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Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce Obrazová politická satira v českých médiích představuje jednotlivé 

typy obrazové satiry, které se v českých médiích postupně využívaly, a zařazuje je do 

historického kontextu. Politickou satiru začne podrobně zkoumat od padesátých let 20. 

století v souvislosti s etablováním komunistického režimu v Československu. Největší 

prostor ale věnuje digitální době. Popisuje technologické proměny, které měly vliv na 

vznik nové formy satiry, fotomontáže. V práci je hodnocena fotomontáž předem 

přiznaná. Nejprve ji představuje na příkladech tradičních médií a posléze se posune 

k nové možnosti publikování, do prostředí internetu. Obsahy webových stránek 

s mediální tematikou už tvoří i „amatérští“ novináři. Práce se zaměří na produkci 

jednoho z tvůrců občanské žurnalistiky v prostředí internetu, Tea Adamy, který svými 

montážemi komentuje politické dění. Analýzou jeho fotomontáží zjišťuje, na která 

témata autor reaguje a jakým způsobem je zpracovává. Podrobuje důkladnému rozboru 

kategorii Celebrity/Poblitici a hledá motivy, které se v jeho obrazech opakují. 

Výstupem je ucelený náhled do autorovy tvorby.  

 

 

Abstract 

Thesis called Visual political satire in the Czech media shows different types of visual 

satire which appeared in Czech media during its history and places them in historical 

context. It examines the political satire in detail from the fifties of the twentieth century, 

when the communist regime in Czechoslovakia was established. But the largest space is 

dedicated to the digital age. It describes technological changes which influenced birth of 

a new kind of satire, photomontage. Thesis focuses on declared photomontage. At first, 

it shows montages that appear in traditional media and then it proceeds to the internet. 



   

Presently, the content of web pages with media theme is created by amateurs as well. 

Thesis focuses on the production of one such amateur who takes part in the online 

citizen journalism, Teo Adamy. He comments politics through his montages. By the 

analysis of his photomontages, we find out in which topics the author is interested and 

how he processes them. Thesis closely analyzes the category Celebrity/Poblitici and 

looks for motives that repeat in his images. The final output is comprehensive preview 

to author's creation.  
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Úvod 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala především proto, že se zajímám o 

fotografii a její postprodukci. Těmto odvětvím se aktivně věnuji, především pak 

portrétní fotografii. Zaujal mě současný trend v médiích, kdy postprodukce často hraje 

hlavní roli a fotografie je nahrazována fotomontáží. Stačí projít kolem stánku 

s novinami a časopisy a barevné montáže na některých titulních stranách přímo udeří do 

očí. Typickým příkladem jsou časopisy Reflex a Týden. Jejich montáže se váží 

k aktuálnímu dění, velmi často k politice, a jsou mnohdy komické a satirické. I díky 

tomu si získaly mezi čtenáři takovou oblibu. To mě vedlo k zamyšlení, jaký typ 

obrazové satiry v českých médiích převládal před rozšířením digitální fotografie a 

programů k jejím úpravám.  

V teoretické části se zaměřím na historický vývoj politické obrazové satiry 

v Čechách od padesátých let dvacátého století. Toto období jsem zvolila proto, že po 

roce 1948 došlo v českých zemích k politickému obratu a začalo období nesvobody. 

Proto bude zajímavé podrobně sledovat vývoj v obsahu médií až do uvolnění v roce 

1968. Vývoj demonstruji na periodikách s výraznou obrazovou složkou, kterými byly 

časopisy Dikobraz a později Mladý svět. Ukážu, jaké byly trendy v satiře v daných 

obdobích a jaká témata se nejčastěji stávala její součástí. V souvislosti s „normalizací“ 

se média navrátila do stavu, ve kterém byla před rokem 1968. Podrobný vývoj způsobu 

referování médií od tohoto roku do osvobození v roce 1989 tak záměrně opominu. 

V souvislosti s rozvojem digitálních technologií v devadesátých letech začala některá 

média využívat jako formu satiry fotomontáž. Nejprve se objevovala v tištěných 

časopisech, ale s dalším rozvojem technologií, tentokrát webu, se začala dostávat i tam. 

Součástí teoretické části je i popsání vývoje technologií, které vedly k uvedeným 

změnám a novým typům obrazové satiry. 

Praktická část se zaměří na digitální fotomontáže a jejich analýzu. Je nutné 

podotknout, že se bude jednat o montáž předem deklarovanou, která nechce být 

vnímána jako reprodukce reality. Nejprve na několika příkladech ukážu, jaké montáže 

preferují v časopisech Týden a Reflex. Poté už svůj zájem posunu mimo tradiční média 

na webovou stránku aTeo.cz. Jejím autorem je Teo Adamy. Vzhledem k vybrané 

metodě zpracování je důležité se nejprve seznámit s autorem, jeho prací a záměry. 

