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Abstrakt 

Diplomová práce „Fotografická tvorba v časopisech Pestrý týden a LIFE“ se zabývá 

studiem velmi populárních a úspěšných obrazových časopisů první poloviny 20. století. 

Československý a americký titul byly ke vzájemné komparaci vybrány záměrně, jelikož 

jedním z předpokladů studie byla domněnka, že odlišný původ časopisů silně 

ovlivňoval jejich celkovou koncepci i tematické zaměření. Předmětem obsahové 

analýzy se staly ročníky 1937-1945 zahrnující období největšího rozkvětu obou 

zmíněných periodik. Cílem studie nebylo pouze popsat obsah zvolených časopisů, ale 

zasadit jej také do společenského, politického a umělecko-historické kontextu. Celá 

práce je ukotvena teoretickou částí, která nabízí obecný přehled o problematice 

fotožurnalismu, mapuje nesmělé počátky novinářské fotografie i zrod prvních 

ilustrovaných magazínů. Věnuje se rovněž technologickému vývoji, který umožnil 

přinášet kvalitní obrazové zpravodajství. Na druhou stranu neopomíná ani četná 

omezení, například v podobě cenzury, s nimiž se autoři časopisů při své práci velmi 

často potýkali.  

 

 

Abstract 

The thesis “A content analysis of photographs in Pestry tyden and LIFE magazine” 

analyses two successful magazines of the first half of the 20
th

 century. Intentionally, two 

periodicals of different origin (Czechoslovakia and the United States) are compared 

to investigate the assumption that the different origin has major influence on the overall 



 

concept and focus of the periodicals. The subject of this study is the selection 

of volumes of 1937-1945, the period of the greatest success of both magazines. 

The study aims not only at describing the contents of the periodicals but also at situating 

them into social, political and art-historical context. The study is based on a theoretical 

part which gives a general overview of photojournalism and tracks the slow beginning 

of journalistic photography and the birth of the first illustrated magazines. This part also 

deals with technological development which made possible quality image journalism. 

The study does not leave out numerous restrictions, e. g. censorship, which were 

a frequent point of struggle for the magazines' authors. 
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ÚVOD 

 

Fotografie představuje velmi široký společenský fenomén, který není jen 

otázkou soukromé zábavy či osobní seberealizace, ale je nedílnou součástí konkrétních 

sociálně politických, hospodářských, kulturních i uměleckých souvislostí (Mrázková 

a Remeš, 1989, s. 88). Naše společnost se neustále mění a vyvíjí, což se odráží 

i v měnících se trendech v oblasti fotografie.  

Tato diplomová práce pojednává o specifickém typu fotografie, a sice 

o fotografii žurnalistické. Během svého vývoje prošel fotožurnalismus obrovskými 

změnami, které byly ovlivňovány hned několika faktory najednou. Významnou roli 

sehrály technologické inovace, jež umožnily kvalitní tištění obrázků na stránkách novin 

a časopisů. Vznik prvních hlubotiskových tiskáren, vyvinutí moderního papíru, zlepšení 

fotografických přístrojů i rozvoj komunikace vedly k velkému rozmachu novinářské 

fotografie i obrazových magazínů (srov. Goldberg a Silberman, 1999). Na vzrůstající 

význam fotožurnalismu ovšem výrazně působily i další tendence, které se 

na proměnlivém pozadí dějin objevily. Byla to například snaha prvních fotografů 

přinášet přímá svědectví o špatných společenských poměrech nebo postupná 

profesionalizace oboru (Cookman, 2009, s. 14).  

V teoretické části práce zohledňuji tento vývoj a sleduji významné kroky, 

kterými se fotožurnalismus během své bohaté historie ubíral. Stručně se věnuji 

počátkům a prvotním snahám o využití fotografie v tisku, jež byly poznamenány 

zejména silným uplatněním dokumentární fotografie. Zmiňuji proto taková jména 

jako Jacob Riis či Lewis Hine, kteří na konci 19. a počátku 20. století položili základy 

pro pozdější mimořádný rozmach fotodokumentační činnosti. Dokumentární fotografie 

si pak své důležité postavení udržela i v době, kdy se moderní forma fotožurnalismu již 

plně etablovala.  

V následujících kapitolách se zaměřuji na stěžejní téma předložené diplomové 

práce, kterým je fenomén obrazových magazínů. V úvodní části představím vznik 

a následný rapidní vzestup popularity tohoto typu časopisů, který se datuje do 30. let 

20. století. Věnovat se budu zrodu nejvlivnějších amerických ilustrovaných titulů, jako 

byly týdeník Life či čtrnáctideník Look, stejně tak popíši i počátky jejich 

československých protějšků, především pak Pestrého týdne. V této části práce jsem 
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vycházela z řady odborných publikací, které se historií fotografie a fotožurnalismu 

zabývají.
1
 

Dále svou pozornost zaměřím na charakteristické znaky, kterými se vyznačuje 

magazínová fotografie, i na vlivy, které na ni působí. Zastavím se také u širšího 

společensko-politického kontextu, který má nesmírný dopad na konečnou podobu 

časopisecké fotografie. Zvláště pak první polovina 20. století, kdy vznikaly první 

ilustrované časopisy, byla nabita významnými světovými událostmi a historickými 

milníky, jako byl krach na newyorské burze v říjnu 1929 vedoucí k největšímu 

hospodářskému kolapsu v dějinách lidstva, vypuknutí i ukončení druhé světové války 

a zahájení soudních procesů s předními válečnými zločinci. Na tuto kapitolu posléze 

navážu problematikou cenzury a propagandy, která výstižně charakterizuje atmosféru 

v redakcích válečného i meziválečného období.  

Po teoretické části se přesunu k vlastní analýze vybraných fotografických 

časopisů. Pro svou studii jsem si zvolila týdeníky Life a Pestrý týden, jednak proto, 

že patřily k nejlepším obrazovým periodikům všech dob, ale také proto, že vzájemné 

porovnání těchto titulů by mohlo přinést zajímavé poznatky v rámci studia historie 

fotožurnalismu. Oba dva časopisy vynikaly svou koncepcí a kvalitou otiskovaných 

obrázků, přispívali do nich nejvýznamnější světoví fotografové a staly se vzorem 

a inspirací pro mnohé ze svých následovatelů. Byly koncipovány jako časopisy určené 

pro celou rodinu, které svou širokou nabídkou nejrůznějších témat usilovaly o to, 

oslovit co možná nejširší pole čtenářů.   

Obsahová analýza se soustředí na ročníky 1937-1945, které zahrnují 

nejplodnější období obou sledovaných periodik. Zatímco Life stojí v roce 1937 

na počátku své existence, Pestrý týden už má za sebou jednu dekádu a úspěšně navazuje 

na předchozí léta experimentů. Na druhou stranu však v polovině 40. let ve velmi 

špatném stavu zaniká, zatímco týdeník Life  pravidelně vychází až do počátku let 

sedmdesátých.  

V rámci své analýzy se zaměřím na celkovou stavbu a složení časopisů během 

avizovaného období. Postihnu hlavní témata, kterým se věnovaly, zmíním obrazovou 

kvalitu publikovaných fotografií i způsob, jakým byly snímky na stránkách jednotlivých 

čísel koncipovány. Periodika přitom budu mezi sebou porovnávat a hledat jejich 

                                                 
1
 Mezi dané tituly patřily například Cesty československé fotografie (D. Mrázková a V. Remeš, 1989); 

Česká fotografie 20. století (V. Birgus a J. Mlčoch, 2005), American photography: a century of images 

(V. Goldberg a R. Silberman, 1999) či American photojournalism: motivations and meanings 

(C. Cookman, 2009).    
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vzájemné podobnosti či odlišnosti. Spíše okrajově se zastavím také u některých 

fotografů. Během analýzy budu vycházet nejen z vlastního studia jednotlivých vydání, 

ale také z podnětných prací některých dalších autorů (např. Petr Vilgus, 2001, Ieke Oud, 

2010). Součástí práce je rovněž obrazová příloha s vybranými fotografie, které 

se v týdenících během 30. a 40. let objevily. 

 

1. Zrod moderního fotožurnalismu 

 

O historii fotožurnalismu bylo v odborné literatuře sepsáno nespočetné množství 

publikací. Ačkoliv jednotlivé studie přicházejí s rozmanitými analýzami, veskrze 

se shodují na základních principech, které vedly k velkému rozmachu a vývoji 

novinářské fotografie. Propojení klasické žurnalistiky a fotografie bylo posléze 

označeno výrazem „fotožurnalismus“
2
, avšak pod tímto označením se skrývá mnohem 

více než jen otištění snímků na stránkách novin a časopisů. 

Fotožurnalismus se v celosvětovém měřítku může pyšnit dlouholetou tradicí, 

ovšem domnívat se, že fotografie byla ihned po svém vzniku běžnou součástí 

vydávaného tisku, by bylo mylné. Na konci 19. století se v tištěných médiích 

objevovaly namísto fotografií nejrůznější typy výtvarných ilustrací, zahrnující například 

skici, kresby a kreslené komiksy (Oud, 2010, s. 33-34). Přestože v roce 1873 začaly 

americké ilustrované noviny New York Daily Graphic testovat polotónovou tiskařskou 

techniku, která se stala prvním efektivním způsobem jak reprodukovat a tisknout 

fotografii, nepřinesl tento pokrok natolik kvalitní výsledky, aby mohly fotografické 

snímky z větší části efektivně nahradit kreslené ilustrace (tamtéž). Na svůj velkolepý 

nástup si tak žurnalistická fotografie musela ještě několik dalších let počkat.  

Na počátku 20. století byla již fotografie součástí tištěných médií, ovšem 

publikované zpravodajské obrázky nebyly obecně považovány za fotožurnalistiku. 

První fotografové pracovali v anonymitě a nedostávalo se jim tedy žádného veřejného 

uznání. Neexistovaly etické kodexy, ani instituce, které by jejich profesi zastřešovaly 

(Fahmy et al., 2014, s. 12-13). Počátek 20. století byl především obdobím 

experimentování a vytváření prvních pracovních rámců pro budoucí profesionální 

fotožurnalisty.  

                                                 
2
 Termín „fotožurnalismus“ se začal hojně užívat až po druhé světové válce. Poprvé ho aplikovat děkan 

University of Missouri School of Journalism Frank Luther Mott (Weinberg, 2008, s. 79).  
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Chceme-li nahlédnout do počátků moderní podoby fotožurnalismu, musíme svou 

pozornost obrátit do Německa dvacátých let. Právě zde byl totiž v roce 1925 vyvinut 

35 mm fotoaparát Leica
3
, který odstartoval naprostou revoluci v možnostech pořizování 

fotografií (Goldberg a Silberman, 1999, s. 93). Především v rámci dokumentární 

fotografie umožnil malý a lehký přístroj získávat kvalitní snímky, protože na rozdíl 

od dřívějších rozměrných vybavení poskytoval svým majitelům přístup i k velmi 

pomíjivým okamžikům každodenního života (tamtéž). Díky malé velikosti fotoaparátů 

bylo možné bez větších problémů zachytit přirozenost a spontánnost lidského jednání, 

aniž by si lidé museli být nezbytně vědomi toho, že jsou právě fotografováni (Cookman, 

2009, s. 114).  

K popularizaci fotožurnalismu samozřejmě nestačilo pouhé technologické 

zdokonalování fotografických přístrojů. Na konci dvacátých let si Německo jako první 

země na světě začalo pohrávat s myšlenkou tvorby ilustrovaných magazínů (Goldberg 

a Silberman, 1999, s. 89). Tento nápad se brzy rozšířil do zbytku Evropy i do Spojených 

států. V Americe začaly vznikat velmi kvalitní časopisy, jež byly zaměřené výlučně 

na fotografii a další typy ilustrací (tamtéž). Průkopníkem mezi všemi byl magazín Life, 

který definoval americkou formu fotožurnalismu po celá desetiletí. Během své existence 

pokryl významné historické události zahrnující například druhou světovou válku, 

studenou válku, Koreu či Vietnam.  

Life se stal vzorem pro mnohé americké obrazové časopisy, které napodobovaly 

jeho fotografický formát a způsob, jakým podával informace. Mezi nejúspěšnější z nich 

patřil jen o pár měsíců mladší čtrnáctideník Look, jehož první číslo vyšlo v únoru 1937. 

Přestože časopisu nelze upřít značný přínos v oblasti fotožurnalismu, stejného úspěchu 

jako Life nikdy nedosáhl. Mezi přední konkurenty týdeníku dále patřily tituly Collier's, 

Ladies' Home Journal či Saturday Evening Post, které však už nepublikovaly fotografie 

v tak velkém rozsahu (Oud, 2010, s. 52). Známými obrazovými imitátory byly časopisy 

Click, Pic, See, Peek a Focus, nicméně ani ty se nedokázaly vyrovnat úspěchu svého 

předchůdce (Goldberg a Silberman, 1999, s. 89).  

 

                                                 
3
 Leica představuje nejdůležitější technologický vynález evropského fotožurnalismu. Autorem prvního 

prototypu byl německý inženýr Oscar Barnack, který pracoval pro společnost Leitz Optishe Werke 

v Německu (název Leica vznikl spojením slov Leitz a Camera). Barnack se v roce 1913 podílel na vývoji 

prvního kinofilmového fotoaparátu, který dokázal využít malou plochu filmu k vytvoření negativu. 

Barnackovo moto „malé negativy-velké snímky“ navždy změnilo povahu fotografie (Cookman, 2009, 

s. 114). 
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V ilustrovaných magazínech hrála hlavní roli fotografie, která byla doplňována 

kratšími články, popisky či komentáři. Textu byl věnován daleko menší prostor 

než v klasických novinách, protože jeho hlavním úkolem bylo provázet čtenáře 

publikovanými obrázky. Konkrétní podoba a obsah obrázkových časopisů pak vycházel 

ze vzájemné spolupráce fotografů a editorů. Fotograf zpravidla pořídil daleko více 

záběrů, než bylo potřeba k vytvoření konkrétního příspěvku a z nich pak editor vybral 

ty, jež nejlépe ilustrovaly daný příběh či událost (Goldberg a Silberman, 1999, s. 93). 

Výběr fotografií závisel nejen na editorových preferencích a osobních schopnostech, 

ale byl ovlivňován také sociálně politickým kontextem, zvláště pak v případech, kdy 

snímek sloužil k propagandistickým účelům (srov. Morris, 2002). To platilo především 

za druhé světové války, během níž fotožurnalismus nabyl obrovského významu (Fahmy 

et al., 2014).  

Dominantní postavení moderního fotožurnalismu se z velké části opíralo 

o technologické inovace, současně ale pramenilo i z celé řady dalších faktorů. 

Žurnalistická fotografie byla, stejně jako jakýkoliv jiný typ fotografie, ovlivňována 

nepřetržitými estetickými, autorskými, sociálními i kulturními změnami (Cookman, 

2009, s. 14). Claude Hubert Cookman (2009) uvádí čtyři hybné síly, které doprovázely 

vývoj amerického fotožurnalismu a uplatnily se při jeho postupné profesionalizaci. 

Jednalo se o již zmíněný technologický pokrok, dále o podporování sociálních reforem, 

o snahu přinášet svědectví a o osvojení principů humanismu
4
 (Cookman, 2009, s. 14).  

Studium historického vývoje fotožurnalismu nám může říci mnohé nejen 

o novinářské fotografii jako takové, ale také o celkovém stavu společnosti. Někteří 

teoretici proto analyzují fotografii také jako projev ideologií a kultury (Fahmy et al., 

2014, s. 16). Jaký význam s sebou jednotlivé fotografie přinášely, co sdělovaly 

či podporovaly? To jsou jedny z hlavních otázek, na něž se odborníci snaží najít 

odpovědi. Častým předmětem jejich analýz je především dokumentární fotografie, která 

provázela moderní fotožurnalismus od jeho úplných počátků 

 

 

                                                 
4
 Americké sociální reformy byly na počátku dvacátého století doprovázeny silným uplatněním 

dokumentární fotografie, která usilovala mimo jiné o emocionální působení na veřejnost. Prvním 

z fotografů, jež se zaměřil na zachycení sociálních problémů ve společnosti, byl Jacob Riis fotografující 

špatné životní podmínky v chudinských čtvrtích New Yorku (Oud, 2010, s. 41). V pozdějších letech 

se humanisticky zaměřená fotografie plně rozvíjela, především pak v letech třicátých, kdy se často 

objevovala na stránkách populárních amerických obrazových magazínů. 
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1.1 Tradice dokumentární fotografie 

 

Ke konci dvacátých let 20. století se ve fotožurnalismu začala výrazně 

prosazovat dokumentární fotografie, která si své důležité postavení udržela po další 

desítky let. Dokumentární fotografie se velmi často soustředí na zachycení nejrůznějších 

sociálních problémů ve společnosti. Do určité míry se tak odklání od tradičního 

uměleckého a estetického pojetí fotografického díla, protože jejím hlavním cílem je 

informovat o nějaké, často bolestivé, skutečnosti. Fotografie tak získává silný vztah 

k realitě a podává nesporné důkazy o tom, že se daná událost skutečně stala (Sontag, 

2002, s. 11). 

Na konci 19. století se dokumentární fotografie stala účinnou zbraní sociálních 

reforem ve Spojených státech. Klíčovou postavou americké dokumentární fotografie byl 

dánský imigrant a novinář Jacob Riis, který jako první začal využívat fotografické 

záběry ke zlepšení životních podmínek svých newyorských spoluobčanů. Během 

80. a 90. let 19. století pořizoval snímky v chudinských čtvrtích, továrnách a policejních 

noclehárnách, které poté publikoval v šokující knize How the Other Half Lives (1890), 

čímž názorně obeznámil bohatou část veřejnosti o dlouho přehlížených životních 

podmínkách nejchudších obyvatel New Yorku (Cookman, 2009, s. 9). Riisova práce 

však nebyla pouhým dokumentem, ale podnítila také změny vedoucí ke zlepšení 

neúnosné sociální situace. Na základě některých nastíněných problémů navrhl Theodor 

Roosevelt možnou nápravu, jejímž výsledkem bylo zkvalitnění školství, zakládání 

veřejných parků, přístup k nezávadné pitné vodě nebo stěhování chudých činžovních 

nájemníků do lépe vybavených budov (Cookman, 2009, s. 9).  

Dalším podobně aktivistickým fotografem byl o pár let později Američan Lewis 

Hine, který pro organizaci National Child Labor Commitee
5
 pořizoval výjimečně 

emotivní snímky tisíců tvrdě pracujících dětí. Na počátku 19. století množství dětských 

pracujících neustále narůstalo, protože prudká expanze národní ekonomiky vyžadovala 

velké množství levné pracovní síly. Kolem roku 1911 v některé z mnoha továren, dílen 

nebo dolů regulérně pracovaly více jak dva milióny amerických dětí mladších šesti 

(Freedman, 1994, s. 1).  

 

                                                 
5
 National Child Labor Commitee (NCLC) byla nezisková organizace založená v roce 1904 ve Spojených 

státech, aby bojovala za prosazení dětských práv. 
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Lewis Hine na svých cestách zachytil nejen nucené práce v textilních továrnách 

a kamenných dolech, ale také malé sběrače bavlny a večerní prodavače novin 

(Fahmy et al., 2014, s. 17). Patřil mezi první reformátory, kteří požadovali, aby byla 

dětem zajištěna práva, která povedou k potřebné regulaci jejich práce. Věřil přitom 

v sílu dokumentární fotografie zmobilizovat lidské jednání k nápravě zachycených 

sociálních problémů (Freedman, 1994, s. 3-5). V následujících letech v podobném 

duchu pokračovali i mnozí další profesionální fotografové.  

Dostáváme se tím především do období 30. let 20. století, kdy ve Spojených 

státech došlo k obrovskému zájmu o dokumentaci následků způsobených velkou 

hospodářskou krizí. Americký spisovatel Erskine Caldwell a první fotografka časopisu 

Life Margaret Bourke-White strávili osmnáct měsíců cestováním po území Spojených 

států amerických, linoucím se od Severní Karolíny po Arkansas, aby zdokumentovali 

nuzné životní podmínky tamních zemědělců. Na základě své práce vydali knihu 

You Have Seen Their Faces (1937), která dala prosperující části Ameriky jasně najevo, 

v jaké bídě žije nemalá část jejích spoluobčanů (Vojtěchovský a Vostrý, 2008, s. 134).  

Mnoho klasických snímků této krize vzniklo také za podpory instituce Farm 

Security Administration
6
, s níž spolupracovalo velké množství nejproslulejších 

světových fotoreportérů (Goldberg a Silberman, 1999, s. 99-103). Když v roce 1936 

vyšlo první číslo magazínu Life, začala být dokumentární fotografie úspěšně 

kombinována s novým časopiseckým formátem (Oud, 2010, s. 43). Zobrazování 

chudých a tvrdě pracujících lidí uprostřed krize se stalo velmi populární. Čtenáři 

časopisu se pravidelně setkávali s fotografiemi zachycujícími těžké životní podmínky 

amerických zemědělců. Zároveň docházelo i k účinnému propagování vládních 

strategií, jejichž cílem bylo nastalou situaci napravit. Magazín například publikoval 

snímky vládou sponzorovaných pracovních projektů, které vznikly v rámci programu 

New Deal (Quirke, 2012). 

