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Přílohy
Příloha č. 1: Hloubkový rozhovor s výtvarným ředitelem časopisu Týden Janem
Vyhnánkem (přepis rozhovoru)
Jak vypadá proces tvorby titulní strany v Týdnu?
Zadání bylo vždycky kolektivní záležitostí. Samozřejmě jde vždy o to jakého druhu ta
informace je, jak je relevantní a jaký má komerční potenciál. To znamená, jestli se bude
prodávat nebo nebude prodávat. Týden byl časopis, který byl závislý na přímém prodeji, takže
tam prodejnost hrála významnou roli. Čili určitě to byla záležitost širšího vedení, jako
šéfredaktor, jednotliví editoři a redaktoři, kteří zpracovávali to téma a tak dále. Nejdřív se
rozhodlo, co bude na titulce, jaké bude sdělení. A potom se vymýšlel vizuál.
Kdo pak na montážích pracoval?
To už jsem dělal jenom já, protože tam prostě struktura grafického oddělení byla taková. Čili
zase tolik nás tam nebylo, aby to byla nějaká kolektivní záležitost, takže tyhle věci jsem dělal
jenom já. Ale grafiků tam bylo samozřejmě víc a když jsem tam nebyl, tak to samozřejmě dělal
někdo jiný, ale jinak jsem to většinou dělal sám.
Spolupracoval jste nějakým způsobem s autorem článku k danému tématu?
Ano i ne. Já mám pocit, že spíš ne, protože často se stávalo, že to jak byla montáž zpracovaná
úplně neodpovídalo tomu článku. Rozhodně to byla komerční záležitost v tom smyslu, že to
muselo být prodejné. Nechci aby vznikla představa, že to vůbec nemělo spolu nic společného,
ale tam spíš šlo o nápad a o způsob, kterým to bylo zpracované.
Když vy jste do týdne přišel, tak už redakce s fotomontážemi pracovala...
Ano i ne. Samozřejmě že v té době už technologie byla na poměrně slušné úrovni, nebo
relativně slušné úrovni, takže nějaké snahy určitě proběhly, ale koncept to nikdy nebyl. Do té
doby se tím ještě nahrazoval nedostatek obrazového materiálu, který by se dal použít na

titulní stranu. Teprve potom jsme se nějak dohodli se šéfredaktorem Balšínkem, že to
zavedeme jako koncept. Totéž co udělal vlastně Reflex před dvěma lety.
Proč se k fotomontážím na titulní straně v Týdnu přešlo?
Ono je to asi tak, že vždy když tvoříte nějakou titulní stranu, tak máte k dispozici pouze
omezené množství fotografií nebo vizuálního materiálu. A ve většině případů není dobrý. Na
druhou stranu ještě montáž, stejně tak jako ilustrace, má výhodu v tom, že si v ní můžete,
pokud ji nějakým způsobem přiznáte, dovolit spoustu věcí, kterými můžete říct daleko víc než
pouhou fotografií. Takže ilustrace a montáž, což je vlastně jedno a to samé, má těch možností
víc, protože fantazie je bezbřehá. A to byl ten nejhlavnější důvod.
Podle čeho se určovalo, zda bude na obálce fotografie nebo fotomontáž?
Tam šlo především o to, co mělo být sdělením. Protože dělat nějakou samoúčelnou
fotomontáž, to také není úplne v pořádku. Čili pokud to daná situace vyžadovala, tak jsme tu
montáž upřednostnili, protože jsme chtěli, aby to byl náš pocit. Ale nebylo to nikdy
podmínkou, takže pokud by tam měla být nějaká dobrá fotografie, tak bychom ji použili.
Existovala v rámci redakce nějaká etická pravidla pro tvorbu fotomontáže? Narazili jste
na něco, kam už jste nechtěli jít?
Samozřejmě, že narazili. To se ale velice těžko popisuje, protože každý má tu hranici někde
úplně jinde, nebo každý na to nazírá úplně jiným způsobem. Takže spíš to bylo věcí nějakého
obecného konsensu a pak samozřejmě do toho mohl sáhnout vydavatel, popřípadě
šéfredaktor. Respektive, šéfredaktor to vždycky schvaloval, takže to byla nějaká exekutivní
autorita, která mohla vždycky říct: "Tak tohle ne." Nemohli jsme si dělat úplně, co jsme chtěli.
A nad ním byl samozřejmě vydavatel. Samozřejmě že šéfredaktor má zodpovědnost za ten
časopis a vydavatel zase za ty peníze.
Samozřejmě že byly obálky, které nám smetli ze stolu a řekli nám, že tohle nejde.
Vzpomenete si na nějakou konkrétní?
Ne, ale byly takové.

