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Abstrakt 

Bakalářská diplomová práce „Současná sportovní fotografie v českém denním tisku“ se 

zabývá současnou podobou sportovní fotografie na stránkách specializovaného 

sportovního deníku Sport a ve sportovní části nejčtenějšího českého seriózního deníku 

Mladá fronta dnes. Práce se ve své úvodní části nejprve obecně věnuje samotnému žánru 

sportovní fotografie, jejími podobami, technikami tvorby, technikou používanou při tvorbě 

sportovní fotografie a historií žánru na našem území. V praktické části bylo cílem 

zanalyzovat, jak v současnosti vypadá sportovní fotografie v českém denním tisku 

a s jakými podobami sportovní fotografie se dnes můžeme v českém tisku setkat. Metodou 

práce byla obrazová analýza a rozhovory s významnými českými fotografy, kteří se věnují 

sportovní fotografii. 

Abstract 

Bachelor’s thesis ‘Current sports photography in Czech daily newspapers’ focuses on 

current sports photography at specialised daily newspaper Sport‘s pages and sports 

section of Mladá fronta dnes. First of all the thesis presents genre of sports photography, 

its forms, creative process, used equipment and short history of sports photography in our 

area. In practical part of the thesis the aim was to analyse how the sports photography 

looks in current Czech daily newspapers. Used method was visual analysis. One part of this 

thesis comprises of interviews with great Czech photographers who are involved in sports 

photography. 
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem si vybral na základě osobního zájmu o sportovní 

fotografii. Zhruba čtyři roky se aktivně věnuji práci v Deníku, se kterým spolupracuji jako 

fotograf převážně sportovních událostí na území Moravskoslezského kraje. Mám tak 

k tématu práce poměrně blízko, protože většinu víkendů trávím právě na fotbalových 

hřištích, zimních stadiónech, ve sportovních halách nebo na kurtech. 

V současném českém denním tisku zaujímá sportovní zpravodajství 

nezanedbatelnou část. Všechny hlavní české deníky (Mladá fronta dnes, Blesk, regionální 

Deníky, Právo, Lidové noviny a Hospodářské noviny) věnují každodenně více či méně 

prostoru sportu. Specializovaným deníkem je Sport, který šest dní v týdnu informuje 

o novinkách ve světě sportu, v neděli vychází jeho variace Nedělní sport. S tím je spojena 

obrazová část zpravodajství, která zaujímá významný, u deníku Sport dominantní, prostor. 

Sportovní fotografie je rovněž nedílnou součástí soutěží novinářské fotografie, včetně 

českého Czech Press Phota nebo zahraničních soutěží World Press Photo a Best of 

Photojournalism. 

V úvodních kapitolách na základě odborné literatury a rozhovorů se sportovními 

fotoreportéry přiblížím, co to sportovní fotografie je, jakou může mít podobu a do jakých 

podžánrů se může dělit. Podívám se rovněž na soutěže novinářské fotografie, ve kterých 

bývá jednou z hodnocených kategorií i sportovní fotografie. 

 V další části přiblížím práci sportovního fotografa v dnešní době. Představím, jaká 

technika je nezbytná pro jeho práci a jaké jsou různé možnosti zachycení pohybu. Věnuji 

se také novým trendům a podobám sportovní fotografie, které se objevily především 

v posledních letech v souvislosti s technickým vývojem fotografické techniky. Ta je právě 

sportovním odvětvím značně ovlivněna. 

Teoretickou část završím krátkým historickým exkurzem do sféry sportovní 

fotografie na našem území od druhé poloviny devatenáctého století po současnost. 

Představeni jsou nejstarší tvůrci z dob, kdy ještě médium fotografie nebylo schopné 

zachytit opravdový pohyb, následují počátky akční sportovní fotografie a mohutný rozvoj 

žánru po druhé světové válce. Připomenu úspěchy československé sportovní fotografie 

v mezinárodním kontextu, včetně největšího úspěchu české fotografie na World Press 

Photu. Kapitola je završena pohledem na současné české fotografy sportu. 
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V praktické části se bakalářská práce zaměřuje na obrazovou analýzu fotografií ve 

sportovní příloze nejčtenějšího českého deníku Mladá fronta dnes a v jediném českém 

specializovaném deníku Sport. Na základě vzorku z letošního března jsem analyzoval, 

jakými fotografiemi je v současnosti v těchto dvou denících reprezentován sport. Nejprve 

jsem provedl kvantitativní analýzu všech fotografií ve sledovaném období, které jsem 

spočítal podle několika proměnných. V druhé části výzkumu jsem analyzoval po deseti 

vybraných otištěných fotografiích z obou deníků, které byly náhodně vybrány z množiny 

původních snímků. 

K rozhovorům jsem se rozhodl oslovit tři výrazné osobnosti sportovní fotografie 

v České republice. První byl Jiří Koliš, který začínal v časopisu Stadión, odkud 

v devadesátých letech přešel na volnou nohu. Z agenturní oblasti jsem zvolil fotoreportéra 

České tiskové agentury Michala Doležala, který má bohaté zkušenosti z různých 

mistrovství světa a olympijských her. Posledním zpovídaným byl fotograf a vedoucí 

fotografického oddělení Mladé fronty dnes Michal Růžička, který po revoluci začal 

pracovat v MFD, ale už předtím měl praxi ve sportovní fotografii během spolupráce 

s různými médii. 
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1 Sportovní fotografie 

Žánr sportovní fotografie není snadné přesně definovat. V největší míře podobnosti 

i kvantity produkce má nejblíže k reportážní fotografii, nicméně podobně tak jak je široké 

spektrum sportu, je široké i žánrové vymezení sportovní fotografie. Obecně sportovní 

fotografie zachycuje sport ve všech jeho podobách.  

V denním tisku se nejčastěji setkáváme s akční sportovní fotografií. Čili zde jde 

především o bressonovské reportážní zachycení rozhodujícího okamžiku1 – v případě 

sportu tedy mluvíme o vrcholném momentu sportovního klání. V denním tisku se dnes 

často setkáme i s emotivní sportovní fotografií, feature sportovní fotografií nebo 

s reportážními portréty. 

V magazínové produkci je podoba sportovní fotografie širší. Podle specializace 

periodika se zde kromě výše zmíněných objevují i fotografické série a stylizované portréty. 

Ve společenských časopisech, jako je v Česku třeba Reflex, nebo v magazínových 

suplementech se objevují také snímky z prostředí neprofesionálního sportu2. 

Kenneth Kobré přirovnává sportovní fotografii k perexu článku o konkrétním 

utkání: „Čelo článku obvykle obsahuje jména soupeřů, klíčových hráčů a výsledek souboje. 

Popisuje také významné momenty hry – zlom v zápase, vítězný gól, hvězdu zápasu nebo 

zranění klíčového hráče. Stejně tak sportovní fotografové sledují hru, aby jejich snímky 

doplňovaly perex článku.“3  

Rozmanitost sportovní fotografie lze ilustrovat i na soutěžích novinářské fotografie, 

ve kterých sportovní fotografie soutěží ve speciálních kategoriích. Například v české 

soutěži novinářské fotografie Czech Press Photo získal v roce 2010 první místo v kategorii 

sport Jan Cága se sérií portrétů handicapovaných plavců, naproti tomu o rok později vítězí 

série tří čistě reportážních snímků kuriózního gólu finského reprezentanta Mikaela 

                                                             
1 LARDINOIS, Brigitte. Magnum. First edition. London: Thames & Hudson, 2009. 568 s. ISBN 978-0-
500-28830-6. Henry Cartier-Bresson, s. 96-103 
2 Například fotograf Reflexu Jan Šibík dokumentoval v roce 2011 maďarský vesnický sportovní 
oddíl (viz http://www.sibik.cz/reportaze/Vesnicky%20sportovni%20oddil/index.html), Šibík také 
v roce 2004 fotil indické zápasníky v hlíně, za sérii obdržel 3. cenu ve sportovní kategorii na World 
Press Photu (viz http://www.sibik.cz/reportaze/hlineni_muzi/index.html). Téma zpracovával 
i fotograf Lidových novin Michal Novotný (viz http://www.michalnovotny.com/wrestling-in-
india.html), za fotografie obdržel čestné uznání v soutěži Best of Photojournalism a vyhrál s nimi 
v roce 2003 sportovní sekci Czech Press Phota.  
3 KOBRÉ, Kenneth. Photojournalism: the professionals‘ approach. Sixth edition. Boston: Focal Press, 
2008. 504 s. ISBN 978-0-7506-8593-1. Chapter 6: Sports, Summarizing the game in one photo, s. 
99-100 
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Grandlunda z hokejového mistrovství světa od Michala Kamaryta z České tiskové 

kanceláře. 

 

Obrázek 1: Vítězná série sportovní kategorie CPP 2011 (Foto: ČTK – Michal Kamaryt, zdroj: Czech Press 
Photo) 

 

 

Obrázek 2: Z vítězné série sportovní kategorie CPP 2010 (Foto: Jan Cága, zdroj: Czech Press Photo) 

 

Ve World Press Photu se umísťují hlavně snímky, které vynikají i svými výtvarnými 

kvalitami. Letos se vítězem stala černobílá série fotografií zachycující pouliční bojový 

turnaj v Rusku, druhou cenu obdržela výtvarná série taktéž černobílých fotografie 

z plaveckého mistrovství světa v Šanghaji. 

 

Obrázek 3: Ze stříbrné série ve sportovní kategorii WPP 2012 (Foto: Adam Pretty, zdroj: World Press 
Photo) 

 

„V překvapivém kontrastu s Czech Press Photo je kategorie Sport. Zatímco v případě 

české sestry WPP je tato kategorie každoročně problematická a málokdy se mezi oceněnými 
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snímky objeví dílo spojující zpravodajskou a výtvarnou funkci do jednoho obrazu, World 

Press Photo je právě ve sportu mimořádně silné,“4 srovnává obě soutěže teoretik fotografie 

Petr Vilgus. 

Americká soutěž The Best of Photojournalism5 vyhlašuje vítěze v i rámci sportu 

v několika podkategoriích – Sportovní fotograf roku, Akční sportovní fotografie, Feature 

fotografie a Photostory. V letech, kdy probíhá olympiáda, je navíc vyhlášena i Olympijská 

akční fotografie a Olympijský feature. 

1.1 Kategorizace sportovní fotografie 

V anglosaské literatuře se objevuje hlavně dvojí dělení sportovní fotografie. První je akční 

sportovní fotografie, druhou kategorií je sportovní feature. Mimo tyto žánry sportovní 

tematika zasahuje i do ostatních žánrů. 

1.1.1 Akční sportovní fotografie 

Akční fotografie je nejčastěji se vyskytující typ sportovní fotografie v denním tisku. 

Zachycuje jeden konkrétní moment probíhajícího klání. V nejlepším případě by se mělo 

jednak o významný, rozhodující okamžik. U akční fotografie se ve velké míře jedná 

o podobné situace6, což je dáno i vyhrazeným místem pro fotografy.  Akční sportovní 

fotografie nacházejí uplatnění ve zpravodajství o konkrétním utkání nebo sportovní akci. 

Podle druhu sportu se jedná buď o vstřelení branky ve fotbale nebo v hokeji, souboj 

soupeřících hráčů nebo průběh cílovou páskou při bězích. Častými motivy jsou rovněž 

hlavičkové souboje ve fotbale, bitky mezi hráči ledního hokeje nebo radost či smutek 

hráčů. Kromě samotné akce dostávají velký prostor právě emočně zabarvené fotografie. 

„Dnes chcete emoce, radost, smutek, reakce, když se něco povede, žluté, červené karty. 

Zkrátka situace, kde pracují emoce, čtenáře to zajímá,“7 popisuje preferovaný typ fotografií 

v Mladé frontě dnes Michal Růžička. 

Vizuálně se u akční fotografie většinou jedná o snímky, které vznikají použitím 

dlouhého teleobjektivu, díky jehož úzkému úhlu záběru a malé hloubce ostrosti je 

redukováno pozadí, čímž se do popředí dostává zaostřený hlavní motiv. „Kdysi před dvaceti 

                                                             
4 VILGUS, Petr. Život na modré planetě. In Foto. 2012, roč. 1, č. 1, s. 80-85. ISSN 1805-3335. 
5 viz bop.nppa.org/ 
6 Příkladem mohou být fotografie Usaina Bolta z atletického mítinku Zlatá tretra (viz Obrázek 37: 
Usain Bolt na Zlaté tretře od Joea Klamara (AFP), Filipa Singera (EPA) a Jana Handrejcha (Právo) s. 
81) Joe Klamar z agentury AFP za snímek sprintera po doběhu obdržel Cenu Nikon v Czech Press 
Photu, jeho kolega Filip Singer z agentury EPA vytvořil takřka totožnou fotografii. Velmi podobná je 
i fotografie Jana Handrejcha z deníku Právo. 
7 viz rozhovor s Michalem Růžičkou, s. 78 
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lety jsme měli standardně nejdelší objektiv 300 mm, dneska je základem čtyřstovka,“ říká 

k otázce využití objektivů Michal Růžička. 

 

Obrázek 4: Ukázka akční sportovní fotografie (Foto: František Géla) 

 

Obrázek 5: Ukázka akční 
sportovní fotografie (Foto: 
František Géla) 

 

 „V současné produkci je velká poptávka právě po detailních záběrech, čehož může být 

docíleno i výřezy. K ořezávání nás nutí smysl zpravodajství. My musíme udělat ze stejného 

místa někdy širší, někdy užší záběr, musíme věcně zaznamenat hru. Když je to dál ode mě, tak 

říznu, když je situace širší, tak neřežu,“8 říká k fotografování sportu Michal Doležal z České 

tiskové kanceláře. 

V agenturní praxi jde o první snímky, které 

fotograf ze sportovní akce posílá. Michal Doležal říká: 

„První fotky odesílám do patnácti minut po začátku. 

Pokud v té době padne gól a mám jej zachycený, posílám 

snímek gólu, jinak alespoň radost.“ 

Podle Kennetha Kobrého dobrý fotograf 

nenechává9 fotografování ani po finálním hvizdu, 

protože výraz ve tvářích sportovců může mít lepší 

výpovědní hodnotu než samotný snímek akce. 

  

                                                             
8 viz rozhovor s Michalem Doležalem, s. 60 
9 KOBRÉ, Kenneth. Photojournalism: the professionals‘ approach. Sixth edition. Boston: Focal Press, 
2008. 504 s. ISBN 978-0-7506-8593-1. Chapter 6: Sports, Summarizing the game in one photo, s. 
99-100 

 

Obrázek 6: Emotivní fotografie 
(Foto: František Géla) 
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1.1.2 Sportovní feature 

Fred S. Parrish podotýká, že stejně důležitými, jako jsou akční fotografie, jsou i tzv. feature 

fotografie. U sportu tedy fotografie, které nezachycují samotnou hru, ale vše, co se děje 

okolo. Typicky se jedná o reakce trenérů nebo fanoušků10.   

„Tyto záběry přidávají příběhu lidskou tvář – ukazují emoce hráčů, trenérů, diváků. 

Přibližují další důležité momenty spojené se sportovním kláním.“11  

Oblíbenými záběry jsou fotografie ze zákulisí, případně snímky všeho, co přímo 

nesouvisí se hrou, ale mohou dobře posloužit k doplnění fotografických sérií nebo textů 

nesouvisejících přímo se sportovní hrou. 

 

Obrázek 7: Ukázka sportovní feature fotografie (Foto: František Géla) 

 

„U fotografie sportovní feature fotograf ignoruje rozhodující okamžik výhry ve 

prospěch zachycení atmosféry na sportovišti. Impresionistické snímky se tak spíše přenesou 

přes aktuálnost konkrétní akce a stanou se obecnou ukázkou toho či kterého sportu.“12 

                                                             
10 PARRISH, Fred S. Photojournalism: an introduction. Wadsworth Group: 2002. ISBN 0-314-04564-
3. Sports feature, s 201 
11 tamtéž 
12 KOBRÉ, Kenneth. Photojournalism: the professionals‘ approach. Sixth edition. Boston: Focal Press, 
2008. 504 s. ISBN 978-0-7506-8593-1. Chapter 6: Sports, Sports as features, s. 101-102 
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1.1.3 Portréty 

Kromě akčních a feature sportovních fotografií najdou v denním tisku využití i portréty 

sportovců. Jedná se většinou o nestylizované reportážní snímky sportovců v okamžicích, 

kdy nezasahují přímo do hry.  

V některých periodicích především časopisového charakteru se objevují 

i stylizované portréty sportovců nebo osob spjatých se sportem. Jejich podoba i provedení 

jsou různorodé, od vyfocení obyčejných záběrů, kdy sportovec pózuje fotografovi 

v prázdném hledišti stadiónu, po portréty, které na diváka působí i svým technickým 

provedením, včetně komplikovaného nasvícení. 

1.1.4 Sportovní série 

Sport a průběh sportovního utkání už ze své podstaty nabízí vyprávění příběhu v několika 

snímcích. U velkých významných sportovních akcí noviny otiskují fotostrany, na kterých je 

v několika fotografiích znázorněn průběh soutěže nebo cesta jednoho sportovce k medaili. 

V magazínové produkci a u společenských titulů dostávají občas prostor i dokumentárně 

laděné fotosérie vymykající se prostředí profesionálního sportu.  
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2 Technika fotografování sportu 

„Myslím, že ten kdo zvládne dobře sport, tak to má všech ostatních disciplínách usnadněné,“13 

říká fotograf Mladé fronty dnes Michal Růžička. Sportovní fotografie totiž klade na 

fotografa značné nároky. Aby byl schopen zachytit moment přesně podle svých představ, 

musí dokonale ovládat složitou techniku, kromě toho sportovní fotografie vyžaduje 

vysokou soustředěnost.14  

Přesto se v posledních dvaceti letech v souvislosti s nástupem výkonných 

zaostřovacích systémů a později digitální fotografie situace v mnohém zjednodušila. Na 

druhé straně se zvýšily požadavky na rychlost. 

Nejspecifičtější metodiku má akční sportovní fotografie. Využívá reportážní metody, 

avšak většinou s využitím specifické techniky. Nezbytností je jednooká digitální zrcadlovka 

a u takových fotografií je typické využití dlouhých teleobjektivů. 

„Když vyhrál Šebrle v Athénách, pustili nás fotografy na špatné místo. Šel jsem proto na 

opačnou stranu stadionu, abych fotil se světlem. Díky menšímu čipu a 600mm objektivu 

s konvertorem jsem vyfotil Šebrleho radost poté, co měl jisté vítězství, ohniskem asi 1350 

mm,“15 přibližuje Michal Doležal z ČTK. Jeho kolega Michal Růžička z Mladé fronty dnes 

dodává: „U sportu je dnes základem 400 mm F2.8, možný je i konvertor.“16 

V současnosti jsou všechny digitální zrcadlovky vybaveny systémy automatického 

zaostřování, přístroje v nejvyšších produktových řadách disponují špičkovými systémy 

s desítkami bodů, na které je přístroj schopný zaostřit. Kromě toho používají inteligentní 

programy zaostřování, které sledují fotografovaný objekt v hledáčku a průběžně na něj 

ostří i při jeho rychlém pohybu. Tím je dosaženo minimálního množství technicky 

nevyhovujících snímků. 