K tomu poslouží rozhovor s autorem montáží. Poté už přistoupím k samotnému rozboru 

obsahové stránky vybraných fotomontáží a jejich technického zpracování. Jako metodu 
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jsem zvolila the good eye
1
, kterou popisuje Gillian Rose ve své knize Visual 

Methodologies: An introduction to the Interpretation of Visual Materials (2007). Ta se 

zaměřuje především na kompoziční celistvost, ale i na obsah a záměr autora.  

Za základní literaturu mi posloužily knihy Williama J. Mitchella The 

Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era (1994) a Catherine Mc 

Intire Visual Alchemy: The Fine Art of Digital Montage (2014), které se věnují 

technické stránce digitálních úprav. K pochopení toho, jaké místo měla karikatura 

v období komunistického Československa, mi pomohly Dějiny Československa očima 

Dikobrazu (2003), které napsal Jiří Pernes a publikace Haďák aneb Osud karikaturisty 

v Čechách (1993) od novinářky Ljuby Horákové.  

Předpokládám, že v souvislosti s rozvojem nových technologií došlo v českých 

médiích k podstatné proměně obrazové politické satiry. Největší zlom přinesla 

digitalizace, která umožnila přenos snímků do počítače a jejich následné upravování. 

Spolu s tím se rozšířila možnost tvorby fotomontáže mezi širší vrstvy společnosti. Ve 

své práci se zaměřím na fotomontáže českého internetového tvůrce Tea Adamy. Jejich 

analýzou chci zjistit, jaké obsahy často zobrazují a které úpravy se u satirických obrazů 

s politiky používají. Posoudím také kvalitu jejich zpracování. Téma je aktuální právě 

proto, že spolu s rozšířením internetu roste počet webových stránek s obsahy, které tvoří 

neprofesionálové v daném oboru. Chtěla bych objasnit, proč lze obsah této konkrétní 

stránky považovat za žurnalistický. 

 

Aby nedošlo k nejasnostem, jako součást úvodu definuji základní pojmy, které 

souvisí s tématem práce a budou se v ní vyskytovat.  

 

Základní pojmy 

 

Karikatura – Slovo odvozené z italského caricare, tedy přehánět, zveličovat. Rozumí 

se jím přehnané zdůraznění detailu ve vzhledu konkrétní osoby, jejích vlastností nebo 

znaku společenské skupiny.
2
 Termín karikatura ale budeme častěji chápat v širším 

pojetí, jako humornou a satirickou kresbu vůbec.
3
 

 

                                                 
1
 Do češtiny přeloženo jako metoda dobrého oka. 

2
 OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. Praha: Libri, 2007. s. 100. 
3
 PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor XX. Století. Praha: Odeon, 1988. s. 7. 
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Satira – Obecně se jedná o uměleckou formu, která využívá například ironie, parodie a 

komičnosti k zobrazení záporných jevů. Využívá se nejčastěji v literatuře, dramatu, ale 

lze o ní mluvit i v souvislosti s obrazy. Podobně jako karikatura jde o druh humorného 

zobrazení s útočným zaměřením.
4
 

 

Koláž – Přeměna a kombinace různých obrazových prvků k získání nových obrazů. 

Může v sobě zahrnovat hned několik zorných úhlů pohledu nebo různých scén.
5
 V práci 

se bude hovořit o fotografické koláži.  

 

Fotomontáž – Jedná se o techniku tvorby fotografického obrazu, který se tvoří 

z několika různých záběrů nebo jejich částí.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor XX. Století. Praha: Odeon, 1988. s. 21. 

5
 MITCHELL, William J. The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era. Cambridge 

(Massachussets): MIT Press, 1994. s. 163. 
6
 OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. Praha: Libri, 2007. s. 80. 
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1. Obrazová satira v klasické éře  

Obrazová satira v Čechách má dlouhou tradici. Sociální a technologické změny 

už v 18. století způsobily šíření jednotlivých listů nesoucích obrazový humor a satiru. 

Specializovaná ilustrovaná periodika si ovšem začala budovat své pozice až déle, od 30. 

let 19. století. Postupně se také začal formovat pojem satira, který se odchyloval od 

obecného pojmu humor. Už časopisy v dobách Rakouska-Uherska odlišovaly humor, 

který může mít mnoho různých podob, od satiry, které jde především o vyjádření 

vzdoru a kritiku.  