                                                 
6
 Farm Security Administration (FSA) je název americké vládní agentury, která během let 1935-1944 

sponzorovala jeden z nejvýznamnějších a nejproslulejších fotografických projektů v historii Spojených 

států. Tento projekt započal již v roce 1935 pod záštitou instituce „Resettlement Administration“, z níž 

v roce 1937 vzešla FSA. V čele organizace stál sociální vědec Roy Stryker, který - ačkoliv sám nebyl 

profesionálním fotografem - chtěl pomocí reportážních fotografií ilustrovat problémy zemědělských států 

USA, protože věřil, že fotografie díky své vazbě k realitě může pohnout lidským myšlením. Pro tento 

plán byla získána celá řada vynikajících fotoreportérů, například Dorothea Lange, Russell Lee, Walker 

Evans, Carl Mydans či Arnold Rothstein. Během několika let vznikla série nezapomenutelných snímků 

velké hospodářské krize, jež jsou dodnes Američany považovány za vypravěče příběhů dané historické 

epochy (Goldberg a Silberman, 1999, s. 99). 
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Neobyčejnou sílu nabral koncept dokumentární fotografie rovněž po vypuknutí 

druhé světové války. Slavné záběry z bojišť pořizoval například Robert Capa. Mezi 

jeden z jeho největších fotografických klenotů bezesporu patří vylodění spojenců 

v Normandii. Intenzivně bylo ovšem fotografováno dění na všech frontách. Časopis Life 

měl na konci války ve válečných oblastech více fotografů než všechny ostatní americké 

noviny dohromady (Boyle, 1999, s. 10). 

Dokumentární fotografie se z Ameriky samozřejmě rozšířila i do evropských 

zemí. V českém prostředí se dokumentární tvorbě věnovali například Karel Hájek, 

Ladislav Sitenský, Václav Chochola, Karel Ludwig, Zdeněk Tmej či Miroslav Hák 

(Mrázková a Remeš, 1989). Všichni jmenovaní přispívali do našich populárních 

ilustrovaných časopisů. Mimořádným reportérským talentem oplýval také Jindřich 

Marco, který dokumentoval navracení života do válkou zničených evropských měst 

a účastnil se také první izraelsko-arabské války. Českému publiku se mimo jiné 

představil v týdeníku Svět v obrazech. Díky svému nespornému talentu získal práci 

i u předních zahraničních časopisů jako byl magazín Life (Birgus a Mlčoch, 2005, 

s. 64 - 64). 

Dokumentární fotografie se stala jednou z klíčových složek moderního 

fotožurnalismu. Vděčíme jí za dochování vizuálního záznamu veškerých podstatných 

událostí novodobých dějin. Přinesla portréty obětí velké hospodářské krize, 

zaznamenala hnutí za občanská práva i krvavé boje během druhé světové války 

(Cookman, 2009, s. 10). Na základě reportážních záběrů byl vyvoláván emocionální 

dopad na čtenáře a požadovaná nápravná odezva u vládních představitelů. 

Své významné postavení si dokumentární fotografie udržela i v dnešní době, v níž 

možnosti zaznamenávání nejrůznějších typů událostí a historických milníků daleko 

přesáhly minulé století. 
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1.2 Role technologického pokroku 

 

Není žádný pochyb o tom, že technologický vývoj má nesmírný vliv 

na fotografickou tvorbu a patří k jednomu z hlavních faktorů, které umožnily zrod 

moderního fotožurnalismu. Inovace v technologiích se velkou měrou podepsaly 

na kvalitě i celkové podobě pořizovaných záběrů v rámci novinářské fotografie. 

Ačkoliv vzestup fotografických magazínů byl ovlivněn více faktory, technologické 

změny hrály jednu z klíčových rolí a staly se základním impulsem k vydávání prvních 

ilustrovaných časopisů (Goldberg a Silberman, 1999).  

V případě československé novinářské fotografie to byly převratné objevy Jakuba 

Husníka a Karla Klíče, které v samém počátku dvacátého století vedly ke vzniku 

prvních hlubotiskových tiskáren, jež umožnily zrod fotograficky bohatě vybaveného 

časopisu Český svět (Mrázková a Remeš, 1989, s. 112). Na svůj velký nástup 

si obrázkové magazíny ovšem musely, stejně jako jinde ve světě, počkat až 

do dvacátých, resp. třicátých let. 

Revoluci v moderním fotožurnalismu totiž způsobilo až vynalezení 35 mm 

fotoaparátu Leica. Leica byl malý, tichý fotoaparát, sestrojený v polovině dvacátých let 

v Německu. Jeho kompozice a schopnosti znamenaly naprostý převrat, protože na rozdíl 

od dřívějších velkých a nepraktických přístrojů, umožnily zachytit i spontánní okamžiky 

běžného života. Před Leicou fotografové používali těžké a rozměrné aparáty Speed 

Graphic s velice pomalým snímáním, jehož výsledkem byly veskrze statické snímky 

předem naaranžovaných objektů. Tímto „předpřipravením“ se autoři jednotlivých 

fotografií snažili co nejvíce zabránit plýtvání drahého filmu (Cookman, 2009, s. 13).  

Profesionálové, kteří ve 30. letech začali pořizovat reportážní snímky pro čerstvě 

populární obrazové magazíny, však usilovali o volný přístup k dříve nepozorovaným 

momentům. Staré fotoaparáty proto byly brzy nahrazeny novou příruční Leicou, která 

fotografům umožnila dostat se do bezprostřední blízkosti, pracovat rychle, téměř 

splynout s prostředím, a tudíž získat i opravdu dramatické záběry (Goldberg 

a Silberman, 1999).  

Zatímco během první světové války se fotografové nevyhnuli mnohým 

překážkám (pomalá expozice filmu, komplikovaná aparatura a neskladnost jejich 

vybavení), druhá světová válka byla první skutečně „fotografickou“ válkou v dějinách 

(Boyle, 1999, s. 6). Najednou mohly být snímky pořizovány mnohem více pohotově 
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a nepozorovaně, bez stativu a těžkopádných světel, čímž získaly větší přirozenost 

a autenticitu zachyceného okamžiku (Goldberg a Silberman, 1999, s. 93). Velice 

známým se v této souvislosti stal citát Roberta Capy, který zní: „pokud vaše fotografie 

nejsou dobré, nebyli jste dostatečně blízko“ (Goldberg a Silberman, 1999, s. 113).  

Přestože technologický pokrok umožnil profesionálům pořizovat akčnější 

záběry, jen velmi málo fotografů mělo k dispozici zoom či teleobjektiv, a tak skutečně 

akční záběry musely být i přesto vyfocené zblízka. Uprostřed bojů to byl ovšem velmi 

často obtížný a nebezpečný úkol. Z toho důvodu se mnohdy objevovaly i „podvodné 

fotografie“, které byly připravené a nafocené za frontovou linií (Boyle, 1999, s. 7-10). 

Nejen pokrok týkající se fotoaparátů ovlivnil podobu fotografií 30. a 40. let, 

kterým se věnuje tato diplomová práce. Vyvinutí moderních tiskařských zařízení, 

použití speciálního papíru a rozvoj komunikace byly další faktory, které si zaslouží naší 

pozornost, protože nová podoba fotožurnalismu se bez tohoto vývoje neobešla. 

Magazín Life se svým formátem prostorově rozlehlých obrázků spotřeboval 

na týdenní vydání časopisu neuvěřitelných sedm miliónů liber papíru a dvě stě tisíc liber 

tiskařské barvy
7
 (Hansen, 2009, s. 207). Rychleschnoucí inkoust a tenký, levný, křídový 

papír užívaný pro rotační tisk umožnily produkovat obrovské množství jeho kopií 

ve velmi dobré kvalitě (Goldberg a Silberman, 1999, s. 89). 

Symbolem dané éry se stala černobílá fotografie. Až do šedesátých let, kdy 

se objevila silná konkurence v podobě barevné televize, publikoval časopis Life 

převážně černobílé fotografie. Společnost Kodak sice uvedla barevný film 

„Kodachrome“ na trh již v roce 1935, ale použití černobílého filmu mělo jisté výhody - 

například vyžadovalo méně světla (Goldberg a Silberman, 1999, s. 93). Ne vždy tak 

technologické novinky nacházely okamžité a masové uplatnění. 

Na vzrůstajícím významu fotografických magazínů jakožto důležitých 

zpravodajských médií se v neposlední řadě podílelo zlepšení dopravy a vývoj 

komunikace (Boyle, 1999, s. 7). Fotografie pořízené kdekoliv na světě mohly být díky 

dopravnímu a komunikačnímu zdokonalení rychle odesílány do předních obrázkových 

časopisů, jako byl americký Life, britský Picture Post či německý Signal (tamtéž). 

 

 

                                                 
7
 2,205 liber odpovídá jednomu kilogramu.  
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2. Století magazínů 

 

Dne 7. února 1941 vyřkl Henry Luce v časopisu Life slavnou frázi „americké 

století“ (The American Century), čímž označil dvacáté století za epochu, v níž Amerika 

udává směr, kterým se řídí zbytek světa. Nemyslel tím však rozmach ekonomické 

a vojenské síly Spojených států, ale to, že jsou pro ostatní inspirativním zdrojem hodnot 

a ideálů. V té době byla Evropa již plně ve válce a ke vstupu Spojených států zbývalo 

jen několik posledních měsíců. V nastalé atmosféře vydal Luce svůj věhlasný editorial, 

v němž nepokrytě vyzdvihl „nadřazenost“ USA v globálně propojeném systému. „Je 

to naše síla, naše příležitost – a bude to i naše odpovědnost, ať se nám to líbí nebo ne“,
8
 

prohlásil nedlouho předtím ve svém projevu ke skupině naftařů v oklahomské Tulse.  

Luce věřil v sílu americké kultury. Ostatně americké hollywoodské filmy, hudba 

i další produkty se neuvěřitelnou rychlostí dostávaly do povědomí miliónů lidí po celém 

světě (Bolton a Olsson, 2010, s. 11). Všudypřítomná kulturní prezentace Ameriky 

ovšem předznamenala i nevyhnutelnou politickou úlohu Spojených států v rámci 

mezinárodních mocenských vztahů. Luce se snažil přesvědčit Rooseveltovu vládu 

o ukončení tradičního amerického izolacionismu a ujmutí se vedení v nově se 

formujícím světě. Byl totiž pevně přesvědčen, že svět potřebuje americkou civilizaci 

a americké hodnoty, které poslouží jako účinná zbraň proti evropskému totalitarismu 

(Bolton a Olsson, 2010, s. 11).  

David E. Sumner analogicky použil obrat „století magazínů“ (Magazine 

Century), kterým charakterizoval obrovský nárůst celosvětové oblíbenosti magazínů 

mezi léty 1900-2000 (Sumner, 2010). Sumner se domnívá, že zatímco poněkud 

nabubřelý termín americké století je neustále předmětem diskuzí a sporů, není žádný 

pochyb o tom, že dvacáté století bylo především stoletím magazínů (tamtéž).  Jejich 

popularita narostla do neskutečných rozměrů a své důležité postavení si v podstatě 

udržely až dodnes.  

Během 20. století se však našli i skeptikové, kteří několikrát ohlašovali výrazný 

pokles či úplný zánik časopisů. Poprvé se tak stalo po skončení první světové války, 

kdy začaly být obrovsky populární cenově dostupné automobily. Předpokládalo se, že 

pokud budou lidé trávit volný čas řízením auta, uškodí to čtenosti i prodejnosti 

                                                 
8
 POKORNÝ, Pavel. Čí bude toto století? [online]. [cit. 2014-11-14]. Dostupné z WWW: 

˂http://euro.e15.cz/archiv/ci-bude-toto-stoleti-

820018#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink˃. 
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magazínů. Další pochybnosti přišly ve dvacátých letech, když se objevila komerční 

rádiová stanice, a stejně tomu bylo i za zlaté éry filmu během třicátých let. Další dohady 

o záhubě časopisů vyvolalo následné zavedení televize a její masové rozšíření 

v padesátých letech, a naposledy se tak stalo v 90. letech s příchodem internetu 

(Sumner, 2010)
9
.  

Prorokovaný pád se ovšem nekonal. Především pak 30. a 40. léta znamenala 

jedno z nejplodnějších období pro obrazové magazíny, jejichž cesta na výsluní bude 

sledována v nadcházející kapitole. 

 

2.1 Vzestup obrazových magazínů 

 

Již během první poloviny dvacátého století se fotografie stala poměrně běžnou 

součástí novin a časopisů. Mnozí vydavatelé a mediální magnáti si uvědomili, 

že obrázky mohou hrát v novinářství stejně důležitou roli jako psaná slova; že mohou 

informovat, propagovat, ovlivňovat i bavit čtenáře. Enormní vzestup popularity 

obrazových magazínů nastal v meziválečných letech, která jsou mnohými autory dodnes 

oslavována pro svůj velký přínos v oblasti fotožurnalismu. V Americe zaznamenaly 

úspěchy časopisy Life a Look, u nás si získal oblibu například Pestrý týden či Pražský 

ilustrovaný zpravodaj. Na stránkách těchto časopisů se výrazně uplatnila dokumentární 

fotografie, ale mnohé příspěvky sloužily také k rozptýlení a pobavení nově vznikající 

konzumní společnosti.  

Uvedené časopisy se v některých podstatných rysech lišily od prvních 

ilustrovaných magazínů, které pozvolna experimentovaly s použitím fotografie. 

Již kolem roku 1903 se fotografie objevuje v časopise Nation Geographic, nejprve 

velmi sporadicky, postupem doby však zaujímá stále více prostoru na úkor psaného 

textu. V roce 1914 začíná vycházet americký týdeník Mid-Week Pictorial, který může 

být označen za důležitého předchůdce legendárních amerických magazínů 30. let. 

V jeho rozsáhlé fotografické příloze bylo totiž publikováno už velké množství 

reportážních, módních či sportovních fotografií (Oud, 2010, s. 46). Mezi nejdůležitější 

průkopníky československé novinářské fotografie patřil ilustrovaný čtrnáctideník Český 

svět, který začal vycházet v roce 1904 (Mrázková a Remeš, 1989, s. 112).  

                                                 
9
 Ještě více je umocnil zánik takových periodik, jako byly Look, Life a Collier’s na přelomu šedesátých 

a sedmdesátých let.  
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Důležitý rozdíl mezi prvotními a pozdějšími časopisy tkví především v tom, 

že zatímco v prvním případě byly zveřejňovány zpravidla jednotlivé fotografie, 

zřídkakdy doplněné kratším souborem snímků, později se základem periodik staly 

ucelené série, v nichž až pospojování jednotlivých částí dodalo skutečnou hodnotu 

a význam předávanému sdělení (Oud, 2010, s. 46). S tímto pojetím přišly jako první 

německé časopisy 20. let, jejichž editoři a fotografové spolu začali úzce spolupracovat 

na konečné verzi konkrétních příspěvků (Goldberg a Silberman, 1999). 

Následný světový vývoj a vzrůstající význam fotografických magazínů byl 

závislý na celé řadě společenských, kulturních a technologických faktorů (Cookman, 

2009). Časopisy, které interpretovaly svět skrze fotografie, si v rámci mediální 

produkce získaly plné uznání a svou oblíbeností se dostaly i na přední příčky v počtu 

prodaných výtisků. Jednotlivé redakce kolem sebe soustředily excelentní fotografy, 

kteří ze svých zahraničních cest přinášeli ohromující reportážní záběry. Spolu 

s časopisy se formovala také magazínová fotografie, jejíž podrobnější charakteristice je 

věnována následující kapitola.  

 

2.2 Magazínová fotografie 

 

S magazínovou fotografií jsme se ve 30. a 40. letech mohli u nás setkat 

například v časopisech Pestrý týden, Ahoj, Eva, List českých paní a dívek, Pražský 

ilustrovaný zpravodaj, Svět práce nebo ve Světozoru (Mrázková a Remeš, 1989, s. 113). 

Ačkoliv není snadné ji stručně a jednoduše charakterizovat, lze nalézt určité znaky, 

které jsou pro ni příznačné. Daniela Mrázková definuje magazínovou fotografii 

následujícím způsobem: „Jejím posláním je informovat, vychovávat, bavit a samozřejmě 

– propagovat. Proto musí být nápaditá, sdělná, esteticky působivá. (…) moderní časopis 

je nástrojem hromadně šířených názorů, kulturních a společenských koncepcí 

a fotografie je základní složkou tohoto působení“ (Mrázková a Remeš, 1989, s. 113).  

Úspěch obrazových časopisů skutečně pramenil z nového a nevídaného zájmu 

společnosti o fotožurnalistické zpravodajství, které si získalo oblibu již v meziválečném 

období (Goldberg a Silberman, 1999, s. 89). Ve třicátých letech se, zvláště na stránkách 

amerických časopisů, začaly objevovat dokumentární fotografie, které zachycovaly 

palčivé sociální a hospodářské problémy soudobé společnosti (Cookman, 2009). 

Na jejich estetickou kvalitu a technickou dokonalost se až tak velký důraz nekladl, 
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daleko důležitější bylo, jaký okamžik se fotografovi podařilo zachytit (Freeman, 2011, 

s. 140). Ačkoliv dokument hrál v tehdejší časopisecké produkci významnou roli, 

představuje pouhou část komplexu, který charakterizuje magazínovou fotografii.  

Během celé své existence byly časopisy zpravidla užívány také k propagaci 

politických postojů a vládních programů. Ačkoliv není pochyb o tom, že fotografie 

zachycuje svět kolem nás, stejnou měrou s ním také manipuluje (srov. Morris, 2002). 

Velmi mnoho teoretiků se domnívá, že fotografie konstruuje to, jakým způsobem je 

na realitu nahlíženo. Toto nahlížení přitom podle nich není neutrální, ale je politické 

(Quirke, 2012, s. 10). Zvláště pak v případě totalitních režimů docházelo k silné snaze 

„vychovávat lid“ pomocí vhodně zvolených novinových článků a fotografických 

příspěvků (srov. Vilgus, 1997).  

Během totality sloužily fotografie primárně k propagandistickým účelům, 

a proto znázorňovaly pouze to, co si žádali čelní představitelé jednotlivých států. 

Podobně tomu však bylo i u amerického fotožurnalismu, který byl po celou dobu války 

usměrňován vládní politikou a jejími cenzurními opatřeními (Goldberg a Silberman, 

1999). Společensko-politická situace se v průběhu let znatelně posouvala a měnila, 

z čehož se pak odvíjela i velmi zajímavá obsahová proměnlivost magazínové fotografie. 

Nejen poučení, ale i zábavě byl věnován prostor na stránkách vydávaných 

periodik. Listování časopisem mělo v neposlední řadě přinést čtenářům pobavení, 

rozptýlení a relaxaci. Když Henry Luce zakládal americký magazín Life, brzy si 

uvědomil, že nestačí jeho obsah zaměřit pouze na obrazové zpravodajství, ale že 

inovativní a zajímavý časopis by měl publikovat také poutavé fotografie, které diváka 

osloví i z jiného než jen čistě zpravodajského hlediska. Již od samého počátku tak 

docházelo ke kombinaci vážnějších témat na jedné straně a odlehčenějších příspěvků, 

týkajících se například umění a kultury, na straně druhé. Míšení seriózních a triviálních 

námětů se sice neobešlo bez kritických ohlasů, avšak na čtenářské popularitě magazínu 

to nijak neubíralo (Oud, 2010, s. 61-62). 

Mluvíme-li o magazínové fotografii, je nutné zmínit ještě jeden zásadní 

fenomén, který ji ve třicátých letech silně charakterizoval, a tím bylo uplatnění 

fotografické eseje (srov. Oud, 2010). Série za sebou navazujících snímků se stala 

standartní formou pro vyprávění příběhů na stránkách ilustrovaných magazínů. 

Jednotlivé eseje mohly obsahovat až desítky fotografií, které byly zpravidla doplňované 

pouze kratším textem.  
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Komponování jednotlivých snímků měli na starosti spíše editoři než fotografové. 

Při utváření esejí se vycházelo z přesvědčení, že větší množství záběrů dodá zachycené 

události větší smysl, než kdyby se použil pouze jediný snímek (Goldberg a Silberman, 

1999, s. 93). Editoři museli být schopni sestavit fotografie takovým způsobem, aby 

jejich prohlížení utvářelo logický příběh, který emocionálně zapůsobí na diváka. Každá 

fotografie proto musela nezbytně pasovat k předchozí, protože jenom tím nabývala 

svého významu (Oud, 2010, s. 77-78).  

Výše zmíněným nárokům magazínové fotografie uzpůsobovali svoji práci 

i autoři jednotlivých snímků. S tvorbou pro obrazové časopisy je spojeno mnoho 

zvučných jmen profesionálních fotografů, jejichž práci i životním osudům bude 

věnována pozornost v příslušné kapitole. 

 

2.3 Proměnlivý obsah fotografií 

 

Obsahová náplň fotografických magazínů se v průběhu let velmi výrazně 

měnila. Zvláště pak v době ostrých mezinárodních a vnitrostátních zvratů následovaly 

současně i změny v tematickém zaměření fotografií, které se objevovaly na stránkách 

vydávaných periodik. Politické a hospodářské okolnosti, v nichž se jednotlivé země 

nacházely, poměrně striktně udávaly směr obsahového zaměření časopisů. Publikované 

fotografie byly totiž především věcí národních a politických zájmů (Goldberg 

a Silberman, 1999). Pohled do historie celospolečenských souvislostí proto daleko více 

ozřejmí, proč ke konkrétním změnám v tematickém zaměření fotožurnalismu 

docházelo. 