Digitální technika s takřka neomezenou paměťovou kapacitou vede i k používání 

metody fotografování sekvenčním snímáním, přičemž nejlepší snímek se vybere ze série 

několika snímků vyfotografovaných rychlostí až 14 snímků za sekundu17. „Člověk musí 

                                                             
13 viz rozhovor s Michalem Růžičkou, s. 77 
14 KOBRÉ, Kenneth. Photojournalism: the professionals‘ approach. Sixth edition. Boston: Focal Press, 
2008. 504 s. ISBN 978-0-7506-8593-1. Chapter 6: Sports, s. 98  
15 viz rozhovor s Michalem Doležalem, s. 60 
16 viz rozhovor s Michalem Růžičkou, s. 77 
17 Momentálně nejrychlejší sekvenční snímání 14 sn./s u jednookých zrcadlovek má Canon 1D X 



11 
 

 
 

vědět, kdy má spustit sérii, pak si u hokejové brány vyberu snímek, kde je puk na nejlepším 

místě,“18 přibližuje svůj postup Michal Doležal. 

2.1 Technické vybavení sportovních fotoreportérů 

Sportovní fotografie je v profesionální praxi náročná na technické vybavení. Základem jsou 

profesionální jednooké digitální zrcadlovky, dnes už prakticky jen dvou největších 

světových výrobců fotografické techniky Nikon a Canon. Ty bývají doplněny především 

teleobjektivy s velkými ohniskovými vzdálenostmi v řádech stovek milimetrů. 

„Obecně fotografovat sport znamená fotit Nikonem nebo Canonem. V dnešní době jsou 

tyto dvě značky naprosto dominantní. (…) Od roku 1994 do roku 2007 jsem nedokázal přejít 

na Canony, které tehdy byly pořád o krok napřed, od té doby je o krok vepředu Nikon 

a kupodivu Canon ho není schopný v něčem předskočit,“19 říká sportovní fotograf Jiří Koliš. 

Michal Doležal považuje za svůj základní objektiv při fotografování sportu pevný 

300mm Nikkor se světelností 2.8. „Ale musel bych k tomu mít dva, tři konvertory,“20 dodává. 

Michal Růžička u fotbalových klání nejčastěji kombinuje objektivy 400 a 600 mm. 

Také z důvodu těžké techniky je práce sportovního fotoreportéra je náročná 

i fyzicky. Fotografka Barbora Reichová ze Sportu hovoří o tom, co si bere na velkou 

sportovní akci: „Dva fotoaparáty Nikon D3, minimálně šest objektivů, z toho dva pevné 

teleobjektivy 300 mm F2.8 a 600 mm F4 a další příslušenství, přičemž váha toho vybavení 

činí zhruba 15 kg.“21  

Vliv sportovní fotografie na technický vývoj je zřetelný třeba v nabídce dvou 

dominantních hráčů na poli reportážní fotografické techniky Canon a Nikon. Jakmile se 

blíží významná sportovní akce, přicházejí výrobci s novými modely fotoaparátů 

v nejvyšších produktových řadách pro profesionály, případně nahrazují stávající nabídku 

objektivů o inovované kusy.  

„Objektivy jsou dvacet let stejné. Canon, který využíváme, má rychlý Ultrasonic 

autofokus už od konce osmdesátých let. Tím se úplně odlišil od ostatních. My jsme v roce 1994 

přešli z Nikonu na Canon (…). Dneska se to s digitalizací řekněme od roku 2000, během 

                                                             
18 viz rozhovor s Michalem Doležalem, s. 60 
19 viz rozhovor s Jiřím Kolišem, s. 67 
20 viz rozhovor s Michalem Doležalem, s. 60 
21 REICHOVÁ, Barbora. Připravte si prasátko. Sport. 6. 6. 2010, s. 12. ISSN 1213-8991 
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nějakých 12 let, neskutečně změnilo,“22 přibližuje největší změny posledních let Michal 

Růžička. 

Například v letošním roce před letními olympijskými hrami v Londýně představil 

Canon svůj model EOS 1D X23 a Nikon model D424. Podobně tomu bylo i v minulých letech 

– před zimními olympijskými hrami ve Vancouveru to byly modely Canon EOS 1D Mark IV 

a Nikon D3S a před pekingskou olympiádou Canon 1D Mark III a Nikon D3. 

2.2 Zachycení pohybu 

U akční sportovní fotografie je cílem zachycení pohybu, čehož se dá docílit kombinacemi 

různých technických parametrů. Mezi techniky zachycení pohybu patří především 

zmrazení pohybu, výtvarněji laděných fotografií se dá docílit zvýrazněním pohybujícího se 

objektu nebo tzv. zoom efektem. 

2.2.1 Zmrazení pohybu 

„Nejpomalejší čas, který používám, je 1/500 sekundy, ale při 1/1000 s je obraz ještě ostřejší,“ 

popisuje25 Eric Risberg z agentury AP, jakým způsobem zachycuje pohyb. 

Nejtypičtější technikou u akční sportovní fotografie je zmrazení pohybu docílené 

využitím krátkého expozičního času. Při této technice záleží výběr času na rychlosti 

fotografovaného objektu, vzdáleností mezi fotoaparátem a objektem, na ohniskové 

vzdálenosti použitého objektivu a na úhlu pohybu objektu vzhledem ke kameře.26 

Takto rychlý čas zajistí, že je fotografovaný motiv „zmražen“ ve své aktuální pozici. 

Zmrazení sekundárních prvků (například pot nebo voda u hlavičkového souboje ve 

fotbale, odskakující antuka při dopadech tenisového míčku nebo vodní tříšť 

u kajakářského slalomu) ve spojitosti s detailním záběrem ještě zesilují celkový dojem ze 

snímku. 

 

                                                             
22 viz rozhovor s Michalem Růžičkou, s. 77 
23 Canon EOS 1D X – rozlišení 18 Mpx, fullframový čip, citlivost ISO 50-204 800, 61 zaostřovacích 
bodů, RGB expoziční snímač, sériové snímání až 14 snímků za sekundu 
24 Nikon D4 – rozlišení 16,2 Mpx, fullframový čip, citlivost ISO 50-204 800, 51 zaostřovacích bodů, 
RGB expoziční snímač, sériové snímání až 11 snímků za sekundu 
25 KOBRÉ, Kenneth. Photojournalism: the professionals‘ approach. Sixth edition. Boston: Focal Press, 
2008. 504 s. ISBN 978-0-7506-8593-1. Chapter 6: Sports, Techniques of the sports shooter, 
Freezing action, s. 102-105 
26 KOBRÉ, Kenneth. Photojournalism: the professionals‘ approach. Sixth edition. Boston: Focal Press, 
2008. 504 s. ISBN 978-0-7506-8593-1. Chapter 6: Sports, Techniques of the sports shooter, s. 102-
109 
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Obrázek 8: Ukázka zmrazení pohybu 1/2000 s (Foto: František Géla) 

 

Problém u zmrazení pohybu může nastat při zachycení byť rozhodujícího, tak 

nesprávně zvoleného okamžiku. Například při fotografování běžících lidí je občas těžké 

trefit okamžik, kdy jsou vidět obě běžcovy nohy. V opačném případě vypadá snímek 

komicky. Dnešní fotoaparáty jsou ale schopné zachytit až 14 snímků za sekundu, což sice 

vede k nadprodukci snímků, ale dovoluje fotografovi vybrat nejlepší okamžik. 

Jiří Koliš právě v této souvislosti mluví o produkci nadnárodních agentur: „Nemyslím 

si, že je to špatně. Vyberou nejlepší fotku z pěti set snímků, ale mají ji. Dokonalou fotku.“27 

Dalším problémem techniky zmrazení je, že u některých fotografovaných objektů 

nemusí být zřejmé, že se pohybují. To se stává vesměs u automobilových závodů, kde 

dokonalé zmrazení a ostrost způsobují iluzi stání. Proto je dobré zvolit alespoň takový čas, 

při kterém jsou rozmazaná kola.28 

2.2.2 Zvýraznění pohybu 

Pohyb lze na fotografii zvýraznit použitím delšího expozičního času tak, aby byl na 

výsledném snímku zřetelný. Takového efektu se dá docílit dvěma technikami.  

                                                             
27 viz rozhovor s Jiřím Kolišem, s. 67 
28 KOZÁK, Martin. Velká kniha sportovní fotografie. Vydání první. Brno: Computer Press, 2010, 
208 s. ISBN 978-80-251-3247-0. Kapitola 3 – Ovládněte svůj fotoaparát. Hrátky s časem, s. 43 
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První možností je tzv. panning, do češtiny přeložitelný jako sledování nebo 

švenkování. Při této technice je nastaven tak dlouhý čas, při němž fotograf není schopný 

zmrazit pohyb objektu, ale je schopný bez výrazných výchylek udržet v hledáčku snímaný 

objekt. Sledováním pohybujícího se objektu je docíleno takového efektu, kdy je hlavní 

motiv ostrý, kdežto pozadí a zbytek snímků jsou rozmazané, což jednak dotváří iluzi 

pohybu a rovněž izoluje sledovaný motiv od okolí.29 

 

Obrázek 9: Ukázka panningu při 1/20 s (Foto: František Géla) 

 

Podle fotografa Formule 1 Jiřího Křenka30 je tato metoda velmi oblíbená v Japonsku, 

kdy jsou fotografie vozidel v převážné míře zachyceny v dynamické podobě 

s rozpohybovaným pozadím. 

Při použití je možné využít i výhody moderních stabilizátorů v objektivech, 

u kterých se dá nastavit funkce stabilizace pouze v jednom směru pohybu, díky čemuž je 

kompenzován třas rukou. 

Zvýraznění pohybu za pomocí delšího expozičního času lze docílit i opačnou 

metodou, při které je fotoaparát pevně fixován na jednom místě, zatímco hlavní motiv je 

                                                             
29 ZAKIA, Richard D. – PAGE, David A. Photographic composition. A visual guide. London: Focal 
Press, 2011. ISBN 978-0-240-81507-7. Section two - Capture, Movement, Panning, s. 129 
30 KOLIŠ, Jiří. Naučte se fotografovat sport kreativně. První vydání. Brno: Zoner press, 2009, 200 s. 
ISBN 978-807-4130-328. Jak (a čím) se fotí různé sporty dnes. s. 54 
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v pohybu a v případě dostačujícího kontrastu mezi objektem a pozadím vytváří 

rozmazanou skvrnu.31 

Technika se dá ještě doplnit o použití blesku. Podle nastavení se záblesk spustí buď 

na začátku, nebo na konci expozice, čímž je docíleno ostrého vykreslení počátku, 

(respektive konce) pohybu a jeho průběhu. 

 

 

Obrázek 10: Ukázka využití dlouhého času ke zvýraznění pohybu při 1/25 s (Foto: František Géla) 

 

Pohyb se dá rovněž zvýraznit využitím transfokátoru objektivu, kdy fotograf během 

expozice využije zoom. Tímto způsobem se dá i u zcela nehybného objektu vytvořit iluze 

pohybu. U motivu, který se pohybuje přímo k fotoaparátu, se při správném zoomování jeví 

hlavní objekt ostře, kdežto okolí je rozmazáno v souladu s pohybem. 

2.3 Nové trendy ve sportovní fotografii 

S technickým rozvojem ve fotografické oblasti a se silnější konkurencí na trhu se zvyšuje 

produkce netradičních podob sportovní fotografie. V posledních letech se tak v portfoliu 

                                                             
31 ZAKIA, Richard D. – PAGE, David A. Photographic composition. A visual guide. London: Focal Press, 
2011. ISBN 978-0-240-81507-7. Section two - Capture, Movement, Blur, s. 131-132 
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agentur nebo ve specializovaných magazínech objevily například fotografie umístěné na 

neobvyklých místech nebo vyfocené speciálními technikami. 

2.3.1 Remote kamery - fotografování na dálku 

Jedním z takových prostředků je používání dálkově ovládaných fotoaparátů umístěných na 

netradičních, během utkání často nedostupných nebo pro fotografa nebezpečných 

místech. Tato technika ve spojení s širokoúhlým objektivem dodává snímkům 

bezprostřednost a diváka vtahuje na hrací plochu. Klasickým umístěním jsou fotbalové 

a hokejové brány, plexisklo za basketbalovým košem nebo překážky u jezdeckého sportu. 

Světové agentury poskytují dálkově snímaným fotografiím ve svých servisech velký 

prostor, a to především při poskytování zpravodajství z významných akcí. Například na 

posledním mistrovství světa v atletice, které se konalo v srpnu 2011 v jihokorejském Tegu, 

používala agentura Thomson Reuters dvacet dálkově ovládaných kamer32. Ty byly 

umístěny od střechy stadionu po běžecký ovál, na němž zachycovaly každou z osmi 

běžeckých drah. 

 

Obrázek 11: Ukázka využití remote kamery (Foto: František Géla) 

 

                                                             
32 KOPCZYNSKI, Pawel. The IAAF 2011 World Championships in Daegu, South Korea – How we won 
the story [online]. c2011, poslední aktualizace 4. 11. 2011 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: < 
http://blogs.reuters.com/photographers-blog/2011/09/04/the-iaaf-2011-world-championhips-
in-daegu-south-korea/> 



17 
 

 
 

V ČTK sice disponují technikou schopnou fotit i odesílat snímky na dálku, ale kvůli 

časovému tlaku ji využívají spíše výjimečně. „Po zápase je hlavně důležité hodně rychle 

ukončit zpravodajství, dovydat, co je nutné – radosti, pláče – a v tom zmatku, co na stadionu 

vznikne, by to zařízení mohl někdo uloupit. Navíc to, že se člověk zvedne, běží pro fotoaparát 

a sebere jej, je ztráta času, daleko větší priorita je včasné dodání jasných fotek, výsledek 

z těchto fotoaparátů je nejistý,“33 říká fotoreportér Michal Doležal. 

Oproti tomu v Mladé frontě mají takto vytvořené fotografie místo: „Nejvíc se to 

využije na fotbale třeba za bránou nebo přímo v ní. Tam fotograf nemůže stát a někdy z toho 

vznikne opravdu dobrá fotka gólu, kterou by jinak člověk neměl šanci vyfotit. Spíš se to 

používá na mezinárodní zápasy nebo v ligovém derby. Pak je využití i na netradiční sporty, 

jakými jsou dostihy Velká pardubická. Dá se to za překážku, kde zkrátka pod běžícím koněm 

nemůžete ležet,“34 říká Michal Růžička. 

2.3.2 Využívání umělého světla 

Zvlášť u fotografie extrémních sportů v exteriérech se často využívá buď dosvěcování 

snímků jedním nebo více bleskovými světly, případně varianta, kdy je celá fotografie 

záměrně podexponovaná zhruba o jednu clonu a hlavní motiv je na správnou expozici 

dosvícen bleskem, čímž je docíleno jeho zvýraznění. 

Jinou variantou je nahrazení umělého světla ve sportovní hale systémem studiových 

záblesků. Tato praxe je používaná na hokejových stadionech v zámoří, kdy je po stranách 

na stropní konstrukci rozmístěno několik ateliérových blesků, jež jsou spouštěny radiovou 

vysílačkou. Technika měla větší smysl před nástupem digitální fotografie, kdy málo citlivý 

filmový materiál nedovoloval větší zaclonění, a barva použitých světel nekorespondovala 

s barevnými vlastnostmi filmu35. Výsledkem jsou perfektně ostré a barevně dokonalé 

snímky. 

„Problémem u mnoha hokejových hal je osvětlení. Ne že by bylo nedostatečné, ale 

použitím nekvalitních výbojek má třeba každá ze série fotografií jiný barevný nádech,“36 

přibližuje Jiří Koliš. 

                                                             
33 viz rozhovor s Michalem Doležalem, s. 60 
34 viz rozhovor s Michalem Růžičkou, s. 77 
35 Pro různé osvětlení se musely používat různé filmy nebo barevné filtry kompenzující barevný 
posun. Denní nebo bleskové světlo má okolo 5500 K, kdežto zářivkové nebo žárovkové světlo je 
mnohem studenější. U digitální fotografie je problém lehce napravitelný funkcí vyvážení bílé, při 
použití formátu RAW i zpětně při zpracování v počítači. 
36 viz rozhovor s Jiřím Kolišem, s. 67 
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2.3.3 Speciální objektivy 

S  metodou remote kamery úzce souvisí i využívání speciálních objektivů. Při umístění 

fotoaparátu například do hokejové branky je časté využití tzv. rybího oka37 – objektivu 

s krátkou ohniskovou vzdáleností, úhlem pokrývajícím až 180 ° a specifickým sférickým 

kulovitým zkreslením perspektivy. Právě díky své malé velikosti a širokému úhlu záběru je 

vhodný k umístění na špatně přístupná místa nebo na místa, kde je málo prostoru. 

Běžně se využívá při tvorbě záběrů zpoza fotbalových nebo z vnitřku hokejových 

bran, při fotografování basketbalu se dá připevnit za průhlednou desku u koše nebo při 

různých překážkových závodech (parkurové skákání, atletika, skateboarding) je efektní 

při fotografování z těsné blízkosti či přímo z překážek. 

 

Obrázek 12: Ukázka použití 8mm objektivu „rybí oko“ (Foto: František Géla) 

 

  

                                                             
37 Objektivem s nejširším úhlem záběru na světě je rybí oko Nikkor 6 mm F 2.8 z roku 1970. Jeho 
úhel záběru dosahuje 220 °, vidí tak až „za sebe“. 
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3 Historie sportovní fotografie u nás 

Vývoj žánru sportovní fotografie obecně úzce souvisel s rozvojem techniky. První velké 

fotografické přístroje, málo světelné objektivy a málo citlivý fotografický materiál 

neumožňovaly pořizování akčních snímků, proto vznikaly především aranžované nebo 

skupinové snímky. S technologickým rozvojem se objevuje i zachycení pohybu. Rozvoj 

u nás nastává po druhé světové válce, kdy se objevují tematické časopisy a specializovaní 

sportovní fotografové. Na přelomu 50. a 60. let 20. století česká sportovní fotografie slaví 

své největší úspěchy, včetně vítězství v soutěži World Press Photo. V devadesátých letech 

tržní charakter hospodářství způsobuje zánik specializovaných periodik a dnes kromě 

několika časopisů například neexistuje časopis věnující se obecně sportu. V současnosti je 

největším odbytištěm sportovní fotografie denní tisk, internetové verze těchto periodik 

a oblast reklamy. 

3.1 Počátky sportovní fotografie 

Jiří Koliš označuje38 za první sportovní fotografie v našich zemích snímky ateliérového 

fotografa Jana Brandeise z roku 1862, na kterých jsou v exteriéru portrétováni cvičenci 

pražského Sokola.  