„Řada tehdejších českých periodik zábavu s kritikou fakticky mísila nebo 

propojovala. Tak například jejich „spotřební“ humor se často týkal místní politiky, 

zatímco jimi prezentované aktuality světového dění zase rády sváděly pozornost mimo 

problémy sužující jejich publikum a jeho okolí. Mezitím autentická satira mnohdy 

sahala za politiku v užším slova smyslu.“
7
 

Ujasněme si zde ještě některé pojmy. Zatímco označení „obrazový humor“ je 

popisné a kvalitativně neurčité, „vizuální humor“ oproti tomu poukazuje na primární 

význam obrazu, který nese sdělení ve větší míře než slovo.
8
 Už v polovině 19. století se 

v Čechách začal objevovat kreslený vtip bez slovního komentáře, což poukazuje na 

rostoucí úlohu vizuálního sdělení.  

Klasickou érou je myšleno období před vznikem digitálního obrazu, kdy k hlavním 

obrazovým vyjádřením v médiích patřily klasická fotografie a kresba. My se tímto 

obdobím budeme zabývat od padesátých let 20. století v návaznosti na etablování 

komunistického režimu na území Československa. V souvislosti s mnoha proměnami 

politického a společenského systému lze efektivně sledovat změny, kterými obrazová 

satira prošla.   

                                                 
7
 PRAHL, Roman, Radim VONDRÁČEK a Martin SEKERA. Karikatura a její příbuzní: Obrazový 

humor v českém prostředí 19. století. Řevnice: Arbor Vitae a Plzeň: Západočeská galerie, 2014. s. 9. 
8
 PRAHL, Roman, Radim VONDRÁČEK a Martin SEKERA. Karikatura a její příbuzní: Obrazový 

humor v českém prostředí 19. století. Řevnice: Arbor Vitae a Plzeň: Západočeská galerie, 2014. s. 10. 
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1. 1 Vývoj obrazové satiry v Československu od padesátých let 20. století 

Největší rozkvět karikatury začal s rozšířením humoristických a satirických 

časopisů. V Československu vycházel v padesátých letech jediný časopis s tímto 

přízviskem, obrazový týdeník Dikobraz. Začal vycházet v roce 1945 a už od svého 

vzniku kladl největší důraz na kreslenou satiru. Profiloval se jako levicový, ale přesto 

nezávislý časopis. Už od počátků ale můžeme pozorovat, že se jeho obsah měnil tak, jak 

se měnila atmosféra v republice. A tak se po komunistickém převratu v únoru roku 1948 

stal obrazovým znázorněním oficiálních názorů vládnoucí strany. Stejně jako ostatní 

legální periodika.  

V padesátých letech se v médiích vyskytovala obrazová satira v kreslené formě. 

Vydobyla si na stránkách pevné místo a v dobách společenských proměn se stávala 

nositelkou revolučního cítění. K její oblibě přispělo i to, že „kresba – pro svoji zřejmost 

– může být působivější než sebelíp napsaný text. Nevyžaduje čas, který je nutný ke čtení. 

Působí hned. Stačí pohled. Rychlá cesta z očí do mysli. Vteřina – a víme, co jsme 

netušili, nebo snad jen tušili“.
9
 V těžkých dobách karikatura lidem pomáhala odpoutat 

se díky humoru alespoň na chvíli od vážné situace. Často v ní hledali a našli skrytý 

smysl, ať už byl záměr autora jakýkoli. Někteří kreslíři se báli do karikatury vložit víc, 

než bylo povoleno oficiálním vedením, jiní se naopak snažili tyto hranice bořit, i když 

věděli, že cena za to může být vysoká. Typickým příkladem druhé skupiny byl kreslíř 

Miroslav Liďák, k němuž se v práci ještě vrátíme.  

Změna nastala v polovině padesátých let, kdy v Československu docházelo 

k postupné liberalizaci. K uvolnění přispělo i odhalení stalinského kultu osobnosti, které 

mělo osvobozující vliv na českou kulturu. Mezi lidmi zavládla touha po změně 

politického i životního stylu.  

„Tento posun se projevuje v zakládání nových literárních časopisů, tematických 

změnách v literární, divadelní a filmové produkci, kritickém přehodnocování 

„nedotknutelných“ historických událostí a postav, dramaturgických inovacích 

tradičních divadel, vzniku netradičních a experimentálních scén, rozvoji a stoupající 

oblibě populárních hudebních forem, ve společenské angažovanosti umělců apod..“
10

 

I přes uvolnění poměrů byla ale média na přelomu padesátých a šedesátých let 

ještě zdrženlivá a reagovala na změny v souladu s postojem komunistické strany. Tento 

                                                 
9
 HORÁKOVÁ, Ljuba. Haďák aneb Osud karikaturisty v Čechách. Praha: Mladá fronta, 1993. s. 7.  

10
 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011. s. 284 



   

 

7 

  

přístup uvidíme na ukázkách vybraných karikatur časopisu Dikobraz z roku 1960. 