V českém prostředí do podoby fotografie výrazně zasáhla atmosféra nacistické 

okupace. Po nástupu Reinharda Heydricha do funkce říšského protektora se režim 

v zemi ještě přiostřil, což se pochopitelně promítlo i do tvorby českých fotografů. 

Většina z nich se postupem doby orientovala raději na neutrální témata: oblíbené byly 

záběry krajin, architektonických památek, folklóru, dětí a zvířat. Někteří autoři nicméně 

pokračovali i v dokumentární činnosti a v uměleckých avantgardních aktivitách, 

přestože ty se již konaly většinou neoficiálně (Birgus a Mlčoch, 2005, s. 63-68). 

Více než kdy dříve se projevilo, že fotografie není pouze otázkou osobní realizace, ale 

je významným celospolečenským činitelem, který je součástí uměleckých, kulturních, 

ekonomických, ale i politických záležitostí (Mrázková a Remeš, 1989, s. 88).  



17 

 

Během Protektorátu Čechy a Morava přibývalo na stránkách časopisů 

antisemitsky laděných snímků a fotografií propagující německé vojenské úspěchy 

(Birgus a Mlčoch, 2005, s. 63). Záběry tohoto typu však čeští fotografové veskrze 

nepřinášeli, ale zajišťovaly je zahraniční agentury. V případě Pestrého týdne se jednalo 

například o Weltbild, Scherl, Presse-Bild-Zentale, Atlantic, Transocean 

či The Associated Press (Vilgus, 1997, s. 7). Mezi domácími tvůrci se namísto toho 

rozvíjela národně vyhraněná fotografie, přičemž autoři České fotografie 20. století, 

Vladimír Birgus a Jan Mlčoch, v této skutečnosti spatřují dva hlavní důvody. 

Prvním z nich byla snaha Čechů vymezit se vůči německému živlu, tím druhým pak 

úsilí zachytit památná místa, která ohrožoval příchod války (Birgus a Mlčoch, 2005, 

s. 71). 

I přes nepříznivé okolnosti byla paleta fotografického dění v Čechách poměrně 

pestrá. Přestože říšská politika primárně usilovala o šíření svých postojů mezi české 

obyvatelstvo, byly zveřejňovány i veselejší motivy, které měly přinést rozptýlení 

v těžkých časech války. Rovněž Pestrý týden se čím dál více politizoval, ale 

nezapomínal ani na humorné příspěvky a fotografie o módě, společnosti, filmu 

či radách pro domácnost. (Vilgus, 1997, s. 6).  

Přestože práce fotografů byla limitována cenzurními opatřeními, mnozí z nich 

dokázali i za těchto podmínek velmi dobře uplatnit svůj talent. Václav Chochola 

vytvářel válečné kompozice, Karel Ludwig se věnoval ateliérovým portrétním 

a žánrovým studiím, Jaromír Funke a Josef Ehm redigovali časopis Fotografický obzor, 

který ještě na počátku čtyřicátých let publikoval i avantgardní fotografii (Birgus 

a Mlčoch, 2005, s. 71). 

Úzkou provázanost fotografické tvorby a sociálně politického kontextu můžeme 

vysledovat během celého vývoje moderního fotožurnalismu. Ihned po osvobození 

Československa se objevila tematika koncentračních táborů a vyhlazení Lidic, byly 

publikovány autentické záběry z Pražského povstání a příjezdu Edvarda Beneše 

do Prahy (Birgus a Scheufler, 1999, s. 75). Těmto tématům se věnoval i nově vzniklý 

časopis Svět v obrazech, do jehož redakce nastoupili Karel Hájek, Jindřich Marco, Karel 

Poličanský a přispívalo i mnoho dalších fotografů jako například Václav Chochola 

či Jiří Jeníček (Birgus a Scheufler, 1999, s. 75). Někteří autoři po osvobození 

navazovali na předešlou éru avantgardy, která byla během války vytlačena vlastivědnou 

fotografií a požadavkem společenské angažovanosti. Tyto tendence však byly 
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v šedesátých letech znovu narušeny vnějším zásahem, a totiž příchodem sovětských 

okupačních vojsk (Pospěch, 2010, s. 9).  

Snímky ilustrující útrapy meziválečných a válečných let zaznamenaly rozmach 

i ve Spojených státech. Kapitolu samu pro sebe představovala působivá 

fotodokumentace dopadů velké hospodářské krize. Do fotografického projektu Farm 

Security Administration se zapojilo mnoho schopných fotoreportérů, na jejichž záběrech 

lze spatřit především muže a ženy sužované bídou, nedostatkem spánku, jídla 

i sebedůvěry (Levine, 1985, s. 202). Americké magazíny od samého počátku 

publikovaly velmi emotivní fotografie zobrazující brutální zločiny, lynčování či vraždy, 

zároveň ale zařadily i optimistické náměty (Goldberg a Silberman, 1999, s. 91). 

Byl to především magazín Life, který svým obsahem směřoval k zábavnému 

rozptýlení čtenářů, ačkoliv tomu tak nebylo od jeho úplných počátků. Při uvedení 

časopisu na trh Henry Luce zaměstnával pouze čtyři profesionální fotografy
10

, zatímco 

zbývající náplň zajišťovaly zpravodajské fotografie nepříliš dobré kvality (Oud, 2010, 

s. 61). Bylo zřejmé, že pokud chtěl magazín aspirovat na přední americké periodikum 

zaměřené na fotožurnalismus, bylo nutné zapojit ještě další profesionály, kteří by zvýšili 

obrazovou prestižnost časopisu.  

Life bývá odborníky označován za mainstreamový magazín, protože se příliš 

nesoustředil na rozdíly ve společnosti, ale pokoušel se být obsahově atraktivní 

pro milióny lidí, které reprezentovaly střední třídu americké populace (Welky, 2008). 

Někteří kritici ovšem namítají, že čtenáře magazínu nelze v žádném případě 

zobecňovat, jelikož představovali jen určitou specifickou sortu lidí (Knappe, 2008, 

s. 150). Existují studie, které dokládají, že se jednalo o vysokoškolsky vzdělanou 

a odborně kvalifikovanou pracovní třídu, jejíž příslušníci dosahovali průměrného věku 

30-34 let a povětšinou žili v manželství. Jiná analýza došla k závěru, že nejvyšší odbyt 

časopisu byl u lidí s velmi vysokými příjmy, kteří si mohli dovolit koupit vlastní dům 

a automobil (Knappe, 2008, s. 150). 

V každém případě časopis svými příspěvky potvrzoval stereotypní představy 

Američanů o dobré bílé americké rodině i tradičním pojetí genderových rolí. Přinášel 

jednak obrazové zpravodajství, jednak fotografické eseje a příspěvky, s nimiž se většina 

čtenářů byla schopna sama ztotožnit. Kromě vážných zpravodajských témat se magazín 

zaměřil i na mnohem méně náročnou tématiku zahrnující například kulturu, životním 

                                                 
10

 Slavnou čtyřku představovali Alfred Eisenstaedt, Thomas McAvoy, Margaret Bourke-White a Peter 

Stackpole.  
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styl slavných osobností i běžný život obyčejných lidí. Zakladatel Henry Luce věřil, 

že právě tato kombinace vnese nový náboj a inovace do amerického fotožurnalismu 

(Oud, 2010, s. 62-65). 

 

3. Společensko-politický kontext 

 

Abychom opravdu porozuměli fotografickým snímkům pořizovaným 

pro časopisy ve sledovaném období, je nezbytně nutné se trochu více ponořit 

do celospolečenského kontextu, v němž fotografie vznikaly. První polovina 20. století 

byla nabita významnými událostmi, které utvářely a výrazně ovlivňovaly podobu 

žurnalistické fotografie.  

Spojené státy americké stály na počátku minulého století na první příčce 

nejsilnějších světových ekonomik a zcela automaticky předpokládaly neustálé 

pokračování národní hospodářské expanze. Vědecké objevy, masivní využití elektrické 

energie, snížení dopravních nákladů i nové způsoby komunikace způsobily dramatické 

změny ve spotřebitelském chování americké veřejnosti, která se stala masově konzumní 

společností. Milióny Američanů začaly obchodovat s cennými papíry a na základě 

výnosů z těchto burzovních spekulací se staly součástí rozsáhlé střední třídy 

s odpovídajícím životním standardem (Tajovský, 2004, s. 71-82). 

Američané byli přesvědčeni, že si mohou dovolit luxus a ve velkém nakupovali 

nové elektrické spotřebiče i automobily. Bylo pro ně velmi snadné získat levné úvěry 

a půjčit si peníze u banky. Krach na newyorské burze v roce 1929 však přinesl hořké 

vystřízlivění. Banky byly nuceny vyhlásit bankrot, čímž milióny lidí přišly o své 

celoživotní úspory. Společnost se ocitla v bludném kruhu nezaměstnanosti, chudoby, 

bídy a hladu. V roce 1933 představil prezident Franklin D. Roosevelt reformní program 

„New Deal“, s jehož pomocí chtěl znovu zajistit ekonomickou prosperitu Států 

a obnovit víru v demokracii, kapitalismus i soukromé podnikání (Welky, 2008, s. 7).  

Krize se výrazným způsobem odrazila také v americké tištěné kultuře. 

Během třicátých let poklesl počet prodaných tiskovin až o 12 procent, noviny byly 

zároveň nuceny propouštět své zaměstnance a začaly jim také výrazně snižovat mzdy 

(Welky, 2008, s. 10). Mnohá média publikovala výsledky fotodokumentační činnosti 

FSA, proto když dnes Američané vzpomínají na třicátá léta minulého století, velmi 

často si vybaví fotografie, které vznikly právě za podpory této instituce, fotografie, které 
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ve velkém ilustrují destruktivní důsledky velké hospodářské krize, zničujících erozí, 

katastrofických požárů a povodní (Goldberg a Silberman, 1999, s. 99). 

Na stránkách časopisů ovšem docházelo i k šíření optimistických idealizací 

Ameriky a amerikanismu. Fotožurnalismus otvíral lidem možnost spatřit na vlastní oči 

životní příběhy svých spoluobčanů, s nimiž se často sami ztotožňovali (Oud, 2010, 

s. 65). Nejen utrpení a strádání pramenící z hospodářské krize, ale také obraz 

industriální Ameriky, která si zakládá na idealistickém rodinném životě, byl součástí 

obsahu nejpopulárnějšího obrazového magazínu Life (Goldberg a Silberman, 1999; 

s. 91). Síla fotografií publikovaných na stránkách časopisu spočívala ve schopnosti 

vytvářet iluzi jednotné americké kultury, k níž všichni čtenáři náležejí (Welky, 2008; 

s. 4). Předpokládalo se, že čtení téhož magazínu a prohlížení stejných fotografických 

snímků milióny obyvatel USA povede k vytvoření sdílené představy o vlastním národě 

(Hansen, 2009, s. 208). 

V Československu byla situace poněkud odlišná. V březnu 1939 byl na našem 

území zřízen protektorát Čechy a Morava, což fatálním způsobem ovlivnilo poměry, 

v nichž český tisk pracoval. Tiskové záležitosti dostala na starost skupina „Tisk“, 

v jejímž čele stanul důstojník SS Wolfgang Wolfram von Wolmar (Bednařík et al., 

2011, s. 197). Brzy po okupaci se začaly konat pravidelné tiskové konference, na jejichž 

zasedání se určoval „vhodný“ obsah novin a časopisů. Ten přitom neovlivňovaly jen 

pokyny ze strany Německa, ale své postoje do něho promítala i česká protektorátní 

vláda (Končelík et al., 2003). 

Postupem doby bylo zakázáno mnoho předválečných periodik, které vycházely 

před vznikem protektorátu. Z politických či hospodářských důvodů bylo do konce války 

úředně zastaveno na 1 887 tiskovin (Bednařík et al., 2011; s. 199). U některých 

povolených novin a časopisů se výrazným způsobem snižoval počet stran, poklesla 

kvalita jejich tisku, papíru i fotografií (srov. Vilgus, 1997). Především časopisy byly 

trnem v oku německé okupační moci, protože nepůsobily dostatečně ideologicky 

(Končelík et al., 2003, s. 10). Čtenáři se stále častěji setkávali s články podporující 

říšské zájmy a nacistickou politiku. Ve velkém se začaly šířit útoky na demokratický 

systém i na židovské obyvatelstvo, omezovalo se zahraničně politické zpravodajství 

a oceňovaly se německé válečné úspěchy (tamtéž). Nadcházející éra byla definována 

dvěma základními trendy: cenzurou a propagandou, které utvářely omezující limity 

pro práci celého týmu kolem novin a časopisů. 

 



21 

 

3.1 Omezení svobody: cenzura a propaganda 

 

Cenzura a propaganda jsou dva termíny, které výstižně charakterizují atmosféru 

v tiskových redakcích během druhé světové války. Ačkoliv se ve své práci věnuji 

časopisům, které vycházely v zemích s naprosto odlišných historickým, společenských 

i kulturním vývojem, v obou případech docházelo k určité formě cenzury a propagandy. 

Situace v Československu se samozřejmě ještě daleko více zpřísnila po zřízení 

Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939, kdy preventivní cenzurou procházelo 

všechno textové i obrazové zpravodajství (srov. Vilgus, 1997).  

Novinářská fotografie se v Evropě i ve Spojených státech stala významným 

manipulátorem, který úspěšně propagoval názorová stanoviska jednotlivých vládních 

programů (srov. Goldberg a Silberman, 1999). Již před válkou byli mnozí fotografové 

vysílání k pořizování reprezentativních záběrů, které měly sloužit k naplnění 

propagandistické ideálů. Pořízené fotografie pak byly publikovány jako pravdivý obraz 

reálného života (Quirke, 2012, s. 7).  

Také snímky, které vznikly pod záštitou Farm Security Administration, bývají 

chápány jako jedna z forem propagandy, a to z jednoho prostého důvodu: byly 

sponzorovány vládou a mnohdy proto vyvolávaly i příznivý dojem vládních programů 

(Goldberg a Silberman, 1999, s. 99). Ačkoliv se do jednotlivých fotografií pochopitelně 

promítl i osobitý styl fotografa, který snímek pořídil, jistý sdílený postoj k tomu, jak by 

měl obrázek vypadat, byl určován ze strany FSA (tamtéž).
11

 Typické fotografie 

zobrazovaly úzkostné a ponuré tváře lidí, kteří žili na pokraji bídy, pracovali za velmi 

špatných podmínek, byli nezaměstnaní nebo se potýkali s problematikou 

přistěhovalectví (Guimond, 1991, s. 106). Farm Security Administration především 

důvěřovala ve schopnost dokumentární fotografie zachytit nezkresleně realitu 

a napomoci tím k nápravě sociálních nerovností (Vojtěchovský a Vostrý, 2008, s. 134).  

Propaganda a v těsném závěsu také cenzura se pochopitelně ještě více zostřily 

po vypuknutí druhé světové války. Lidé na vůdcovských pozicích si byli velmi dobře 

vědomi toho, jaký potenciál skýtají média k formování společnosti. V okupované části 

Evropy se bez většího překvapení objevila snaha okupační moci převzít co nejdříve 

kontrolu nad veškerými mediálními prostředky. 

                                                 
11

 Rovněž magazín Life, i přes veškeré své inovace, vyhledával fotografy, kteří dokázali potlačit svůj 

osobní styl v zájmu „pravdivé fotografie“ (Quirke, 2012, s. 7). 
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3.1.1 Situace v Československu 

 

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 začali okupanti poměrně 

rychle kontrolovat česká média. Řízení tisku měl na starosti prozatímní šéf civilní 

správy při protektorátním velitelství Wehrmachtu Konrád Henlein (Končelík, 2008, 

s. 299). Již před okupací ale docházelo k četným omezením. Na mnoha místech 

republiky bylo kvůli německému ohrožení například omezeno svobodné pořizování 

fotografických záběrů už v roce 1938 (Birgus a Scheufler, 1999, s. 75).  

Poté co se Němci ujali řízení českého tisku, začaly se konat pravidelné tiskové 

konference organizované Wolfgangem Wolframem von Wolmarem z Úřadu říšského 

protektora (Končelík et al., 2003, s. 19). Jednotlivé redakce byly nuceny na tyto 

schůzky vysílat své redaktory a šéfredaktory, kterým byl oznamován žádoucí obsah 

novin a časopisů: „Po posledních událostech si musejí novináři uvědomit, co je jejich 

úkolem: Postavit tisk do služeb národa. Politickou linii představuje pan státní prezident. 

Tisk musí vést veřejné mínění a ne za ním běhat. Musí vychovávat lid“ (Končelík et al., 

2003, s. 25), znělo například vyjádření šéfredaktora tiskového odboru vrchního rady 

dr. Hofmana z tiskové konference konané v listopadu 1939. 

Scénografické zápisy z těchto setkání pořizoval novinář Antonín Finger, který 

později zdůraznil i jeden klad, jež konference přinášely pro český odboj. Jelikož se 

na srazy sjížděli novináři z celé republiky, mohli si mimo oficiální zasedání vzájemně 

vyměňovat zprávy ze svých oblastí a částečně tak udržovat důležité české zpravodajství 

ve vlastních rukou (Finger in Končelík et al., 2003, s. 20).  

Časopisecká fotografie se musela rovněž přizpůsobovat propagandistickým 

požadavkům okupačních sil. Zatímco v počátcích byly hojně publikovány žánrové 

a vlastivědné snímky, portréty herců a hereček či sportovní záběry, postupem doby 

se stále více prosazoval vliv nacistické ideologie: „Několik českých fotografujících 

novinářů se v roce 1942 zúčastnilo skupinové cesty na východní frontu, odkud přivezlo 

zmanipulované propagandistické snímky nadšení, s jakým ukrajinští a ruští obyvatelé 

údajně vítali německé vojáky“, líčí jeden z takových případů autoři knihy Česká 

fotografie 20. století (Birgus a Mlčoch, 2005, s. 63). Vydavatelé novin a časopisů 

se řídili přísnými cenzurními pokyny, které výslovně zakazovaly publikovat informace 

o některých událostech. Jedno z takových nařízení z roku 1940 například znemožnilo 
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propustit v tisku obrázky znázorňující účinky anglických náletů na německá města 

(Gebhart a Kuklík, 1996, s. 147).  

Kromě vymezování konkrétního obsahu vedly roky nesvobody i k postupnému 

zákazu mnohých předválečných periodik. Zpočátku okupace byla řada titulů zastavena 

především z politických důvodů, ke konci války se navíc přidaly i důvody hospodářské, 

jako například velký nedostatek papíru (Bednařík et al., 2011, s. 199). 

Během protektorátu došlo ke znatelnému úpadku kvality vydávaných listů, omezil 

se jejich náklad a snižoval se počet stran (tamtéž, s. 200). Pestrý týden zmenšil formát 

na polovinu. Zatímco původně vycházel o třiceti dvou stranách, v roce 1942 se jeho 

vydání ztenčilo na 24 stran a od roku 1943 už jen na pouhých šestnáct (Vilgus, 1997, 

s. 7). Viditelně se zhoršila také kvalita barev a papíru časopisu (Vilgus, 2001, s. 93).  

I přesto patřil týdeník mezi nejvýznamnější obrazové časopisy, které po vzniku 

Protektorátu Čechy a Morava vycházely. Na jeho stránkách publikovali své fotografie 

například Karel Hájek, Jan Lukas, Václav Jírů, Zdeněk Tmej, Jiří Jeníček, Oldřich 

Straka a mnoho dalších zvučných jmen. Mezi další ilustrované magazíny patřily 

například Světový zdroj zábavy a poučení, Praha v týdnu a Ahoj, do nichž přispívali 

Karel Ludwig, Zdeněk Tmej, Václav Chochola, Miroslav Hák, Karel Drbohlav a další 

(Birgus a Mlčoch; 2005, s. 63). Některé z těchto titulů byly zastaveny ještě 

před osvobozením. V roce 1938 byl založen časopis Českého klubu fotografů amatérů 

v Praze Spoušť, který zanikl v roce 1941 (Birgus a Scheufler, 1999, s. 75). 

 

3.1.2 Situace ve Spojených státech 

 

Totalitní režim v Evropě pečlivě vybíral, jaké fotografie a články se mohou 

dostat k veřejnosti, avšak i ve Spojených státech se fotografové potýkali s cenzurními 

opatřeními. Přestože cenzoři nebyli tak tvrdí jako za první světové války, i zde byla 

kontrola novinářských fotografií všudypřítomná (Goldberg a Silberman, 1999, s. 109-

119). Typickým rysem obsahu amerických médií byla především inklinace k silnému 

patriotismu, který se odrážel i v oblasti fotožurnalismu. Během války bylo na Ameriku 

nahlíženo s mimořádnou pýchou a láskou k vlasti (Goldberg a Silberman, 1999, s. 91). 

Editoři časopisu Life často čelili kontrolním požadavkům, které nešlo jednoduše 

obejít. Velmi dlouhou dobu například nebyly publikovány žádné fotografie mrtvých 

amerických vojáků, protože vláda s armádou se obávaly, že by takové snímky uškodily 
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morálce na domácí frontě. Některým fotografiím se sice dostalo určitého uznání, 

ale s jejich zveřejněním se, v lepším případě, čekalo až do skončení války (Goldberg 

a Silberman, 1999, s. 109-114). Propaganda během války chtěla ukazovat sílu 

Spojených států, nikoliv jejich ztráty a problémy (Morris, 2002). Když byl například 

v roce 1941 proveden útok na Pearl Harbor, nesměly být zveřejněny žádné fotografie 

mrtvých Američanů, přestože podobné snímky nepřátel byly publikovány po celou dobu 

války (Goldberg a Silberman, 1999, s. 111).  