 

Obrázek 13: Jedna z prvních českých sportovních fotografií z roku 1862  
(Foto: Jan Adolf Brandeis, repro z knihy Naučte se fotografovat sport kreativně) 

 

                                                             
38 KOLIŠ, Jiří. Naučte se fotografovat sport kreativně. První vydání. Brno: Zoner press, 2009, 200 s. 
ISBN 978-807-4130-328. Kdo (a čím) u nás fotografoval sport? s. 24-39 
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První český snímek zachycující sportovní 

akci pochází z roku 1871 a zobrazuje 

amerického tanečníka a bruslaře Jacksona 

Hainese při svém pražském vystoupení během 

turné po Evropě. Fotograf František Fridrich ji 

pořídil na otevřeném kluzišti na Střeleckém 

ostrově. Jiří Koliš zdůrazňuje, jak série těchto 

fotografií vyčnívá z Fridrichovy tvorby: „Mezi 

několika stovkami dochovaných Fridrichových 

fotografií (…) jsou známy jen záběry z teplejších 

období. Lze si to vysvětlit nejspíše tím, že 

fotografování na mokré desky bylo v chladu 

technicky velmi náročné a nepříliš obvyklé.“39 

Tehdejší technika nebyla schopna kvůli 

nedostačující citlivosti fotografických materiálů 

a pomalých závěrek zachytit skutečný děj, proto 

se až do poloviny 80. let 19. století objevují 

spíše aranžované ateliérové fotografie inscenující skutečný děj. Mezi ně patří i snímky 

pardubického fotografa Josefa Pírka, který se kromě rutinní práce v ateliéru specializoval 

také na fotografování parforsních honů a hlavně dostihů – Velké pardubické. Jeho typickou 

technikou bylo také dodatečné kolorování vzniklých záběrů, které ve výsledku působily 

jako malované akvarely. 

 

Obrázek 15: Originál fotografie a kolorovaná verze snímku Josefa Pírka (repro z knihy Naučte se 
fotografovat sport kreativně) 

 

                                                             
39 KOLIŠ, Jiří. Naučte se fotografovat sport kreativně. První vydání. Brno: Zoner press, 2009, 200 s. 
ISBN 978-807-4130-328. Kdo (a čím) u nás fotografoval sport? s. 24-39 

 

Obrázek 14: Fotografie Jacksona Hainese 
(Foto: František Fridrich, repro z knihy 
Naučte se fotografovat sport kreativně) 
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Fotografové tehdejší doby – Jindřich Eckert, Jan Mulač, Jan Tomáš, Karel Maloch, 

Rudolf Bruner-Dvořák – vesměs používali velké kamery na skleněné desky formátu 

18 x 24 cm. 

3.2 Zmenšení techniky a rozvoj 

Rozvoj nastává po první světové válce. Zdokonalují se tiskařské techniky umožňující 

věrnou reprodukci obrazu, technika je schopná zachytit reálný pohyb a také se na trhu 

objevují menší a dokonalejší fotografické přístroje – například německá Leica používající 

35mm kinofilm. 

Po válce vznikají na našem území i první tiskové agentury, které se zabývaly 

i produkcí fotografií s tematikou sportu. V den vzniku Československa 28. října 1918 

vzniká Československá tisková kancelář, ve dvacátých letech je založeno i samostatné 

oddělení obrazového zpravodajství agentury40. Kromě ČTK vzniká i agentura Centropress 

a několik dalších menších firem. 

Za zmínku stojí fotografie ateliéru Foto-IDEAL-Karlín. Jeho zakladatel Jindřich 

Zelenka, žák Rudolfa Brunera-Dvořáka, se o víkendech věnoval živé fotografii, ve všedních 

dnech pracoval v oblasti portrétní fotografie. Jedním z jeho produktů byly i pohlednicové 

fotografie sportovců a týmů prodávané fanouškům. Zelenkův žák Alexandr Paul je v roce 

1931 jedním ze zakladatelů agentury Press Photo Service, která od počátku produkovala 

snímky z politického, ale také ze sportovního dění. Kromě prodeje snímků fanouškům 

a tisku byl zvláštním fenoménem i prodej obrázků do výkladních skříní obchodů po Praze. 

Díky nechuti osobnosti novinářské fotografie tehdejší doby Karla Hájka fotografovat 

sport se dostává do popředí Svatopluk Sova, který jako externista pracoval pro 

vydavatelství Melantrich. Tehdejší práce pro noviny byla náročná. Vydavatelství třeba už 

během fotbalového derby mezi Spartou a Slávií připravovala zvláštní vydání 

s fotografiemi. Sova stihl během začátku utkání nafotit film, který byl ihned předán do 

redakce a zpracován. Ve spojení s píšícím reportérem na telefonu tak redakce A-Zetu 

vydala deset minut po zápase první výtisky mimořádného vydání. 

Prvním profesionálním sportovním fotoreportérem byl po druhé světové válce 

Jaroslav Skála. Po vyučení a krátkém angažmá v Mladé frontě se v roce 1950 stává 

fotografem sportovního časopisu Ruch, který vycházel od mezi lety 1953 a 2002 jako 

                                                             
40 ŠMÍD, Milan – TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. První vydání. Praha: 
Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1661-2. II. část. Tisková agentura jako zdroj, 3. kapitola Textová 
a obrazová zpráva jako tradiční produkt tiskové agentury. s. 141-166 
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Stadión. Ve sportovní fotografii Skála aplikoval i díky 

svému výtvarnému založení netradiční formu 

obrazového sdělení. Angažoval se i ve Svazu českých 

novinářů, kde několik let předsedal Klubu českých 

fotoreportérů. 

3.3 Světové úspěchy československé sportovní 

fotografie 

V padesátých letech dosáhla česká sportovní fotografie 

svého vůbec největšího úspěchu ve světové konkurenci. 

Osmadvacetiletý fotoreportér tehdejší Večerní Prahy 

zvítězil ve třetím ročníku celosvětové soutěže 

novinářské fotografie World Press Photo se sportovním 

snímkem brankáře Spartaku Praha Sokolovo Miroslava 

Čtvrtníčka během utkání proti Červené hvězdě Bratislava.  

Cesta fotografie do soutěže ale nebyla vůbec jednoduchá. Mladý fotograf by se do 

soutěže nebyl býval přihlásil, kdyby ho starší kolega František Holubovský z novin Lidová 

demokracie nepožádal o nazvětšování snímků, se kterými se chystal do World Press Phota 

přihlásit, a nedal mladému Terebovi jednu přihlášku navíc. 

„Přece nemůžu v jednadvaceti vyhrát něco, co bych měl vyhrát někdy za půlkou nebo 

ke konci kariéry fotoreportéra a ne teď, na začátku,“41 reagoval na vítězství mladý fotograf. 

Dodnes je Terebovo vítězství jediným absolutním prvenstvím české fotografie ve World 

Press Photu.  

Úspěchu ve World Press Photu dosáhl v roce 1962 také fotoreportér časopisu 

Stadión Josef Pillman. S detailním snímkem gymnasty vyfoceným 300mm objektivem 

vyhrál kategorii sportu. Kromě své fotografické činnosti vydal i knížku pro amatérské 

fotografy Fotografujeme sport.  

Posledního úspěchu ve světové soutěži novinářské fotografie v té době dosáhl 

Miroslav Martinovský za snímek z pionýrského atletického závodu, kde zachytil skokana 

do dálky během dopadu do písku.  

                                                             
41 TEREBA, Stanislav. Profotografovaný život. Wico Production: 2005. ISBN 80-903613-0-7. Za 
světovou cenou do Haagu aneb to nejlepší na začátku, s. 7-18 

 

Obrázek 16: Nejslavnější česká 
sportovní fotografie, která vyhrála 

celé World Press Photo (Foto: 
Stanislav Tereba, repro z knihy 

Naučte se fotografovat sport 
kreativně) 
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3.4 Současní sportovní fotografové 

Dnešní sportovní fotografie je reprezentována především fotografy působícími v redakcích 

periodického tisku nebo v tiskových agenturách, případně volnými fotografy pracujícími 

pro různá média, agentury nebo sportovní oddíly. Po zániku sportovního magazínu 

Stadión se časopisecká produkce titulů věnujících se sportu omezila na specializované 

tituly věnované jednotlivým sportovním odvětvím.  

Stálicí české sportovní fotografie je Jiří Koliš. Absolvent FAMU začínal ve 

specializovaném týdeníku Stadión. Momentálně je jedním z fotografů, kteří dokumentují 

pro Český olympijský výbor (ČOV) olympijské hry. Známý je především svými snímky 

z hokeje, třeba z „Turnaje století“42 na olympijských hrách v roce 1998 v Naganu. Věnuje se 

rovněž historii sportovní fotografie a publikační činnosti. 

Během devadesátých let byl výrazným sportovním fotoreportérem Herbert Slavík. 

Tehdy fotograf Mladé fronty dnes a zakladatel agentury MAFA, dnes fotograf na volné 

noze, se zúčastnil vrcholných sportovních akcí. Momentálně se sportu věnuje stejně jako 

Koliš pouze při dokumentaci olympijských her pro ČOV. 

Z nejmladší generace stojí za zmínku Jiří Křenek. Kromě dokumentárních cyklů 

mapující fenomény současné české společnosti je jediným českým fotografem, který má 

celoroční akreditaci na závody Formule 1. Výrazným tvůrcem je i mladý fotograf Vladimír 

Rys, který začínal v českých médiích, ale na přelomu století se přestěhoval do Německa, 

kde začal pracovat pro světovou agenturu Getty Images. V současnosti pracuje na volné 

noze a věnuje se rovněž fotografování závodů Formule 1. 

  

                                                             
42 Turnaj století dostal svůj název díky tomu, že se poprvé na olympijském hokejovém turnaji 
objevili i hráči z nejkvalitnější hokejové soutěže světa NHL. Česká republika tehdy turnaj vyhrála 
a poprvé v historii si čeští hokejisté odvezli z olympiády zlaté medaile. 
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4 Analýza sportovních fotografií v MF Dnes a ve Sportu 

V Česku se sportovní zpravodajství objevuje v každém deníku. Svou sportovní sekci má 

alespoň v minimálním rozsahu Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské 

noviny, Deník, Blesk i Aha! Jediným specializovaným deníkem orientovaným na sport je 

Sport, pokračovatel deníku Československý sport. 

 Pro analýzu současné sportovní fotografie v českém denním tisku jsem si vybral 

celostátní deníky Mladá fronta dnes a Sport. Mladá fronta dnes je třetí nejčtenější deník 

v České republice. V kategorii celostátních, tzv. seriózních médií, je s 214 408 prodanými 

výtisky a se 797 tis. čtenáři nejčtenějším deníkem v Česku43. Mladá fronta dnes vychází 

šestkrát týdně a v tematických sešitech nabízí zpravodajství a publicistiku z oblastí 

domácího, zahraničního, ekonomického, kulturního a sportovního dění. Každý den je 

součástí regionální sešit a v jednotlivých dnech vychází s různými magazínovými 

suplementy44. 

Deník sport je jediný český specializovaný deník orientovaný na zpravodajství 

a publicistiku z oblasti sportu. Vychází šestkrát týdně od pondělí do soboty. V jednotlivých 

dnech je část novin věnována konkrétnímu tématu, například českému fotbalu na všech 

jeho úrovních. V pátek vychází se suplementem Sport magazín. Čtenost Sportu je 242 tis. 

lidí při prodaném nákladu 47 462 kusů45. V neděli je v prodeji týdeník Nedělní sport, který 

přináší informace ze sobotního dění. Právě během víkendu se totiž odehrává většina 

sportovních klání v České republice. 

4.1 Metodika 

Vzorek fotografií tvoří snímky publikované během března 2012 v deníku Sport a ve 

sportovní příloze Mladé fronty dnes. Březen jsem zvolil z důvodu rozmanitosti 

probíhajících sportovních akcí. Hrála se jarní část první české fotbalové ligy, pokračovala 

nejvyšší česká soutěž v ledním hokeji, v Turecku proběhlo mistrovství světa v halové 

atletice a končila lyžařská sezóna. 

V první fázi byly vybrány všechny sportovní fotografie z březnových vydání deníků 

Mladá fronta dnes a Sport. V případě Mladé fronty dnes se jednalo o snímky obsažené 

                                                             
43 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012 Mediaprojekt [online]. Unie vydavatelů, c2012 [cit. 2012-05-11]. 
Dostupné z: < http://www.median.cz/docs/MP_2011_4+1Q_zprava.pdf>, s. 3 
44 V pondělí magazín pro ženy Ona dnes, ve středu Bydlení, ve čtvrtek Magazín Dnes s programem, 
v sobotu Víkend 
45 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012 Mediaprojekt [online]. Unie vydavatelů, c2012 [cit. 2012-05-11]. 
Dostupné z: < http://www.median.cz/docs/MP_2011_4+1Q_zprava.pdf>, s. 3 
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v samostatné sekci sport. Do množiny sledovaných snímků nebyly zařazeny malé 

nekreditované fotografie velikosti poštovních známek, které většinou obsahují podobenku 

osoby zmíněné v textu. Analyzovány jsou pouze kreditované fotografie. První fáze 

probíhala formou kvantitativní metody. „Charakteristická je pro tento soubor metod vysoká 

míra standardizace, to znamená, že průběh sběru dat probíhá u všech zkoumaných prvků 

vzorku shodně. Kvantitativní výzkum je založen na měření proměnných nebo jejich kategorií. 

Jednou z jeho výhod je užívání statistiky a číselných údajů přinášejících větší přesnost a také 

větší přesvědčivost výsledků. Velkou výhodou kvantitativních výzkumů je jejich přenositelnost 

a replikovatelnost.“46 

V první fázi jsem zkoumal snímky z hlediska několika proměnných. První veličinou 

byl celkový počet sportovních fotografií v novinách, respektive v jeho sportovní sekci. 

První analyzovanou proměnnou byl typ fotografie, který mohl nabývat hodnot sportovní 

fotografie akce, emotivní sportovní fotografie, sportovní feature, portrét, historická 

a výtvarná fotografie. 

Dalším hlediskem byl ilustrovaný sport. Zvolil jsem hodnoty podle nejsledovanějších 

sportů v České republice – fotbal, lední hokej, basketbal, tenis, atletika, motorismus, 

lyžování a ostatní. Sledoval jsem také velikost záběru v hodnotách celek, 

polocelek/polodetail a detail. Poslední zkoumanou proměnnou byl původ snímku – zda se 

jedná o exkluzivní fotografii z produkce daného média nebo zda jde o externí zdroj typu 

agentury. 

V další fázi jsem vybral po deseti konkrétních sportovních fotografiích z obou 

deníků, které jsem podrobil obrazovému rozboru. „Obrazová analýza zjišťuje, jaké 

informace jsou příjemcům předávány, jaké osoby, předměty nebo události jsou na nich 

vyobrazeny a jakým způsobem. Zajímá se o využití a symboliku typických znaků vizuální 

komunikace (úhlu pohledu, umístění, velikosti, vyobrazení či barevnosti) a jejich výkladu ve 

vztahu k zobrazovaným skutečnostem a k prostředí, ke kterým se obrazový materiál vztahuje 

(…).“47 

V tomto vzorku se jednalo vždy o snímky z původní produkce deníku a sledovanými 

kritérii byl obsah, umístění v rámci stránky deníku a fotografické kvality. 

  

                                                             
46 TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 
978-80-7367-683-4. Kvalitativní a kvantitativní metody poznání, s. 17 
47 TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 
978-80-7367-683-4. Výzkum vizuálních sdělení. Obrazová analýza, s. 157  
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Pro kvantitativní výzkum jsem si i v návaznosti na rozhovory se sportovními 

fotografy (viz Přílohy 1, 2, 3) stanovil tyto hypotézy: 

1.  V deníku Sport je větší podíl emotivních snímků než v Mladé frontě. 

2. V obou denících není prostor pro výtvarné fotografie. 

3. Nejvíce prostoru ze sportů zaujímá fotbal a lední hokej. 

4. Detailnější zobrazení (polocelek, polodetail, detail) převažuje nad celkovými 

záběry. 
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4.2 Mladá fronta dnes 

Během sledovaného období se ve sportovní příloze Mladé fronty dnes objevilo celkem 173 

sportovních snímků. Ve čtyřech březnových vydáních se fotografie se sportovní tematikou 

dostala i na titulní stránku celého deníku. 

Největší část fotografií (45 %) tvořily se 77 kusy akční sportovní fotografie, za 

kterými skončily s 47 fotografiemi (27 %) emotivní výjevy. Pokud počítáme pouze 

kreditované snímky, tak 27 fotografií byly portréty, ve valné většině se jednalo 

o reportážní portréty, v řádu jednotek se objevily i stylizované portréty. Šestnáctkrát se 

objevila i feature fotografie, především v podobě zobrazení fanoušků. Ve třech vydáních se 

objevilo celkově šest černobílých historických snímků. 

Tabulka 1: Fotografie v MFD podle typu 

Typ fotografie Počet fotografií Podíl 

Fotografie akce 77 44,5 % 

Emotivní fotografie 47 27,2 % 

Sportovní feature 16 9,3 % 

Portrét 27 15,6 % 

Historická fotografie 6 3,5 % 

Celkem 173 100 % 

 

Graf 1: Fotografie v MFD podle typu 
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Zhruba stejným počtem byly znázorněny s 47 snímky fotbal (27 %), tak s 43 (25 %) 

snímky lední hokej. Za nimi v počtu 24 fotografií skončil motosport, velkou měrou za to ale 

může sportovní příloha z 19. března, ve které se celá jedna strana věnovala motosportu, 

a otisknuto zde bylo celkem osm fotografií. V menší míře se objevilo fotografické ztvárnění 

lyžování, basketbalu nebo tenisu. Mezi ostatními sporty (29 ks) se objevily například 

rychlobruslení, box, házená nebo florbal. 

Tabulka 2: Fotografie v MFD podle odvětví 

Sport Počet fotografií Podíl 

Fotbal 47 27,2 % 

Lední hokej 43 24,9 % 

Basketbal 9 5,2 % 

Tenis 9 5,2 % 

Atletika 3 1,7 % 

Lyžování 9 5,2 % 

Motosport 24 13,9 % 

Ostatní 29 16,8 % 

Celkem 173 100 % 

 

Graf 2: Fotografie v MFD podle odvětví 

 

V oblasti velikosti záběru se objevovaly především celkové záběry (75 fotografií) 

a polocelky/polodetaily (77 ks). V menším množství byly otisknuty i detailní záběry – 21 

detailních fotografií (12 %). 
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Tabulka 3: Fotografie v MFD podle velikosti záběru 

Velikost záběru Počet fotografií Podíl 

Celek 75 43,4 % 

Polocelek/polodetail 77 44,5 % 

Detail 21 12,1 % 

Celkem 173 100 % 

 

Graf 3: Fotografie v MFD podle velikosti záběru 

 

Co se týče původu fotografií, tak Mladá fronta dnes ve větší míře používá obrázky 

externích producentů, a to i u akcí odehrávaných v České republice. Zde byla největším 

zdrojem Česká tisková kancelář, v řádu kusů se objevily snímky i jiných externích autorů. 