Kresby se v mnoha případech nedají nazvat satirickými. Časopis využíval jako 

obrannou taktiku humor, pomocí kterého pouze upozorňoval na události s absencí 

ostřejší kritiky. Tyto obrazy bavily široké publikum a pro tiskový dozor byly přijatelné. 

Kritickou satiru Dikobraz využíval při zobrazování nepřátel komunistického 

Československa. 

 

1. 1. 1 Typy obrazové satiry v roce 1960 na příkladu časopisu Dikobraz 

Rok 1960 se nesl ve znamení úspěchů KSČ. Došlo k dokončení elektrifikace 

Československa, spuštění elektrárny v Opatovicích nebo se začala napouštět přehrada 

Orlík. Kresby se velmi často zaměřovaly právě na jejich vyzdvižení. A tak se v časopise 

objevila třeba zmínka o snižování cen. K té posloužila kresba muže, který stojí oblečen 

v bytě s mnoha krabicemi v podpaží, zrovna přišel z nákupu. (obr. 1) Přímá řeč pod 

obrazem vysvětluje mužovy myšlenky: „To snížení cen mě vždycky stojí fůru peněz…!“  

 „Sepětí „pracujícího lidu“ se stranou a vládou měly dokázat nové volby do 

Národního shromáždění a do Národních výborů všech stupňů, které se konaly 12. 

června 1960.“
11

A tak je poslední číslo Dikobrazu před volbami z 9. června z velké části 

věnováno právě tomuto tématu. Lidé na kresbách šli k volbám radostně a se vší slávou. 

(obr. 2) Objevila se tu ale i „výhrůžná“ narážka v podobě kresby starce u mikrofonu a 

popisku „Hlas Svobodné Evropy, neplatný hlas“. (obr. 3) Jednotná kandidátka Národní 

fronty nakonec získala přes 99 % hlasů oprávněných voličů. Nesouhlas s její politikou 

tak vyjádřilo pomocí bílých lístků ani ne procento voličů.  

V tomto roce také začala být připravována socialistická ústava. V červenci 1960 

Antonín Novotný na III. celostátní konferenci KSČ prohlásil, že Československo došlo 

svému cíli, byl dobudován socialismus. Na jeho slova zareagovalo Národní 

shromáždění a o několik dnů později, 11. července, novou ústavu schválilo. S ní se 

změnil i název státu na Československá socialistická republika. Dikobraz musel tento 

vývoj na svých stránkách podpořit. (obr. 4) 

V listopadu 1960 schválilo Národní shromáždění třetí „pětiletku“ na roky 1961 – 

1965, kterou se však nedařilo plnit podle plánu. Jedním z následků byl i nedostatek 

některých potravin a zboží ke každodennímu užívání a před obchody se začaly tvořit 

                                                 
11

 PERNES, Jiří. Dějiny Československa očima Dikobrazu. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 112. 
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dlouhé fronty. Komunisté se ale snažili veřejnosti namluvit, že jde pouze o chyby 

v obsluze. (obr. 5) 

Jak je vidět, karikatura se v této době nevěnovala kritice domácí politiky. Její 

zdánlivé úspěchy vedly k tomu, že se časopis stále více obracel na zahraniční dění, které 

už komentoval s použitím satiry. V souladu s oficiální politikou KSČ se zaměřil na 

karikování tradičních nepřátel komunistického Československa. Kvůli své tvrdosti a 

neochotě ustupovat komunistickým požadavkům se na stránkách často objevoval 

kancléř Spolkové republiky Německo, Konrád Adenauer. (obr. 6) Byl zobrazován jako 

pokračovatel nacistické politiky. Pokračovala také kritika Adolfa Hitlera. (obr. 7) 

Kromě konkrétních politiků se ale satira obracela i na Západ obecně. Brojila proti 

Západnímu Německu, karikovala USA a nezapomněla připomenout ani předstižení 

USA Sovětským svazem v kosmickém výzkumu. (obr. 8) Rok 1960 je také známý jako 

rok Afriky, kdy 17 států vyhlásilo nezávislost a Francie, Velká Británie a Belgie ztratily 

svá africká koloniální území. Dikobraz neopomněl na tento stav vtipně zareagovat. (obr. 

9) 

 

 

 

   
   

Obr. 1         Obr. 2 
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  Obr. 3   Obr. 4 
       

 Obr. 5 

 

 Obr. 6  Obr. 7  
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        Obr. 8     Obr. 9  

 

1. 2 Vývoj obrazové satiry v Československu v šedesátých letech 

V průběhu šedesátých let nadále docházelo k uvolňování politických poměrů 

v zemi. To znamenalo i jiný způsob informování o denních událostech v médiích, kde se 

konečně začalo karikovat i komunistické řízení. Zprvu šlo o kresby neadresné, autoři se 

ještě neodvážili kritizovat přímo. Příkladem je vtip zobrazující svržení 

nespecifikovaného činitele, za kterého už si čtenáři sami někoho dosadili. (obr. 10) 

Jednalo se spíš o žert, než útočnou satiru. 