Výše zmíněné počínání se ovšem neobešlo bez jistých důsledků. Postupem doby 

si americká veřejnost stále hlasitěji stěžovala na přídělový systém, nízké mzdy 

a pracovní kontroly, které se staly běžnou součástí života Američanů, přestože z obsahu 

médií se zdálo, že cenu války platí pouze nepřítel. Na základě této skutečnosti byly stále 

častěji zveřejňovány fotografie, které ukazovaly daleko více amerických válečných 

obětí a utrpení, a daleko méně úspěchů než kdy dříve. Prvním z těchto případů byl 

snímek Georga Strocka zobrazující tři mrtvé americké mariňáky ležící na Buna Beach, 

který byl zveřejněn v časopisu Life 20. září 1943 (Goldberg a Silberman, 1999, 

s. 111-114).  

  

3.1.3 Limity práce fotografa-novináře 

 

Fotografům mohl jejich práci velmi znepříjemnit či dokonce zcela znemožnit již 

jejich samotný původ. Během války byla z protižidovských důvodů transportována 

do koncentračních a pracovních táborů celá řada fotografů a novinářů, odkud se někteří 

z nich bohužel už nevrátili
12

 (Birgus a Mlčoch, 2005, s. 63). Jiní stihli utéct 

před  nacistickou hrozbou do Spojených států, kde se většinou zapojili do tvorby 

amerických tištěných médií. Mezi ně patřil například i Alfred Eisenstaedt, jeden 

z prvních fotografů magazínu Life (Oud, 2010, s. 61). Dále zde byli lidé, které režim 

uvěznil z jiných než rasových důvodů, především pak z důvodů odboje. To byl případ 

českého fotoreportéra Václava Jírů, který byl za svou odbojovou činnost zatčen 

a vězněn téměř po celou dobu války (Mrázková a Remeš, 1989, s. 123). 

Práce fotografa byla během války poplatná tomu, co od něho vyžadovala 

redakce či instituce, s nimiž spolupracoval. Autoři snímků se museli velmi často 

                                                 
12

 V Terezíně zahynul například český novinář a fotograf Karel Altschul spolupracující s časopisem 

Světozor. V koncentračním táboře Osvětimi zemřel fotograf Rudolf Kohn. 
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podřizovat zadávaným úkolům na úkor vlastního sebevyjádření. Již během první 

světové války byl tisk nástrojem levné propagandy, což se samozřejmě odrazilo 

i v následném postoji novinářů a fotografů k práci pro vycházející periodika (Mrázková 

a Remeš, 1989, s. 112). Pochybnosti se objevily například i v počátcích 

československého časopisu Pestrý týden. Když v roce 1928 nabídl Jaromír John 

(vl. jménem Bohumil Markalous) spolupráci fotografovi Jaromíru Funkovi, ten tehdy 

odmítl s odůvodněním, že nevyznává vulgární publicistické cíle časopisu (tamtéž).  

Populární americký magazín Life v meziválečném období vyhledával mimo jiné 

fotografy, kteří dodávali reprezentativní obrázky vládou sponzorovaných pracovních 

projektů, jež sloužily k potlačení Velké hospodářské krize (Goldberg a Silberman, 

1999). Během války manipulování s odvedenou prací fotografů ještě zesílilo 

(srov. Morris, 2002). Zároveň však rostoucí množství profesionálů stále více dbalo 

na svou dobrou pověst, protože byli uváděni jako autoři jednotlivých snímků (Boyle, 

1999, s. 10).  

I přes veškeré výše zmíněné výtky nelze meziválečnému a válečnému 

fotožurnalismu upřít určitý stupeň kvality, kterého byl schopen dosáhnout. Zároveň je 

nutné dodat, že ačkoliv měli cenzoři velkou moc, do jisté míry ji oslaboval fakt, 

že publikované fotografie mohly být interpretovány různým způsobem. Kupříkladu 

záběr náletu na katedrálu sv. Pavla v Londýně prezentovali Britové jako symbol národní 

hrdosti a odporu, zatímco Němci jako symbol zničení Londýna (Boyle, 1999, s. 10). 

Dohled nad tiskem i přes veškerou svou snahu nemohl stoprocentně odhadnout, jakou 

odezvu vyvolají povolené příspěvky u konkrétního publika. Nicméně ani tato skutečnost 

nemění nic na tom, že s fotografiemi bylo v té době velmi výrazně manipulováno a řada 

vynikajících fotografických snímků se zveřejnění nikdy nedočkala, především pak 

v případě válečné fotografie. 
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3.2 Válka a fotografie 

 

Fotožurnalismus se plně etabloval během druhé světové války. Mnoho 

válečných fotoreportérů se vydávalo do oblastí běsnících bojů, aby pro populární 

fotografické časopisy přinášelo nejčerstvější zprávy o právě probíhajících událostech. 

Světlo světa tehdy spatřily také malé fotoaparáty Leica, které autorům jednotlivých 

snímků umožnily dostat se přímo do centra dění (Fahmy et al., 2014, s. 19). 

Druhá světová válka se stala nejvíce fotografovanou válkou v dějinách a přispěla ke 

zviditelnění a proslavení nemalého počtu fotografů.
13

  

V nešťastných letech si společnost žádala kvalitní reportážní fotografie, které by 

ji informovaly o aktuální situaci na frontě i v zázemí, z čehož vzešel i velký úspěch 

magazínů zaměřených na fotografické zpravodajství. Když v roce 1935 Henry Luce 

zvažoval založení časopisu Life, budoucí editor týdeníku Daniel Longwell ho ubezpečil, 

že jakýkoliv typ války přirozeně podpoří jeho prodejnost (Goldberg a Silberman, 1999, 

s. 109). Počet čtenářů během druhé světové války opravdu prudce stoupal. V roce 1940 

dosahovalo množství prodaných výtisků 2,86 miliónů, ke konci 40. let se číslo 

vyšplhalo přibližně ke 22,5 miliónům, což představovalo 21 % Američanů starších 

deseti let (Knappe, 2008, s. 150).  

Editoři magazínu pečlivě vybírali, jaké fotografie mohou být publikovány 

na stránkách časopisu. Jedním z nich byl i John Godfrey Morris, který praktiky výběru 

detailně popisuje ve své knize Get the Picture: A Personal History of Photojournalism 

(2002). Nezaměřuje se přitom jen na fotografie jako takové, ale také na to, za jakých 

okolností byly jednotlivé snímky pořízeny. Při čtení jeho publikace se tak dostáváme 

do zákulisí celého procesu, na jehož konci bylo zveřejnění konkrétního záběru.  

Life se snažil pokrýt co největší množství probíhajících konfliktů, proto 

své fotografy vysílal do všech důležitých oblastí. V některých případech jim dokonce 

poskytl i malou finanční podporu na plánovanou cestu. Morris v této souvislosti 

vzpomíná na cestu, kterou v lednu 1938 podnikli Robert Capa a holandský filmař Joris 

Ivents do Číny, na jejímž základě vznikl pozoruhodný soubor snímků bitvy 

u Taierhchwang
14

 (Morris, 2002, s. 31). Mezi slavné Capovy unikáty patřily 

                                                 
13

 První válkou v historii, jejíž snímky se dostaly k publiku v mnoha zemích světa, byla Španělská 

občanská válka (1936-1939), která se dobově kryla se vzestupem ilustrovaných magazínů (Goldberg 

a Silberman, 1999, s. 109). 
14

 Tyto záběry dnes nalezneme ve vydání časopisu z 23. května 1939, s. 18-21. 
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samozřejmě další válečné snímky například „D-Day“ čili vylodění v Normandii 

či fotografie z občanské války ve Španělsku zobrazující kulkou zasaženého 

republikánského vojáka, který právě padá k zemi. Tato fotografie bývá dokonce 

označována za jeden z nejvýznamnějších záběrů, který kdy byl v historii fotografie 

pořízen (Morris, 2002, s. 28). 

Další fotografové se vydali například do Polska, Rakouska či Československa, 

kde fotografovali nejen přípravu na válku, ale i životy tamních obyvatel (Morris, 2002, 

s. 32). 

Morris zároveň připomíná problematiku cenzury a propagandy, která se 

do válečné fotografie výrazně promítla. Když v listopadu 1939 sovětští vojáci napadli 

Finsko, časopis pověřil fotografa Carla Mydanse, aby zdokumentoval finskou hrdinskou 

obranu. Přesila nepřátel byla ovšem obrovská a na straně Finů docházelo k velkým 

ztrátám na životech. Přestože se tedy Mydans vrátil především se spoustou záběrů 

mrtvých místních, cenzura mu zabránila odhalit skutečný obraz a namísto toho byly 

publikovány fotografie, které zobrazovaly ztráty na opačné straně s doprovázejícími 

titulky typu „Red Dead“ a „Wolf Food“ (tamtéž).  

Na rozdíl od Američanů jen hrstka českých profesionálních fotografů pořizovala 

snímky přímo na bojišti. Mezi zářné výjimky patřil Ladislav Sitenský, který zachytil 

život československých letců ve Velké Británii a boje probíhající ve Francii. Dalším 

významným fotografem byl Zdeněk Tmej, díky němuž se dochovaly unikátní záběry 

z totálního nasazení mladých mužů v Německu. Někteří fotografové Pestrého týdne, 

například Václav Chochola, Karel Ludwig či Miroslav Hák, se vyznamenali snímky 

z Pražského povstání v květnu 1945. Obrazové zpravodajství z válečných oblastí však 

ve většině případů zajišťovaly fotografie převzaté ze zahraničních agentur (Birgus 

a Mlčoch, 2005, s. 63-64). 

Válečná tématika se obecně na stránkách časopisu Pestrý týden neobjevovala tak 

intenzivně jako v případě amerického magazínu Life, přesto se od září 1939 mohli 

čtenáři pravidelně setkávat s rubrikou Z bojiště i zázemí (Vilgus, 1997, s. 8).  

Fotografie se navždy zapsala do dějin světového válečného konfliktu. Díky ní se 

dochovaly autentické reportážní záběry nejen z bojišť, ale i z válkou zničených měst, 

které dodnes slouží jako významný historický pramen pro studium tohoto nešťastného 

období. Publikování konkrétních snímků bylo samozřejmě závislé na celé řadě 

okolností, z nichž velkou roli hrály především politické cíle jednotlivých zemí. Cenzura 

a propaganda bránily svobodnému zveřejňování mnohých fotografií až do úplného 



28 

 

konce války. Zpočátku se kladl důraz na obrázky zobrazující hrdinství vlastního národa 

a újmy nepřátel, postupem doby však bylo tolerováno i stále větší množství záběrů 

obrovských ztrát ve vlastních řadách. 
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4. Fenomény mezi všemi: LIFE a PESTRÝ TÝDEN 

  

4.1 LIFE a jeho začátky 

 

Magazín Life je dodnes považován za jeden z nejcennějších světových 

magazínů, který kdy v oblasti fotožurnalismu vycházel. Během své bohaté historie 

publikoval nespočetné množství fotografií nejvýznamnějších světových událostí, 

z nichž mnohé se staly legendární. Nesoustředil se však jen na vážná témata, ale obsáhl 

široké pole nejrůznějších motivů uvolněnějšího charakteru, které měly upoutat 

pozornost průměrného amerického čtenáře (Oud, 2010, s. 63-65).  

 Jméno „Life“ původně nesl humorný magazín založený v roce 1883 absolventy 

Harvardovy univerzity. Roku 1936 však zakladatel společnosti Time, Inc. Henry 

Robinson Luce kupuje práva na užívání tohoto názvu pro vlastní časopis, který v jeho 

představách symbolizoval nový americký fotožurnalismus (Herzstein, 2005). Henry 

Luce se během své kariéry stal úspěšným podnikatelem a vlivným mediálním 

magnátem vlastnícím několik nejproslulejších amerických tiskovin.
15

 V roce 1923 

založil spolu se svým spolužákem z Yale University Britonem Haddenem první 

magazín Time, v němž se již objevilo pár ilustrací převážně kresleného charakteru 

(Elson, 1968). Editor magazínu Daniel Longwell později přišel s nápadem zavést 

i obrazovou přílohu časopisu, z níž posléze vzešla inspirace k tvorbě čistě obrázkového 

magazínu Life (Oud, 2010, s. 48).   

Dne 23. listopadu 1936 tak vychází první číslo absolutně nejpopulárnějšího 

ilustrovaného magazínu v amerických dějinách. Life dostal příležitost ukázat, že 

časopisecký formát, který se zrodil v Evropě, bude úspěšný i ve Spojených státech. 

V magazínu se prosadily především fotografické eseje, které v následujících letech 

představovaly základní platformu pro práci předních světových fotožurnalistů (Fahmy 

                                                 
15

 Henry R. Luce se narodil roku 1898 do americké misionářské rodiny žijící v Číně, kde jeho rodiče 

propagovali americké hodnoty pokroku a demokracie. Jeho původ ho posléze velmi ovlivnil, když se 

v dospělosti sám stal patronem misijních záležitostí. Zároveň také nebývale intenzivně podporoval rozvoj 

vzájemných vztahů mezi Spojenými státy a Čínou (Herzstein, 2005, xi-xii). Luce byl vychováván 

k podpoře americké expanze a intervenční politiky a sympatizoval s Theodorem Rooseveltem, což se 

odrazilo i v jeho periodikách. Jeho působení v mediální branži narostlo do nevídaných rozměrů, když 

pod hlavičkou společnosti Time, Inc. začal vydávat magazíny Time, Fortune (speciálně zaměřený 

na vlivné podnikatele) a samozřejmě také Life. Sám sebe považoval za žurnalistu, proto se často 

označoval za editora těchto magazínů, nikoliv za jejich vydavatele (Baughman, 1987).    
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et al., 2014, s. 27). „Vidět a těšit se z viděného. Vidět a nechat se okouzlit. Vidět 

a nechat se poučit“, tak znělo proklamované poslání magazínu (Mrázková, 1986, s. 99).  

Již od prvního vydání dosahoval časopis obrovského množství prodaných 

výtisků, v němž ho žádný z jeho následovníků nedokázal překonat. První dvě stě 

tisícový náklad byl vyprodán během několika hodin a překvapení prodejci tak začali 

okamžitě shánět další a další kopie. Ke konci roku 1937 už týdeník dosahoval 

neuvěřitelného počtu 1,5 miliónů prodaných výtisků (Goldberg a Silberman, 1999, 

s. 89). Během druhé světové války velikost čtenářstva ještě více narůstala. V roce 1940 

dosahoval prodej 2, 86 miliónů a kolem roku 1948 se téměř zdvojnásobil 

na 5, 45 miliónů prodaných kopií (Knappe, 2008, s. 150).  

První číslo časopisu stálo se svými 98 stranami pouhých deset centů. Na titulní 

straně byl otištěn snímek proslulé fotografky Margaret Bourke-White zachycující 

důležitý projekt v rámci Rooseveltova New Dealu, totiž budování přehrady Fort Peck 

v Montaně. Práce na stavbě měla poskytnout obživu mnohým rodinám žijícím v její 

blízkosti. Stavba tak představovala nejen symbol americké vytrvalosti a technologické 

vynalézavosti, ale propagovala i činnost programu Works Progress Administration, 

který se staral o pracovní uplatnění miliónů nezaměstnaných. 

Do prvního čísla se kromě samotného úvodního snímku přehrady dostalo 

i autorčino fotografické svědectví o životě tamních obyvatel. Margaret Bourke-White 

vytvořila pozoruhodný soubor šestnácti fotografií, v němž zachytila pohraniční život 

obyvatel amerického západu. Life tak již v prvním čísle nabídl jednu z prvních forem 

fotografické eseje (Oud, 2010, s. 56). Jak konstatuje Melissa A. McEuen (2000) 

v esejistické reportáži z Montany se navíc skrývá důležitý kulturní aspekt, který přenáší 

zažité stereotypy o drsných lidech západu, jež jsou svým odhodláním a pevnou vůlí 

schopni vybudovat téměř cokoliv (McEuen, 2000, s. 241). Life vylíčil západní pohraničí 

jako „opravdové“ americké prostředí, které nabízí mužům i ženám širokou škálu 

pracovních příležitostí (tamtéž). 

 Na druhé stránce otiskl časopis fotografii z porodního sálu s příznačným 

názvem „LIFE BEGINS“,
16

 kterou symbolicky odstartoval svůj vlastní „životní příběh“. 

V následujících letech se věnoval rozmanitým tématům zahrnující nejen každodenní 

události průměrných Američanů, ale i daleko více kontroverzní témata. Někteří 

                                                 
16

 Novorozenětem na fotografii je chlapec George Story, který se sám stal žurnalistou. V roce 2000 

zemřel na srdeční selhání na Havaji, k čemuž se vyjádřilo i tehdejší květnové vydání časopisu Life 

(Sumner, 2002). 
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odborníci se však domnívají, že ačkoliv se časopis může pyšnit brilantními 

fotografickými esejemi, publikoval až příliš mnoho vulgarity na to, aby mohl být 

nazýván seriózním žurnalistickým periodikem (Oud, 2010, s. 55). Přestože některé 

příspěvky mohly šokovat čtenáře, týdeník se snažil být především magazínem, který 

bude obsahově atraktivní a vhodný pro celou rodinu.  

 

4.2 Fotografové magazínu LIFE  

 

Na kvalitě a prestižnosti ilustrovaných časopisů se velkou měrou podepsali 

především fotografové, kteří dlouhodobě spolupracovali na jejich obsahu: „A tak je 

magazínový fotograf specialistou, který přichází na svět spolu s obrazovými časopisy. 

Profesionál, který časopis prodává, vytváří jeho fluidum, činí ho přitažlivým (…)“, píše 

Daniela Mrázková (Mrázková, 1989, s. 113). V této kapitole se proto podrobněji 

zaměřím na přední osobnosti, které svou prací přispěly k velkému nárůstu popularity 

fotograficky zaměřeného magazínu Life. 

Pro týdeník Life pracovalo během jeho existence velké množství legendárních 

fotografů. Pochopitelně se nejednalo pouze o Američany, ale i o další významné 

profesionály z celého světa. Tak například slavný „otec fotožurnalismu“ a autor snímku 

námořníka líbajícího zdravotní sestřičku při oslavách konce druhé světové války 

na Times Square Alfred Eisenstaedt, odešel do Spojených států z Německa kvůli svému 

židovskému původu (Galdorisi a Verria, 2012). Další velmi významný fotograf Robert 

Capa, vlastním jménem Endre Friedmann, původně pocházel z Budapešti 

(Vojtěchovský a Vostrý, 2008, s. 135).  

K opuštění vlastního domova fotografy velmi často donutily tehdejší politické 

okolnosti. Poté, co v roce 1933 převzala v Německu moc Hitlerova NSDAP (Národně 

socialistická německá dělnická strana), mnoho židovských fotožurnalistů i editorů 

ze země uteklo do Francie, Londýna či New Yorku, kde velmi záhy začali pracovat pro 

tamější periodika. Mezi nimi byl například i Kurt Korff, editor německého 

ilustrovaného týdeníku Berliner Illustrierte Zeitung, který po příchodu do Ameriky 

spolupracoval na vývoji magazínu Life (Cookman, 2009, s. 144).  

Pro nově vznikající obrazové časopisy hrály důležitou roli také fotografické 

agentury, které se do Spojených států přemístily z Německa a Francie. Mezi ty 

nejznámější patří agentura Black Star, jejíž židovský zakladatel Ernest Mayer s sebou 
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při útěku z Německa odvezl na pět tisíc fotografií. Agentura, která začala sídlit 

v New Yorku, se později stala důležitým dodavatelem snímků pro mnohé americké 

magazíny, čímž se bezpochyby významně zapsala do historie amerického 

fotožurnalismu (Cookman, 2009, s. 144). 

Nicméně do časopisu Life přímo přispívala celá řada profesionálních fotografů. 

Mezi první čtyři fotografy, které Henry Luce ve svém magazínu zaměstnával, patřili 

Margaret Bourke-White, Alfred Eisenstaedt, Peter Stackpole a Thomas McAvoy (Oud, 

2010, s. 61). Velké pocty se dostalo především Margaret Bourke-White
17

, když byla její 

fotografie americké přehrady Fort Peck v Montaně vybrána na obálku prvního vydání.  

Profesní úspěchy první fotografky časopisu byly ostatně velmi pozoruhodné také 

proto, že v první polovině dvacátého století se stále silně udržoval patriarchální způsob 

uvažování (Cookman, 2009, s. 204). Kariéra, kterou se fotografka může pyšnit, nebyla 

pro ženy té doby vůbec typická.
18

 „Good-old-boy networks“ a mužská touha neztratit 

dominantní postavení vedly k tomu, že zastoupení žen pracujících v odvětví 

fotožurnalismu a dokumentární fotografie bylo opravdu velmi malé (tamtéž).  