Ze zahraničních zdrojů se objevovaly agentury AP, Reuters nebo Getty Images. Zdrojem 

byly rovněž česká fotobanka Profimedia, která přeprodává snímky francouzské agentury 

AFP, a Isifa, která nabízí snímky z produkce panevropské fotoagentury EPA. 
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Tabulka 4: Fotografie v MFD podle zdroje 

Zdroj fotografie Počet fotografií Podíl 

Interní 40 23,1 % 

Externí 133 76,9 % 

Celkem 173 100 % 

 

Graf 4: Fotografie v MFD podle zdroje 
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4.2.1 Konkrétní příklady fotografií v deníku Mladá fronta dnes 

VYSMÁTÁ PLZEŇ, Mladá fronta dnes, 5. března 2012, strana C1 

 

Obrázek 17: Repro MF Dnes 5. 3. 2012 

Obsah snímku 

Emotivní snímek fotografa Mladé fronty dnes Michala Šuly znázorňuje v polocelku 

kapitána plzeňských fotbalistů Pavla Horvátha, jak krátce po skončení utkání, ve kterém 

jeho Plzeň zvítězila na trávníku pražské Sparty, slaví vítězství se svým spoluhráčem 

Markem Bakošem. Snímek zachycuje smějícího se Horvátha, který nese na zádech taktéž 

radujícího se Bakoše. Díky užšímu záběru jsou zcela zřetelné výrazy v obličejích obou 

hráčů. 

Umístění na stránce 

Svým umístěním a velikostí je fotografie dominantním prvkem celé titulní strany 

sportovního sešitu Mladé fronty dnes. Snímek zaujímá takřka polovinu prostoru celé 

strany. 

Fotografické kvality 

Pavel Horváth tvoří dominantní prvek vystavěný do středové kompozice, nicméně tato 

symetrie je narušena jednak jeho spoluhráčem Bakošem, kterého nese na ramenou, a také 

dalším plzeňským fotbalistou, který stojí nalevo od Horvátha mimo hloubku ostrosti. 

Jednolité tmavé rozostřené pozadí vytváří s bílým a modrým oblečením fotbalistů 

příjemný kontrast. Větší intenzita osvětlení z levé strany vytváří kontury na obličejích 

fotbalistů. 
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PODVACÁTÉ! Mladá fronta dnes, 5. března 2012, strana C3 

Obsah snímku 

Emotivní snímek Oty Bartovského zobrazuje v polocelku 

radost jabloneckých fotbalistů. Hlavním motivem je 

útočník Davida Lafata, který oslavuje dvacátý gól 

v sezóně. 

Umístění na stránce 

Snímek je hlavní fotografií na stránce a je doplňkem k 

textu, který shrnuje víkendové dění v české fotbalové 

lize. Fotografie je výrazná díky svému úzkému tvaru 

a šířce přes dva sloupce. 

Fotografické kvality 

V jednoduché kompozici je hlavním objektem fotbalista 

předvádějící radostné gesto. Čistotu snímku ruší jeho 

spoluhráč, z něhož po ořezu zbyla jen část obličeje. 

Z fotografie je zřetelné mírné boční zadní světlo, které 

zvýrazňuje fotbalistův týl a zároveň vytváří konturu 

hráče v místech, kde by jeho tmavé vlasy splývaly 

s tmavou skvrnou na pozadí. Fotografii dominují dvě 

barvy – zelená a bílá, jejichž jednotu narušuje právě jen tmavá skvrna v horní části snímku. 

  

 

Obrázek 18: Repro MF Dnes  
5. 3. 2012 
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PAVEL PUMPRLA POD KOŠEM, Mladá fronta dnes, 8. března 2012, strana B12 

Obsah snímku 

Akční snímek fotografa pardubické redakce MFD Radka 

Kalhouse z utkání Nymburku proti CSKA Moskva ukazuje 

v polocelkovém záběru nymburského basketbalistu 

Pavla Pumprlu krátce po zakončení do soupeřova koše.  

Umístění na stránce 

Snímku je věnován samostatný dvousloupcový box 

s krátkým textem, který zabírá 2/3 výšky strany. Díky 

svému úzkému tvaru je fotografie výrazná a vystupuje ze 

stránky. 

Fotografické kvality 

Fotograf zachytil metodou zmrazení dobrý moment, při 

kterém je jasně vidět ostrý míč, u něhož je zřejmé, že 

padá do koše. Výrazně působí i grimasa v obličeji 

skórujícího basketbalisty. Z hlediska kompozice snímek 

neobsahuje prázdné místo, zaplňuje jej hráč, koš a balón. 

Umělé světlo haly zvýraznilo dění na palubovce 

a příjemně kontrastuje s neosvětleným hledištěm 

v pozadí. Rušivě působí soupeř v modrém dresu, ze 

kterého po ořezu na úzký sloupec zbyla jen ruka a půlka 

hlavy. Při širším ořezu by snímek působil kompaktněji, 

jelikož by byl zřetelnější vztah mezi Pumprlou 

a soupeřem. 

 

Obrázek 19: Repro MF Dnes  
8. 3. 2012 
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VYROVNANÁ BITVA, Mladá fronta dnes, 10. března 2012, strana B12 

 

Obrázek 20: Repro MF Dnes 10. 3. 2012 

Obsah snímku 

Akční snímek Radka Kalhouse z hokejového utkání mezi Pardubicemi a Vítkovicemi 

zachycuje v celku situaci před brankou ostravského brankáře Filipa Šindeláře. Podle 

zaostření je hlavním motivem gólman Vítkovic, který sleduje letící puk před svou brankou. 

Umístění na stránce 

Fotografie přes pět sloupců zabírá podstatnou část titulní stránky sportovní sekce, ale 

svým laděním (především pozadí)do světlých barev není na stránce příliš výrazná. 

Fotografické kvality 

Snímek je typickým příkladem akčních fotografií z ledního hokeje – je vyfotografována 

z nadhledu a v celku zachycuje situaci před brankou. Zatímco brankář je ostrý, aktéři 

souboje před brankou jsou mírně rozostření. Z pozadí vystupují reklamy na mantinelech. 

Použitý nadhled způsobil, že na pozadí snímku vyčnívají nohy rozhodčího, v popředí je 

rovněž zřetelný kousek ruky dalšího hráče. Na snímku je vidět také další problém při 

fotografování hokeje – kvůli nekvalitnímu osvětlení zimního stadionu je na fotce viditelný 

barevný posun. 
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VRCHOLÍ SEZÓNA, Mladá fronta dnes, 13. března 2012, strana A1 

Obsah snímku 

Obrázek fotografa ostravské mutace Mladé fronty dnes 

Adolfa Horsinky se objevil na titulní straně deníku 

v souvislosti s vrcholící sezónou extraligy ledního hokeje a 

s informací, že se v Praze bude od příštího roku hrát ruská 

KHL. Snímek znázorňuje obranný manévr hokejistů 

v semifinále ligy mezi Pardubicemi a Vítkovicemi. Přestože 

se jedná o akční sportovní fotografii, neobjevuje se na 

obrázku příznakový prvek ledního hokeje – puk. 

Umístění na stránce 

Fotografie na titulní straně novin tvořila s krátkým 

popisem box s odkazem na sportovní sekci Mladé fronty. 

Na stránce snímek příliš nevyniká, jeho barvy – modrá, 

červená a bílá – navíc korespondují s grafikou Mladé 

fronty dnes. 

Fotografické kvality 

Stejně jako další hokejové snímky i tato fotografie je vyfocena z nadhledu, takže kvůli této 

perspektivě se stejně jako u předchozího snímku nedaly vyloučit překážející prvky. 

V pozadí je opět zřetelná reklama na mantinelu. Barevný kontrast je tvořen bílou a tmavě 

modrou barvou dresů obou hokejistů. Čistota snímku je však narušena částí rozhodčího 

a reklamou v pozadí. 

PARDUBICKÁ EXTÁZE, Mladá fronta dnes, 21. března 2012, strana B12 

Obsah snímku 

Emotivní fotografie Radka Kalhouse 

znázorňuje v polodetailu radost 

hráčů a fanoušků Pardubic po tom, co 

vyřadili ve čtvrtfinále hokejové 

extraligy Vítkovice a postoupily tak 

do semifinále. Důležitá je na fotografii 

interakce právě mezi fanoušky 

a hráči Pardubic. Přestože jeden 

 

 

Obrázek 22: Repro MF Dnes 21. 3. 2012 

Obrázek 21: Repro MF Dnes  
13. 3. 2012 
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z hráčů stojí zády ke kameře, jeho vítězné gesto symbolizuje situaci. Radost druhého 

hokejisty a fanoušků je zřejmá z jejich gestikulace a výrazu v obličejích. 

Umístění na stránce 

Titulní snímek první strany sportovní sekce MFD se nacházel na dolní polovině strany. 

Fotografie zabrala prostor přes čtyři sloupce a byla výrazným prvkem celé stránky. 

Fotografické kvality 

Hlavním motivem jsou dva hokejisté Pardubic komponovaní na střed snímku. Kompozice 

je však narušena na jedné straně hokejkou jednoho z hráčů, na straně druhé barevným 

přechodem na plexiskle způsobeným odrazem lední plochy. Pozadí tvoří radující se 

fanoušci. Na snímku dominuje červená barva, která vyčnívá z monochromatického 

našedlého pozadí. Rušivým prvkem je pouze reklama ve spodní části snímku. 

PŘECE JEN GÓL!, Mladá fronta dnes, 26. března, strana C1 

 

Obrázek 23: Repro MF Dnes 26. 3. 2012 

Obsah snímku 

Fotografie ukazuje rozhodující okamžik pražského derby mezi Slávií a Spartou. Fotograf 

Michal Šula využil techniku remote kamery. Fotoaparát umístil za fotbalovou bránu Slávie 

a v celkovém záběru zachytil gól Tomáše Přikryla, díky kterému Sparta v poslední části hry 

vyrovnala na konečnou remízu. 
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Umístění na stránce 

Fotografie je dominantou titulní stránky sportovní přílohy MFD. Na prostoru pěti sloupců 

doplňovala otvírací článek o víkendovém kole nejvyšší české fotbalové soutěže. 

Fotografické kvality 

Snímek zachycuje perfektní moment, který rozhodl o konečném stavu utkání. Na fotografii 

nechybí útočící střelec ani brankář během zákroku. Dynamizujícím prvkem je mírně 

rozmazaný míč. Nicméně fotograf nemohl v momentě vzniku snímku příliš ovlivnit 

kompozici, která tak není zcela ideální. Levou část fotografie rámuje tyč, spodní část zase 

část brankové konstrukce, která na sebe poutá pozornost. Rovněž pozadí působí 

chaoticky, snímek je rozpůlen bílým nebem a tmavým stadionem. Co se ale týče umístění 

hráčů, je vše v pořádku. Brankář vlevo je vyvážen letícím míčem vpravo, to vše doplňují 

hráči Sparty v pozadí. U některých z nich už jsou patrné emoce. 

PAL! Mladá fronta dnes, 27. března 2012, strana D1 

Obsah snímku 

Akční snímek Jiřího Bervidy ukazuje situaci 

ze zápasu Brna proti Plzni v prvním 

semifinále extraligy, kdy plzeňský obránce 

Jiří Vykoukal střílí na brněnskou bránu. 

Umístění na stránce 

Snímek dostal malý prostor v podvalu na 

titulní straně sportovního sešitu MFD. 

Fotografické kvality 

Střílející hokejista – konatel děje – je 

jediným ostrým prvkem na snímku. Fakt, že střílí, je odvoditelný pouze z přiloženého 

popisku, protože hlavní objekt je otočen zády a patrná není ani jeho hokejka. Snímek 

nevyniká ani kompozičně, zřetelný je náklon na stranu. Mimo ostrost jsou všichni další 

účastníci děje.  

 

Obrázek 24: Repro MF Dnes 27. 3. 2012 
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KDO S KOHO?  Mladá fronta dnes, 29. března 2012, strana D2 

Obsah snímku 

Fotografie v celkovém záběru ukazuje 

souboj o míč mezi sparťanským záložníkem 

Ladislavem Krejčím a mladoboleslavským 

Martinem Fillou. Snaha o získání míče je 

viditelná z pohledu očí obou fotbalistů, 

který směřuje na balón v popředí. 

Umístění na stránce 

Fotografie dostala velký prostor přes tři 

sloupce ve vnitřní straně sportovního 

sešitu MFD. Pozornost diváka přitahuje 

svým umístěním ve středu strany. 

Fotografické kvality 

Fotografie je podobná mnoha dalším 

snímkům z prostředí fotbalu, kdy jeden 

hráč dohání soupeře ve snaze obrat ho o míč. Kompozičně jde o standardní fotografické 

řešení snímků ze středu hřiště. Těsný je ořez snímku, kdy mají oba hráči vedle sebe jen 

minimum místa. Rozmazané pozadí snímku je rozbito přechodem mezi barevnými 

sedačkami stadionu a šedou betonovou zdí, mírně překáží hráč v pozadí mimo hloubku 

ostrosti, zejména v místě vlasů, které na první pohled vypadají, že rámují obličej Krejčího. 

Výrazné sluneční světlo vytváří stíny na postavách hráčů a výrazně zesvětluje pozadí. 

 

Obrázek 25: Repro MF Dnes 29. 3. 2012 
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ZAHRAJE SI VŮBEC? Mladá fronta dnes, 30. března 2012, strana B13 

 

Obrázek 26: Repro MF Dnes 30. 3. 2012 

 

Obsah snímku 

Fotografie golfisty Jamieho Elseho na turnaji Czech Open od fotoreportéra ostravské 

redakce MFD Alexandra Satinského není typickou ukázkou akční sportovní fotografie, 

protože zde není vidět typické úsilí a zpocené tváře sportovců. Naopak vyjadřuje 

soustředěnost na výkon a časovou volnost přesně v souladu s charakterem golfu.  

Umístění na stránce 

Snímek byl otvírací fotografií k tématu golfového turnaje v Čeladné. Fotografie zabírala 

celou délku vnitřní strany sportovní sekce a byla dominantním prvkem strany. 

Fotografické kvality 

Fotografie vyniká svou čistotou. Zřetelný je hlavní motiv golfisty hledajícího optimální 

trajektorii úderu na čistém pozadí zeleného trávníku. Postava sportovce je komponována 

na střed snímku, ale tato kompozice je narušena golfovou holí a soustředěným výrazem 

v obličeji na levé straně snímku. Snímek je barevně jednoduchý, zelená barva zdůrazňuje 

přírodní prostředí hřiště. Oblečení golfisty jemně doplňuje barevnost snímku o červenou 

a bílou barvu. Ostré polední sluneční světlo vytváří kontrastní stíny, které zahalují část 

obličeje golfisty a jeho pravou ruku. 
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4.3 Deník sport 

Během sledovaného období se v deníku Sport objevilo celkem 669 sportovních snímků. 

Největší část fotografií – 36 % – tvořily s 243 kusy fotografie sportovní akce, po nich byly 

nejčastěji zobrazovány emoce, které tvořily se 172 snímky 26 % veškerých fotografií. 

Velkou část zaujímaly rovněž portréty. Pokud bychom počítali i nekreditované malé 

podobenky, tak by se bezesporu jednalo o nejpoužívanější žánr fotografií v deníku Sport. 

Bez nich se portréty objevily146x, což je 22% podíl. Převážně se jednalo o reportážní 

portréty, v několika případech se vyskytly stylizované fotografie.  

Tabulka 5: Fotografie ve Sportu podle typu 

Typ fotografie Počet fotografií Podíl 

Fotografie akce 243 36,3 % 

Emotivní fotografie 172 25,7 % 

Sportovní feature 107 16 % 

Portrét 146 21,8 % 

Historická fotografie 1 0,2 % 

Celkem 669 100 % 

 

Graf 5: Fotografie ve Sportu podle typu 

 

Co se týče zobrazovaných sportů, nejvíce prostoru, téměř 4/5, dostaly v deníku 

Sport fotbal a lední hokej. Nejvíce fotografií bylo s tematikou fotbalu, jehož 289 snímků je 

43 % všech fotografií, lední hokej je reprezentován na 230 fotografiích, tj. 34 % všech 

snímků ve Sportu. Zhruba 4 % fotografií jsou z oblasti motosportu a tenisu, 3 % 
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z dobíhající lyžařské sezóny. Basketbal a atletika po 2 %. Ostatní sporty, mezi nimiž se 

objevil například box, horolezectví nebo jiné extrémní sporty, zaujímají 8 %. 

Tabulka 6: Fotografie ve Sportu podle odvětví 

Sport Počet fotografií Podíl 

Fotbal 289 43,2 % 

Lední hokej 230 34,4 % 

Basketbal 11 1,6 % 

Tenis 26 3,9 % 

Atletika 15 202 % 

Lyžování 23 3,4 % 

Motosport 24 3,6 % 

Ostatní 51 7,6 % 

Celkem 669 100 % 

 

Graf 6: Fotografie ve Sportu podle odvětví 

 

Deníku Sport dominují celkové záběry a polocelky/polodetaily. Nejvíce se vyskytují 

celkové záběry (55 %), polocelky a polodetaily tvoří 43 %. V menší míře (3 %) jsou 

použity i detailní záběry. 
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Tabulka 7: Fotografie ve Sportu podle velikosti záběru 

Velikost záběru Počet fotografií Podíl 

Celek 371 55,5 % 

Polocelek/polodetail 276 41,3 % 

Detail 22 3,3 % 

Celkem 669 100 % 

 

Graf 7: Fotografie ve Sportu podle velikosti záběru 

 

Podle původu zdroje deník Sport ve velké míře používá fotografie vlastních 

fotoreportérů. Celkem 56 % obsahu je tvořeno fotografy Sportu. Zde nemluvíme pouze 

o domácích akcích, ale pokud se jedná o české sportovce, vyjíždějí fotografové deníku i do 

zahraničí. V březnu se tak ve Sportu objevily fotografie Barbory Reichové z přátelského 

utkání českého národního fotbalového týmu v Irsku nebo snímky Jaroslava Legnera 

z premiéry fotbalisty Martina Fenina v druhé německé bundeslize po půl roce od doby, 

kdy přerušil kvůli zranění kariéru. Objevily se i fotografie ze zámořské NHL od Barbory 

Reichové. Z externích zdrojů jdu o agentury AP, Reuters, Getty Images a EPA. Pokud se 

jedná o domácí akci, tak nejčastějším zdrojem je Česká tisková kancelář, případně webové 

stránky jednotlivých sportovních klubů.  
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Tabulka 8: Fotografie ve Sportu podle zdroje 

Zdroj fotografie Počet fotografií Podíl 

Interní 372 56 % 

Externí 297 44 % 

Celkem 669 100 % 

 

Graf 8: Fotografie ve Sportu podle zdroje 

 

Deník Sport pracuje často s více než s jednou fotografií u jednoho textu. Časté jsou 

kombinace fotografií akce a emocí. Není výjimkou, kdy Sport k jednomu zápasu zveřejní 

i pět fotografií.  
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4.3.1 Konkrétní příklady fotografií v deníku Sport 

HRDINA, Sport, 2. března 2012, strana 6 

 

Obrázek 27: Repro Sport 2. 3. 2012 

Obsah snímku 

Fotografie Barbory Reichové znázorňuje reprezentačního útočníka Milana Baroše při 

parádní akci, kdy během přátelského zápasu proti Irsku odkopl míč pěknými „nůžkami“. 

Umístění na stránce 

Fotografie přes celou šířku strany tvoří dominantu stránky, která je věnována z velké části 

právě útočníku Barošovi. 