Existuje v redakci Týdne nějaký etický kodex týkající se digitální úpravy fotografií?
Co se týče fotomontáže, tak pokud to není tuhá realita, jako že tvrdíte, že toto je pravda a je to
z toho zjevné, tak existují jen ta pravidla co má člověk v sobě sám. Pak je ale něco jiného,
když tvrdíte, že toto je skutečná realita, tam už je to trochu problém. Neříkám, že se to nedělá,
dělá se to taky. Je spousta fotografií, když se podíváte na World Press Photo, tak většina těch
fotografií je upravená. Někdy je to co tam překáží vyretušované, někdy je upravená
barva...Ale nebere se to tak, protože ta vlastní skutečnost není porušená.
U těch fotomontáží, jako třeba na titulkách Týdne, je to ale jinak. Když to přiznáte a přidáte k
tomu nějakou nadsázku a je to zjevné, tak z mého pohledu, tam není žádný problém.
Pokud byl případ, že nebylo zjevné, že šlo o fotomontáž, dali jste to čtenáři nějak najevo,
že na titulní straně není fotografie reality, ale právě fotomontáž?
Ano i ne. V některých případech jistě, a v některých případech, kdy se jednalo jen o velmi
drobné zásahy do toho obrazu, tak asi ne. Na druhou stranu, ve většině případů, tam byly
fotografie našich fotografů. A naši fotografové, už z podstaty věci než odevzdali tu fotografii,
tak do ní nějakým způsobem digitálně zasáhli, to dělá hodně fotografů. Takže kdybychom to
měli brát jako úplně absurdně, tak už v tento okamžik to byla nějaká fotomontáž. To je velmi
tenká hranice a tenký led, kde ještě to je a kdy to už není fotomontáž.
Máte to nějak sám pro sebe definované, co je a není fotomontáž?
Nemám.
Co jste využíval za materiály při tvorbě montáží?
Fotografie našich fotografů, ale i agenturní fotografie. Některé věci byly složené třeba z
deseti, patnácti různých fotografií. Když pak něco potřebujete, tak si koupíte fotku. Třeba
potřebujete strom, tak si koupíte strom a dáte ho tam.
Co je zajímavá část celé téhle věci, je otázka nejen toho, co z toho vzniká a jak tím posouváte
realitu, ale i otázka autorských práv na jednotlivé části toho díla. Protože samozřejmě
používáte hromadu zdrojů a každý z nich je zatížen vlastním autorským právem a pořád je to

nějaké dílo, i když je prodávané přes agenturu. Ale tohle ještě nikdo nijak nevyřešil a jsou na
to dost rozdílné názory a my jsme za to byli hodně tepaní různými kolegy.
Za co konkrétně?
Třeba za to, že jsme použili část agenturní fotografie a nebylo to řečeno.
Při procházení titulních stran Týdne, jsem si všimla, že některé fotomontáže jsou
použity ne jako karikatura, ale místo ilustračních fotografií. Například tam byly dvě
ženy hádající se přes živý plot. Jaký je důvod užití fotomontáže v tomto případě?
To jste si vybrala, ne zrovna plodné období, protože tam docházelo ke tříbení názorů, co to
může být a co to být nemůže. Nebo respektive, kudy půjde celý