Jejich znevýhodněná pozice se odrazila i v zadávané práci. Ve většině případů 

jim byly přidělovány články a zprávy s odlehčenou tématikou, za něž dostávaly také 

nižší plat než muži. V týdeníku Life bylo ženám krom jiného uloženo, aby rozšiřovaly 

obrazové příběhy, které byly publikované během prvních let existence časopisu 

(Cookman, 2009, s. 204-205). I přes tyto překážky se však některým z nich podařilo 

opravdu prorazit a excelovat svými unikátními fotografiemi z období velké hospodářské 

krize, druhé světové války i z osvobozování nacistických koncentračních táborů 

(Cookman, 2009, s. 205).  

Velkého uznání se dočkali i mnozí další fotografové, kteří část svého života 

zasvětili práci pro Life. Mezi talentované osobnosti patřili například Robert Capa, 

Cornell Capa, David Douglas Duncan, Elliott Erwitt, Leonard McCombe, Ralph Morse, 

Carl Mydans, William Eugene Smith, Paul Schutzer a spousta další.
19

 Časopis ve své 

                                                 
17

 Margaret Bourke-White ještě před příchodem do magazínu Life pracovala pro další Luceův úspěšný 

časopis Fortune. Jistě stojí za zmínku, že zatímco naprostá většina fotografů užívala od počátků 

miniaturní Leicu či jiný 35 mm fotoaparát, Bourke-White mezi ně nepatřila (Goldberg a Silberman, 1999; 

s. 93). 
18

 Kromě Bourke-White se ve fotožurnalismu a dokumentární fotografii významně prosadila také 

americká fotografka Dorothea Lange, která je známá svou prací pro státní instituci Farm Security 

Administration (Cookman, 2009; s. 204). Proslula především portrétním snímkem z roku 1936 nazvaným 

„Kočující matka“ (Migrant Mother). Fotografie je všeobecně považována za jeden ze symbolů Velké 

hospodářské krize.  
19

 Seznam fotografů je dostupný na oficiálních stránkách magazínu: http://life.time.com/photographers/.  
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podstatě usiloval o to vytvořit ze svých fotografů skutečné celebrity, protože tím 

se stávala slavnější i jejich fotografie. Mezi největší fotografické hvězdy přitom patřili 

Robert Capa, William E. Smith a Margaret Bourke-White (Goldberg a Silberman, 1999, 

s. 93). 

Nicméně týdeník nepublikoval pouze fotografie pořízené profesionálními 

fotografy, ale také snímky amatérů a náhodných svědků událostí, kterým se podařilo 

zaznamenat výjimečné situace a okamžiky. To platilo především pro záběry pořizované 

na bojišti během druhé světové války (Boyle, 1999, s. 11). Časopis například 

šest měsíců zápasil o to, aby mohl zveřejnit fotografii amerického vojáka, který zachytil 

tři zemřelé kamarády na pláži v Tichomoří (tamtéž). Přestože takových případů by 

se našlo více, Life kolem sebe soustředil především řadu stálých profesionálů.  

Velkou část svého prostoru magazín věnoval reportážní fotografii. 

I z toho důvodu pracovní tým tvořili jedni z nejuznávanějších světových 

fotodokumentaristů, které do svého fotografického programu zapojila také FSA 

soustředící se na zachycení sociálních problémů ve společnosti (Vojtěchovský a Vostrý, 

2008, s. 134).
20

 Tradice dokumentární fotografie se dále promítla do vzniku newyorské 

skupiny Photo League, mezi jejíž členy patřili rovněž fotoreportéři časopisu Life 

Margaret Bourke-White a William Eugene Smith. Photo League podporovala 

dokumentární činnost fotografů až do počátku padesátých let, například tím, že jim 

nabízela k užívání zařízení temné komory (Oud, 2010, s. 43). 

Životní osudy některých fotografů, jež mnohdy nepatřily k nejveselejším, byly 

silným způsobem ovlivněny jimi zvolenou profesí. Robert Capa, který proslul 

působivými fotografiemi z druhé světové války, tragicky zahynul v padesátých letech 

během dokumentování bojů v Indočíně, když při ústupu francouzských vojsk 

po porážce u Dien-bien-phu šlápl na minu (Vojtěchovský a Vostrý, 2008, s. 135). Další 

vynikající válečný fotograf, William Eugene Smith, byl těžce zraněn v Japonsku. 

Především během druhé světové války americká armáda často přijímala fotografy 

ve svých řadách. Ti pak procházeli čtyřměsíčním vojenským výcvikem, po němž 

získávali dokonce i důstojnické hodnosti. Fotografové časopisu Life byli například 

plukovníky (Boyle, 1999, s. 9). 

 

                                                 
20

Mezi fotografy časopisu Life, kteří pracovali i pro FSA, patřili Margaret Bourke-White, Walker Evans 

a Carl Mydans. 
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Podobné zahraniční výjezdy za účelem pořízení reportážních snímků nebyly 

v americkém fotožurnalismu ničím neobvyklým. Redakce zcela běžně vysílaly 

fotografy do různých koutů světa, aby přinášeli čerstvé obrazové zpravodajství 

o tamějším dění a časopis Life byl v tomto ohledu obzvláště důsledný. Fotograf Carl 

Mydans pro magazín dokumentoval například situaci ve Finsku napadeném sovětskými 

vojáky; John Phillips pobýval ve Vídni, Varšavě či Londýně; Margaret Bourke-White 

navštívila Československo a tento výčet by mohl pokračovat (Morris, 2002, s. 31-34).  

Velká spousta reportáží vznikala samozřejmě také na domácí půdě Spojených 

států. Life byl mimo jiné oceňován za odkrývání skutečného obrazu Ameriky, kterého 

se v rámci dokumentární fotografie zas až tolik nedostávalo: „Přírodní monumenty země 

byly na fotografiích zobrazovány nesčetněkrát, ale obyčejní lidé a jejich každodenní 

život nikoliv. Nový fotožurnalismus otevřel dveře lidskému rozměru a skutečně naučil 

Američany něco o Americe a o tom, jak národ a jeho občané vypadají, přinejmenším 

v době, kdy lidé příliš často necestovali“ (Goldberg a Silberman, 1999, s. 90-91). 

Publikováno bylo velké množství fotografických esejí, jež názorně ilustrovaly momenty 

každodenního života běžných Američanů.   

Není účelem přinést zde vyčerpávající bibliografie jednotlivých fotografů, 

ale spíše nastínit jejich roli při tvorbě magazínu a některé z limitů, jimiž mohla být 

jejich práce omezována. Samozřejmě bylo na vlastním rozhodnutí každého fotografa, 

co zahrne a co nezahrne do svého záběru, na druhou stranu autoři často čelili určitým 

nárokům, které od nich vyžadovalo vedení časopisu, pro nějž pracovali. Nemalý počet 

z nich si i přes různé překážky dokázal vybudovat velmi dobrou pověst a je dodnes 

považován za klasický vzor pro mnohé další fotografy. 
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4.3 PESTRÝ TÝDEN a jeho začátky  

 

Pestrý týden patřil k našim nejúspěšnějším obrazovým magazínům, který 

se svou kvalitou mohl poměřovat i se světovými špičkami moderního fotožurnalismu. 

První číslo vyšlo 2. listopadu 1926, tedy v době, kdy i jinde ve světě byly obrazové 

magazíny čerstvou novinkou. Časopis kladl velký důraz na obsahovou i grafickou 

úroveň svých příspěvků, především pak na esteticky hodnotné využití novinářské 

fotografie (Bednařík et al., 2011; s. 163). Pestrý týden úspěšně přečkal období 

dramatického rušení českých periodik během Protektorátu Čechy a Morava, když k jeho 

zániku došlo až na konci dubna 1945.  

Časopis vydávaly jednou týdně pražské Grafické závody Václav Neubert 

a synové
21

. Od čtyřicátých let byl navíc zastřešen protektorátní organizací Radost 

ze života (Vilgus, 1997, s. 6). Oficiálně tehdy změnil svůj název na Pestrý týden – 

ústřední obrazový list Radosti ze života a z dřívějšího nezávislého listu se stal orgánem, 

který byl nepřímo podřízený Národnímu souručenství, jedinému povolenému 

politickému hnutí na území protektorátu (Vilgus, 2001, s. 93-94).   

Týdeník v průměru zahrnoval kolem dvaceti čtyř stran černobílých fotografií, 

přičemž byl cenově o dost dražší než obdobné obrazové magazíny té doby. V roce 1938 

byl například ke koupi za tři koruny, zatímco jeden z jeho největších konkurentů 

Pražský ilustrovaný zpravodaj stál se svými osmnácti stranami pouhých osmdesát 

haléřů (Vilgus, 2001, s. 17). 

V počátcích vytvářela obsahovou náplň magazínu skupina sestávající 

se z novinářky Mileny Jesenské, grafika a ilustrátora Vratislava Huga Brunnera, 

zákládajícího člena Devětsilu Adolfa Hoffmeistera a vydavatele Karla Neuberta 

(Vilgus, 2001, s. 17). Původní sestava však z týdeníku odešla ještě před koncem 

dvacátých let a namísto ní nastoupila nová redakce v čele se spisovatelem 

a estetikem Jaromírem Johnem, za jejíhož působení časopis dosáhl svého největšího 

vrcholu s týdenním nákladem až sto tisíc kusů. Tomuto úspěchu napomohl i fakt, že se 

z původně intelektuálně laděného periodika stal Pestrý týden časopisem tematicky 

                                                 
21

 Grafické závody Václav Neubert a synové patřily k nejlepším tiskařským podnikům v Československu. 

Vlastnily kvalitní hlubotiskové tiskárny, které umožnily vydávat fotograficky velmi náročné publikace. 

Dalším neméně úspěšným nakladatelstvím bylo největší české nakladatelství Melantrich, u něhož 

vycházel například i nejsilnější konkurent Pestrého týdne týdeník Pražský ilustrovaný zpravodaj 

s nákladem kolem 140 000 výtisků (Vilgus, 2001, s. 18). 
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orientovaným na rodinu a širokou veřejnost (tamtéž). Za nového šéfredaktora vycházela 

například i rubrika Amatérská fotografie (Birgus a Scheufler, 1999, s. 61). 

Během největšího rozkvětu pak do časopisu přispíval především fotoreportér Karel 

Hájek (Birgus a Mlčoch, 2005, s. 63).  

Týdeník se věnoval mnohým tématům, ovšem jak uvádí Petr Vilgus (2001), 

nikdy nepřicházel s příliš kontroverzními otázkami, které by mohly ohrozit jeho rozvoj 

a existenci: „Tento časopis nebyl v žádném období své existence rebelantem. Nebouřil 

se proti vládě, nebrojil proti systému. Byl to konstruktivní list a když kritizoval, pak jen 

dílčí jevy (např. bídný stav silnic a absenci dálnic na území ČSR, problematiku cen 

zemědělských produktů…), ne demokracii, vztahy k menšinám či republikánské zřízení 

státu jako celek. Napomáhal budovat úctu ke státním institucím a s výjimkou období 

protektorátu se snažil být časopisem politicky a stranicky neutrálním (Vilgus, 2001, 

s. 17).  

Přínos časopisu byl v oblasti obrazového zpravodajství i výtvarné fotografie 

nevídaný. Není žádný pochyb o tom, že se významným způsobem zapsal do našich 

dějin moderního fotožurnalismu. Otiskoval jedny z nejlepších snímků českých 

fotografů, které si dokázaly udržet určitý standard i v době okupace. Stal se velmi 

oblíbeným u českého čtenářstva, především pak u rozsáhlé vrstvy střední třídy. 

 

4.4 Fotografové PESTRÉHO TÝDNE 

 

Do Pestrého týdne přispívala plejáda proslulých českých fotografů. Týdeník 

se věnoval přednostně zpravodajským tématům, proto mezi nejvýznamnější autory 

patřili především fotoreportéři jako Karel Hájek, Václav Jírů a Ladislav Sitenský, 

ale prosadila se i spousta dalších jmen, mezi nimi například Jan Lukas, Zdeněk Tmej, 

Jiří Jeníček, Oldřich Straka či Josef Hanka (Birgus a Mlčoch, 2005, s. 63).  

K nejvýraznějším osobnostem v historii československého fotožurnalismu 

bezpochyby patřil Karel Hájek. Většina autorů se shoduje, že právě Karel Hájek byl 

naším prvním velkým fotoreportérem (Mrázková a Remeš, 1989, s. 112). Intenzivně 

spolupracoval nejen s Pestrým týdnem, ale také s jeho poválečnou obměnou nazvanou 

Svět v obrazech. Svět v obrazech začal vycházet již 26. května 1945. Jeho „staronová“ 

redakce měla stejné sídlo jako v případě zaniklého Pestrého týdne, totiž v Kobrově ulici 

na pražském Smíchově. Ve svém prvním vydání časopis veřejně vyzval fotografy, aby 
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do redakce zasílaly své snímky z období okupace i posledních dnů před osvobozením 

(Vilgus, 2001, s. 94). Z tohoto základu vzešla první čtyři tematická čísla věnovaná 

koncentračním táborům, vyhlazení Lidic, Pražskému povstání a příjezdu Edvarda 

Beneše a vlády do Prahy (Birgus a Scheufler, 1999, s. 75). 

Další významnou reportérskou osobností Pestrého týdne byl Ladislav Sitenský, 

který je znám především svou vlastivědnou fotografií. Kromě tematiky přírody, 

se ovšem věnoval také sportovním reportážím a válečné fotografii (Mrázková a Remeš, 

1989, s. 128). Přestože Sitenského spolupráce s časopisem trvala jen mezi léty 1938-

1940, výrazně pozvedl kvalitu a prestiž tohoto periodika (Vilgus; 2001, s. 21). Daniela 

Mrázková (1989) v rámci charakteristiky Sitenského fotografie píše: „Plně odpovídala 

ilustračním potřebám obrázkových časopisů té doby. Byla především vyznáním obdivu 

a lásky k přírodě, její kráse a vznešenosti, životadárnosti, tedy hodnotám, jež právě 

doba jeho fotografického zrání znovu objevovala a vyzdvihovala jako základ 

harmonického, šťastného života a zdroje mravních hodnot v člověku“ (Mrázková 

a Remeš, 1989, s. 128). 

Během války se Sitenský stal dobrovolníkem československého zahraničního 

vojska a jako jeden z mála českých fotografů dokumentoval také dění v zahraniční 

armádě. Po pádu Francie se dostal do Velké Británie, kde jako příslušník stíhacího 

letectva pořídil velmi výjimečné válečné fotoreportáže (tamtéž).  

Dalším nadaným představitelem magazínové fotografie třicátých let byl Václav 

Jírů, který svůj zájem o fotografický žurnalismus zpečetil založením čtvrtletníku 

Fotografie, do kterého přispívala celá řada československých amatérských fotografů. 

Stejně jako oni, i Václav Jírů nastartoval svou kariéru jako amatér, a sice v pražském 

Českém klubu fotografů amatérů. Již od druhé poloviny dvacátých let ovšem začal úzce 

spolupracovat s nově vznikajícími obrázkovými magazíny. Nejprve se jednalo o český 

Světozor a Pestrý týden, později publikoval také v zahraničních časopisech, jako byly 

London News, Picture Post, Zeit im Bild či Lilliput. Ve své práci obsáhl nebývale velké 

množství námětů zahrnujících sportovní tematiku, divadelní portrét, krajinu, akt 

či dokumentární reportérství. Svůj nesporný talent bohužel nemohl uplatnit téměř 

po celou dobu války, jelikož byl na základě odbojové činnosti zatčen a až do konce 

války vězněn v nacistickém Německu (Mrázková a Remeš, 1989, s. 122-123).  

Potřebám obrázkového časopisu odpovídala rovněž tvorba Jiřího Jeníčka, který 

se orientoval na společenskou angažovanost a aktuálnost fotografie (tamtéž, s. 124). 

Soustředil se také na armádní fotografii, čehož efektivně využil i časopis Pestrý týden, 
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když těsně před válkou použil Jeníčkovy snímky k tomu, aby demonstroval 

připravenost československé armády na obranu vlasti (Vilgus, 2001, s. 21). 

Do týdeníku dále přispíval Jaromír Funke, který mimo jiné redigoval časopis 

Fotografický obzor. Ve své vlastní fotografické práci uplatnil všechny hlavní směry 

meziválečné evropské fotografie jako konstruktivismus, funkcionalismus 

či surrealismus (Mrázková a Remeš, 1989, s. 62-63).  

Z dalších jmen stojí určitě za zmínku trojice přátel sestávající se z Karla 

Ludwiga, Zdeňka Tmeje a Václava Chocholy. Fotografie Karla Ludwiga se objevovaly 

nejen na stránkách Pestrého týdne, ale i populárního časopisu Ahoj či týdeníku Praha 

v týdnu. Ludwig byl velmi dobrým reportérem, což uplatnil především během 

osvobozování Prahy v květnu 1945 (Birgus a Mlčoch, 2005, s. 64). V roce 1943 

se podílel na založení fotooddělení společnosti Lucernafilm v Praze, kde posléze tajně 

zaměstnával svého přítele Zdeňka Tmeje po jeho útěku z totálního pracovního nasazení 

v Německu (Mrázková a Remeš, 1989, s. 130).  

Příběh Zdeňka Tmeje, který se o fotografii zajímal již od mládí, je obzvláště 

fascinující. Tmej vystudoval grafickou školu v Praze a své první reportérské zkušenosti 

získával od uznávaného Karla Hájka. Již v sedmnácti letech začal přispívat 

do nejznámějších ilustrovaných časopisů, jako byly Pestrý týden, Pražský ilustrovaný 

zpravodaj, Ahoj, Eva či List českých paní a dívek. V roce 1943 prochází totálním 

pracovním nasazením v tehdejším Německu, kde i za velmi těžkých podmínek 

fotografuje. Z pořízených emočních snímků pak na přelomu roku 1945/46 vydává 

v Praze knihu s názvem Abeceda duševního prázdna (tamtéž; s. 132-133). 

Posledním fotografem z uvedeného tria je Václav Chochola. Jeho fotografie 

se vyznačovala především poetikou a snovostí. Stejně jako předchozí dva autoři 

publikoval v časopisu Praha v týdnu, kde navázal blízké přátelství s Karlem Ludwigem. 

V rámci své profesní kariéry se nejprve věnoval sportovním reportážím, postupem doby 

ho ale stále více pohlcovala tématika kultury. Jeho snímky otištěné v časopisech 

mnohdy sloužily k propagačním účelům, i přesto však přenášely význam, který do nich 

vložil sám autor a který dokázal vyzvat publikum k zamyšlení (tamtéž; s. 134). 
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5. Analýza časopisů LIFE a PESTRÝ TÝDEN 

 

Tato část diplomové práce je věnována obsahové analýze časopisů Pestrý týden 

a Life, které svého času patřily k naprosté špičce fotožurnalistické produkce. Pozornost 

je soustředěna na ročníky 1937-1945, zahrnující nejen období největšího rozkvětu obou 

zmíněných periodik, ale i období velkého úpadku v případě československého týdeníku. 

V rámci studie jsem sledovala základní koncepci časopisů, tematiku jejich příspěvků 

i způsoby zpracování fotografií. Hlavním zdrojem dat se stala příslušná vydání, která 

jsou dnes volně přístupná na internetu. Do určité míry jsem vycházela také z analýz 

dalších autorů, kteří se podrobněji věnovali obsahu těchto titulů. Na závěr je dodána 

obrazová příloha, jež obsahuje fotografie zmiňované v rámci předkládané analýzy.  

 

5.1 Metodologie 

 

Obsah magazínu Life je v amerických odborných článcích a studiích 

o fotožurnalismu poměrně běžným tématem. David E. Sumner (2002) provedl 

obsahovou analýzu všech titulních stran časopisu, které vyšly mezi lety 1936 – 2000
22

. 

Ve své studii se zaměřil nejen na to, zda byli na obálce zachyceni lidé, zvířata či věci
23

, 

ale také na to, k jakému příběhu, sociálnímu trendu či historické události se snímek 

vztahoval (Sumner, 2002, s. 7). V celkovém součtu autor identifikoval 15 různých 

témat, kterým se jednotlivé obálky věnovaly (např. volný čas, politika, náboženství, 

sport, věda a technologie, válka, film a zábavní průmysl či móda). Obálky přitom 

rozdělil do dvou časově vymezených skupin, které byly vzájemně porovnávány. 

První skupinu přitom představovaly titulní strany z let 1936-1959, druhou pak vydání 

z let 1960-2000.  

 

                                                 
22 Od svého vzniku v listopadu 1936 vycházel Life jako týdeník až do roku 1972, kdy tento formát 

definitivně zanikl. Během let 1972-1978 bylo publikováno jen několik speciálních vydání (tyto speciály 

nebyly do Sumnerovy studie zahrnuty, protože se mnohdy vztahovaly k aktuálním událostem 

a nepředstavují tudíž zcela typický obsah časopisu, o kterém běžně rozhodovali editoři). V roce 1978 byl 

magazín znovu obnoven jako měsíčník, jehož poslední číslo vyšlo v květnu 2000.  
23

 Zatímco první Luceův časopis Time při výběru obálkových fotografií volil zpravidla snímky s osobami, 

Life byl v tomto ohledu daleko rozmanitější a orientoval se také na fotografie zvířat, přírodních scenérií, 

letounů či nejrůznějších strojů. Sumner ve své analýze definoval 4 kategorie „nelidských objektů“, které 

se během let objevovaly na obálkách časopisu. Jednalo se o snímky zvířat/přírody; technologií; umění 

a o skupinu „další“, do níž spadaly veškeré náměty, které nemohly být zařazeny do některé z předešlých 

kategorií (Sumner, 2002, s. 8).   
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Výsledky ukázaly významné odlišnosti mezi těmito skupinami. Značný vliv 

na zvolení témat na titulní strany měly bezpochyby probíhající celospolečenské 

události. Během let 1941-1945 například došlo k viditelnému prosazení tematiky druhé 

světové války, která se na obálce objevila celkem 132 krát.
24

 Sumner však ve své 

analýze došel i k poměrně nečekaným výsledkům.  