Fotografické kvality 

Skvělý moment akce Milana Baroše je komponován do spodní třetiny snímku, charakter 

akce je zřetelný z přítomnosti letícího míče v horní části fotografie. Baroš v červeném 

dresu tvoří hlavní motiv snímku, který dominuje obrazu díky jednolité barvě dresu. Ta 

kontrastuje s šedivým pozadím jednak barevně, ale také tvarově. Nepřirozeně působí 

useknutá část levé ruky, a jinak perfektní zachycení momentu odkopu sráží natočení 

Baroše směrem od kamery.  
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PAVEL VRBA, Sport, 2. března 2012, strana 4 

 

Obrázek 28: Repro Sport 2. 3. 2012 

Obsah snímku 

Snímek Barbory Reichové je portrétem trenéra fotbalové Viktorie Plzeň Pavla Vrby. 

Fotografie vznikla na stadionu Schalke v německém Gelschenkirchenu, na kterém hrála 

Plzeň jedno z utkání Evropské ligy. Vrba drží na snímku větvičku vrby, což koresponduje 

s jeho příjmením. Přestože se očividně jedná o stylizovaný snímek, kromě rekvizity 

v podobě větévky víc nenabízí. 

Umístění na stránce 

Fotografie je ilustrací k rozhovoru s plzeňským koučem na podvalu stránky. Na stránce 

není výrazná a nezabírá ani příliš prostoru. 

Fotografické kvality 

Portrét Pavla Vrby je komponován na střed, přičemž levá polovina snímku je vyvážena 

Vrbovou rukou s větvičkou, prostor napravo od trenéra je prázdný, vyplňují jej jen postavy 

v červených bundách mimo hloubku ostrosti. Barevné řešení je jednoduché, Pavel Vrba 

v tmavé bundě kontrastuje s prázdnými modrými tribunami a trávníkem v pozadí. Pozadí 

narušuje několik postav v červeném oblečení, které na první pohled poutají pozornost 

diváka. 
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SVEDL TO NA FANOUŠKY, Sport, 9. března 2012, strana 1 

Obsah snímku 

Emotivní reportážní portrét 

slávistického kouče Františka Straky 

od fotoreportéra Jaroslava Legnera je 

především ilustrací příběhu 

o rezignaci trenéra Františka Straky. 

Výraz v obličeji koresponduje 

s napjatou atmosférou okolo 

Strakova angažmá Slávie. 

Umístění na stránce 

Snímek Františka Straky je naprostou 

dominantou titulní stránky deníku. 

Kromě hlavičky novin je jediným prvkem na stránce. Hlavním prvkem je Strakova postava, 

která zabírá zhruba třetinu pravé části fotografie, zbytek je kromě fotografie vyplněn 

textem. Na fotografii je aplikován častý postup deníku Sport, při kterém je část postavy 

vyřezaná, vystupuje z fotografie a je podložena boxy s textem. 

Fotografické kvality 

Z technického pohledu není fotografie ideální. Kvůli velikosti přes celou stránku je 

viditelné ne zrovna přesné zaostření na Straku. Pozadí za trenérem je tvořeno 

rozostřenými červenými tribunami, které korespondují se slávistickými barvami, barevná 

jednoduchost snímku z něj dělá kvalitně odvedené řemeslo. Na fotografii je příjemné 

rozptýlené světlo. 

 

Obrázek 29: Repro Sport 9. 3. 2012 
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STŘELCOVA RADOST, Sport, 13. března 2012, strana 6 

Obsah snímku 

Emotivní fotografie Aleše Krecla ukazuje 

vítkovického hokejistu Juraje Štefanka při 

oslavách vyrovnávacího gólu. Týmovost 

sportu je umocněna přítomností jeho 

spoluhráčů. 

Umístění na stránce 

Snímek je umístěn zvláštně přesně 

doprostřed dvoustrany, kde dochází ke 

styku dvou samostatných listů. Toto řešení 

není ideální, protože styk je navíc veden 

přes obličej postavy na fotografii.  

Fotografické kvality 

Fotografie je vyfocená z nadhledu, což 

v tomto případě nepůsobí rušivě, protože 

díky tomuto úhlu je pozadí tvořeno bílou 

ledovou plochou. Hlavní postava je komponovaná na pravý střed snímku a s ostatními 

postavami tvoří kompoziční trojúhelník. Díky dvěma dominantním barvám – modré a bílé 

(což jsou mimochodem klubové barvy Vítkovic) – má snímek jednoduché barevné ladění. 

V originále je zřetelná i nižší technická kvalita fotografie, hlavní postava totiž není přesně 

zaostřená. 

 

Obrázek 30: Repro Sport 13. 3. 2012 
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VÁCLAV PILAŘ, Sport, 16. března 2012, strana 8 

 

Obrázek 31: Repro Sport 16. 3. 2012 

Obsah snímku 

Emotivní fotografie Pavla Mazáče znázorňuje v polodetailu radost plzeňského Václava 

Pilaře. Na snímku je i jeden ze soupeřových hráčů, u něhož je naopak z pouhého gesta 

rukou v bok jasné zklamání. 

Umístění na stránce 

Snímek je ilustrací textu o pokutě, kterou obdržel hráč Plzně Václav Pilař v tomto utkání. 

Umístěna je v horní části vnitřní dvoustrany. Svým laděním do tmavých barev poutá 

pozornost čtenářů. 

Fotografické kvality 

Václav Pilař je komponován mírně napravo od středu snímku. Ořezáním levé části by mohl 

vzniknout obvyklý snímek radosti hráčů po vstřelení gólu, ale díky postavě sparťanského 

fotbalisty vlevo jsou na jedné fotografii zachyceny protikladné emoce. Bílé dresy Plzně 

kontrastují s tmavým pozadím. Sparťan v tmavém dresu je zřetelný, ale nebudí tolik 

pozornosti jako ostatní hráči. Umělé zadní světlo odděluje tmavé motivy v popředí od 

pozadí. 
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LEONARD KWEUKE, Sport, 17. března 2012, strana 2 

 

Obrázek 32: Repro Sport 17. 3. 2012 

Obsah snímku 

Snímek Barbory Reichové je ukázkou zachycení vrcholného okamžiku ve fotbalu.  

Znázorňuje neúspěšný zákrok baníkovského brankáře po střele sparťanského Leonarda 

Kweukeho s radujícími se fanoušky v pozadí. 

Umístění na stránce 

Fotografie byla jednou z fotografií, které tvořily pás několika snímků v horní části 

dvojstrany Sportu věnující se dění ve fotbale. 

Fotografické kvality 

Snímek zachycuje vrcholný okamžik fotbalového utkání, zřetelný je zákrok brankáře 

i postava Leonarda Kweukeho. Obě postavy jsou vyfocené zezadu, což posunuje charakter 

snímku více k dokumentaci gólu než k zřetelné novinářské fotografii. Fotografie je barevně 

nekonzistentní, z šedého pozadí vystupují fanoušci, kteří sice dodávají snímku emoce, ale 

i přes neostrost svým přímým pohledem na sebe poutají pozornost. 
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KANONÝR NEUSPĚL, Sport, 19. března 2012, strana 6 

Obsah snímku 

Fotograf Sport Pavel Mazáč zachytil 

v polocelkovém záběru úspěšný zákrok 

plzeňského brankáře Romana Pavlíka po 

gólové šanci jabloneckého střelce Davida 

Lafaty.  

Umístění na stránce 

Fotografie je jednou z více fotek na stránce. 

Opět je využito částečného výřezu, kdy ze 

snímku vyčnívá kus hlavy jednoho 

z fotbalistů 

Fotografické kvality 

Díky těsnému ořezu zaujímají útočník 

a brankář celý prostor fotografie. Fakt, že 

se jedná o gólovou situaci, je zvýrazněn 

přítomností brankové tyče, naopak 

nepříjemně působí obličej brankáře. Na 

snímku je příliš moc barev, zvlášť žlutý flek 

v pozadí vytváří v pozadí chaos. 

TO JE ZLÝ SEN, Sport, 26. března 

2012, strana 1 

Obsah snímku 

Emotivní fotografie 

sparťanského kapitána Martina 

Matějovského od fotografa Pavla 

Mazáče svými negativními 

emocemi ilustruje připojený text.  

Umístění na stránce 

Fotografie zaujímá celou titulní 

stranu deníku a tvoří podklad 

 

Obrázek 33: Repro Sport 19. 3. 2012 

 

Obrázek 34: Repro Sport 26. 3. 2012 
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pro hlavní titulek, další fotografii a krátký text poutající na článek uvnitř deníku. Použit je 

ořez hlavní postavy, kterou jsou zakryty titulky a fotografie. 

Fotografické kvality snímku 

Samotná fotografie má jednoduchou středovou kompozici, která v tomto případě přidává 

na vážnosti Matějovského gesta, jenž je v osové symetrii. Fotbalista vystupuje 

z rozostřeného tmavého pozadí, které kontrastuje s jeho obličeje. Umělé osvětlení 

stadionu je zřetelné vznikem vícera stínů ve fotbalistově obličeji.  

UKÁZKOVÝ FAUL, Sport, 26. března 2012, strana 11 

 

Obrázek 35: Repro Sport 26. 3. 2012 

Obsah snímku 

Akční snímek Jaroslava Legnera z druholigového fotbalového utkání ukazuje v polodetailu 

Olega Duchniče z Bohemians Praha, jak fauluje Martina Macháčka z Vlašimi.  

Umístění na stránce 

Snímek je obrazovou ilustrací výsledkového servisu z fotbalového víkendu. Zaujímá horní 

část stránky, zřetelný je opět částečný ořez, kdy z fotografie vystupují do stránky lokty 

fotbalistů. 

Fotografické kvality 

Oba fotbalisté zaplňují celý prostor snímku. Jakožto fotbalovému snímku chybí pro 

rychlou orientaci přítomnost balónu na fotografii. Fotografie je barevně nevýrazná, hlavní 

motivy jsou tvořeny podobně jasnými odstíny modré a zelené barvy. Rušivé je pozadí, ve 
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kterém je zřetelná nažloutlá stavba, která přitahuje pozornost. Ostré sluneční světlo 

zvyšuje plasticitu snímku. 

BOJ O TITUL, Sport, 31. března 2012, strana 6 

 

Obrázek 36: Repro Sport 31. 3. 2012 

Obsah snímku 

Akční fotografie Barbory Reichové ze zápasu Sparty proti Liberci zobrazuje v celkovém 

záběru libereckého Jiřího Štajnera s míčem, k němuž se takřka baletním skokem blíží 

sparťanský Manuel Pamič. 

Umístění na stránce 

Fotografie se nachází v horní části strany a je připojena k výsledkovému servisu.   

Fotografické kvality 

Fotografie vyniká čistou kompozicí, ve které Jiří Štajner v modrém dresu nakopává míč na 

pravou stranu, ze které se blíží jeho protivník. Modrý dres Štajnera doplňuje na druhé 

straně rudý sparťanský trikot. Rozostřené pozadí příliš neruší, jen v levé části snímku 

přitahují pozornost žluté dresy pořadatelů. Čistotu kompozice mírně narušuje sparťanský 

hráč v pozadí. Zadní levé světlo zvýrazňuje kontury obou hráčů. 
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4.4 Závěry kvantitativní analýzy 

Už z podstaty obou periodik bylo zřejmé, že největším rozdílem mezi oběma deníky bude 

celkový počet fotografií, který byl ve sportovní sekci Mladé fronty dnes oproti deníku 

Sport takřka čtvrtinový (25,9 %).  

Největší podíl fotografií měly v obou denících sportovní fotografie akce. Zatímco 

v Mladé frontě dnes tvořily akční snímky s 44,5 % téměř polovinu všech fotografií, ve 

Sportu byl jejich podíl 36,3 %. U fotografií zachycujících emoce je situace takřka stejná. 

V Mladé frontě dnes měly 27,2% podíl, ve Sportu tvořily 25,1 % všech snímků. Hypotéza, 

že ve Sportu emotivní snímky převažují, se nepotvrdila, nicméně rozdíl není tak velký. 

Hypotéza, že v denním tisku není prostor pro výtvarné snímky, byla 100% naplněna. 

V obou denících dominovalo zobrazování ledního hokeje a fotbalu – sportů, které se 

v České republice těší největší oblibě. Zatímco v Mladé frontě dnes tvořily tyto sporty 

zhruba 52 % veškerých snímků, ve Sportu byl jejich podíl ještě dominantnější, protože zde 

tvořily až 78 % veškerých snímků. Potvrdila se tedy hypotéza, že fotografie z fotbalu 

a hokeje dostávají v Mladé frontě dnes i ve Sportu největší prostor. 

Dalším zkoumaným parametrem byla velikost záběru. Většina snímků v deníku 

Sport byla celkovými záběry (55,5 %). S 41,3% zastoupením byl druhým, ale taktéž hojně 

využívaným záběrem polocelek/polodetail. Nejméně prostoru dostal se 3,3 % detail. Na 

stránkách Mladé fronty dnes převažovaly polocelkové/polodetailní záběry, kterých bylo 

celkově 44,5 %. Celkové záběry tvořily 43,4 %. Oproti Sportu byl v Mladé frontě dnes vyšší 

podíl detailních fotografií, kterých bylo 12,1 %. Poslední hypotéza se zabývala otázkou, 

zda v tisku převažuje zobrazení sportu v detailnějších záběrech. Tato spekulace se zčásti 

naplnila. V Mladé frontě dnes je podíl polocelků, polodetailů a detailů 56,65 %, což 

opravdu znamená většinu otisknutých fotografií, ve Sportu měly tyto záběry 44,5% 

zastoupení.  

Poslední zkoumanou veličinou byl zdroj fotografií. Tady se situace v Mladé frontě 

dnes a v deníku Sport značně lišila. Ve Sportu tvořily fotografie vlastních fotoreportérů 

56 % veškerých snímků, v Mladé frontě dnes byl jejich podíl mnohem menší – zhruba 

23 %. 

4.5 Závěry obrazové analýzy 

U sportovní fotografie je patrné, jak se jednotlivé snímky z různých odvětví vzájemně 

podobají. V každém sportu, v každém zápase se opakují situace, které jsou podobně 
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zachycovány. Není to způsobeno tím, že by fotoreportéři nebyli originální, ale faktem, že 

na většině sportovních akcí jsou možnosti fotografů značně omezené a čím je akce 

významnější, tím je menší možnost ovlivnit například místo k fotografování. Snímky 

fotoreportérů stojících zhruba na stejném místě jsou si tak velmi podobné. 

Samotné sportovní snímky se v Mladé frontě dnes a ve Sportu příliš neliší, 

podstatným rozdílem je editoriální práce s fotografií v obou denících. 

V Mladé frontě dnes je i díky menšímu počtu fotografií v každém vydání znatelná 

rozdílnost jednotlivých záběrů. Například u fotbalu tak nejsou publikovány pouze snímky 

soubojů o míč mezi dvěma hráči nebo detailní zachycení „hlaviček“, ale také méně obvyklé 

záběry z fotbalové branky. Fotografie jsou technicky zvládnuté a kromě fotografie Pal! (viz 

s. 37) jde vždy o kvalitně zvládnuté řemeslo.  

V deníku Sport je práce s fotografiemi méně precizní. V několika případech se stalo, 

že byly otisknuty technicky nekvalitní fotografie, které trpěly nedostatečnou ostrostí. Na 

nižší úrovni je i skladba fotografií na stránce, kdy je často otisknuto více snímků z jedné 

akce, které si jsou ale navzájem podobné. Časté jsou grafické zásahy, které sice 

nemanipulují přímo s obrazem, ale komponují do něj další prvky, titulky nebo jiné 

fotografie. Fotografie tak není vnímána jako plnohodnotný prvek, ale pouze jako jeden 

z grafických elementů. K jednotlivým textům nejsou vybírány fotografie přehledně 

ukazující situaci, ale v mnoha případech spíše dokumentační fotky. Objevily se tak 

například snímky, kdy je sice perfektně zachycena pěkná akce, nicméně z fotografie už 

není kvůli špatnému natočení nebo zakrytí rukou zřetelný účastník děje, z fotografie je tak 

poznat pouze to, že se jedná o gól. K rozhovorům byly otisknuty i banální prvoplánové 

portréty, kdy je například trenér Vrba znázorněn s větvičkou vrby v ruce. 
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Závěr 

Sportovní fotografie je nedílnou součástí sportovního zpravodajství v denním tisku. Své 

sportovní přílohy mají všechny deníky vycházející v Česku, vizuálně atraktivní fotografie 

z prostředí sportu tak tvoří jejich neopomenutelnou část. 

Tato bakalářská práce se pokusila podívat na to, jak vypadá v současnosti sportovní 

fotografie v českých denících. V úvodních kapitolách přiblížila žánr sportovní fotografie, 

popsala techniky vzniku sportovních fotografií, technologie využívané při její tvorbě 

a historii žánru na našem území. U těchto kapitol jsem kromě odborné literatury čerpal 

z informací od zkušených českých sportovních fotoreportérů, se kterými jsem na téma 

současné sportovní fotografie vedl rozhovory. 

V praktické části jsem se zaměřil na konkrétní využití sportovní fotografie v českém 

denním tisku. Na základě vzorku fotografií z letošního března v denících Mladá fronta dnes 

a Sport jsem zkoumal některé aspekty sportovní fotografie.  

V kvantitativní části analýzy jsem se podíval na to, jaké fotografie se na stránkách 

deníků nejvíce objevují, jaké sporty jsou nejčastěji zobrazovány, jaké typy záběrů se 

používají a jaké jsou zdroje těchto snímků. V poslední části jsem podrobil obrazové 

analýze po deseti vybraných fotografiích z obou periodik. 

Summary 

Sports photography is integral part of sports coverage in daily newspapers. Every daily 

newspaper in the Czech Republic has its sports section and visually attractive sports 

pictures are its important element. 

This bachelor’s thesis tried to analyse how current Czech sports photography looks. 

In the opening chapters the thesis described the sports photography genre, the creative 

process, technology and history of the genre in our area. These chapters were based on 

literature and interviews with great Czech sports photographers. 

In practical part I focused on the sports photography in Czech daily newspapers 

Sport and Mladá fronta dnes. Based on March’s sample photos from these daily 

newspapers I concentrated on some aspects of sports photography. 

In the quantitative part of the analysis I analysed which types of sports photography 

appear mostly, which sports are mostly displayed, which field sizes are the most common 

and what the sources of the pictures are. Then I used visual analysis to analyse ten 

photographs from both newspapers.   
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Přílohy 

Příloha 1: Rozhovor s Michalem Doležalem 

Fotoreportér ČTK, Praha, 26. dubna 2012 

Michal Doležal pracuje téměř pětadvacet let 

na pozici fotoreportéra v pražské redakci 

České tiskové kanceláře. Má za sebou účast 

na vrcholných sportovních akcích, včetně 

olympijských her. Kromě své fotografické 

praxe se v „četce“ snaží přicházet na nové 

způsoby, jak co nejrychleji dostat fotografie 

z terénu na pracoviště fotoeditorů v centru 

Prahy. 

Příští týden odlétáte na hokejové 

mistrovství světa, jaký bude váš úkol? 

Zpravodajství, to znamená hlídat veškerý 

cvrkot okolo českého mužstva. Tiskovky, 

zápasy, cokoliv, co se stane. Když třeba hokejistovi přerazí čelist, odvezou ho do špitálu, 

tak se budu pokoušet dostat i do toho špitálu a vyfotit ho se sešroubovanou čelistí (smích). 

Ale spíš se tam nedostanu. To všechno patří k popisu práce: zápasy, tréninky, tiskovky. 