časopis, jaká bude

zpracovávat témata a jak se bude profilovat na trhu. Čili z vizuálního hlediska to nebylo
zrovna nejšťastnější. Spíše se akcentovala témat, která byla blíž k life-stylu než k čemukoliv
jinému.
Ale k té vaší otázce, tady třeba u téhle konkrétní obálky, ta vznikla velmi rychle, bylo to v
časovém presu a v podstatě to bylo jen proto, že nebyla vhodná ilustrační fotografie. Kdyby
taková fotografie existovala, tak věřím, že by tam byla čistá fotografie, ne fotomontáž.
Co jste používal při tvorbě fotomontáží za program?
Používali jsme standardní programy Illustrator a Photoshop.
Kromě Týdnu a Reflexu, víte o nějakých českých nebo zahraničních médiích, která by
se fotomontáži na titulní straně systematicky věnovala?
Ono je to hrozně těžké vůbec říct co je to fotomontáž. Fotomontáž je vždycky práce s obrazem.
A práci s obrazem používají úplně všechna světová média. Do jaké hloubky, to už je věc jiná.
Takže u nás i v zahraničí je jich třeba 90 procent.
A když bychom pojmem fotomontáž mysleli zjevnou přiznanou fotomontáž s například
karikaturním záměrem?

Tak potom třeba časopis Time, nebo Stern a podobně. U nás v Týdnu to také prošlo nějakým
vývojem. Já jsem měl snahu to přenést i do takové malované ilustrace ale aby to pořád ještě
byla fotografie. Ne vždycky se to úplně podařilo. Myslím, že to používá spousta zahraničních
periodik, i když teď už se od toho tak trochu upouští. V Týdnu to mělo nějaký vývoj, něco se
tam stalo a teď už je to zase úplně jinak, i když teď to používají také, ale zase úplne jiným
způsobem. Stejně jako Reflex to také používá úplně jiným způsobem. Přestože je to to samé,
tak je to něco jiného.
Kolik času jste měl na tvoření jednotlivých montáží?
Moc ne, tak tři hodiny. Uzávěrka byla v pátek, třeba do dvou do rána jsme to museli poslat a
porada byla ve dvě hodiny odpoledne. Tam se dohadovalo přes co se to bude hrát a ve čtyři
hodiny jsme dostali zadání. Typicky se to dělalo mezi čtvrtou a osmou hodinou. Někdy se téma
profilovalo už během týdne, ale většinou ne. Tady je samozřejmě přímá úměra jako ve všech
oborech - čím víc času na to máte, tím kvalitnější můžete odevzdat výsledek. A upřímně
řečeno, mnohdy to na tom bylo vidět. Někdy to byla rychlá jehla, někdy to bylo úplně hloupé a
někdy to bylo dobré.
Příloha č. 2: Hloubkový rozhovor s tvůrcem fotomontáží časopisu Reflex Janem
Ignácem Říhou (přepis rozhovoru)
Jaký je proces vzniku titulní strany časopisu Reflex?
Především je všechno velmi rychlé. Já pracuji z domova, nejsem stálým členem redakce.
Většinou je na to zoufale málo času, protože je to týdeník. Buď je to tak, že nejužší vedení
redakce, to znamená většinou šéfredaktor s editorem, vymyslí téma, a buď k němu vymyslí i
koncept a ten mi zavolají a zadají, anebo mi dají pouze téma. Jako teď třeba nedávno mi
zavolali a řekli: "Máš téma Nora Mojsejová a máš na to čtyři dny." Někdy už mají dopředu
vymyšlený titulek, který k tomu bude, což je pro člověka inspirativnější, ale někdy s titulkem
čekají, až jak bude vypadat fotomontáž. Je to hodně individuální.

Kdo rozhoduje o tom co na titulce bude?
Já si myslím že v Reflexu je to šéfredaktor, kdo má poslední slovo. Samozřejmě se radí se
svými zástupci, ale poslední slovo má on.