Jak sám autor uvádí, nejpřekvapivější závěry vypluly na povrch v oblasti 

genderu. V letech 1960-2000 totiž došlo k dramatickému poklesu obálek s fotografiemi 

dívek a žen (Sumner, 2002, s. 11). Možné vysvětlení přitom autor nalézá ve skutečnosti, 

že předchozí 40. a 50. léta byla daleko více charakteristická „boomem“ filmových 

hvězd a celebrit, a právě ženské filmové ikony se tehdy na obálkách časopisu 

objevovaly nejčastěji. Analýza samozřejmě přinesla i méně překvapivé výsledky. Velmi 

výrazně například narostlo zastoupení Afroameričanů (z dřívějších 7 obálek v letech 

1936-1959 na 27 obálek v letech 1960-2000), zatímco vysoká převaha fotografií 

amerických občanů oproti jiným národnostem zůstávala po celá léta poměrně konstantní 

(Sumner, 2002, s. 12).  

V případě časopisu Pestrý týden se podrobnému obsahovému rozboru věnoval 

Petr Vilgus (2001), který ve své práci zmapoval celou historii týdeníku a přehledně 

popsal tematickou náplň všech ročníků publikovaných během bezmála dvacetileté 

existence časopisu (2. listopad 1926 - 28. duben 1945).
25

 Součást jeho práce tvoří 

i ucelený přehled titulních stránek Pestrého týdne. Ve své studii si Vilgus mimo jiné 

všímá velké kvalitativní propasti mezi ročníky vycházejícími před a po okupaci 

bývalého Československa. Zatímco konec 30. let představoval absolutní vrchol 

časopisu, kdy byly publikovány bezkonkurenčně nejlepší fotografické reportáže, 

od 40. let kvalita týdeníku rychle upadala. V samotném závěru své existence se pak 

časopis stal propagátorem uvědomělé práce pro Říši a v podstatě rezignoval 

na obsahovou i estetickou kvalitu svých příspěvků (Vilgus, 2001, s. 108).  

V následujících kapitolách se nejprve pokusím postihnout charakteristické 

znaky, jimiž se analyzované časopisy vyznačovaly, posléze se budu věnovat zásadním 

tématům a fotografiím, které byly publikovány v rozmezí let 1937-1945. Cílem analýzy 

není pouze popsat obsah zvolených časopisů, ale zařadit jej také do historického 

                                                 
24

 Byly otištěny fotografické snímky letadel, lodí, bojových scén, ale i regimentu, armádních velitelů či 

běžných vojáků. 
25

 Studie neobsahuje informace o všech vydaných číslech těchto ročníků. Vynechána jsou některá vydání, 

která dle autora nepřinesla nic zásadního nebo zajímavého. Jedná se přitom především o čísla 

publikovaná ve 40. letech a v samotném závěru existence časopisu.  
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kontextu a vývoje. Obě periodika budou dále vzájemně porovnávána, budou sledovány 

jejich rozdíly i podobnosti. Kromě tematického zaměření snímků se zastavím rovněž 

u jejich estetické roviny a obrazové kvality. 

 

5.2 Koncepce časopisu Life 

 

Týdeník Life patřil k nejpopulárnějším a nejúspěšnějším obrazovým časopisům 

v historii amerického fotožurnalismu. Jeho popularita zajisté pramenila z tehdejšího 

celosvětového vzestupu novinářské fotografie, avšak ještě více vycházela z toho, jakým 

způsobem editoři pracovali s fotografiemi a jak vypadala konečná verze každého 

vydání.  

Magazín otiskoval více jako 200 obrázků za týden, které byly často doprovázené 

kratším či delším textem ve formě rubriky, článku či popisku (Brinkley, 2010, s. 229). 

Fotografie byly zároveň předkládány v mnoha různých podobách. Magazín publikoval 

fotografické eseje, ucelené soubory reportážních záběrů, příspěvky pojaté na způsob 

rodinného alba, ale také samostatné fotografie, které byly ve výjimečnějších případech 

pořízené i amatérskými fotografy (Oud, 2010, s. 56).  

Významný vliv na podobu magazínu měl především německý emigrant a editor 

časopisu Berliner Illustrirte Zeitung Kurt Korff, který mimo jiné přišel s nápadem 

kombinovat v týdeníku zpravodajskou fotografii na jedné straně a lidské příběhy 

ve formě fotografických esejí na straně druhé (Oud, 2010, s. 69). Fotografické eseje se 

pak v průběhu let staly charakteristickým rysem periodika. Dokonce i inzerenti 

v časopise začali velmi záhy kopírovat zavedený model fotografických esejí a pro 

vytvoření reklamy často užívaly několika na sebe navazujících obrázků. Reklama 

přitom v časopise zaujímala poměrně velkou část prostoru
26

 (Oud, 2010, s. 58). 

Magazín také pravidelně publikoval některé rubriky, jako byla například „The camera 

overseas“ zaměřující se na působivé reportáže ze vzdálených zahraničních oblastí. 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 V prvních letech existence časopisu se jednalo až o 40-50% obsahu. 
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5.3 Obsah časopisu Life 

 

Týdeník Life nebyl úzce zaměřeným časopisem, ale publikoval na svých 

stránkách celou řadu nejrůzněji laděných příspěvků. Zachytil zákulisí politických 

dramat, monstrózních pohrom, katastrof či válečných útrap, ale věnoval se také 

odlehčenějším tématům, například hollywoodským filmovým hvězdám, vojenským 

plesům, módním přehlídkám, fotbalovým shromáždění, indiánským festivalům 

a mnohým dalším typům nejrůznějších akcí, sjezdů a slavností (Brinkley, 2010, s. 234). 

Nepřebíral jen roli zpravodajského listu, ale připomínal čtenářům také jejich povinnosti, 

utvářel jejich názory a modifikoval jejich přesvědčení (Hansen, 2009, s. 209). Veškerou 

obsahovou různorodost magazínu zároveň spojoval jeden důležitý záměr: posilovat 

u čtenářů představu o jednotném americkém národě, který sdílí společné hodnoty 

a vyhlídky do budoucnosti (Brinkley, 2010, s. 234). 

I přes velké tematické rozpětí jednotlivých příspěvků existovaly oblasti, kterým 

se časopis věnoval intenzivněji. Editoři považovali některá témata obecně 

za atraktivnější a zajímavější a vyhraňovali jim proto mnohem více prostoru než jiným. 

Stránky časopisu například v daleko větší míře zaplňovaly fotografie krásných žen 

a dívek než portréty původních obyvatel (Oud, 2010, s. 56).  

V počátcích své existence nacházel týdeník inspiraci především v tehdejším 

prudkém rozvoji dokumentární fotografie (Brinkley, 2010, s. 230). Nový dokumentární 

styl se uplatnil zejména v rámci fotografického oddělení Farm Security Administration 

(FSA), které usilovalo o zlepšení neúnosné společenské situace plné sociální 

nespravedlnosti. Přestože jedna z nejslavnějších fotografií tohoto typu, jež zobrazuje 

oběti povodní města Louisville v Kentucky
27

, pochází od uznávané fotografky časopisu 

Life Margaret Bourke-White, samotný časopis většinou využíval dokumentární 

fotografii k naprosto odlišným účelům: „Odmítal kritický pohled na sociální realitu, 

kterou charakterizovaly fotografie FSA, místo toho chtěl být „milým“, utvrzujícím 

časopisem, který přináší potěšení“, píše Alan Brinkley, a svou tezi o povaze časopisu 

ještě dokládá slovy jednoho z editorů Daniela Longwella: „Měl rád lidi, měl rád 

                                                 
27

 Fotografie, která byla publikována 15. února 1937, je významná především svým ironickým a jízlivým 

podtextem. Vyobrazuje totiž muže a ženy afro-amerického původu stojící ve frontě na jídlo a oblečení 

poté, co je velká povodeň v Louisville připravila téměř o všechno. Za nimi se pak rozprostírá obrovský 

billboard zobrazující šťastnou, zaopatřenou a bílou americkou rodinu jedoucí v prostorném automobilu 

s doprovázejícím sloganem: „Nejvyšší životní standard na světě“, který byl ještě umocněn dodatkem: 

„Žádný životní styl není takový jako ten americký“. Fotografie podobné této ovšem byly v magazínu 

spíše výjimkou (LIFE, 1937a). 
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Spojené státy…. Kdyby byl proti něčemu, byl by proti tomu přímo“ (Brinkley, 2010, 

s. 230-231). 

Stejně tomu bylo i v případě prvního vydání magazínu, resp. jeho hlavního 

příběhu odehrávajícího se kolem výstavby přehrady Fort Peck v Montaně. Časopis 

otiskl šestnáct fotografií, které měly líčit autentický život tamních obyvatel 

a pracujících (Oud, 2010, s. 56). Do jaké míry se však skutečně jednalo o autentičnost, 

lze polemizovat na základě výsledného publikovaného příběhu. Lidé žijící a pracující 

v této oblasti byli tak chudí, že si nemohli dovolit ani nízký nájem v nově vzniklém 

a upraveném sídlišti, které pro účely jejich ubytování nechala postavit vláda. Namísto 

toho se mnoho z nich přestěhovalo do provizorních chudinských oblastí, které 

nevyhovovaly ani nejzákladnějším hygienickým potřebám.  

Nicméně Life zobrazil tuto komunitu ve zcela jiném světle. Například úvodní 

fotografie chudinské čtvrti byla strategicky snímána ze vzduchu a z dálky, čímž se 

vytratila zchátralost a špinavost příbytků, které by pohled zblízka snadno odhalil. 

Snímky obyvatel byly vesměs pořízeny v restauracích či barech a zachycovaly tak tváře 

lidí, kteří spolu popíjejí, smějí se, tancují a flirtují (Brinkley, 2010, s. 231).  

Časopis se obecně vyhýbal tématice dopadů Velké hospodářské krize, 

když veškeré s ní související náměty redukoval na reportáže týkající se projektů 

určených k potlačení krize (Brinkley, 2010, s. 237). Zobrazování skutečné materiální 

nouze mnohých Američanů se tak na stránky týdeníku v podstatě vůbec nedostalo. 

Pouze několik uveřejněných zpráv se věnovalo vládním opatřením, které měly překonat 

tehdejší obrovskou nezaměstnanost (Quirke, 2012, s. 3). Postoj, který časopis zaujal 

k Rooseveltovu programu New Deal, byl přitom převážně kritický a odmítavý (Oud, 

2010, s. 65). I přes zdánlivou politickou nestrannost magazínu nebyl jeho obsah 

skutečně neutrální. Terčem kritiky se stalo především levicové politické zaměření, 

zvláště pak po podepsání německo-sovětské smlouvy o neútočení v srpnu 1939 (Oud, 

2010, s. 64).  

Nicméně raději než na hospodářskou krizi a problematickou politickou situaci, 

se Life zaměřoval na budoucnost, modernitu a progresi Spojených států. Okázalým 

projevem tohoto rozvoje byla i probíhající výstavba moderního Rockefellerova centra 

v New Yorku, kam krátce po dokončení Luce přemístil svou společnost z jejího 

původního sídla v budově na 19 West 31st Street (Brinkley, 2010, s. 237). Časopis se 

ve velké míře věnoval otázkám rozvoje a obdiv k nejnovějším výdobytkům doby u něho 

nebyl ničím výjimečným. Na stránkách týdeníku se pravidelně objevovaly fotografie 
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a články o ocelových turbínách, přehradách, hydroelektrických zařízeních i mnohých 

dalších technologických inovacích, které postupně měnily životní styl jednotlivců 

(tamtéž).  

Je rovněž zajímavé, že po obsahové stránce se týdeník orientoval více na muže 

než na ženy (Oud, 2010, s. 56). Z této skutečnosti poměrně logicky vyplývaly 

i důsledky v podobě rozsáhlejšího počtu mužských čtenářů
28

. Dokonce i Henry Luce 

si v roce 1944 postěžoval, že ženy nemají v časopisu Life dostatečně dobré zastoupení 

(Brinkley, 2010, s. 236). Pravdou je, že magazín svými příspěvky podporoval tradiční 

genderové rozdělení: velmi často kategorizoval ženy do rolí hospodyněk, jejichž přínos 

spočívá především v udržování rodiny a komunity. Pokud se na stránkách časopisu 

neobjevovaly fotografie modelek a hereček, jednalo se tak zpravidla o ženy v rolích 

matek, dcer, přítelkyň a do určité míry i vysokoškolaček, které ovšem nebyly 

prezentovány jako studentky, ale jako členky univerzitních dívčích spolků 

(tzv. sesterstev). Články týkající se prominentních mužů zároveň téměř vždy 

obsahovaly fotografie oddaných žen, které své úspěšné protějšky podporují (Brinkley, 

2010, s. 236-237). 

Life si dával velký pozor na to, aby nebyl na základě nevhodných prezentací žen 

ocejchován titulem „časopis pro pány“. Ostatně někteří lidé, spolupracující na vzniku 

magazínu, později přiznali, že první vzorky budoucího týdeníku byly nevhodné 

a vulgární, a to například z důvodu fotografií nahých dívek (Oud, 2010, s. 55). Editoři 

časopisu pohrdali konkurenty typu Photoplay či Look, jež za účelem vyššího 

prodeje propagovaly i fotografie spoře oděných dívek. Na druhou stranu samotný Life 

málokdy promeškal příležitost předvést lehce erotické snímky, pokud však mohly být 

prezentovány jako součást údajně serióznějších příspěvků (Brinkley, 2010, s. 235). 

Jednalo se veskrze o fotografie propagující nejnovější módní kreace a inspirace. V roce 

1941 časopis otiskl portréty atraktivních modelek, které na Floridě zahajovaly plážovou 

sezónu předváděním na tu dobu značně provokativních dvoudílných plavek (tamtéž).  

Na obálce časopisu z 11. srpna 1941 se podobně objevila hollywoodská herečka 

a tanečnice Rita Hayworth oblečená pouze ve sněhově bílých bikinách (LIFE, 1941). 

                                                 
28

 Čtenáři byli rovněž vymezeni na základě společenského postavení. Vedení časopisu sice prohlašovalo, 

že Life dokáže svým zaměřením zaujmout veskrze každého bez ohledu na jeho společenskou třídu, rasu, 

náboženství, zázemí či region, přesto si lidé tvořící magazín byli velmi dobře vědomi toho, že velkou část 

čtenářstva představovali především příslušníci střední třídy, což ostatně ukazovaly i jejich vlastní 

průzkumy (Brinkley, 2010, s. 238).  
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Během druhé světové války byla Hayworth oblíbenou „pinup-girl“
29

, což se projevilo 

i v případě časopisu Life. Uvnitř téhož čísla byla totiž zveřejněna ještě jedna její 

fotografie, kterou pořídil Bob Landry přímo v ložnici umělkyně. Herečka na ní pózuje 

v hedvábné bílé noční košilce s černým krajkovým zdobením. Časopis se zdráhal 

uveřejnit momentu na titulní straně, protože se domníval, že je až příliš odvážná. 

Nicméně snímek se i přesto stal jedním z nejslavnějších a nejvíce prodávaných pin-up 

obrázků druhé světové války.
30

   

Častým tématem diskutovaným v souvislosti s obsahovou náplní časopisu je 

také otázka týkající se minoritních, přehlížených nebo znevýhodněných skupin 

společnosti. Přestože Life patřil mezi první americké tiskoviny, které podporovaly 

společenskou diversitu a snášenlivost, byl tolerantní především v souvislosti 

s překračováním třídních hranic, zatímco v oblasti genderové a rasové problematiky 

stále udržoval jistou předpojatost (Brinkley, 2010, s. 234). Během 30. let nevěnoval 

téměř žádnou pozornost původním obyvatelům, Američanům mexického a asijského 

původu, ani žádné jiné národnostní menšině. Relativně vzácné byly i fotografie 

Afroameričanů, které, ač nepůsobily vyloženě nepřátelsky či rasisticky, akceptovaly 

mnohé ze zažitých stereotypů. Portréty černošských obyvatel byly mnohdy omezeny 

na exotické baviče, služebné nebo tanečnice z Harlemu (tamtéž).  

U americké veřejnosti byla černošská komunita stále považována za část 

populace, které se v mnoha směrech odlišuje. Tuto skutečnost potvrzuje i jeden 

z nejrozsáhlejších článků o občanech černé pleti, který se objevil v týdeníku Life 3. října 

1938. Vydání tehdy přineslo jedenáctistránkový příspěvek nazvaný „Černoši: 

Spojených států se rovněž týká problematika minorit“
31

, který obsahoval několik desítek 

fotografií vystihujících černošskou rasu s jejími všedními aktivitami i každodenními 

problémy (LIFE, 1938, s. 49-60). Otištěné fotografie nechaly čtenáře například 

nahlédnout do černošské redakce, univerzitního kampusu či plesového sálu. Z celého 

příspěvku jasně vyplývá, že americká společnost byla v té době stále silně segregovaná. 

Ovšem i v kontextu tehdejšího společenského uspořádání je poněkud zarážející, do jak 

                                                 
29

 Termínem „pin-up girl“ jsou označovány modelky a herečky, které na fotografiích atraktivně pózují 

především pro populární pánské časopisy. Zlatý věk zažíval tento styl zejména v období druhé světové 

války, kdy se z některých dívek staly proslulé sexuální symboly. Mezi mladými americkými vojáky se 

časopisy a plakáty s pin-up fotografiemi masově šířily, přičemž mezi absolutně nejoblíbenější pin-up 

ikony té doby patřily Rita Hayworth a Betty Grable.    
30

 Life with Rita Hayworth: Hollywood legend, pinup icon. [online]. [cit. 2014-11-25]. Dostupné z 

www:˂http://life.time.com/icons/rita-hayworth-photos-of-a-movie-legend-and-all-american-pinup-

girl/#1˃. 
31

 Z angl. originálu: „The Negroes: The U. S. Also Has a Minority Problem“ (s. 49). 
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velké míry se zde objevily rasové předsudky, uvědomíme-li si, že tvůrci časopisu 

neustále vyzdvihovali ideu jednotné a nediskriminující americké kultury (Brinkley, 

2010, s. 234). 

Do obsahu časopisu se významně promítlo také vypuknutí druhé světové války, 

které „vyprodukovalo“ mnoho nezapomenutelných snímků pořízených především 

na bojem zasažených územích. Válečná fotografie koneckonců proslavila nejednoho 

fotografa a dodnes patří k nejuznávanější éře nejen v historii časopisu, ale i v historii 

fotožurnalismu obecně. Jedním z oněch profesionálů byl bezpochyby Robert Capa, 

o jehož fotografii zachycující smrt republikánského vojáka
 
ve Španělsku se všeobecně 

tvrdí, že je nejvýznamnější válečnou fotografií, jaká kdy byla pořízena (LIFE, 1937b, 

s. 19).  

Co však stálo za úspěchem těchto nejslavnějších fotografií? Další z významných 

fotografů časopisu Life Alfred Eisenstaedt tvrdil, že dobrý snímek „musí mít kvalitu, 

drama a navíc musí být technicky tak dokonalý, jak je to jen možné“ (Freeman, 2011, 

s. 140). V případě fotografických záběrů pořízených za druhé světové války se však 

více dbalo na typ zachycené události než na technickou dokonalost snímků. To bylo do 

značné míry ovlivněno válečnými okolnostmi, které často znemožnily pořídit technicky 

opravdu kvalitní fotografie. Svou roli sehrálo také vybavení, jež měli tehdejší 

fotografové k dispozici. Přestože modernizace fotografických přístrojů přinesla mnohé 

výsledky, stále ještě nebyly fotoaparáty na tak vysoké úrovni, aby dokonale zachytily 

pohyb či záběry v extrémních světelných podmínkách. Mnohdy tak vznikaly rozostřené, 

zrnité i podexponované fotografie s velmi špatnou kompozicí (Freeman, 2011, s. 140). 

Podobné nedokonalosti však v té době byly považovány spíše za známku autenticity než 

za estetický problém (tamtéž). 

Příkladem tohoto nahlížení je i slavný snímek Roberta Capy pořízený v ranních 

hodinách „Dne D“ 6. června 1944. Během vylodění Spojenců v Normandii 

se fotografovi podařilo zachytit amerického vojáka v přílivu, který se snaží najít vhodné 

krytí mezi německými lodními zátarasy. Fotografie se stala legendární i přesto, že je 

celá rozmazaná a kompozičně nevyvážená. Capa ve své autobiografii Slightly Out 

of Focus napsal: „Voda byla studená, na pláž pořád ještě více než sto yardů. Všude 

kolem mě žbluňkaly kulky a já se vydal směrem k nejbližšímu zátarasu“. Na tomto místě 

se však před Němci už ukrýval další voják, a jak Capa dále vzpomíná: „nechal ten 

zátaras celý pro mne. Teď jsem tam měl o pár centimetrů víc místa, takže jsem se cítil 

dostatečně bezpečně, abych začal fotit ostatní kluky, kteří se schovávali úplně stejně 
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jako já“ (Freeman, 2011, s. 140). Fotografie se řadí mezi ty válečné unikáty, kvůli nimž 

se autoři vystavili stejnému nebezpečí, jakému čelili jedinci, které fotografovali 

(Goldberg a Silberman, 1999, s. 115). Autentičnost Capova snímku byla oceňována 

do té míry, že posloužila i k vylíčení vyloďovací scény ve slavném filmu Stevena 

Spielberga Zachraňte vojína Rayana (tamtéž). 