Když se skupinka hokejistů vydá do města, budu je také fotit.  

Na mistrovstvích si sportovci hlídají své soukromí a nemají rádi, když je někdo rozptyluje, 

protože jejich jediným úkolem je hrát a vyhrát, všechno okolo je problém. Když se 

fotbalisti po zápase setkali s lehčími děvčaty, bylo po legraci. Vyhodili je z reprezentace, 

hodně jich to odneslo, trenéři měli problémy, sponzoři je nechtěli platit. 

V čem je vaše práce odlišná od konkurenčních světových agentur? 

Fotím jenom český tým. Kdyby tam byli ještě Slováci, tak budu dělat i je, protože Slováci 

také odebírají četkařský servis. Když se něco podobného koná v Praze, pracujeme na tom 

ve dvou, ve třech. Fotí se všechny zápasy pro případ, že by někdo něco chtěl. Stojí to jen 

plat fotoreportérů a opotřebení techniky. V cizině člověk sleduje jen ten svůj tým. 

Stejně to funguje i u velkých agentur. Když jedou naši fotbalisté na Euro, pojede četkař, což 

bude Kateřina Šulová, sestra fotografa z MF Dnes, od Reutera tam bude Petr Josek, od 

 

Michal Doležal (Foto: František Géla) 
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Associated Press mladý Petr Josek, jeho syn, za AFP možná Michal Čížek. U agentur to 

dělají vždycky tak, že vezmou místního fotoreportéra, kterého mají posazeného v té které 

zemi, aby jel vždy se „svým“ týmem, protože je předpoklad, že je bude znát, takže to dobře 

pokryje. 

Tato, jak říkám „agenturní školka“, jsou mladí kluci soustředění okolo Petra Joska, což je 

náš bývalý kolega, četkař, který odešel v 89‘ k Reuters. Vyškolil je a dnes jsou tak dobří, že 

je posílají na všechny možné sportovní akce – na lety na lyžích, na slalomy, na sjezdu. 

Všichni jsou vynikající sporťáci. 

Jak se pracuje na takových velkých akcích, je tam velký tlak ohledně rychlosti? 

Co se týče rychlosti, tlak je neustále, protože první dobrá fotka vyhrává. Teď zkouším 

Nikon D4 s wifi vysílačem, foťák už umí IPTC obálku včetně české diakritiky, takže udělám 

fotku, foťák automaticky přidá do obrázku text a vysílač je nastaven, aby automaticky 

zařadil fotku do redakčního systému agentury. Takže vyfotím, zmáčknu dvě tlačítka a přes 

mobilní wifispot v kapse odešlu do redakce, kam to dorazí v závislosti na rychlosti 

mobilního připojení a velikosti souboru. Když není kvalitní spojení, často ani nefotíme na 

plnou kvalitu. Hlavní je, aby to dorazilo včas. Když hrála v Plzni Barcelona, tak jsme jako 

jediní posílali fotky přes CDMA, ostatní se prali o wifi a 3G, které nefungovalo. 

Jaké byly vaše začátky s fotkou? 

Kdysi mi dědeček neukázal tikající hodinky, ale fotoaparát, co dělá cvak a od té doby jsem 

od fotografie neutekl, bylo mi tehdy pět. Vážně se tím zabývám od čtrnácti let, dělal jsem 

ve Fotografii, v městském archivu, pak od roku 1986 v četce jako fotoreportér 

Byl jsem samouk, vyučil jsem se až nakonec, až když jsem se tím živil a potřeboval jsem 

papíry. Dnes když se někdo prohlásí za umělce, je umělec, tehdy musel být na všechno 

papír. Šel jsem dělat pomocného dělníka do Fotografie, abych si při tom mohl udělat 

výuční list, což se událo vzhledem k tomu, že už jsem měl dvě maturity, asi za tři čtvrtě 

roku.  

Do četky jsem se dostal víceméně náhodně. Byl tady sportovní fotograf, pan Havelka, který 

byl vážně nemocný, tak mi řekli, že až to bude zapotřebí, ozvou se mi. Člověk, co mi to 

slíbil, dodržel slovo a po roce a tři čtvrtě jsem byl překvapen, když mi zavolali. Byl to 

Viktor Lomov, dlouhou dobu tady byl šéfredaktorem.  
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Takže jste se do četky dostal přímo ke sportu? 

Sport tehdy nechtěl nikdo dělat, protože to je těžké. Tehdy nebyl ani autofocus, přetáčelo 

se palcem a muselo se to umět. Já to zpočátku neuměl a opravdu to vypadalo, že budu 

muset jít pryč, ale v určitý moment jsem to jakýmsi vlastním docvičením zlomil a pak se mi 

to v dobré vrátilo. Se sportem jsem toho viděl moc zajímavého. Později s tím byla spojena 

i určitá telekomunikační schopnost, tehdy nebyl internet, tak se vše posílalo přes obyčejné 

telefonní linky modem-modem. Bylo to peklo a velké dobrodružství. Filmy se vyvolávaly 

přímo v tiskáči, sušilo se to fénem, pak se to skenovalo do počítače a posílalo po telefonní 

lince. Bylo to obtížné, tím spíš při větších vzdálenostech.  

Měli jsme poštelovaný docela dobrý systém a jeden kolega, Standa Peška, byl s Havlem 

v Austrálii a nemohl odtamtud za boha poslat fotku, protože když se připojila analogová 

telefonní síť, ozvalo se echo přihlašování jeho modemu, slyšel sám sebe a snažil se spojit 

sám se sebou. Nakonec jsme našli Čecha, který měl tuto technologii dostatečně ošetřenou, 

obrázky se tedy poslaly přes něj. 

Co vás na té agenturní práci nejvíc baví, je to žánrová a tematická rozmanitost ? 

Musím nafotit všechno. Za bolševika tady bylo 20, 25 fotoreportérů, každý měl svůj rezort, 

každý znal své lidi a svůj obor zvládal, kdežto po revoluci vyhnali estébáky, zůstalo tady 

osm lidí a my jsme se museli podělit o všechno. Nejhorší bylo, že jsme poprvé začali dělat 

politiku. Najednou jsem se octl s Havlem v letadle a letěli jsme za Gorbačovem do Moskvy. 

Základní zpravodajství jsem tam udělal, ale jinak jsem to zprasil, jak se dalo. Byl to docela 

tvrdý křest, ale servis byl, nikdo si nestěžoval. Představoval jsem si to rozhodně lépe. 

Máte osobně vztah ke sportu? 

Ano, musel jsem zrušit fandovství. Protože když člověk fotí, nemůže fandit. Když jsem byl 

na prvním mistrovství (v hokeji – pozn. autora), mimochodem v Globenu (zimní stadion ve 

Stockholmu – pozn. autora), kam jedu teď, tak jsem se musel odnaučit fandit. Člověk 

nedokáže soustředěně pracovat, musí být naprosto nad věcí. Na druhou stranu bylo dobré, 

že jsem předtím fandil, tudíž jsem znal pravidla, věděl jsem, jak to v tom sportu chodí, co 

se na tom ledě děje. Předtím jsem dělal dva roky technika přenosového vozu v televizi, 

takže jsem objížděl sporty, znal jsem prostředí.  

Z fotografování sportu je hokej tedy vaším nejoblíbenějším? 

Hokej jsem měl nejraději z politických důvodů, když jsme dali Rusákům 2:0 a 4:3, ale 

obecně si myslím, že hokejisté jsou v našich zemích nejtvrdší sportovci, protože když 



63 
 

 
 

někomu rozříznou bruslí tvář, hned mu to sešijí a za chvíli je zpět na ledě. To jsou tvrdí 

a odolní chlapi, nesnáším to fotbalové filmování. To je ostuda, to není sport. Sport mám 

rád, sportovce taky, ale je to jako se vším, člověk si musí vybrat, kdo je fér. 

Co naopak fotíte nerad? 

Nemám rád rugby, protože člověk vidí pořád jen zadnice. Rugby a americký fotbal, to je 

speciální focení, musí se to umět chápat. Nedělám to často, proto mi to příliš nejde. Jinak 

jsou sporty, které považuji za katastrofální nudu, Američané by mě neměli rádi, ale pro mě 

je nejhorší baseball. Špatné focení, těžký vercajk, horko, prach, špína, lidé jsou příjemní, 

ale focení nic moc. 

Máte u těch nejobvyklejších sportů nějaký „standardní postup“ třeba co se týče 

místa? 

Teď jsou všude reklamy, člověk nemůže stát, kde chce, protože cloní reklamám. Jinak 

k postupu: je to u všeho stejné. Fotky posílám průběžně, rozhodující jsou totiž weby. Každá 

fotka, kterou pošlu, je součástí nabídky pro weby. Důležité pro nás je, že platí servis, pro 

ně je zas důležité, že jim to posílám brzo a v reálném čase.  

Byly veselé doby, kdy jsem jel do Pardubic trabantem na hokej, fotil jsem jednu třetinu, 

přetáčel jsem palcem, měl jsem pevný objektiv 135 mm, nafotil jsem osmadvacet oken, pak 

jsem nasedl do auta, tři hodiny jsem jel deštěm a sněhem do Prahy, hodil jsem to 

laborantovi, za hodinu jsem dostal film, abych tam konečně našel s úlevou dva, tři obrázky, 

které se daly vydat.  

Teď je to úplně jinak. Když padne gól, okamžitě nechávám všeho ostatního. Pokud ho mám 

vyfocený, posílám ho, pokud ne, tak posílám alespoň radost.  

Musím to posílat přes počítač, kde ještě zpracuji popisek, kdo tam je, jestli je to střelec, 

jestli ten gól dostal. Stačí to jen primitivně, ale musí to mít nějakou kulturu, když to tak 

není, zdržuju tím lidi ve směně. Ideální je, když to dojde k fotoeditorům a oni jen 

zmáčknou tlačítko, aby fotka spadla do servisu. 

Není to vždy jednoduché. Tam kde mají teď hráči na rukávech logo České pojišťovny, tam 

měli kdysi číslo. Musím mít nafocenou celou situaci a radost, musím si počkat, až budou 

vidět čísla, ať je dohledám. U hokeje je největší problém s popisem, fotbalisti mají alespoň 

číslo na trenkách a vzadu na zádech, ty člověk dohledá i podle účesu, přelivu, podle všech 

legrácek, ale hokejistům, kór když hrají playoff a nechají se zarůst, není do obličejů vidět. 

Musím to popsat, nepopsaná fotka nemá smysl. 
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Kolik fotek za takový zápas pošlete? 

Okolo dvaceti, záleží na tom, kolik se toho děje. První fotku posílám, jakmile ji mám. To by 

mělo být během deseti, patnácti minut. Je to kvůli webům, většinou to není nejlepší fotka, 

bývá to fotka použitelná. Ideální je, když ve fotbale do sebe dva zajedou, jeden druhému 

rozpárá lýtko kopačkou a je u toho balón a vzteklý rozhodčí (smích). Když se to stane ve 

druhé minutě, tak mám vystaráno a pak můžu zbytek zápasu v klidu fotit do té míry, že 

posílám, jen když se něco významného stane – to znamená, když někdo dostane červenou 

kartu, žlutou kartu, někoho zraní, dají gól, kope se penalta, nedá se penalta.  

Fotí se i momenty, které úplně nepatří ke sportu. Pavel Horváth byl ve Spartě, vyhodili ho, 

odešel do Plzně, která přijela do Prahy a natřela to Spartě. S Tomášem Řepkou byli 

kamarádi, tak tam byl moment, kdy si mění po zápase dresy. Sport není jen o tom, kam letí 

mičuda, ale je potřeba znát i tyto souvislosti. 

Používáte teď oproti minulým rokům i delší ohniska? 

Rozhodně, zaprvé je autofocus, který umožňuje jít se záběrem blíž, přeostření je rychlejší 

než rukou. Na druhou stranu se kvůli reklamám zvětšují i vzdálenosti. Kdysi jsme stáli za 

lajnou se 180mm sklem ve vápně, fotbal nebyl tolik rychlý, tak jsem stačil zaostřit, kdežto 

teď je člověk s třístovkou dál. Někdy se to ještě dá konvertorem zvětšit, ale stejně to je 

málo. Problém dělají ty velké vzdálenosti, je to rok od roku horší. 

Člověk hlavně nesmí být zbabělý a musí držet ten foťák, i když se mu tam ti hráči nevlezou 

celí. Musí pořád čekat, jestli se tam neodehraje něco, co může být na fotografii zajímavé.  

U fotbalu používáme i objektivy 400 a 600 mm, čímž se fotí druhá brána. Když jsem někde 

sám a je to důležitý zápas, tak si konvertorem 1.4 nebo 1.7 prodloužím čtyřstovku.  Jinak 

můžu mít i druhý fotoaparát s dlouhým zoomem.  

Když vyhrál Šebrle v Athénách, pustili nás na špatné místo. Šel jsem proto na opačnou 

stranu stadionu, abych fotil se světlem. Díky konvertoru s 600mm objektivem jsem vyfotil 

Šebrleho radost poté, co měl jisté vítězství, ohniskem asi 1350 mm. 

Jak moc ořezáváte? 

Dost, ale když mám jasnou disciplínu a znám sportovce, tak můžu jít i na plné okno. K 

ořezávání nás nutí smysl zpravodajství. My musíme udělat ze stejného místa někdy širší, 

někdy užší záběr, musíme věcně zaznamenat hru. Když je to dál ode mě, tak říznu, když je 

situace širší, tak neřežu. Kdybychom tam byli dva a byli bychom domluveni, že jeden bude 

dělat širší záběry a jeden detaily, tak budu dělat detaily. Když jsem tam sám, musím zvolit 



65 
 

 
 

nějaké kompromisní ohnisko, aby se mi tam vlezlo to širší, ale aby se dalo i říznout na 

detail. To je ten limit. Není to o tom, že bychom nedokázali ten sport vyfotit extrémním 

sklem. 

Používáte i fotoaparáty na dálku? 

Máme na to zařízení, ale práce, kterou děláme, to moc nedovoluje, protože po zápase je 

hlavně důležité hodně rychle ukončit zpravodajství, dovydat, co je nutné – radosti, pláče – 

a v tom zmatku, co na stadionu vznikne, by to zařízení mohl někdo uloupit. Navíc to, že se 

člověk sebere a běží pro fotoaparát a sebere jej, je ztráta času, daleko větší priorita je 

včasné dodání jasných fotek, výsledek z těchto fotoaparátů je nejistý.  

Dá se to použít, kdyby šli na akci dva fotoreportéři a sledoval by se ještě jiný záměr pro 

fotobanku. Máme to včetně takové technologie, že si to fotoaparát nejen vyfotí po 

zmáčknutí dálkového ovládání, ale že se to i rovnou pošle wifinou do počítače. Tohle 

využívají spíše velké agentury.  

Vystačil byste s i s jedním objektivem? Kterým? 

Asi 300mm F2.8, ale musel bych k tomu mít dva, tři konvertory. Čím světelnější, tím to 

rychleji ostří. 

Změnila se poptávka po určitých záběrech? 

Po detailech, protože to umožňuje technika, detail je vždy zřetelnější. Největší boom to 

zaznamenalo třeba při plavání. Někdo plave kraula, má od nosu vlnku a voda mu teče přes 

brýle. Takové detaily jsou nejzajímavější.  

Veškeré sporty jsou o výrazu tváří sportovců. Emoce, když dají gól, zaujetí sportem, jak 

makají na plné pecky. Fotky zezadu nemají příliš smysl. Hledá se vždy výraz lidí, kteří jsou 

zapojeni. 

Sledujete, když se někde objeví vaše fotky? 

Mně už je to jedno, byly doby, kdy si člověk prohlížel noviny. Důležité je, že jsem práci 

odvedl, že to viselo na webech. Důležité je, že my jsme udělali použitelný servis. 

Maximálně si můžu srovnat, jak to udělali v novinách. Říct si dnes jsem to měl lepší nebo 

horší. To je celé. 

Po pětadvaceti letech, se spíš zabývám technologií, abychom byli ještě rychlejší a ostatním 

utekli. Teď je to opravdu o nejrychlejší fotce.  



66 
 

 
 

Máte oblíbeného fotografa sportu? 

Nejlepší sportovní fotografové u nás byli Jiří Pekárek a Libor Hajský, což byl můj kolega 

v četce. Pekárek vyfotil film 36 obrázků a bylo tam 28 oken, které mohl jen tak dát do 

Stadionu. On byl typ fotografa, který si počkal na vrchol. Když už zmáčkl spoušť, tak věděl, 

že je to ostré, měl dlouhá skla, uměl dělat výtvarnější snímky. Ve Stadionu na to měl 

prostor při skladbě reportáže. Hajský měl vždy důležitý moment, byl to takový typ 

brutálního fotografa s ostrými lokty. 

Od nás z redakce musím zmínit Michala Kamaryta a Romana Vondrouše. Před třemi roky 

jsem měl problémy se zády a nechal jsem toho, oni dva sjezdili olympiády, mistrovství 

světa v hokeji. V četce není slabý fotograf. 
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Příloha 2: Rozhovor s Jiřím Kolišem 

Fotograf na volné noze, Praha, 

30. dubna 2012 

Jiří Koliš byl dlouhou dobu 

kmenovým fotografem 

časopisu Stadión. 

V devadesátých letech přešel 

na volnou nohu. Známý je 

především svými hokejovými 

snímky, fotografoval na 

několika olympiádách, letos 

nebude chybět ani na XXX. 

letních olympijských hrách v Londýně, kde bude jako jeden ze tří fotografů pracovat na 

publikaci pro Český olympijský výbor. V roce 2009 vydal knihu Naučte se fotografovat 

sport kreativně, v níž kromě historie sportovní fotografie na českém území představil 

dvanáct současných českých fotografů, kteří se věnují sportu. 

Pojedete po dvou letech opět na olympiádu? 

Do Londýna se chystám. Nejen že se těším, ale v podstatě by to mělo být naplnění mého 

dávného snu, kdy jsem po několika olympiádách poznal, že tam jako jednotlivec nemám 

šanci uspět, a snažil jsem se vytvořit jakýsi fotografický pool, což se mi v posledních letech 

podařilo. Je to jednoznačně díky tomu, že se do Českého olympijského výboru dostal Jiří 

Kejval, což je člověk, kterého znám hrozně dlouho ještě z dob, kdy sportoval. Navzájem se 

uznáváme, a když dnes má možnost, snaží se prosazovat i to, co si vymyslím já, protože je 

přesvědčen, že to je dobré. Už ve Vancouveru jsme dělali ve dvou lidech s Herbertem 

Slavíkem a teď budeme dělat ve třech, respektive ve třech a půl lidech. Opravdu věřím, že 

práce bude smysluplná. 

Opět budete spolupracovat s Herbertem Slavíkem? 

Ano, jedu s Herbertem a ještě s námi jede Markéta Navrátilová. Využije se toho, kde kdo 

má kontakty, ale budeme pracovat společně tak, jak si to rozdělíme. Trošku mě mrzí, že 

Herberta víc přemlouvám, než by bylo zdrávo. Není to už ten Herbert, kterého jsem znal, 

a není už pro to tolik zapálený. Pořád ale vím, proč s ním chci dělat. 

 
Jiří Koliš (Foto: František Géla) 
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Bude se tedy opět jednat o práci pro Český olympijský výbor? 