Spolupracujete při tvorbě fotomontáže s autorem článku, který se k ní váže?
Většinou je to tak, že mi pošlou alespoň předběžný text, o čem téma bude. Po emailu nebo po
telefonu mi sdělí hlavní linku, třeba - bude to o Karlu Gottovi, kterému bude sedmdesát.
Jak by se dala charakterizovat témata, na kterých nejčastěji pracujete?
Hlavním účelem není vyvolat kontroverzi, i když to tak někdy vypadá. Na druhou stranu ale
musí jít o téma, které je ve společnosti aktuální a kterým se nějakým způsobem ta společnost
zabývá. Cílem je ukázat na to, co se řeší ve společnosti. Ale cílem není prvoplánová
provokace. Třeba Rath si o to vyloženě řekl, Mojsejová taky a Paroubek si o to říkal celou
dobu.
Zajímavé je, že když jsem byl na poslední poradě se Šafrem a se Stonišem, tak mi říkali, že po
Novém roce šel prodej níž, protože se tam na titulce objevily zase politické věci. Vypadá to, že
lidé už jsou z politiky unavení, takže se hledají témata z jiného soudku, společenská témata.
Já jsem se domnívala, že je to přesně naopak, protože pokud vím, tak tak číslo, které
mělo na obálce Davida Ratha s hitlerovským knírkem, bylo nejprodávanějším číslem
Reflexu vůbec...
To je pravda, ale to bylo nejspíš náladou ve společnosti. Rathovi výroky všichni znali, všude
se o tom mluvilo a obecně byli všichni naladění proti Paroubkovi i proti Rathovi. A teď
najednou je tu nová vláda, která podniká nepopulární kroky a najednou ten veřejný nepřítel
číslo jedna není úplně přesně definovaný.
Pro mě bylo ještě zajímavé, když pozvali mě a fotografa Romana Černého na průzkum, který
si Reflex nechal zaplatit. Různým lidem ukazovali obálky Reflexu a byly tam například fotky z
války od Šibíka, pak tam byla montáž, pak nějaká jiná fotka a podobně. Lidé měli na hlavách
kamerky, které snímali na co se ti čtenáři zaměřují a z toho pak vyšla pravidla, jak by měla ta
obálka vypadat - že by měl na ní být jasný oční kontakt, neměla by být příliš tmavá a podobně.
Jaké konkrétní zadání jste měl při tvorbě obálky s Davidem Rathem jako Hitlerem?

To byla práce kterou já jsem v Reflexu začínal a měl jsem schůzku s šéfredaktorem Reflexu,
kde jsem mu ukazoval svou volnou tvorbu a on říkal: "Tak mám pro vás první úkol, zadání je
David Rath, máte na to pět dní." A to bylo všechno. Já jsem hned říkal, že bych Ratha udělal
jako Hitlera, ale pak jsme od toho upustili a vytvořil jsem ho s maskou Hanibala. Tahle
montáž pak nakonec vyšla až asi o půl roku později v létě. A tohle jsem v té době ukazoval
Šafrovi, který říkal, že mu to přijde trochu moc, takže to neuveřejnili. Pak jsem pro Reflex
udělal stylizaci Davida Černého jako miminka a to vydali. A poté začal mluvit Rath v televizi
a pak už to bylo.
Podle čeho se rozhoduje zda bude na obálce fotografie nebo fotomontáž?
To já nevím. Pro mě to funguje tak, že buď dostanu zadání nebo ne.
Jaké vidíte výhody a nevýhody použití fotomontáže oproti fotografii?
Nevýhod to má samozřejmě spoustu. Výhoda je tam, že Paroubka asi těžko přitáhne někdo do
fotoateliéru a přinutí ho aby se třeba svlékl a lehl si nahý na zem. Tohle ta fotomontáž třeba
dovolí, ale já se pořád nejvíc potýkám s hledáním formy. Jestli to má být úplně super
realistické, nebo jestli se to má záměrně přehnat, aby bylo na první pohled vidět že to není
pravda. Protože stejně všichni vědí, že je to montáž.
Velkou nevýhodou fotomontáže jsou fotky samotné. Mnohdy je to tak, že se jedná o člověka,
který má třeba tři existující fotky potažmo ty co jsou dostupné v agenturách, a všechny tři jsou
špatné. S tím se potom pracuje těžko.
Pokud se snažíte udělat montáž tak, aby vypadala co nejvíc reálně, dáte čtenáři nějak
najevo, že jde o montáž?
Já osobně se snažím, aby z té tvorby bylo pochopitelné, že je to „fake“. Řeším to třeba
barevností nebo nějakým detailem, který je úplně nesmyslný, a díky kterému člověku dojde, že
tohle přece není pravda.
Setkal jste se někdy s tím, že by někdo nepochopil, že se jedná o montáž?