Mezi časopisy s nejvýraznější obrazovou složkou patřil kulturně-politický týdeník 

pro mládež Mladý svět, který začal vycházet už v lednu roku 1959. Věnoval velký 

prostor fotografii, ale kromě ní byl na poslední straně, tzv. „šestnáctce“
12

, vyhrazen 

prostor pro satiru, různé komiksy a koláže. Hlavním kreslířem byl od vzniku periodika 

Miroslav Liďák, který také poslední, problematickou stranu redigoval.  

Podle jeho kolegyně z redakce Lidových novin, Ljuby Horákové, byl oproti 

ostatním autorům, kteří v období nesvobody publikovali, často ironický a jízlivý, než 

aby jenom nezávazně vtipkoval (Horáková: 1993). To dokazuje i fakt, že mu bylo 

v šedesátých letech zakázáno publikovat. Haďákovy
13

 kresby se objevovaly v mnoha 

médiích. Ať už to byl Dikobraz, Literární noviny, Literární listy, Tvorba, Reportér nebo 

                                                 
12

 Mladý svět měl od svého vzniku 16 stran, roku 1968 byl jejich počet rozšířen na 32. 
13

 Karikaturista Liďák spolupracoval od roku 1957 s Pavlem Hanušem, který vtipy vymýšlel. A tak vznikl 

pseudonym Haďák, který složili z poloviny svých jmen. Později spolupráce skončila a Liďákovi už toto 

označení zůstalo. 
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Mladý svět. A právě díky těmto rozsáhlým zkušenostem dokázal ohodnotit postavení 

karikatury v médiích v 60. letech: „Karikatura je dodnes chápána státem a jeho 

šéfredaktory jako jakýsi odlesk stranických, zahraničně nebo vnitropolitických 

oficiálních státních stanovisek. Karikaturista není považován za publicistu, za myslícího 

jedince, který se vyjadřuje kresbou; je to stále sluha, a i v tom nejpokrokovějším listě je 

mu vtloukáno do hlavy, aby byl sluha aspoň redakčních cílů.“
14

 

I přes svůj skepticismus se mu ale podařilo do Mladého světa přinést změnu. Na 

počátku 60. let se tu objevovaly vtipy beze slov, které „mluví vlastní výtvarnou řečí a 

působí jako autonomní umělecké objekty a vytvářejí podmínky pro čistý výtvarný 

zážitek“.
15

 To byl v médiích toho období velký pokrok. Například týdeník Dikobraz 

totiž ještě přiděloval kreslířům náměty na vtipy k ilustraci. A karikatury beze slov jim 

naopak vracel se slovem „nerozumím“.
16

  

V průběhu šedesátých let se v oblasti obrazové satiry začalo více pracovat 

s fotografií. Průkopníkem byl opět Liďák, který začal od konce roku 1966 tvořit 

„bubliny“, kdy do fotografií přidával texty v bílých obláčcích, kterými hovořily 

zobrazované osoby. A tak proměňoval reklamní snímky i reportážní fotografie 

v humorné obrazy plné absurdity a ironie. Tyto obrazy se staly mezi lidmi velmi 

oblíbenými. A do českých médií se tak dostal další typ obrazové politické satiry. 

Ve zlomovém roce 1968 se tak v médiích vyskytovaly už dva typy. A po nástupu 

reformisty Alexandra Dubčeka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ měly také více 

možností. Hlavními opozičními periodiky svobodomyslných osobností české kultury se 

v roce 1968 staly Literární listy, Reportér a Mladý svět.
17

  

 

1. 2. 1 Typy obrazové satiry v roce 1968 na příkladu časopisu Mladý svět 

V prvním čísle Mladého světa z roku 1968 se na poslední straně mezi kreslenými 

karikaturami objevil i nový typ satiry – bubliny ve fotografiích. Haďák využil 

stokorunovou bankovku a postavy na ní vyobrazené. Do bubliny vepsal otázku valcíře, 

který se ptá rolnice:  „Nemohla bys mi nenápadně půjčit deset korun?“ (obr. 11) Touto 

větou satirik nejspíš zpochybňoval hospodářské úspěchy v Československu tehdejší 

doby. 