To je to hlavní. Ale je tam i více projektů, vše je svázané s ČOV, který se postupem doby 

stává zaplaťpánbůh vůdčím v oblasti celého sportu. Je to jenom výsledek vlivu vůdčího 

typu, kterým je Jirka Kejval. On pochopil, co ta fotka znamená a dnes mi pomáhá v realizaci 

mnoha věcí. 

Výsledkem bude kniha? 

Ano, bude hotová extrémně rychle, už se na ní pracuje, tentokrát vyjde ve větším nákladu 

a měla by být zase o trochu dál než publikace z Vancouveru. To je přesně to, co mě baví. 

Je takový způsob práce odlišný od práce pro agentury nebo pro tisk? 

Je to něco úplně jiného. Pracovat pro agenturu je úplně jiná práce, má to smysl, ale je to tak 

vyčerpávající, že opravdu dobří fotografové, kteří tam nastoupili, jsou už dnes vyždímaní 

a úroveň výsledků klesá zpátky. Naše práce je odlišná. Rozhodně nemáme víc času ani 

klidu, ale tím, že si šéfujeme sami a že chceme výsledky, tak by práce měla být určitě 

mentálně klidnější, rozhodně ne, že bychom měli víc času. Je to stejné, naopak každý se 

chce předvést, každý chce být nejlepší. 

Ještě k těm agenturám: mělo by to fungovat stejně jako v USA – sedm let a dost. Teď se 

potvrzuje, že změna místa člověku prospěje. Ti lidé vždy donesou fotku, ale už to jsou 

hlavně řemeslníci. Když jsem začínal, znal jsem spoustu takových lidí, třeba Zdeněk 

Havelka byl ryzí praktik. Na akci chodil s jedním fotoaparátem a se dvěma objektivy, v té 

době se už vůbec nesnažil, ale když hledám například v archivu četky fotografie 

z olympiád v 68. nebo 72. roce, tak tam fotil velmi dobře. 

Co po vás tedy ČOV bude chtít? 

Dokumentaci co nejširší české účasti. To, co agentury v životě nevyfotí. Když tam bude 

český sportovec, který skončí patnáctý nebo dvacátý, může být na fotce jedině náhodou. 

Olympijské vítěze nafotí všichni, na to mají i lepší podmínky, ale toto je jednou z věcí, co 

máme dělat. Fotky musíme odevzdávat průběžně, v neděli skončí olympiáda a ve čtvrtek 

už má vyjít kniha. 

Máte volnou ruku při takové práci? 

Čas je, jaký si ho udělám. Na olympiádě se nedá moc dělat volná fotografie, určitě tam 

někdo takový je, ale není to světový fotograf. Spíš si myslím, že to je i špatně. Je to velká 

akce, v ten moment světově nejsledovanější, včetně účasti politiků. Chtít tam vytvářet 
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nějaké umění není to, co bych si představoval. Dokumentu budu dávat přednost, nebudu 

se bránit tomu, co po nás bude chtít ten, kdo si nás tam najímá.  

Naopak neuznávám, co chtěl dělat Herbert Slavík nebo Michal Sváček, kteří by chtěli fotit 

jednu akci za den, aby se neutahali. Myslím, že to není dobře. Je to čtrnáct dnů, neznám 

nikoho, kdo by prostě řekl, že ráno nafotil plavání a odpoledne půjde do galerie na 

výstavu. To nefunguje ani nikde v agenturách. 

Jaké byly vaše začátky s fotografií? 

Táta byl hodně zdatný fotoamatér. Vyvolával černobílé fotky, takže jsem s ním mohl za 

odměnu trávit čas v temné komoře, kterou jsme si postavili v koupelně. Bavilo mě to, byl 

to můj druhý nejoblíbenější koníček, první byl sport. Fotil jsem dost od deseti let, ale 

jenom pro zábavu. Na vojně jsem ještě hrál hokej, ale pak se něco nezdařilo a zjistil jsem, 

že se hokejem neuživím. A když jsem vystudoval chemickou průmyslovku, věděl jsem, že 

tohle určitě dělat nechci. Chtěl jsem se živit sportem, to mi nevyšlo, ale živit se něčím, co 

mě vůbec nebavilo, se mi nechtělo. Usoudil jsem tedy, že budu fotit, a pokud to půjde, tak 

sport, což v té době nebylo vůbec jednoduché, šlo to dělat jako zábavu, ale mně se podařilo 

mít to během necelých tří let jako povolání. 

V osmdesátých letech jste studoval na FAMU, jak se tam dívali na sport? 

Dnes už je to určitě jinak, v posledních letech FAMU ani moc nesleduji, hodně se tam 

změnila atmosféra. Šel jsem tam studovat při zaměstnání, což bylo úplně rovnocenné 

studium, ale koukalo se na nás jinak: že se musíme živit fotografií a na FAMU se jen tak 

dovzdělat, což nebyl můj případ. Novinářská fotka je o praxi, jedině tak se člověk zlepšuje, 

nicméně vůbec jako by živá, reportážní fotografie byla na FAMU v ústraní. Vlastně přede 

mnou to studoval jen Pavol Meluš z bratislavské Pravdy, který fotil dobře sport, a Mirek 

Zajíc, který fotil v Mladém světě. Jinak z novinových fotografů tam nebyl nikdo. Část 

vyučujících koukala třeba na to, co jsem dával jako volné fotky jako na něco, co na FAMU 

nepatří. Ve druhém ročníku jsem měl diskuze s profesorem Šmokem, že jsem šel studovat 

dokument a reportáž a oni po mě chtějí i krajinu a akt. Pan profesor, který byl nesmírně 

charismatický a chytrý, což jsem ocenil později, kdy jsem ho pochopil a začal jsem si s ním 

velmi dobře rozumět, mi jen prostě řekl, to není chyba školy, ale že je to moje chyba a že 

na ta moje cvičení poctivě dohlídne. Chtěl vidět, jak vyfotím krajinu, aby v tom byl sport, 

zrovna tak v aktu. Měl naprostou pravdu, je to opravdu v  žákovi, co chce dělat, ale i v  

asistentovi, který ho vede.  
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Já jsem měl od druhého ročníku kliku, že reportáž a dokument vedl Pavel Štecha, s ním 

jsem se skamarádil a do dneška mi velmi chybí. Byl to člověk, bez něhož bych školu 

nedodělal. V prvním ročníku jsme měli na dokument a reportáž docenta Všetečku a tam by 

to nejspíš skončilo špatně (smích). 

Dnes zanikl prostor pro tisk kvalitní fotky, neříkám přímo umělecké, ale něco jako deník 

Prostor, který vymyslel Pavel Štecha. Dnešní noviny jsou zaměřené na to, aby měly portrét 

toho, s kým je rozhovor, který je nakonec příšerný. Obdobné to je i s tištěným slovem. Kdo 

dnes píše fejetony na úrovni? Jako Bass, Čapek, Poláček... To byli výjimeční lidé. Byla čest 

být novinář. Stejně jako to vypadá s psaným slovem, je to i ve fotoodděleních.  

Dneska se o něco snažím s olympijským výborem a vidím, jak skončily archivy. To je tak 

strašně! Dnes to jen zabírá prostor. Vyhazuje se to, likviduje. Když se nabídne, že by se to 

mohlo převést pod nějaké muzeum, okamžitě v tom vidí podraz a nahodí cenu, kterou za 

to nemohou dát. 

Začínal jste se sportovní fotkou u hokeje, ke kterému jste měl vztah? 

Ne, určitě ne. Tehdy to bylo relativně těžší. Já si ani nepamatuji, co bylo první. Ani dnes už 

hokej moc nefotím. Všichni ty fotky chtějí, ale nechtějí za ně platit. Já už jsem na to příliš 

starý, abych chtěl fotku vidět užitou. Mrzí mě jen, že nejsem v tom prostředí, které mám 

rád. Zajdu si tam popovídat, ale nemrzí mě to kvůli focení. Stejně tak mě nemrzí, že nejedu 

na mistrovství světa v hokeji. Beru to jako fakt, že doba je taková.  

Strašně rád teď fotím jiné věci, které jsem v životě nedělal. Myslím si, že podobně to bylo i 

v těch začátcích. Chtěl jsem něco fotit, tak jsem to fotil. Když jsem začínal v novinách, 

nechtěl jsem mít nic společného s politikou, jen to nejnutnější. Věděl jsem, že nechci fotit 

žádné prvomájové oslavy, sport byl nejméně politický.  

Děláte rozdíl ve sportech, které rád fotografujete? 

Dnes spíš fotím to, co mě baví a za co dostanu zaplaceno, to je základ, rozdíl v tom 

nedělám. Jsou sporty, které jako sport nemám rád, ale fotím je hodně rád. To je kupříkladu 

krasobruslení. Ale dostanu se k němu prakticky jenom na olympiádě. Pořád mám ale sny, 

co bych chtěl fotit za akce. Jsou však věci, které jsou fyzicky omezené. Nevyfotím dobře 

horolezce, protože se tam nedostanu. Nevyfotím parašutisty tak, že měl foťák na helmě, 

bojím se toho.  

V zásadě nedělám rozdíly, nedělal jsem je ani dřív. Jsou sporty, které nemám rád, jako 

třeba prostředí fotbalu, přitom samotný fotbal jsem fotil relativně rád, ale když to potom 
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šlo a přešel jsem na volnou nohu, tak jsem si fotbal víceméně zakazoval. Bylo tam nejvíc 

podrazáků, bohužel se to později přeneslo i do hokeje a do jiných sportů. To je holt život. 

Máte už osvědčený způsob, jak postupujete při focení? 

Jedna věc je, že praxí člověk ví, co může očekávat, ale bylo by špatné dělat to pořád a pořád 

stejně. Obrovská změna je ve vývoji fotografické techniky. Pořád je co zkoušet, vymýšlet, 

dělat jinak. Ve chvíli, kdy se z toho stane jen ta rutina, když vím, že ten a ten sport se 

nejlépe fotí třístovkou z toho či onoho místa, tak to skončí tak, že když to tak půjdu vyfotit 

podesáté, udělá se mi už z toho špatně, a to nechci. Praxe nahrává tomu, aby člověk začal 

pracovat mechaničtěji, je to výhoda, protože vím, co čekat. U sportu je velké plus, že i když 

si něco vymyslím a připravím, tak samotný děj, místo nebo počasí jsou tak proměnné, že to 

ve výsledku bude nakonec vždy jinak. 

Jak se za vaši praxi změnil přístup ke sportovní fotografii? 

Já jsem měl hodně velké štěstí, že jsem přišel do redakce Stadiónu, kde pracoval pan Skála 

a byl tam velmi dobrý černobílý archiv, dobře vedený, dnes již bohužel strašlivým 

způsobem zlikvidovaný. Když jsem ještě studoval FAMU, tak mě to zajímalo čím dál více. 

Objevoval jsem tam, jaký byl pan Skála v šedesátých letech. Byl to naprosto jiný fotograf. 

Vedle něj zase Josef Pilmann, který emigroval a už jsem se s ním bohužel nesešel. Ten byl 

technicky ještě lepší. Pan Skála měl obrovské oko, od něj jsem si toho hodně vzal, on měl 

i takové jiné zájmy, stýkal se s herci, s režiséry, s filmaři, s malíři a to všechno se v jeho 

práci hodně projevovalo. Jeho fotky se odlišovaly.  

V době, kdy jsem tam přišel, tak už tam dva roky dělal Jiří Pekárek, který byl v té době 

naprosto bezkonkurenční. Kdyby byla jiná doba a kdyby jezdil po světě tak, jak se jezdí 

dneska, tak by stoprocentně patřil mezi světovou špičku. V Československu byl naprosto 

odlišný, fotil úplně jinak, byla to najednou výrazně čistší fotografie, zamýšlel se více nad 

obrazem a navíc byl technicky dokonalý. V době, kdy pominulo oslnění barvami a začalo se 

více tvořit, Jirka v tom byl vynikající.  

Hodně se to změnilo, pořád se zdokonalovala technika, my jsme fotili na diapozitivy, což 

bylo kvůli menší pružnosti mnohem těžší než na negativy, ale kvalita byla vyšší. To byl ten 

vývoj. Navíc v té době jsem začal objevovat, co se dělalo dřív a kam došli ti fotografové.  

Vývoj hodně zbrzdila válka. Třeba Erich Einhorn a jeho fotografické ztvárnění Večerníku 

Praha byl evropský počin, na který později navázal Standa Tereba, který byl na našem 

pískovišti vynikajícím sporťákem. On dokázal jako jediný vyhrát celé World Press Photo 

s fotkou, která je na svou dobu naprosto ojedinělá. Myslím, že na to navazoval třeba Jirka 
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Pekárek. Vývoj pokračoval do devadesátých let, ale pak došlo ke strašnému zlomu, kdy 

nastoupily minilaby. Do novin přicházeli lidi, kteří neměli absolutně zvládnuté řemeslo, 

a úroveň tím klesala. Pokud se někdo objevil, tak to byli spíše takoví epigoni, snažili se 

kopírovat, co jsme dělali my ve Stadiónu. 

Naprosto odlišný a živý byl Herbert Slavík. Až v druhé polovině devadesátých let se 

objevilo pár mladých kluků, kteří šli jinou cestou, a pak to už byl nástup digitální 

fotografie, která to ještě více rozmělnila. Zase se odlišili třeba lidé, o kterých člověk dost 

dobře ani neví, těžko se to sleduje. Jsou kluci, kteří fotí například jenom snowboard, ale 

neuvěřitelně. Nemá to však moc co dělat s využitelností. Dávají to za směšné peníze do 

nějakých časopisů, jsou to spíše obrovští fanoušci, kteří v tom sportu neuspěli. Třeba ty ve 

všelijakých tricích na kolech a skateboardech. Ty fotky tady ale nejsou skoro vidět.  

Vyčlenil se Jirka Křenek nebo Vláďa Rys, který to tady neunesl vůbec a odešel do Německa. 

Vypracoval se naprosto neskutečně. Mrzí mě, že se mi ho nepodařilo dostat na olympiádu 

do našeho týmu, ale je to zase jenom hloupostí některých lidí, kteří říkali, že to není český 

fotograf a podobné blbosti. Ta malost se nemění. 

Co přinesla devadesátá léta? 

Přinesl jsem tehdy něco nového, odešel jsem na volnou nohu a zůstal jsem u sportu. 

Všichni mi tvrdili, že se to nedá, ale já jsem věděl, že to není pravda. Jezdil jsem dost do 

světa, rozhodně se to dalo dělat. Nesmělo by se ale později stát to, co se stalo v Americe, že 

někdo chtěl vytvořit monopol. Celý život jsem tvrdil, že se nemám bránit konkurenci, že ta 

vše tlačí dopředu, velice cíleně se ale pracovalo na tom vytvořit něco jako Getty Images.  

Dneska je to i v Evropě, agentury zlikvidovaly volné fotografy. Nechci hodnotit, jak jsem 

fotil, ale tohle byla změna, kterou pár kluků následovalo, největší změna ale byla v MAFĚ. 

Chtěl jsem takovou agenturu vytvořit ve Stadiónu, vymýšlel jsem to s Herbertem Slavíkem, 

marně jsem si myslel, že ho přetáhnu k nám a že se vykašle na Mladou frontu. Fungovalo 

to tam skvěle, pracovali tam kluci, kteří rádi fotili, fotili dobře a noviny byly autorské.  

Kdybych mluvil o devadesátých letech, určitě bych zmínil, jak zapadal Jiří Pekárek, nešel 

s dobou a už to nikam dál nedotáhl. 

Já jsem ze Stadiónu odešel, protože jsem tam chtěl něco prosadit. Jednou věcí byla ta 

agentura, ale zásadnější bylo odejít z Olympie a nebýt u státního podniku. Sehnali jsme 

jednoho člověka, který nám řekl, že nám dá jeden rok na to, abychom ho přesvědčili, že to 

má smysl. Hlasovalo se, jestli odejít nebo ne, nakonec to skončilo fiaskem, dva jsme byli 

pro to odejít, ale všichni ostatní najednou chtěli zůstat. Přitom jsme se o tom bavili několik 
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měsíců. Pro mě to bylo jednoznačné znamení, že už tam dál nechci pracovat. Bavilo mě to, 

vymýšlel jsem všechno možné, nebral jsem si dovolené, ale měl jsem jiný cíl. 

Netrpěl jsem, že odcházím, nakonec jsem tam přivedl ještě nového šéfredaktora Roberta 

Bakaláře, což bylo pro všechny nestravitelné. Byť jsem o něm věděl negativní věci, tak 

jsem věděl, jaký je to novinář a věděl jsem, jak je důležitý šéf tohoto typu, byť o jeho 

morálních vlastnostech můžeme polemizovat. Ještě jsem s nimi nějakou dobu 

spolupracoval. 

Mrzí mě jen, že jsem byl domluvený na použití svého archivu, neměl jsem zájem dohodu 

porušit, ale když to zanikalo a chtěl jsem si to odnést, tak zbyly jenom nějaké diáky, 

negativy se zlikvidovaly. To bylo smutné. Horší ale bylo, co se stalo s věcmi pana Skály, 

Jirky Pekárka, Josefa Pilmanna, Tondy Bahenského... Nemluvím o Daliboru Richterovi, 

který sice nebyl až tak dobrý fotograf, ale byl dobrý řemeslník, který dokumentoval takřka 

40 roků sportu. 

Co se změnilo z obsahového hlediska? 

Všechno je jednodušší. Věci, se kterými se kdysi fotograf chlubil a prezentoval na 

výstavách, jsou dnes technicky dostupné. Jak detail, tak výrazně lepší ztvárnění pohybu, 

což není věc objektivů, ale citlivosti. Dnešní čipy, speciálně u Nikonu jsou na takové úrovni, 

až mě to fascinuje. 

Když se někdo podívá na fotky Jožo Klamára, tak si řekne, že by to měl chtít umět taky 

a začne ho kopírovat. Musí k tomu ale dospět. Díky tomu, že je technika výrazně snadnější, 

tak se k tomu dopracovává. Dost ale záleží na samotném fotografovi. 

To, co se tiskne nebo je veřejně v agenturách za nekvalitní snímky, mě opravdu uráží. 

Speciálně ve Vancouveru jsem to zažil u hokeje s Gettyimages. Šéfuje tomu člověk, který 

byl můj veliký vzor, jak fotit hokej – Bruce Bennet. Měl tam na starosti celý tým Getty 

images, potkávali jsme se denně. Jednu noc jsem něco dodělal, podíval jsem se na jejich 

stránky a vidím doslova příšerné fotky.  Jak jsem ho druhý den potkal, tak jsem se ho na to 

ptal. Je to stejné, jak to bylo za komunistů tady, někdo neumí nic a dostane se tam ze 

známosti. 

U velkých agentur je znát, když mají dobré fotoeditory, které dělají třeba na velkých akcích 

vysloužilí fotografové. Pro fotografy, jako je Jožo Klamár nebo Vláďa Rys, jsou tito editoři 

k nezaplacení a váží si, když pod nimi mohou dělat. Moc to ale neovlivní. Zažil jsem to 

v Pekingu, když Jožo Klamár udělal úžasné fotky z finále tenisu, večer přijel dělat něco 

dalšího a zjistil, že mu ty nejlepší fotky nevydali. Začal řvát, vydávala to nějaká mladá 
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holka, on si k tomu sedl, začal si to sám editovat, stačil ještě něco vydat. Vyhrál to Nadal, 

tak to bylo druhý den ve Španělsku jasné, ale i všechny světové deníky měly fotky Nadala 

pod vlajkou, jak brečel, přitom je tam jen Nadalův stín pod vlajkou. Ta holka to neviděla. 