Teď aktuálně, když jsem dělal fotomontáž s Norou Mojsejovou, protože ona si našla moje
telefonní číslo a začal telefonický teror. Já jsem si vzal po půl roce pět dní volna, odjeli jsme
na hory do Orlických hor, vyštrachali jsme se na chalupu a mně zazvonil telefon a Nora
Mojsejová mi začala nadávat, ale tak hrozně, že jsem v životě neslyšel tolik sprostých slov. A
ještě k tomu přidala: "A nemysli si, že si tě tam v těch Orlickejch horách nenajdu!" A v ten
moment se mi udělalo nevolno.
A díky tomu, že se to pak trochu víc řešilo, tak jsem se dostal na diskusní fóra, kde lidé řešili,
jestli se opravdu nechala svléknout nebo nenechala. Tak v tu chvíli jsem si říkal, proboha co
blbnete, vždyť je to nesmysl, to by přece nikdo neudělal.
Existují v Reflexu nějaká interní pravidla, kam už byste s fotomontáží nemohl zajít?
Pravidla v podstatě nejsou. Je to tak, že se něco udělá a pak se řeší, jestli je to příliš nebo ne.
Já tu práci doma udělám, pošlu to a čekám na odezvu z redakce.
A existuje v Reflexu nějaký etický kodex týkající se digitální úpravy fotografií obecně?
Tohle já nevím, ale já osobně jsem v tomhle trochu anarchista. Podle mě jde o to, co je člověk
osobně schopný udělat a kam jít. Podle mě má každý nějaké vnitřní zábrany a určité věci by
prostě neudělal nebo by ani nebyl schopný to téma zpracovávat. Třeba když ty fašisti hodili
zápalnou láhev Romům do toho baráku, tak samozřejmě Šafr měl editorial na tohle téma a já
jsem najednou nebyl vůbec schopný se k tomu nějak postavit. Já jsem si představoval tu
holčičku a najednou mně to přišlo hrozné. To samé je kdyby mi někdo teď řekl, že mám
zpracovat Aničku nebo něco podobného.
Už jste říkal, že je často problém s materiály pro montáže. Jaké materiály vy používáte?
To co já nejsem schopný získat z vlastních zdrojů, si nechám poslat z agentury. Ať už to jsou
fotky politiků nebo něco co se opravdu těžko hledá. Jak už jsem říkal, ideální by byla
spolupráce mě a nějakého fotografa z Reflexu, protože to by ty věci vypadaly zase úplně jinak.
A proč ta spolupráce nefunguje?