                                                 
14

 HORÁKOVÁ, Ljuba. Haďák aneb Osud karikaturisty v Čechách. Praha: Mladá fronta, 1993. s. 65. 
15

 HORÁKOVÁ, Ljuba. Haďák aneb Osud karikaturisty v Čechách. Praha: Mladá fronta, 1993. s. 64. 
16

 HORÁKOVÁ, Ljuba. Haďák aneb Osud karikaturisty v Čechách. Praha: Mladá fronta, 1993. s. 64. 
17

 HORÁKOVÁ, Ljuba. Haďák aneb Osud karikaturisty v Čechách. Praha: Mladá fronta, 1993. s. 5. 
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Začala se řešit témata, o kterých se dříve mlčelo. Součástí karikatur se stávali 

komunističtí politici. Časté byly vtipy o Antonínu Novotném, který se v té době pod 

tlakem vzdal funkce prezidenta. Příkladem je karikatura, jak kárá dikobraza (neboli 

časopis Dikobraz): „Ty ty ty! To se dělá, kopat do tatíčka?“ (obr. 12) Haďák Novotného 

ztvárnil i novou formou, fotografií s bublinou. (obr. 13) Za Novotného prezidentování 

docházelo k rehabilitacím politických vězňů. Zatímco na počátku 60. let o nich satira 

ještě mlčela, nyní si to vynahradila. (obr. 14) 

Kromě politických témat se satira zaměřovala i na ta společenská. Na přetřes 

veřejné diskuse se dostali například straničtí aktivisté a udavači. Haďák k tomuto tématu 

využil reklamní fotografii rozesmátého páru s promluvou mládence: „Neboj se, Jaruš. 

Udám tatínka a můžeme bydlet u nás.“ (obr. 15) Karikování se nevyhnula ani policie, 

jejíž očistu veřejnost požadovala. (obr. 16) Do té doby byli její příslušníci 

anonymizovaní, s novým návrhem viditelného označení uniforem policistů osobními 

čísly veřejnost sympatizovala.
18

 Stejně tak se satira zaměřovala na volební systém, na 

kterém lidé kritizovali, že volby neprobíhají tajně, tedy svobodně. (obr. 17) Objevovalo 

se ale i mnoho kreseb, které satirické zaměření postrádaly a pouze oslavovaly nastalou 

situaci. Příkladem je častý motiv demokratizace. (obr. 18)  

Uvolnění ve společnosti ale samozřejmě vyvolávalo i protitlak těch, kteří chtěli 

Československo udržet ve stavu, v jakém bylo před lednem 1968. Ti tvrdili, že dochází 

ke kontrarevoluci a působení agentů imperialismu. Nakonec se jim návrat k „normálu“ 

21. srpna 1968, kdy v českých zemích začala okupace vojsky Varšavské smlouvy, 

podařil.  

V Mladém světě se v tomto období často téma příjezdu Sovětské armády 

objevovalo. Satirická kresba zobrazila číšníka, který se ptá sovětského vojáka: „A 

koktejl Molotov znáte, pane kapitáne?“ (obr. 19) Ještě po srpnu 1968 se Haďák nevzdal 

svých bublin, které využil k politické satiře. Do úst Švandy dudáka, který se vracel do 

Čech, vložil větu: „Prý jste tu měli kontrarevoluci. Tak povídej!“ (obr. 20) To byly 

poslední záchvěvy svobody, což tušil i časopis. A tak v předešlých měsících tolik 

oslavovanou demokracii karikaturista definitivně posadil na invalidní vozík a rozloučil 

se s ní. (obr. 21)  

 

                                                 
18

 PERNES, Jiří. Dějiny Československa očima Dikobrazu. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 141. 
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Do časopisů se opět vracely cenzurní zásahy. Pokud médium uveřejnilo článek, 

který byl hodnocen jako pravicový nebo kontrarevoluční, mohlo být za trest 

zastaveno.
19

 Po uvolněném Pražském jaru v roce 1968 převládla v Československu opět 

nesvoboda, která trvala dvacet let. Tisk opět sloužil komunistickému režimu.  

 

    

        Obr. 10          Obr. 11   

 

       
 Obr. 12        Obr. 13 

                                                 
19

 PERNES, Jiří. Dějiny Československa očima Dikobrazu. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 151. 
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Obr. 14a      Obr. 14b    

   

 
 

 

 

     
        

     Obr. 15      Obr. 16 
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2. Obrazová satira v digitální éře 

Politickým uvolněním v roce 1989 skončila restrikce v médiích. To znamenalo 

obrovské nadšení a vznik nových, svobodných titulů. Mezi nimi i časopisů, které kladly 

velký důraz na obrazovou stránku a navázaly tak na koncepci Mladého světa. Byly jimi 

časopis Reflex a Týden. Už od svých počátků dávaly velký prostor fotografii a později i 

nové formě obrazové satiry – fotomontáži.  