Nebyl tam Nadal se zkřivenou držkou, jak mlátí do míčku nebo jak má ruce nad hlavou 

a raduje se. Takové fotografie samozřejmě měl taky. 

Ale spíše je to dané tím, kde se ti lidi vyučili. Nastupující generaci chybí sebekritika. To je 

největší hřích. 

Jak vnímáte používání remote kamer? 

To je v pořádku. Když to jenom trochu jde, snažím se to také používat, ale na velkých 

akcích je to velmi omezené. Teď mi došel přípis na olympiádu v Londýně, tam se o to ani 

nebudu snažit. Zkoušel jsem to ještě ve Vancouveru, myslel jsem, že si to nějak ošetřím, ale 

dneska je to rozdělené tak, že světové agentury mají naprostou prioritu. Je to dobře, jejich 

fotky vidí stamiliony lidí, moji fotku uvidí bůhví jestli milion lidí. Můžu si myslet, že jsem 

lepší, ale tohle srovnání je oprávněné.  

Jinak je to vývoj techniky. Záleží, kam si foťák umístím, jaký si nasadím objektiv, kdy to 

zmáčknu, prostě za tím nemusí stát fotograf. Jsou fotografové, kteří si dají u běhu osm 

fotoaparátů, každý míří na jednu dráhu. Nemyslím si, že je to špatně. Vyberou nejlepší 

fotku z pěti set snímků, ale mají ji. Dokonalou fotku. Proti tomu nic nemám, obdivuju je, ale 

nemůžu tomu konkurovat.  

Já jsem si dával foťák do branky nebo na střechy, všude, kde to jen bylo možné. Na velkých 

akcích to ale už není možné prosadit. 

Takovou vaší specialitou bylo dosvěcování stadionů blesky, má to ještě v dnešní 

době smysl? 

V NHL se to používá pořád, stejně tak v NBA. V Americe to zařízení vlastní na stadionu 

většinou jeden fotograf, respektive nějaká pidiagentura. Bruce Bennet byla agentura, kde 

pracovalo dvacet lidí, deset fotografů a externisti. Z  pohledu četky obří agentura. To 

všechno ale bylo zlikvidované, když je skoupila agentura Gettyimages.  

Ten postup má opodstatnění, výsledek je mnohem kvalitnější. Já mám stále celou sadu, 

umím to používat. Lidé, kteří to chtějí a přesvědčili se, že to je kvalitní, dnes nejsou schopni 

za to zaplatit, protože řeknou, že Koliš chce x tisíc a tady nám to udělá soused za desetinu. 

Potom mi volají, že udělali billboard a že je celý žlutozelený, neostrý a ptají se, jestli bych 
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to neuměl vylepšit. Jsou překvapení, že to nejde oživit. To byl případ libereckého zimáku. 

Nebylo to zapotřebí v Sazka areně, ale už se to zhoršuje, lampy stárnou, nečistí se to.  

Speciálně v Liberci se na konci stavby šetřilo na osvětlení, vzaly se lampy, které silně 

kmitají. Když se pustí sekvence, tak je každé okno jinak barevné. Tam mají blesky naprosto 

jednoznačné opodstatnění, ale ve chvíli, kdy mi řeknou, pojď to udělat, ale my ti to 

nemůžeme zaplatit, já přijedu, dlouze si s nimi popovídám, ale fotky neuvidí. To je smůla 

této doby, kdy se i firmy, které vydělávají, zaklínají šetřením. Speciálně toto je ústup od 

kvalitnější techniky, kvalitnější fotky. Věřím, že se to v určité podobě někdy vrátí.  

Ve chvíli, kdy jsem si ty blesky pořídil a naučil jsem se je používat, fotilo se tady na 

barevný negativ, který nebyl nejkvalitnější. Fotograf ho nemohl ovlivnit, protože se to 

zpracovávalo v minilabech. Z technického pohledu to bylo velmi nekvalitní, zatímco já 

jsem fotil na dokonalé nízkocitlivé diáky, mohl jsem dělat výřezy, sám jsem si to skenoval 

a mohl to prezentovat na velkých tiscích. Neměl jsem absolutně žádnou konkurenci. 

V Evropě jsme byli dva – já a Kanaďan Bruce Jessop, od kterého jsem se to naučil. Později 

do toho vlezli další, šli s cenou dolů, zbořili trh a digitál tomu ještě napomohl. To, že je 

technika kvalitnější, zvýšily se citlivosti a lze to barevně korigovat určitě pro deníky stačí. 

Je ale zajímavé, že v Americe to stále dělají kvalitněji dál.  

Na mistrovstvích světa v jiných sportech se to používat nesmí, na olympiádě to bylo také 

zakázané. V Naganu to nebylo, potom v Salt Lake si to vymohl časopis Sports Illustrated. 

Ve Vancouveru to měl možnost dost ovlivnit Bruce Bennet, který zařídil, že tam udělali 

před olympiádou zbrusu nové dokonalé osvětlení. I když měl možnost pracovat s blesky, 

odmítl s tím, že je to zbytečný luxus. 

Máte výbavu, bez které byste nedokázal fotografovat sport? 

Obecně fotografovat sport znamená fotit Nikonem nebo Canonem. V dnešní době jsou tyto 

dvě značky naprosto dominantní. Vše ostatní může mít nějaký důvod, proč s tím pracovat, 

ale v zásadě to nemá smysl.  

Od roku 1994 do roku 2007 jsem nedokázal přejít na Canony, které tehdy byly pořád 

o krok napřed, od té doby je o krok vepředu Nikon a kupodivu Canon ho není schopný 

v něčem předskočit.  

Sledujete soutěže, jako je například Czech Press Photo? 

Vždycky se podívám, co vyhrálo, ale v určité době jsem usoudil, že tím, co dělám, si už 

nepotřebuji zvyšovat sebevědomí. Občas jsem se také dostal do nějakých komisí a porot, 
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tak jsem si uvědomil, jak je to strašně závislé na složení poroty. Je to vždy subjektivní 

hodnocení. Neříkám, že dobrá fotka nemůže být jednoznačně nejlepší, ale většinou to tak 

není. Vím, co je obecný vkus, a měl bych fotky, o kterých si myslím, že by uspěly, ale 

nemám touhu to někam dávat. Dneska jsem šťastnější, když jsem spokojený s fotkou já 

sám. 

Jak se vám líbí deníková produkce? 

Popravdě ji dnes až tolik nesleduji. Jestliže se podívám na fotky, tak se dívám na 

internetových vydáních a musím říct, že to, co se mě více dotklo, byly nějaké reklamní 

agentury, ve kterých zanikla funkce grafika. Velmi to ale koresponduje s tím, co je 

v denících. Vztah k fotce je tam na úrovni 50. a 60. let. Nedovedu si představit, že by měl 

někdo rozhodovat o psaném slově, a říct „Božena Němcová, to je kdo?“. Ale o fotce 

rozhodují lidé, kteří neznají jediné jméno, neznají ani žádné fotografie, ani obrazy, tohle je 

obrovský úpadek. Je nahrazen množstvím, barevností, nějakými povrchními hloupostmi.  

Už si nepamatuji, že by nějaké noviny udělaly terno krásnou titulní fotkou. Třeba deníky 

Prostor a Mladá fronta se snažily. Když něco měli, zvyšovaly náklad, lidi to zaujalo.  

Nemá to sice co dělat se sportem, ale zaráží mě, jakým způsobem byl ztvárněn Havlův 

pohřeb. Když se podívám, jak byl ilustrován pohřeb Masaryka, tak byl focený mnohem 

lépe. To samé platí i o přenosu v televizi, který byl odbytý. Když vidím záběry z olympiád, 

co tam všechno je možné a jak si s tím vyhrají, tak toto jsou promarněné příležitosti. 

Myslím, že lidé, kteří to vidí, nedostanou prostor. Zaklínání se šetřením je zvěrstvo. 
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Příloha 3: Rozhovor s Michalem Růžičkou 

Fotograf a vedoucí fotografického oddělení Mladé fronty dnes, Praha, 2. května 2012 

 

Michal Růžička (Foto: František Géla) 

 

Michal Růžička začal fotografovat ve výrobním družstvu Fotografie, kde se dostal také ke 

sportovní fotografii. Externě dodával snímky do několika deníků, po Sametové revoluci se 

stal interním fotografem Mladé fronty dnes, od roku 2002 jejím je vedoucím 

fotografického oddělení.  

Když pokrýváte v Mladé frontě velkou akci, jako je třeba olympiáda, jak to vypadá? 

Na olympiádu do Londýna pojedeme tři, ve dvou jsme byli například před dvěma roky na 

zimních olympijských hrách ve Vancouveru. Velké akce pokrýváme ve větší míře 

i vlastními silami, protože třeba u olympijského výboru je Mladá fronta dnes mediálním 

partnerem. 

Jaký je u takových akcí rozdíl mezi vaší prací a prací agentur? 

Jde nám primárně o české sportovce. Nejde jenom o ty, kteří získají medaili, ale také o ty, 

kteří dojedou na zadních místech. Fotíme je taky, což agentury většinou nedělají. 
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Jaké jsou tam pro vás podmínky? 

Víceméně stejné jako pro všechny ostatní. Respektive v minulosti byly pro fotografy 

podmínky naprosto totožné, ale v posledních letech začali upřednostňovat velké 

nadnárodní agentury, což jsou Reuters, AP, AFP a Getty Images, kteří mají vyhraněné 

dobré pozice. Samozřejmě ale když soutěží na letních olympijských hrách český sportovec 

v atletice, tak je možnost, že vás na konkrétního sportovce a na konkrétní čas odvedou 

a jeden pokus vám umožní fotografovat z oválu. Třeba hod oštěpem se nedá dost dobře 

vyfotit odjinud než z plochy. Je to také o štěstí, co se zrovna při tom pokusu odehraje. 

Jak vypadá vaše práce v terénu, musíte snímky posílat už během akce? 

Přesně tak, pokud jsou uzávěrky novin, tak posíláme průběžně, protože děláme i pro 

domovský server idnes.cz. Oni využívají fotky z víkendů, z domácích akcí, takže fotograf 

normálně přijde, něco nafotí a první várku snímků do prvních uzávěrek posílá 

bezprostředně ze stadionu, ze své fotografické pozice.  

Kolik fotek se tak pošle? 

Je to případ od případu, ale třeba v české fotbalové lize pošlu v průměru do poločasu třeba 

pět fotek.  Je důležité, aby byly v nabídce jak výšky, tak i šířky. 

Když stejnou akci pokrývá i agentura, stane se, že dáte přednost jejich fotce? 

Může se to stát, protože na některých akcích mají třeba pět lidí a vy nemáte tak dobrou 

pozici nebo se akce odehraje na opačné straně, než fotíme my. Když tam jsou nějaké 

emoce, tak se nevezme fotka od našeho člověka, ale z agentury. To se prostě stane, nikdo 

z nás to neovlivní. Agentura tam má několik lidí a takovému v podstatě supermarketu 

nemůžete konkurovat. Není to ani naším cílem, byli bychom naivní. Ale jezdíme tam, 

abychom měli vlastní, autorské fotky. 

Jaký typ fotografií v Mladé frontě preferujete? 

Dnes rozhodně emoce. Při současné technice dokáže akci vyfotit ledaskdo, dřív to byl pro 

průměrné fotografy problém. Momentálně je díky technice i průměrný fotograf schopný 

něco přinést, což dříve nebylo, v tomto směru se to dost posunulo. Dnes chcete emoce, 

radost, smutek, reakce, když se něco povede, žluté a červenékarty. Zkrátka situace, kde 

pracují emoce, čtenáře to zajímá. 
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Používají se běžně i delší objektivy než v minulosti? 

Určitě se to trochu posunulo. Kdysi před dvaceti lety jsme měli standardně nejdelší 

objektiv 300 mm, dneska je základem čtyřstovka. 

Mají v Mladé frontě šanci na otisknutí i výtvarněji laděné fotografie? 

Ze sportu určitě. Hlavně se ale objevují i z různých regionů, dost se využívají u ilustračních 

fotografií počasí, kde se to přímo nabízí. Když potřebujete třeba hezkou fotku začátku jara, 

podzimu, ročních období nebo počasí, to jsou přímo věci, které si o to říkají. Jak chcete 

jinak ilustrovat, že tady budou extrémní mrazy. To je přesně případ, kdy takovou fotku 

hledáte. 

Jaká je základní výbava fotografa Mladé fronty? 

Každý náš fotograf má skla 17-35, 24-70, 70-200. U sportu je dnes základem 400 mm F2.8, 

možný je i konvertor. Já ale třeba u fotbalu raději kombinuji 600 mm a 400 mm.  Je to 

bezesporu fyzicky náročné, zapotíte se stejně jako někde v posilovně. 

Jak jste se dostal k focení sportu? 

Já jsem začínal speciálně sportem, který jsem fotil externě pro různé noviny. Potom jsem 

se posunul i do dalších oblastí, ale dá se říct, že sport je mi stále nejbližší. Nicméně dnes 

musí tady v novinách být fotograf univerzál, musí umět vyfotit jak politiku, reportáž, tak 

i ten sport nebo kulturu. Já si myslím, že ten, kdo zvládne dobře sport, tak to má ve všech 

ostatních disciplínách usnadněné.  

Kde všude jste pracoval? 

Po škole jsem nastoupil ve výrobním družstvu Fotografia, tam se dělaly reportáže. Byl 

jsem tam rok, pak přišla revoluce a já jsem v devadesátém roce přešel do MF Dnes. 

Kromě focení také šéfujete fotografickému oddělení MF Dnes, v čem spočívá vaše 

funkce? 

Mám tady kompletní zodpovědnost jak před nadřízeným, tak vůči kolegům. Tady člověk 

komunikuje spoustu věcí. Rozdávám práci, zároveň rozhoduji, jaká technika se bude 

nakupovat. Rozhoduji, kdo tady bude a nebude pracovat. To se tak často neřeší. Takový 

ten každodenní běžný režim je mít pod kontrolou, kdo co dělá, abychom to stíhali. 
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Jak se změnila profesionální praxe v posledních letech? 

Objektivy jsou dvacet let stejné. Canon, který využíváme, má rychlý Ultrasonic autofokus 

už od konce osmdesátých let. Tím se úplně odlišil od ostatních. My jsme v roce 1994 přešli 

z Nikonu na Canon, to se bavíme stále o filmových tělech. Fotilo se černobíle a barevně, 

občas na diáky, později už jen na barevný negativ, který jsme si i na různých akcích sami 

vyvolávali. Dneska se to s digitalizací řekněme od roku 2000, během nějakých 12 let, 

neskutečně změnilo.  

Mezitím fotograf dělal padesát let pořád to samé, dával do plus mínus stejných foťáků 

filmy, které se pomalu zkvalitňovaly, byly pružnější a citlivější. Nicméně si nacvakal 36 

záběrů a vytočil si film. Dnes máme paměťové karty, my jsme začínali s nějakými 320 MB, 

udělalo se třicet fotek a dnes tady mám 8GB kartu, kam se vejde nespočet fotek. Objem dat 

se neskutečně zvětšuje, Třeba u Canonu 1D se od prvního modelu do Mark IV kvalita 

markantně zvětšila, dnes je film logicky horší. Ani neznám oblast, kde by nebyl překonaný, 

dneska když se využijí digitální stěny Hasselbladu nebo Sinaru, a to jsou zas takové objemy 

dat, které bych tady ani nechtěl zpracovávat. Jsou to třeba tři hodiny focení a tři dny 

zpracovávání. Co fotografové nezažili za 50 let, to jsme my zažili my za deset roků. 

Máte oblíbená témata a sporty? 

Já to nerozlišuji. Je ale jasné, že pro každého fotografa je atraktivnější fotit třeba 

mistrovství světa v atletice než florbal v tmavé hale, kde není ani pořádné světlo. Nechci 

tím jakýkoliv sport handicapovat, ale jsou sporty fotogenicky atraktivnější jako atletika 

a na druhé straně třeba ten florbal. 

Máte už zavedený postup na stadionu? 

V první řadě si musí člověk ujasnit, proč na ten fotbal jde, a za druhé, jaké tam jsou 

možnosti. Nemůžete na stadionu stát, kde chcete. Nemůžu si říct, dnes to udělám na pozadí 

zeleného trávníku a půjdu do druhého patra, někde mezi lidi. Už to je první handicap. Čím 

je fotbal sledovanější, čím je na vyšší úrovni, tím je to komplikovanější. Vy si můžete na 

mistrovství světa vybrat třeba jen jednu stranu, kde strávíte zbytek zápasu, a už to je 

vabank, jestli se něco odehraje na vaši stranu nebo ne. Vstupujete do toho s limity, do 

kterých se snažíte dostat svůj záměr. Jsou třeba pozice za bránami, z boku proti lavičkám, 

pak třeba ještě z boku do velkého vápna a probíhá to tak, že nejprve jdou agentury, pak 

národní fotografové ze zemí, které hrají. Takže na zápase Česko-Řecko jsou první 

agentury, pak Češi s Řeky a nakonec zbytek. Můžete mít i pozici někde nahoře z tribuny, 

kde jsou na velkých akcích vyhrazená místa. 
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Jak moc upravujete posílané fotografie? 

Hlavně se udělá výřez a pak se samozřejmě hýbe křivkami, ale v žádném případě se 

s obrazem nemanipuluje, třeba že bych něco posouval nebo abych fotku dodělal tím 

způsobem, že bych pohnul míčkem nebo že bych to zdynamizoval. Všechno to lze udělat ve 

Photoshopu, ale dá se to použít jen ve výjimečných případech, kdy třeba uděláte 

stylizovanou fotku pro magazín, tam se dají nějaké efekty využít. 

Používáte remote kamery? 

Máme je a používáme. Je to dobrá věc. Nejvíc se to využije na fotbale třeba za bránou, 

v bráně. Tam fotograf nemůže stát a někdy z toho vznikne opravdu dobrá fotka gólu, 

kterou by jinak člověk neměl šanci vyfotit. Spíš se to používá na mezinárodní zápasy nebo 

v ligovém derby. Pak je využití i na netradiční sporty jakými jsou dostihy Velká 

pardubická. Dá se to za překážku, kde zkrátka pod běžícím koněm nemůžete ležet. 

Sledujete konkurenci a porovnáváte s ní svou práci? 

Určitě koukáme na to, co kdo vyfotil. Můžete říct, že tohle bylo lepší nebo třeba když byl 

Davis Cup, tak to sledujete i z profesního hlediska, kde kdo byl, co a z jakého úhlu, to je 

úplně normální. 

Koho považujete za nejlepšího sportovního fotografa? 

Od nás mého předchůdce Herberta Slavíka, obecně pak Boba Martina ze Sports Illustrated. 
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Obrázek 37: Usain Bolt na Zlaté tretře od Joea Klamara (AFP), Filipa Singera (EPA) a Jana Handrejcha 
(Právo) 

 

 