Několik záběrů z invaze Spojenců se objevilo v časopisu Life 19. června 1944 

(LIFE, 1944a, s. 25-37). Neostrá fotografie vojáka byla v příspěvku doplněna 

následujícím komentářem: „(…) obrovské napětí té chvíle mělo za následek, že fotograf 

Capa svým fotoaparátem pohnul a [svůj] snímek rozmazal“ (Freeman, 2011, 140). 

Dnes však víme, že chyba nebyla v nesoustředěnosti fotografa, ani nestabilnosti jeho 

fotoaparátu (Goldberg a Silberman, 1999, s. 115). Sám autor se k celé situaci vyjádřil 

následovně: „Pořád bylo ještě hodně brzy a hodně šero na to, aby se daly udělat nějaké 

dobré záběry“, řekl, a poté dodal: „ale díky šedivé vodě a ocelovému nebi ty drobné 

postavičky schovávající se za těmi Hitlerovými surrealisticky vypadajícími 

antiinvazivními konstrukcemi vypadaly velice efektivně“ (Freeman, 2011, s. 140). 

Někteří autoři rovněž uvádí, že rozmazanost snímků, jež se podařilo z invaze zachránit, 

byla způsobena špatným zacházením během prací v temné komoře (Goldberg 

a Silberman, 1999, s. 115).  

Válka znamenala také viditelnou změnu v zobrazování žen na stránkách 

časopisu. Zatímco v meziválečném období byla žena pevně spjata s péčí o rodinu 

a domácnost, válkou způsobený masivní přiliv pracovnic do tradičně mužských odvětví 

významně narušil dřívější stereotypy. Zatímco před válkou se fotografie pracujících žen 

téměř neobjevovaly, natož aby oslavovaly ženské úspěchy, schopnosti či nadání
32

, 

během válečných let bylo celkem běžné narazit na snímky svářeček, soustružnic, 

opravářek strojů a dalších pracovnic továren.
33

  

V roce 1943 zachytila Margaret Bourke-White práci žen v ocelářské továrně 

ve státě Indiana, z čehož vzešla zajímavá fotografická reportáž o rozmanité náplni práce 

jednotlivých zaměstnankyň tohoto závodu. Článek, který byl otištěn 9. srpna 1943, 

obsahoval také několik portrétních medailonků, což celé reportáži dodalo 

individuálnější ráz a prozradilo více i o původu, věku či rodinném zázemí jednotlivých 

pracovnic (LIFE 1943, s. 74-81). Při listování ostatními stránkami článku lze narazit 

                                                 
32

 Výjimku tvořily herečky, umělkyně a členky královských rodin (Brinkley, 2010, s. 235). 
33

 Women of steel: Life with female factory workers in world war II. [online]. [cit. 2014-11-27]. Dostupné 

z WWW: ˂http://life.time.com/history/women-of-steel-life-with-female-factory-workers-in-world-war-

ii/#1˃. 
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na fotografie žen pracujících ve slévárně, operujících s hořáky nebo žen, které obsluhují 

některé z dalších zařízení továrny. Jak samotný časopis konstatoval, tyto ženy daly 

celému světu jasně najevo, že v případě potřeby dokáží bez problémů zastat stejnou 

práci jako muži.   

Ve 40. letech si získaly oblibu také fotografie zamilovaných dvojic, 

a to především v souvislosti s jejich vzájemným loučením v době, kdy muži ve velkém 

počtu odcházeli do války. Life zveřejnil řadu snímků, jejichž hlavním motivem bylo 

zachytit sílu těchto emocemi nabitých okamžiků. Na Den svatého Valentýna roku 1944 

publikoval sérii obrázků pořízených Alfredem Eisenstaedtem na newyorském vlakovém 

nádraží Pennsylvania Station, přičemž na všech těchto fotografiích figurovaly loučící 

se páry v pevném objetí (LIFE, 1944b, s. 112-113). 

Na úplném konci války pořídil tentýž fotograf i světově proslulou fotografii 

zachycující polibek mladého námořníka a zdravotní sestřičky na Times Square během 

oslav Dne vítězství Spojených států nad Japonskem. Eisenstaedt se ke vzniku fotografie 

vyslovil následovně: „Uviděl jsem námořníka, který běhal po ulici a každou ženu, 

kterou spatřil, popadl do náručí. Bylo mu jedno, jestli je stará, tlustá nebo hubená. 

Běžel jsem před ním s mojí Leicou, ohlížel jsem se zpátky, ale žádný ze záběrů, které 

bylo možné udělat, nebyl ideální. Najednou jsem uviděl jakýsi bílý záblesk. Otočil jsem 

se a zmáčkl spoušť přesně v okamžiku, když námořník líbal sestřičku. Kdyby byla 

oblečená v tmavých šatech, nikdy by obrázek nevznikl, stejně jako v případě, že by měl 

námořník na sobě obnošenou bílou uniformu. Udělal jsem celkem čtyři fotografie. Vše 

se stalo během pár vteřin“ (Eisenstaedt, 1985, s. 74). Snímek se objevil ve vydání 

časopisu 27. srpna 1945 a stal se symbolem ukončení druhé světové války (LIFE, 

1945a, s. 27). 
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5.4 Koncepce časopisu Pestrý týden 

 

Pestrý týden byl průkopnickým obrazovým časopisem, který v době své největší 

slávy neměl na československé scéně konkurenta. Jeho koncept se do určité míry 

podobal prvnímu analyzovanému magazínu, když na svých stránkách pravidelně 

otiskoval rubriky „Události v obrazech“ a „Aktuality týdne“, které přinášely velmi 

kvalitní obrazové zpravodajství. Svými fotografickými reportážemi z domova 

i ze zahraničí, se časopis bez jakýchkoliv pochybností zařadil i mezi ostatní světově 

uznávané fotožurnalistické tituly.  

Také jeho vytříbená grafická úprava, doplněná kvalitními fotografiemi, byla 

na české poměry ojedinělá. Pestrý týden se mohl pyšnit velmi vysokou grafickou 

úrovní, kterou zajišťovaly pražské Grafické závody Václav Neubert a synové (Bednařík 

et al., 2011, s. 163). Stejně jako v případě amerického magazínu Life se na jeho 

stránkách objevovaly fotografie profesionálů i příspěvky věnované pracím amatérských 

fotografů. Fotografům-amatérům zde byla poskytnuta dokonce větší pozornost, když 

pro ně časopis vypisoval navíc soutěže v nejrůznějších kategoriích a s různými 

tematickými zaměřeními (Vilgus, 2001, s. 19). 

V rámci Pestrého týdne se objevila také snaha o kombinování zpravodajského 

a publicistického stylu. Na jedné straně podával časopis důležité informace o aktuálním 

dění, na straně druhé se snažil být i odpočinkovým titulem, který svým čtenářům 

přinese zábavu a uvolnění. Běžnou součástí týdeníku byla rovněž inzerce a reklama, 

která se pravidelně publikovala na konci jednotlivých vydání. V meziválečném období 

časopis podporoval zejména domácí průmysl. Propagace a opěvování kvality výrobků 

tuzemského původu bylo přitom natolik intenzivní, že se mnohdy dostávalo 

i na neinzertní stránky časopisu (Vilgus, 2001, s. 18). 

Na rozdíl od amerického časopisu Life ovšem Pestrý týden prošel daleko 

dramatičtější proměnou v souvislosti s vypuknutím druhé světové války, 

resp. se zřízením Protektorátu Čechy a Morava. Za prvé byl nucen se více zpolitizovat, 

za druhé v mnohem větší míře utrpěla také jeho kvalita jak z obsahového, tak 

z materiálního hlediska (srov. Vilgus, 2001). 

 



50 

 

5.5 Obsah časopisu Pestrý týden 

 

Z obsahového hlediska byl záběr týdeníku opravdu velmi široký. Stejně 

jako americký Life, i časopis Pestrý týden obsáhl na svých stránkách široké pole 

nejrůznějších tematických oblastí: „Významným rysem Pestrého týdne byl fakt, že 

na rozdíl od úzce specializovaných periodik typu Fotografický obzor zasahoval vkus 

nejširších vrstev společnosti. Zatímco odborný časopis si koupil zas jen zájemce 

o danou problematiku, ilustrovaný zpravodajsko-zábavný list každý týden posouval 

výtvarné cítění celých rodin či školních tříd“, píše Petr Vilgus v rozsáhlé studii 

věnované dlouhé historii časopisu (Vilgus, 2001, s. 18). Časopis se věnoval 

společenských aktualitám, sportu, módě, hudbě, filmu a divadlu, turistice, bytovému 

vybavení, přinášel také informace z oblasti letectví či motorismu.  

Jedním z nosných témat ročníku 1937 bylo úmrtí Tomáše Garriguea Masaryka. 

V den Masarykovi smrti (14. září 1937) vydal časopis zvláštní čtyřstránkové číslo 

věnované poctě prvnímu prezidentovi Československé republiky: „Z našeho on lidu byl, 

pro lid žil a žít bude v něm navěky“, napsal tehdy časopis (PESTRÝ TÝDEN, 1937a, 

s. 2). I několik následujících vydání bylo silně poznamenáno touto smutnou událostí. 

19. října 1937 vyšlo speciální vydání „IN MEMORIAM TGM“, jež obsahovalo 

množství velkoformátových černobílých fotografií zobrazujících nejen významné 

okamžiky prezidentova života, ale i průběh smutečního obřadu (fotografie dodala 

ČTK). Zármutek nad Masarykovou smrtí se odrazil také v grafické úpravě časopisu, 

když tvůrci zmíněného vydání zahalily jeho obálku do černé barvy (PESTRÝ TÝDEN, 

1937b). 

Před okupací se časopis nacházel na svém největším vrcholu. Zejména ročníky 

1938-1939 přestavují to nejlepší, co český fotožurnalismus nabízel. Pestrý týden 

se tehdy pyšnil kvalitními fotografickými reportážemi, které se plně vyrovnaly i světově 

proslulým obrazovým magazínům. Obsahovou náplň časopisu tehdy ovlivňovaly 

především probíhající politické události. Když bylo na jaře 1938 k nacistickému 

Německu připojeno Rakousko, uveřejnil týdeník obsáhlou reportáž s fotografickými 

záběry příjezdu německé armády. Snímky německých obrněných automobilů 

projíždějících Vídní či pohled na vídeňské Náměstí Hrdinů při březnovém projevu 

Adolfa Hitlera přitom zajištovaly zahraniční agentury Keystone a Associated Press 

(PESTRÝ TÝDEN, 1938a, s. 1-3). 
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Obsazení Rakouska zároveň znamenalo velké ohrožení i pro stále ještě svobodné 

Československo. Týdeník zpočátku šířil optimistická a nadějeplná poselství, která měla 

pozvednout pochmurnou atmosféru v zemi: „Mnoho je nyní v celém světě psáno 

o Československu i o jeho odhodlání brániti se proti jakýmkoliv útokům zevnitř i zvenčí. 

Největší obrazové listy světa přinášejí obsáhlé reportáže o našem státě i naší armádě, 

největší deníky Anglie, Francie a Ameriky uveřejňují množství článků sympatizujících 

s Československem – a všechny vyznívají jediným souhlasným závěrem: Statečný národ 

se statečným prezidentem v čele“, ohlašovala titulní strana z 26. března 1938, na níž byl 

vyobrazen prezident republiky Edvard Beneš po své ranní projížďce na koni (PESTRÝ 

TÝDEN, 1938b). 

Počáteční nadšení českých lidí pro obranu vlasti se však brzy rozplynulo 

podepsáním Mnichovské dohody, která zpečetila nešťastný osud dříve suverénního 

státu. Následné napadení Polska a vypuknutí druhé světové války mělo pro tisk 

vydávaný na území protektorátu nedozírné následky. Dramatické události 

předznamenaly rovněž konec nejúspěšnější éry Pestrého týdne, který byl nucen během 

několika následujících měsíců značně pozměnit své obsahové složení (Vilgus, 2001, 

s. 80).  

V době největší slávy se na obálkách časopisu pravidelně objevovaly fotografie 

uznávaných českých autorů, jako byli Ladislav Sitenský, Jan Lukas a Jiří Jeníček. 

Především pak snímky Jiřího Jeníčka si získaly nebývalý ohlas, když se během jediného 

roku čtyřikrát ocitly na titulní straně a ve velké míře byly publikovány také uvnitř 

jednotlivých vydání (Vilgus, 2001, s. 80). V dubnu 1938 byla na obálce časopisu 

otištěna Jeníčkova fotografie československého vojáka, který je v plné výzbroji 

odhodlán „(…) všemi silami bránit svobodu a nezávislost našeho státu“ (PESTRÝ 

TÝDEN, 1938c). Autorovy snímky ostatně časopis často užíval k propagaci síly 

a připravenosti československé armády bránit vlast před nacistickým nebezpečím 

(Vilgus, 2001, s. 80).  

Zajímavé jsou například jeho záběry z natáčení vojenského propagačního filmu 

„Vojsko v horách“, které čtenářům přiblížily nejen průběh samotného natáčení, 

ale propagovaly i neohroženost československých vojáků. Na ústřední fotografii celého 

příspěvku je vyobrazena scéna, při níž se skupina vojáků na běžkách vrací z noční 

záchranné výpravy. Celou scénu přitom osvětlují dva světlomety, které Jeníčkově 

fotografii dodávají na zajímavosti. Povedené jsou ovšem i ostatní snímky zachycující 
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například práci štábu za kamerou nebo herce užívající si přestávku během natáčení 

(PESTRÝ TÝDEN, 1938d, s. 14-15).  

V roce 1939 započala smutná etapa časopisu, která s postupujícími léty přinesla 

obrovský úpadek nejen v obsahové kvalitě zveřejňovaných fotografií, ale také v kvalitě 

používaných barev a papíru. Nedostatek kvalitního materiálu zároveň způsobil 

problémy i s dřívější špičkovou úrovní Neubertova hlubotisku (Vilgus, 2001, s. 93). 

Obsahová náplň časopisu tehdy plně odrážela změnu poměrů v bývalém 

Československu. V první řadě se stále silněji projevovaly důsledky tvrdé cenzury 

a propagandy. Na jednotlivých stránkách časopisu například docházelo k začerňování 

nevyhovujících částí textu a zcela vymizela jeho politická a ekonomická rubrika. 

Uplatnil se rovněž typ angažované fotografie propagující sociální rovnostářství. 

O zpravodajských kvalitách dřívějších let už bohužel v případě Pestrého týdne nemohla 

být postupem doby řeč, stejně jako o jeho předešlé intenzivní propagaci zboží českého 

původu (Vilgus, 2001, s. 90 nn.).  

Největší reportérskou osobností se na konci 30. let stal uznávaný fotograf Karel 

Hájek. V ročníku 1939 se sice často objevují ještě fotografie Václava Jírů a Ladislava 

Sitenského, avšak zatčení a uvěznění Jírů, stejně jako odchod Sitenského do zahraničí, 

způsobí, že poslední čísla ročníku jsou v podstatě v Hájkově režii (Vilgus, 2001, s. 93). 

Na samém sklonku roku je publikována Hájkova reportáž ze štědrovečerního programu 

prezidenta Emila Háchy. Autor zachytil prezidenta během rozhlasového vánočního 

projevu a jeho návštěv ve Vincentinu, v Bubenči a na Olšanských hřbitovech, kde spolu 

s dalšími členy vlády navštívil „Hrob v dáli“ (symbol všech hrobů českých krajanů, jež 

jsou roztroušené po světě).  

Od roku 1940 se časopis přeměnil z nezávislého titulu na orgán Radosti 

ze života, v němž se významně prosadila socialistická fotografie upřednostňující 

například portréty dělníků a zemědělců (Vilgus, 2001, s. 22). Fotografování lidí 

pracujících v dělnickém průmyslu pak bylo doménou fotografa Vladimíra Hipmana, 

který už na konci 30. let pořídil reportáž o práci kladenských havířů (PESTRÝ TÝDEN, 

1939, s. 10-11). Publikovány byly také jeho snímky montérů vytvářejících konstrukci 

výstavního sálu technického muzea v Praze (PESTRÝ TÝDEN, 1940a, s. 16-17). 

Během přelomu 30. a 40. let se v časopise neustále zvyšoval počet fotografií 

pocházejících od zahraničních tiskových agentur (např. Associated Press či Presse-Bild-

Zentrale). V prvním únorovém čísle roku 1941 vyšel článek Němečtí vojáci na bojištích 

světové války, který mimo jiné informoval o německých útocích na britské obchodní 
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lodě. V daném příspěvku se objevily rovnou čtyři agenturní záběry zachycující mohutný 

výbuch lodí po jednom z bombových útoků (PESTRÝ TÝDEN, 1941, s. 2-4). Agentury 

přinášely také záběry z dění na východní frontě. Typicky válečné fotografie z bojiště 

se tak v práci českých fotografů, na rozdíl od jejich amerických kolegů, takřka 

nevyskytovaly.  

Stejně jako v Americe, i zde se projevila snaha zveřejňovat jen takové záběry, 

které měly čtenáře přesvědčit o velkých ztrátách na straně nepřítele. Na počátku roku 

1942 byly publikovány fotografie japonského letectva, které podle doprovázejícího 

komentáře dosahovalo „(…) pronikavých úspěchů v boji proti Americe, Anglii a Číně“ 

(PESTRÝ TÝDEN, 1942a, s. 3). Zachycen byl rovněž oddíl zbraní SS připravený 

k palbě před nepřátelskou linií. Muži zobrazení na tomto snímku měli na sobě bílé 

vojenské úbory, které jim uprostřed sněhových závějí poskytovaly dobré krytí před 

nepřítelem. 

Kromě německých válečných úspěchů byla centrálním tématem propagandy 

také oddanost občanů k Říši. V časopisu byly publikovány například fotografie agentur 

Atlantic a Ceps, které informovaly o probíhajících sbírkách zimních potřeb pro armádu 

bojující na východní frontě. Čtenářům se díky agentuře Ceps naskytl pohled do jedné 

pražské sběrny, kam lidé přicházeli darovat teplé oblečení. V příspěvku se kladl důraz 

především na to, vyzdvihnout údajnou obětavost a hrdinství německých vojáků: 

„obyvatelé protektorátu darováním zimních potřeb frontě projeví dík německé armádě 

za ochranu svých životů a domovů“, napsal tehdy týdeník (PESTRÝ TÝDEN, 1942b, 

s. 2).  

Obrovský posun nastal během válečných let také v zastoupení a zobrazování žen 

na stránkách Pestrého týdne, přestože jim po celou tuto dobu byla věnována především 

rubrika o módě a domácnosti. Úspěšné ženy pak byly, stejně jako v případě magazínu 

Life, reprezentovány zejména herečkami a umělkyněmi. Zřízení protektorátu a následné 

vypuknutí války však znamenalo neuvěřitelnou změnu v povaze uveřejňovaných 

příspěvků. Zatímco dříve se psalo o světové módě a publikovaly se fotografie 

nádherných společenských šatů, od 40. let podobné články mizí a jsou nahrazeny 

například radami o vhodném ženském oblékání při výpomocných pracích v zemědělství 

(Vilgus, 2001, s. 102).  

Tuto změnu názorně ilustruje článek „Móda na žně“, který byl publikován 

v srpnu 1942. Článek doplňují fotografie Karla Hájka, na nichž jsou zachyceny dívky 

pracující na poli oblečené v neslušivých zástěrách. Některé z nich mají navíc uvázaný 
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šátek na hlavě: „Ve žních odložte i rouge na rty a lak na nehty! Základem pracovního 

úboru budiž účelnost a vkus. Na pole jděte vždycky s hlavou pokrytou (…)“, doporučuje 

se v textu ženám (PESTRÝ TÝDEN, 1942c, s. 15). Ovšem nejen oděv nošený při práci, 

ale móda a úprava zevnějšku obecně zaznamenaly od přechozích let viditelný posun: 

„Průměrné americké děvče nebo žena má tvář loutky (…). Proto děvčata, která u nás 

napodobí americké girls, jsou na tom stejně: krásná maska a za ní žádný duch, žádná 

inteligence“, píše se v druhém lednovém vydání téhož ročníku (PESTRÝ TÝDEN, 

1942d, s. 15). Doby, kdy světové módní trendy představovaly pro české ženy zdroj 

inspirací a nápodoby, už byly nenávratně pryč. 

Nepopiratelnou podobnost s americkým týdeníkem však lze nalézt v jiné oblasti. 