Nově vzniklá média v devadesátých letech využívala stále dostupnější nové 

technologie. Digitální fotografie postupně vytlačovala klasickou, analogovou. 

Digitalizace proměnila samotnou podstatu vzniku fotografie. Ta má nyní vlastnosti 

počítačových dat a existuje v binárním kódu.  

„Číselně reprezentovaný snímek mající atributy fotografie, tvářící se jako 

fotografie nebo samotná fotografie, je jakýmsi hybridem mezi fotografií a malířstvím. 

Z fotografie zůstává forma, zdánlivě nebo opravdu realistické zobrazení, z malířství 

přichází možnost s obrazem pracovat podobným způsobem. To znamená možnost 

pozměnit obraz v rámci jeho stavebních prvků, na úrovni pixelů, v případě 

digitalizované klasické fotografie na úrovni zrna snímku.“
20

  

Pozměnit fotografii je v dnešní době velmi snadné. Potřebné nástroje k tomu 

jednoduše zajistí počítačový program. A pak už je možné pouhými kliky a tahy myší 

obraz měnit. Široké dostupnosti digitálních technologií ale předcházel jejich dlouholetý 

vývoj.  

 

2.1. Vývoj digitální fotografie 

Počátky digitálního obrazu jsou spjaty s vesmírnými technologiemi a s 

padesátými léty 20. století. Jednalo se ale o příliš drahé technologie, které se používaly 

pouze pro výzkumné účely. Rozšíření mezi širší okruh uživatelů přinesla až osmdesátá 

léta. Nejprve byl v roce 1980 uveden na trh program Scitex, který umožňoval skenování 

pořízených analogových snímků do počítače a jejich následnou úpravu. Skenováním se 

analogová fotografie převedla na jednotlivé obrazové elementy. Jejich vlastnosti, jako 

například barva a umístění, mají podobu jedniček a nul a tím jsou čitelné pro počítače. 

Scitex byl poměrně nákladný, i tak ho ale začala využívat především velká média. Dá se 

                                                 
20

 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Karolinum, 2009. s. 51. 
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říci, že se jedná o předchůdce dnešního nejpoužívanějšího programu, Adobe 

Photoshopu.  

Osmdesátá léta ale přinesla i další přelomové změny. Firma Sony představila 

roku 1981 přístroj Sony Mavica (Magnetic Video Camera) jako první aparát pro 

komerční užití. I když byl stále založen na elektronickém principu, obrazy už neukládal 

na film, ale na disk. Tento aparát se stal předchůdcem digitálních fotoaparátů. 

V průběhu osmdesátých let se tyto technologie dále zkoumaly a vyvíjely a v roce 1991 

začala firma Eastman Kodak prodávat první profesionální digitální fotoaparáty. O tři 

roky později se na trhu objevil první digitální fotoaparát pro konzumní užití, který 

umožňoval přenos digitálních fotografií do osobního počítače pomocí sériového kabelu. 

A právě možnost propojení s počítači, které se díky snižující ceně také stávaly 

dostupnými širším vrstvám společnosti, měla velký vliv na masové rozšíření digitální 

fotografie. Protože taková fotografie bez počítače ztrácí mnoho svých výhod.  

Digitalizace fotografie znamenala simultánní nástup softwarových programů, 

které umožňovaly její úpravu. Když Thomas Knoll spolu s bratrem Johnem vytvořili 

první verzi svého programu sloužícího k úpravě fotografií, věřili, že půjde o zlomovou 

technologii. I proto, že zrychlí a usnadní práci. Jejich názor ale na počátku většina 

investorů odmítala s tím, že fotografové přeci nepracují s počítači.
21

 V roce 1988 ale 

vynález nadchl spoluzakladatele firmy Adobe, Johna Warnocka. První verze grafického 

editoru Adobe Photoshop 1.0 byla pro uživatele dostupná od roku 1990. Spolu 

s rozvojem digitálních fotoaparátů se Photoshop stal pomocníkem širokého záběru 

fotografů, profesionálů i amatérů. Každý, kdo fotí na digitální aparát a vlastní osobní 

počítač (případně ještě kabel), může stahovat snímky do počítače a pomocí 

speciálních programů je editovat. Ať už ořezávat, zvětšovat velikost, měnit barevnost, 

nebo používat složitější úpravy a tvořit montáže, které s realitou nemají nic společného.   