O to se pokusili jednou, když chtěli udělat fotografii Václava Klause jak odjíždí z hradu v
trabantu. Sehnali krásný trabant, který dovezli před Pražský hrad, byl tam fotograf, já jsem
tam přijel a my jsme zjistili, že ať se to vyfotí, jak se to vyfotí, tak tam bude krásný trabant,
krásný hrad, ale Klaus tam bude prakticky nepoznatelný. Takže to vlastně vyšumělo.
Některé věci, jako ruce, nohy nebo tělo si vyfotím doma sám. A když už je opravdu nejhůř,
když jsme třeba dělali montáž s Jiřím X. Doležalem a jeho ženou, tak mi je v Reflexu vyfotili,
protože jsem je opravdu potřeboval v konkrétní poloze.
Nehraje v té spolupráci roli i to, že fotografové neradi propůjčují své snímky pro další
úpravy?
Určitě je to tak a já se jim vůbec nedivím. Já bych za to taky řezal ruce, když mi někdo dělá
něco s montáží, jako to třeba grafici někdy dělají. Oni totiž pracují v programu InDesign, což
je úplně něco jiného než Photoshop, který je velice detailní.
Řešíte nějak autorství jednotlivých částí montáže?
To je hodně složité. Většinou je to tak, že ty části, které já si nakoupím, když jde třeba jen o
sako nebo figuru, tak tam prakticky není co řešit. Já si koupím fotku chlapa a ořežu ji tak, že
mi z ní zůstane jen to sako a u montáže se pak uvede třeba Říha/ČTK nebo Říha/Profimedia.
Většinou je to ale tak skombinované dohromady, že už se to ani nepozná co tam je vyfocené.
Co používáte při tvoření za program?
Primárně Photoshop.
Sledujete fotomontáže v jiných médiích?
Určitě ano. Koukám se na titulky Týdne, protože ten taky fotomontáž dělá, ale tam se koukám
spíš na technickou stránku. Jinak projíždím web a koukám se do různých kreativních studií,
jak pracují. Teď jsem třeba zjistil, že v Portugalsku mají něco čemu se říká Photoshop Battle
a každý rok se tam utkají lidé z celého světa, napíchnutí na velký monitor. Sledují je diváci,
jak oni osm hodin něco vyrábí. Podobné věci sleduji, protože ten program má pořád spoustu
triků o kterých nevím a takhle se učím nové věci.

Co si myslíte o tom, že je na titulkách Reflexu v současné době víc fotomontáží než
fotografií?
Já si myslím, že to není úplně dobře. Já mám fotky hrozně rád a ačkoliv jsem rád, že mám
díky fotomontáži v Reflexu práci, tak se bojím toho, aby se toho lidi nepřesytili.
Z mého hlediska je totiž titulní strana unikátně velký prostor pro autorskou fotografii s
rozsáhlým publikem a když se vez,e v úvahu jak kvalitní fotoredakci Reflex má, jestli
není škoda, že jich tam moc nevychází.
No právě, mně to někdy přijde až zbytečné, abych něco dělal já, když by se to dalo pokrýt
fotografií. Já bych sice neměl práci, ale vím, že by to určitě bylo osvěžení a v některých
případech by to bylo lepší.
Proč si myslíte, že to tak je? Hraje roli prodej?
Já si nejsem jistý, ale myslím si, že prodej úplně velkou roli nehraje, protože i ta fotomontáž je
z tohoto hlediska někdy dobrá a někdy ne. Jestli montáž víc prodává nebo ne, to nedokážu
říct.

Příloha č 3: Soubor titulních stran časopisu Týden v období 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009
(obrázky)
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Příloha č. 4: Soubor titulních stran časopisu Reflex v období 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009
(obrázky)
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Příloha č. 5: Vizuální materiály na titulních stranách časopisu Týden (graf)

Vizuální materiály na titulních stranách
časopisu Týden
6

Fotografie
Fotomontáže

20

Příloha č. 6: Vizuální materiály na titulních stranách časopisu Reflex (graf)

Vizuální materiály na titulních stranách
časopisu Reflex
11
15

Fotografie
Fotomontáže

Příloha č. 7: Fotomontáže v časopisu Týden podle tématu (graf)

Fotomontáže v časopisu Týden podle tématu

4
1

Politické osobnosti
Veřejně známé osoby
Společenská témata

15

Příloha č. 8: Fotomontáže v časopisu Reflex podle tématu (graf)

Fotomontáže v časopisu Reflex podle tématu

4

4
Politické osobnosti
Veřejně známé osoby
Společenská témata

3

Příloha č. 9: Fotomontáže v časopisu Týden podle jejich vazby k rubrikám (graf)

Fotomontáže v časopisu Týden podle jejich
vazby k rubrikám
1

1

2

Kauza

8

Téma
Události
Rozhovor
Reportáž

5

Příloha č. 10: Fotomontáže v časopisu Reflex podle jejich vazby k rubrikám (graf)

Fotomontáže v časopisu Reflex podle jejich
vazby k rubrikám
1
5

Téma Reflexu
Aktuálně
Fenomén

5