Na stránkách časopisu se totiž začaly v období války objevovat příspěvky, které 

souvisely s ženskou emancipací a snahou zařadit ženy do pracovního procesu. Zatímco 

ještě na počátku 40. let platila zásada „muž v práci, žena s dětmi v domácnosti“, válečná 

léta uberou tomuto úsloví na pravdivosti (Vilgus, 2001, s. 107). Na stránkách časopisu 

bylo postupem doby možné spatřit fotografie žen, které se postavily na místa mužů 

ke strojům a do továren. Příkladem je i snímek dvojice dívek oblečených v montérkách 

při práci v tiskárně (PESTRÝ TÝDEN, 1944a, s. 7) či článek z dubna 1944 nazvaný 

„Nový pojem doby: pracující žena“, který informuje o tom, jak se v současnosti 

uplatňují ženy i ve vysloveně mužských oborech. Přidané fotografie pak ukazují 

například ženu při leštění skříněk rozhlasových aparátů nebo ženu obsluhující stroj 

„prorážečka“ (PESTRÝ TÝDEN, 1944b, s. 5). 

Pokud jde o mírně erotické fotografie, v Čechách se sice v tak vysoké míře 

neprosadil fenomén pin-up girl, avšak smyslnější obrázky byly běžnou náplní i našich 

časopisů. Ženy v plavkách a krátkých sukních proto nebyly na stránkách Pestrého týdne 

žádnou výjimkou. Na konci srpna roku 1940 byla otištěna fotografie Karla Hájka 

se třemi usměvavými dívkami, které se v jednodílných černých a bílých plavkách 

vystavují slunečním paprskům (PESTRÝ TÝDEN, 1940b). Od stejného autora byla 

publikována rovněž fotografie mladé ženy v bílých dvoudílných plavkách a koupací 

čepici. Ta se na snímku naopak osvěžuje v horkých letních dnech pod tekoucí sprchou 

(PESTRÝ TÝDEN, 1944c).  

Pro předloženou diplomovou práci je rovněž zajímavý článek vydaný v březnu 

1944. Příspěvek nazvaný „Země sociálních protikladů“, kritizující sociální poměry 

ve Spojených státech, totiž mimo jiné otiskl fotografie převzaté z časopisu Life. 

Ty vyobrazovaly chudé americké farmáře, kteří byli v důsledku Velké hospodářské 
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krize nuceni opustit svá pole a hledat si jiný způsob obživy mimo vlastní domovy. 

Problematiku nezaměstnaných pak dal článek do kontrastu s přepychovým životem 

amerických „boháčů“, kteří si svých peněz užívají při plážových zábavách na Havaji 

(PESTRÝ TÝDEN, 1944d, s. 2-3).    

V závěrečné etapě časopisu už není po jeho dřívějších kvalitách sebemenší 

památky. Rok 1945 je charakteristický především nízkou kvalitou tisku i použitého 

papíru. Zároveň je omezen počet stran, což souviselo i se stále se snižujícím množství 

témat, o nichž by se dalo psát: „(…) doba už nestojí o módu, ani o společnost, běžného 

čtenáře zajímá, z čeho vařit, jak si po domácku vypěstovat tabák či jak se chovat během 

leteckého poplachu.“ (Vilgus, 2001, s. 108). Poslední číslo Pestrého týdne vychází 

28. dubna 1945. Ihned po skončení války ovšem na jeho místo nastupuje nově vzniklý 

časopis Svět v obrazech. 
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Závěr 

 

Vznik obrazových časopisů navždy změnil tradiční pojetí žurnalistiky, které 

jako hlavní zdroj přenosu informací využívalo textový záznam. Fotografie obvykle 

sloužily pouze jako zpestřující ilustrace, které samy o sobě nehrály klíčovou roli 

pro podávání zpráv či vyprávění příběhů.  

Pro vzestup novinářské fotografie byl zásadní především technologický pokrok, 

který zároveň udával směr, kterým se posouvaly fotografické časopisy. Pořizovaní 

bezprostředních a autentických záběrů umožnily až malé fotoaparáty Leica vynalezené 

v polovině 20. let v Německu. Na výsledné kvalitě publikovaných snímků se nemalou 

měrou podílelo také zdokonalování tiskařských zařízení. Úspěch obrazových magazínů 

ovšem nevycházel pouze z technologického postupu, ale byl ovlivněn i hlubokými 

změnami ve společnosti. Příchod Velké hospodářské krize a následné vypuknutí druhé 

světové války vyvolalo nevídaný zájem veřejnosti o pravidelné obrazové zpravodajství. 

V Americe se mezi nově vznikajícími ilustrovanými magazíny nejvíce prosadil týdeník 

Life, zatímco v Československu si získal oblibu Pestrý týden.  

Pestrý týden je dodnes označován za nejlepší ilustrovaný časopis meziválečného 

Československa. Svého publikačního vrcholu časopis dosáhl na přelomu 30. a 40. let, 

kdy se stal významným zpravodajským listem informujícím o aktuálním společenském 

dění doma i v zahraničí. Do svého obsahu pravidelně zařazoval také příspěvky týkající 

se umění, módy, sportu nebo turistiky. Mezi svými konkurenty vynikal nejen vysokou 

obsahovou úrovní, ale také vytříbenou grafickou úpravou. Na jeho kvalitě a prestižnosti 

se velkou měrou podepsali i profesionální fotografové, kteří pro jednotlivá čísla 

dodávali dokonale propracované fotografie. Mezi významné autory těchto snímků 

patřili například Karel Hájek, Václav Jírů, Ladislav Sitenský nebo Jiří Jeníček. 

V souvislosti s nepříznivým politickým vývojem našeho státu ovšem postupem 

doby docházelo k razantnímu útlumu a úpadku časopisu, který před svým definitivním 

zánikem v dubnu 1945 ztratil téměř vše ze svých dřívějších kvalit. Během 40. let 

vymizela ekonomická rubrika, byly omezeny umělecky laděné příspěvky, články 

týkající se zábavy i fotografické soutěže vypisované pro čtenáře časopisu. 

Z populárního týdeníku pro volný čas se bohužel stal agitační časopis zdůrazňující 

oddanost obyvatel protektorátu Říši.  
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K nejúspěšnějším ilustrovaným titulům v historii Spojených států patřil časopis 

Life, který svého času dosahoval miliónů prodaných výtisků týdně. Pro průměrného 

amerického čtenáře představoval mnohem více než pouhý zdroj obrázků a informací. 

Utvářel jeho pohled na svět, formoval představu o jednotném americkém národě a také 

ho vychovával. Na svých stránkách přitom publikoval nespočetné množství fotografií 

nejrůznějšího ražení. Zabýval se historií, uměním, vědou i kulturou. Často přinášel 

obrazové zpravodajství z různých koutů světa, ale také emotivní příběhy občanů 

Spojených států podávané ve formě fotografických esejí.  

S blížící se válkou se časopis ještě více zaměřil na dokumentární fotografii, které 

byl na dnešní poměry věnován nebývale velký prostor. Mnoho jedinečných snímků pak 

vzniklo během dokumentování bojů, konfliktů a válečných krveprolití. Důraz přitom 

nebyl kladen ani tak na technickou dokonalost pořízených fotografií, jako spíše na sílu 

a autentičnost zachycených okamžiků. Za zmínku zde určitě stojí proslulé záběry 

Roberta Capy z vylodění Spojenců v Normandii, kterým se dostalo celosvětového 

uznání i navzdory jejich rozmazanosti a zrnitosti. Kromě Capy s časopisem 

spolupracovalo mnoho dalších vynikajících fotografů jako například Alfred Eisenstaedt, 

Margaret Bourke-White nebo William E. Smith. 

Stejně jako v případě Pestrého týdne, také pro vývoj časopisu Life sehrály 

důležitou roli historické a politické okolnosti. Všudypřítomná cenzura a propaganda 

se ve 40. letech nevyhnuly ani americkému tisku. Ačkoliv Life nepodléhal tak striktním 

opatřením jako jeho protektorátní protějšek, ani jemu nebylo z cenzurních důvodů 

umožněno zveřejnit velké množství fotografií. V obou sledovaných časopisech se 

do určité míry uplatnily také snímky amatérů.  Zatímco Pestrý týden pořádal každoroční 

fotografické soutěže pro neprofesionály, Life zužitkoval povedené záběry náhodných 

svědků událostí.  

Během analýzy časopisů se objevilo několik zajímavých momentů, které bych 

závěrem ráda zmínila. Jednak to byla jejich podobná koncepce a struktura řazení 

jednotlivých příspěvků, zvláště pak na konci 30. let. Obě periodika se tehdy věnovala 

rozsáhlým fotoreportážím mnohdy publikovaným na prvních stránkách každého vydání. 

Časopisy se také prohlašovaly za nepolitické a zveřejňovaly velké množství příspěvků 

sloužících k pobavení a rozptýlení svých čtenářů. Otiskovaly snímky černobílé, přestože 

už byl k dispozici i barevný film. Také tematické zaměření fotografií bylo velmi 

podobné. Objevovaly se fotografie z oblasti sportu, kultury, umění, módy či turistiky. 
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Neméně významné jsou ovšem i jejich odlišnosti. Především s příchodem 40. let 

se od sebe zmíněné tituly více a více vzdalovaly. Pestrý týden zveřejňoval například 

velké množství agenturních záběrů z bojem zasažených území, zatímco Life 

své fotografy vysílal na frontu přímo. Udržel si také velkou šíři témat až do konce 

války, zatímco Pestrý týden postupně vyřazoval mnohé rubriky.  

Ať už však vypadaly ročníky z konce války jakkoliv a fotografie byly 

pořizovány za všelijakých okolností, prozrazují mnoho o životě tehdejší společnosti. 

Zobrazují lidské hrdinství i utrpení, štěstí i bolest. Bezprostředně přibližují atmosféru 

společenských krizí, válečných bojů, ale také obrovské euforie v dobách vítězství 

a prosperity. Úspěch obrazových magazínů dnes už nenechává nikoho na pochybách 

o tom, že fotografie může být nositelem informace stejně dobře jako psané slovo. 

A pokud je opravdu dobře zvládnutá, žádná další slova k sobě v podstatě už ani 

nepotřebuje. 
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Summary 

 

Traditional journalism, which used text as the main mediator of information, has been 

completely changed by the birth of illustrated magazines. Before, photography had 

served only as enriching illustration and played no key role in broadcasting news 

or telling stories. 

 

A boom of photojournalism was enabled mainly by technological development, which, 

at the same time, determined the direction illustrated magazines would take. It was not 

until the mid-20
th

 century that instant, authentic shots were made possible 

by the invention of the small Leica cameras in Germany. Development of printing 

technology played also a significant role in the improving quality of published 

photographs. However, technology was not the only reason for the success of illustrated 

magazines – deep social changes were also influential. The Great Depression 

and the subsequent outbreak of World War II provoked an unprecedented interest 

in regular illustrated news among the public. In the United States the weekly Life 

became the most popular periodical, in Czechoslovakia Pestry tyden had the most 

readers.   

 

The analysis of the magazines revealed some interesting facts. There is a similar 

conception and ordering of articles in both magazines, mainly towards 

the end of the 1930s. At that time, both periodicals published photographic reports, 

often covering the first pages of every edition. Both magazines claimed that they 

were non-political and both published a lot of entertaining contributions. They used 

black-and-white photographs, although color photography already existed. The focus 

of the photographs was similar, too. They captured sports, culture, art, fashion 

or tourism. 

 

The differences are no less interesting. Mainly from the beginning of the 1940s, 

the contents of the magazines became less and less similar. For example, Pestry tyden 

published a lot of shots from war zones which were mediated by agencies whereas Life 

sent its photographers directly to the front. Life maintained a wide range of topics 

until the end of the war while Pestry tyden gradually eliminated some of the sections. 
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Whatever were the contents of the late war volumes and the circumstances at which 

the photographs were taken, they reveal a lot about the then society. They represent 

human heroism and suffering, happiness and pain. They give immediate insight into 

the atmosphere of social crises and war fights as well great euphoria in the times 

of victory and prosperity. The success of illustrated magazines leaves no doubt that 

photography is able to mediate information equally well as the written word. And if it is 

well mastered, practically no words are needed any more. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Obálka prvního vydání časopisu LIFE, M. Bourke-White (obrázek) 

 

 

 

Pozn.: Snímek přehrady byl uvnitř čísla doplněn fotografiemi všedního života místních obyvatel, které 

měly čtenáře informovat o životních podmínkách lidí podílejících se na výstavbě tohoto důležitého 

projektu.  
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Příloha č. 2: Obyvatelé města Fort Peck v Montaně, M. Bourke-White (obrázek)  
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Příloha č. 3: Následky velké povodně v Kentucky, M. Bourke-White (obrázek) 

 

 

Pozn.: Ironická fotografie pořízená během povodní v americkém městě Louisville byla otištěna 

v časopisu Life 15. února 1937. Zatímco oběti katastrofy stojí frontu na jídlo a oblečení, billboard za nimi 

opěvuje vysoký životní standard Ameriky.  

 

Příloha č. 4: Smrt republikánského vojáka, R. Capa (obrázek) 

 

Pozn.: Fotografie, která vznikla během občanské války ve Španělsku, je dodnes považována za jeden 

z nejvýznamnějších válečných snímků historie. Otištěna v časopise Life 12. července 1937.  
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Příloha č. 5: Zobrazení problematiky amerických minorit (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pozn.: Publikováno 3. října 1938. 
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Příloha č. 6: Americká hollywoodská hvězda a „pin-up girl“ Rita Hayworth (obrázek) 

 

Pozn.: Odvážná fotografie 

mladé herečky a tanečnice 

se objevila v časopisu Life 

11. srpna 1941. Hayworth 

na ní byla zvěčněna pouze 

v hedvábné noční košili 

s krajkovým zdobením 

(Fotograf Bob Landry). 

Podobné pin-up obrázky 

byly během druhé světové 

války velmi oblíbené mezi 

americkými vojáky a často 

se dostávaly i na stránky 

dalších časopisů.  
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Příloha č. 7: Pracující ženy během 2. světové války, M. Bourke-White (obrázek) 

 

   

 

Pozn.: Fotoreportáž byla pořízena v jedné ocelářské továrně v Indianě v roce 1943.  
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Příloha č. 8: Buna Beach, G. Strock (obrázek) 

 

 

 

Pozn.: Snímek tří zesnulých mariňáků, otištěný v časopisu Life 20. září 1943, avšak pořízený již v únoru 

1943, patří mezi vůbec první publikované fotografie, které zobrazovaly americké oběti během druhé 

světové války. 
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Příloha č. 9: Zamilované dvojice, A. Eisenstaedt (obrázek) 

 

   

 

..  

 

Pozn.: Fotografie mnoha loučících se párů na vlakovém nádraží v New Yorku byly otišteny v časopise Life na Den 

svatého Valentýna 14. února 1944. 
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Příloha č. 10: Vylodění v Normandii, R. Capa (obrázek) 

 

 

 

Pozn.: Fotografie pořízená během vylodění prvních amerických jednotek na pláži Omaha 6. června 1944. Fotograf 

Robert Capa byl během invaze vystaven stejnému nebezpečí jako američtí vojáci. Nepříznivé okolnosti způsobily, že 

pořízené snímky byly zrnité a rozmazané. I přesto však síla zachycených okamžiků proslavila fotografie po celém 

světě a učinila je legendárními. 

 

Příloha č. 11: V-J Day, A. Eisenstaedt (obrázek) 

 

Pozn.: Den vítězství Spojených států amerických 

nad Japonskem a jeho probíhající oslavy na Times 

Square v New Yorku. Fotograf Alfred Eisenstaedt 

zachytil spontánní polibek mladého námořníka 

a zdravotní sestřičky, který je dodnes považován 

za jakýsi symbol ukončení druhé světové války. 

Publikováno v časopise Life 27. srpna 1945.  

 

 

 

 

 

 

http://life.time.com/history/the-best-of-life-37-years-in-pictures/attachment/1945_sailor_kissing_ic/
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Příloha č. 12: Edvard Beneš na obálce časopisu Pestrý týden (obrázek)   

 

 

Pozn.: Ohrožení republiky ze strany Německa se odrazilo na stránkách Pestrého týdne, když byla 

v březnu 1938 zvolena obálka s fotografií Edvarda Beneše doplněná komentářem: „(…) Statečný národ se 

statečným prezidentem v čele“ (č. vydání 13).   
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Příloha č. 13: Československá armáda, J. Jeníček (obrázek)   

 

 

 

Pozn.: Fotoreportáž Jiřího Jeníčka z natáčení 

propagačního filmu „Vojsko v horách“ byla 

využita k propagování připravenosti 

československé armády na obranu vlasti.  O týden 

později vyšla na titulní straně jeho fotografie 

československého vojáka. Publikováno v roce 

1938 (č. vydání 13 a 14).  
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Příloha č. 14: Vánoční týden Emila Háchy, K. Hájek (obrázek)   

 

 

Pozn.: Publikováno v roce 1939 (č. vydání 52). 
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Příloha č. 15: Lidé pracující v dělnickém průmyslu, V. Hipman (obrázek)   

 

 

 Pozn.: Publikováno 16. 12. 1939 (č. vydání 50). 

Pozn.: Montéři během práci na vybudování 

výstavního sálu technického muzea v Praze. 

Publikováno 1. 6. 1940 (č. vydání 22).   
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Příloha č. 16: Snímky převzaté od zahraničních agentur (obrázek)   

 

Pozn.: Zahraniční tiskové agentury 

Associated Press a Presse-Bild-

Zentrale dodaly záběry německých 

útoků na britské obchodní lodě 

i snímky z dění na východní frontě.  

Publikováno 1. 2. 1941 (č. vydání 5).  
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Pozn.: Snímky agentur Atlantic a Ceps informující o konaných sbírkách zimních potřeb 

pro potřeby německých vojáků. Publikováno v roce 1942 (č. vydání 2). 
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Příloha č. 17: Ženy, móda, práce a emancipace (obrázek)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

Pozn. Fotografie žen v plavkách, v tomto případě od Karla Hájka, nebyly na stránkách Pestrého týdne 

výjimkou. Publikováno v roce 1940 (č. vydání 34) a v roce 1944 (č. vydání 23). Postupem doby se stále 

více objevovaly příspěvky týkající se pracujících žen. Na obrázcích můžeme vidět dívky v tiskárně, 

publikováno v roce 1944 (č. vydání 5) či ženy pracující v tradičně mužských profesí (č. vydání 14).   
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..  

Pozn.: Během let nastala obrovská změna v rubrice o módě. První příspěvek pochází z roku 1938 

(č. vydání 1), druhý z roku 1942 (č. vydání 2), třetí týkající se módy při práci na pole je taktéž z roku 

1942 (č. vydání 32). 
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Příloha č. 18: Vyobrazení Ameriky (obrázek)   
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Pozn.: V roce 1944 (č. vydání 9) byl otištěn článek, který kriticky pohlížel na sociální situaci 

ve Spojených státech. Publikoval mimo jiné záběry převzaté z časopisu Life, které zobrazují bídný život 

mnohých amerických farmářů související s Velkou hospodářskou krizí 30. let.  
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Příloha č. 19: Ostatní zajímavé ukázky fotografií (obrázek)  

 

 

Pozn.: Na titulních stranách magazínu Life byly otiskovány nejrůznější náměty. Mezi nimi také fotografie 

zvířat. Tato obálka je výjimečná tím, že jako jediná v celé historii časopisu neobsahovala slavné logo 

(velký nápis „LIFE“). Publikováno 26. dubna 1937 (č. vydání 17). 
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Pozn.: V časopise se často 

objevovaly nejrůznější 

snímky celebrit. 

Režisér Alfred Hitchcock 

se svou rodinou na 

procházce v Los Angeles. 

Fotografii pořídil Peter 

Stackpole.  

Publikováno 20. listopadu 

1939 (č. vydání. 21).  

Hvězda stříbrného plátna 

herečka Hedy Lamarr. 

Publikováno 1. června 

1942 (č. vydání 22). 
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Pozn.: Mnoho hollywoodských tváří se objevilo na stránkách časopisu. Publikováno 9. srpna 1943 

(č. vydání 6) 
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Pozn.: Fotografie, které 

začaly být publikovány 

15. prosince 1941, tedy 

týden po útoku na Pearl 

Harbor (č. vydání 24). 

Americké bombardéry 

na Havaji a japonské 

lodě. Ovšem žádné 

ukázky amerických ztrát 

na životech. 
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Pozn.: Členky ženského republikánského klubu města Milford v Connecticutu, které si užívají 

kouření tabáku a hraní pokeru stejně jako muži. Publikování 16. června 1941 (č. vydání. 24). 
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Pozn.: Ukázka rubriky „Události v obrazech“ na stránkách Pestrého týdne. Publikováno v roce 1937 

(č. vydání 12). 
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Pozn.: Ukázka rubriky „Aktuality týdne“ na stránkách Pestrého týdne. Publikováno v roce 1937 

(č. vydání 12). 
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Pozn.: Slavní herci a umělci byli běžnou součástí obsahu časopisu Pestrý týden. Jiřina Štěpničková 

na obálce časopisu publikované 4. listopadu 1939 (č. vydání 44).  
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Pozn.: Technicky velmi dobře zvládnutelné fotografie vodní akrobacie od Václava Jírů. Publikováno 

15. července 1939 (č. vydání 28).  
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Pozn.: Fotografie mladé dívky (Václav Jírů), která je koncepčně velmi podobná dívce v plavkách 

osvěžující se pod sprchou od Karla Hájka (1944, č. vydání 23). Publikováno 15. července 1939 (č. vydání 

28). 
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Pozn.: Zobrazování progresu v průmyslu. V tomto případě se jedná o svářeče kolejí (fotograf Václav 

Jírů). Publikováno 16. ledna 1940 (č. vydání 1).  

 


