvodů nemohly dovolit. Tento 

stav trval od rokoka, po celé 19. století a aţ do poloviny 20., i kdyţ bylo toto novodobé 

pojetí intimity narušeno příchodem masových médií-denním tiskem a fotografií, a také 

novými modernistickými a avantgardními směry. Koncept křesťanské intimity a 

mravnosti byl narušován společenskými skandály a soudními procesy vedenými proti 

                                                 
22

 zdroj: http://www.unesco-kromeriz.cz/sbornik2000/pavelka.htm online  
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jednotlivcům, a také negativním ohlasem většinové měšťanské společnosti proti 

chystaným změnám.  

     Ke změně této situace došlo na konci druhého tisíciletí s příchodem nových 

masových médií - videa, satelitní televize, internetu, mobilního telefonu atd., která 

porušila hranice intimity běţné společnosti a zliberalizovala pornografii a dala tak 

vzniknout novému průmyslovému odvětví distribuujícímu erotické zboţí. Postmoderní 

umění a masová média neponechala jednotlivci téměř ţádný prostor k intimitě. Ve 

virtuálním prostoru umění a masových médií je moţné vše – o všem mluvit, vše 

divákovi ukazovat.  

     Tento trend samozřejmě setrval aţ do současnosti. Nahota se stala součástí našeho 

ţivota a setkáváme se s ní na kaţdém kroku. Odhalená těla  nás zaplavují v reklamách, 

v bulvárním tisku a dokonce ani v módě uţ není co svlékat.  V této době  neomezených 

moţností je pro vychovatele (rodiče, ped. pracovníky, instruktory atd.) velice obtíţné 

uhlídat, s jakým erotickým materiálem děti (v tištěné či elektronické podobě) přicházejí 

do styku. 

     Smyslem následujícího výtvarného projektu bude přimět ţáky, aby nenahlíţeli na 

nahotu jen jako na prostředek k uspokojení svých potřeb, ale aby hledali uměleckou 

hodnotu daného díla a dokázali se zamyslet, co nám chtěl autor svým obrazem říci.  

Témata projektu budou: Nahota jako výraz odporu a  Oblečená reklama. 
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2.2 Výtvarný projekt 

2.2.1 Nahota jako vyjádření nesouhlasu 

 

                    

      

obraz č. 4 

Letušky (2005) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               "Máte kryté zadky? My jsme si to také myslely." 

 

     Za  cílovou skupinu jsem si vybral studenty středních škol a gymnázií, kde 

předpokládám zralost a názorovou vyspělost, a  taktéţ očekávám, ţe budou zadaný úkol 

schopni kreativně zvládnout (Pozn.: Při výběru témat je nutné postupovat tak, aby 

nedošlo k Ohroţování mravní výchovy mládeţe)
23

   

     Skupinka cca. 5 ţáků dostane za úkol vytvořit za pomoci výstřiţků z novin, časopisů 

atd. koláţ obsahující akt, jejíţ námětem bude vyjádření postoje k vybranému 

společenskému problému, situaci apod. Vítané je doplnění o text či slogan. Po splnění 

úkolu proběhne konfrontace, kdy skupina bude prezentovat svůj výtvor a myšlenku a 

zbytek třídy bude hodnotit. Poté bude prostor na debatu. Jako inspirace můţe ţákům 

                                                 
23

 § 217 zákona  č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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poslouţit přiloţená fotografie odhalených letušek ( viz obraz č. 3), protestujících za 

příspěvky na důchodové připojištění.  

     Cílem zadané práce je na jedné straně zamyšlení nad tím, jaká je síla nahoty, proč se 

člověk na sebe snaţí upoutat pozornost tím, ţe se svlékne, a na straně druhé rozvoj 

představivosti a kreativity.   

     Pouţitý materiál: tisk(noviny, časopisy), čtvrtky, nůţky, lepidlo, barevný papír. 

     Výtvarný problém by nastat neměl, neboť bulvární tisk je dostatečným zdrojem 

vhodných objektů. Je třeba ho jen vhodně zakomponovat do zvoleného problému. 

     Přidanou hodnotu spatřuji v tom, ţe se ţáci se tímto učí prezentovat svůj názor, 

přijmout kritiku a konfrontovat. Dalším přínosem je také schopnost pracovat v týmu.  

     Vazba na výtvarnou kulturu: seznámení ţáků s tvorbou jiţ  zmíněných umělců J. 

Štýrského a K. Teigeho, kteří se tvorbě koláţí obsahujících ţenské akty ve velké míře 

věnovali.  

 

 

 

2.2.2 Oblečená reklama 

 

     Na rozdíl od předchozího úkolu zde bude cílem nahradit odhalené tělo jiným 

vhodnějším a místným motivem. Úkol se bude skládat z několika částí: 

1) Ţáci vyrazí do ulic s fotoaparátem a jejich úkolem bude nafotit současnou 

reklamní produkci (billboardy, reklamní cedule, letáky apod.). 

2) Po návratu je s vyuţitím výpočetní techniky roztřídí dle témat (okruhů), jeţ 

inzerují. 

3) Poté si zvolí jedno téma a pokusí se vytvořit parafrázi nafocených reklam tak, 

aby z nich  byl odstraněn motiv odhaleného těla. 

Na závěr budou ţáci prezentovat své výtvory, současně představí originál, ze 

kterého vycházeli a provedou jeho rozbor. Zaměří se na to, jakou spojitost má 

reklamovaný výrobek a vyobrazený objekt. Vyjádří se, zda je jako běţného 

konzumenta tato reklama ovlivnila (pozitivně x negativně) a zda by  se na jejím 

základě rozhodli pro koupi reklamovaného výrobku či vyuţití reklamované sluţby.  
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Pouţitý  materiál a technika: digitální fotoaparát, počítač vybavený programem pro 

úpravu digitální fotografie, připojení na internet, tiskárna. 

Výtvarný problém by mohl nastat u úpravy fotografií - různý stupeň uţivatelské 

úrovně obsluhy programu pro úpravu. 

Přidanou hodnotu vidím v rozvoji fantazie a improvizace. Dále zdokonalení se 

v obsluze výpočetní techniky a programů.  

Vazba na výtvarnou kulturu: viz reklama a umění 

 

 

      

     Obě zadání obsahují jak klasické výtvarné techniky, tak moderní technologie a 

dávají moţnost vyniknout kreativitě, fantazii a improvizaci. 
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Závěr  
 

     Cílem této práce bylo poukázat na to, ţe zobrazování nahého těla k umění 

neodmyslitelně patří. Kaţdá doba se však na tomto oboru svým způsobem podepsala. 

Jako příklad  mohu uvést „předlistopadové“ roky, kdy totalitní reţim  umělcům 

pracujícím s aktem moc nepřál, a naopak příchod demokracie a s ní boom světa erotiky 

ovlivnil téměř všechny obory lidské činnosti. Asi jako většina muţů se i já rád podívám 

na ţenské tělo, ale poslední dobou se mi zdá, ţe jich je kolem nás aţ moc (zejména ve 

spojení s komercí), čímţ ztrácí  to své zvláštní kouzlo a jako by zevšednělo. Proto je  

třeba oddělit umění od erotiky, usilovat o opětovné zapojení intimity a nechat prostor 

vyniknout naší mysl... 
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příloha č. 1 – viz str. 9 

Venuše z jeskyně Hohle Fels (Německo). Věk – asi 35 tisíc let, materiál – mamutí kel.  

Dostupná z www: 

http://zena.centrum.cz/volnycas/kulturninovinky/2009/5/16/clanky/vedci-maji-nejstarsi-
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příloha č. 2 – viz str. 11 

Achnatonovy dcery (Ashmolean Museum, Oxford) 

Zdroj: PIJOAN, J. Dějiny umění/1. Ze španělského a francouz. vydání přel. Libuše 

Macková, Hana Stašková. Praha: Odeon, 1977. 09/3.01-520-77. S. 35 
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příloha č. 3 – viz str. 12 

Bohyně úrody Ištar 

Zdroj : PIJOAN, J. Dějiny umění/1. Ze španělského a francouz. vydání přel. Libuše 

Macková, Hana Stašková. Praha: Odeon, 1977. 09/3.01-520-77. S. 195 
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příloha č. 5 – viz str. 12 

Huastecký jinoch 

Zdroj: PIJOAN, J. Dějiny umění/1. Ze španělského a francouz. vydání přel. Libuše 

Macková, Hana Stašková. Praha: Odeon, 1977. 09/3.01-520-77. S.271 
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Kúros z Mélu a Kúros ze Súnia (Národní muzeum v Athénách) 

Dostupná z WWW: http://www.gymi.cz/kanon/recko/img00010.htm 
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příloha č. 7 – viz str. 13 

Práxitelés: Afrodíta 

Dostupná z WWW: http://stavitele-katedral.cz/modelky-slavnych-umelcu-fryne-a-

sochar-praxiteles/ 
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Oscar Gustave Rejlander: „Dvě cesty ţivota“ (1857) 
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příloha č. 10  – viz str. 20 

František Drtikol, Bez názvu, asi 1929 

Zdroj: Birgus V.  Mlčoch J.:Akt v české fotografii. Kant, Praha 2001. ISBN80-86217-

35-3. Obr. 49 
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příloha č. 11  – viz str. 20 

Karel Teige, Koláţ č. 293, 1944 

Zdroj: Birgus V.  Mlčoch J.:Akt v české fotografii. Kant, Praha 2001. ISBN80-86217-

35-3. Obr. 68 

 
 

 

příloha č. 12  – viz str. 21 

Josef Ehm, Imaginární prostor, 1940 

Zdroj: Birgus V.  Mlčoch J.:Akt v české fotografii. Kant, Praha 2001. ISBN80-86217-

35-3. Obr. 83 
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Clifford Seidling, Muţský akt s papírovou vlašťovkou, 1975 

Zdroj: Birgus V.  Mlčoch J.:Akt v české fotografii. Kant, Praha 2001. ISBN80-86217-

35-3. Obr. 115 
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45 
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Veronika Bromová, Vlastní performance s lepící páskou, 1998 

Zdroj: Birgus V.  Mlčoch J.:Akt v české fotografii. Kant, Praha 2001. ISBN80-86217-

35-3. Obr. 14 
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