„Digitální fotografie tedy proměnila efekt jedinečnosti – „toto se stalo právě 

teď“ – konvenční fotografie tím, že přinesla možnosti „tvůrčího zeměpisu“… 

V digitálních programech typu PhotoShop je snadné se libovolně přemísťovat tam, kde 

jsme ve skutečnosti nikdy nebyli, nebo na místa, která vůbec neexistují, stylem určité 

digitální turistiky.“
22

 

                                                 
21

 BOUDREAU, John. In 20 years, Photoshop has changed the way we see and use images. The 

Columbus Dispatch [online]. 2010 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: 

http://www.dispatch.com/content/stories/business/2010/03/01/photo-redo.html 
22

 STURKEN, Marita a Lisa CARTWRIGHT. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009. s. 220. 
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S rozšířením povědomí o možnostech úprav digitálního obrazu dnes člověk při 

pohledu na některé fotografie často počítá s tím, že byly počítačově upraveny. Týká se 

to především reklamních fotografií nebo těch v lifestylových časopisech. Rozsáhlé 

debaty ale rozproudilo používání úprav v seriózních médiích, kde čtenář čeká pravdivé 

zachycení reality.  

Jedna z prvních digitálních fotomontáží v tisku, která měla zůstat utajena, 

vznikla roku 1982.  Jedná se o snímek z titulní strany časopisu National Geographic. 

Původní fotografie byla orientovaná na šířku. A tak tvůrci montáže posunuli pyramidy 

v Gíze blíže k sobě, aby se vešly na titulní stranu orientovanou na výšku. Ke změně 

využili již zmiňovaný program Scitex. Seriózní časopis National Geographic obsahoval 

především dokumentární fotografie a čtenáři tak věřili, že k manipulaci nedochází. 

Proto měl tento případ tak silnou odezvu a vyvolával negativní reakce. Což nakonec 

vedlo k tomu, že se časopis vzdal možnosti dalších podobných digitálních úprav.  

Opačným příkladem utajených montáží v médiích jsou periodika, která na 

digitálních úpravách staví hlavní význam fotografie. V České republice to jsou 

především časopisy Reflex a Týden, které začaly využívat satirické montáže ve velké 

míře, nejviditelněji na titulních stranách. Jedná se o týdeníky, které pracují s aktuálními 

obsahy, požadavek na aktualitu určuje i vzhled obálky. Na české mediální scéně jsou 

tyto časopisy z hlediska množství fotomontáží jedinečnými. Proto si další typ obrazové 

satiry, která do médií pronikla v návaznosti na rozvoj digitálních technologií po 

kreslené karikatuře a fotografiích doplněných titulky, ukážeme právě na jejich 

příkladech. Sledovaná čísla časopisu pochází z roku 2013, kdy už oba týdeníky 

využívaly fotomontáže ve velké míře a po dobu několika let. Měly tak čas utvořit si svůj 

osobitý styl. 

 

2.2. Časopis Reflex  

Týdeník Reflex vznikl téměř ihned po pádu komunistického režimu 

v Československu, a to v dubnu roku 1990. Pravidelné využívání fotomontáže na jeho 

titulních stranách začalo až v roce 2009. Jejich hlavním tvůrcem je od počátků až do 

současnosti Jan Ignác Říha: „Hlavním účelem není vyvolat kontroverzi, i když to tak 
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někdy vypadá… Cílem je ukázat na to, co se řeší ve společnosti. Ale cílem naopak není 

prvoplánová provokace.“
23

 

Časopis reaguje na aktuální dění v různých oblastech společnosti – od politiky a 

kultury až po životní styl. A tak i na obálkách využívají fotografie a montáže především 

politiků a veřejně známých osob anebo ilustrační obrazy, které reagují na společenská 

témata bez vztáhnutí ke konkrétní osobě.  

 

2.2.1. Fotomontáže v časopise Reflex v roce 2013 

V roce 2013 se na titulní straně Reflexu nejčastěji objevoval politik Miloš 

Zeman, sedmkrát z celkových 51 obálek. V každém z těchto případů se jednalo o 

fotomontáž. V závěsu za ním byl Andrej Babiš s pěti vyobrazeními. Jak už bylo řečeno, 

časopis reaguje na témata, která hýbou společností.  

Příkladem je titulní strana Reflexu zachycující Andreje Babiše, který má na 

hlavě čapí hnízdo s čápem. (obr. 22) Montáž reaguje na areál nedaleko Benešova ve 

Středočeském kraji, jehož součástí je objekt jízdárny ve tvaru čapího hnízda. Vlastnictví 

je často připisováno Andreji Babišovi, který se od areálu distancuje. Fotomontáž 

satiricky upozorňuje na propojení vlastnických poměrů Babišových firem 

s tímto objektem. Což podrobně rozvíjí investigativní článek uvnitř časopisu. Pro 

montáž byla vybrána fotografie Babiše s nepříliš přívětivým pohledem, působí na ní 

arogantně. Čapí hnízdo na jeho hlavě může symbolizovat korunu jako symbol moci. 

Článek v časopise totiž reaguje i na další jím vlastněné podniky a na jeho rozrůstání 

vlivu do různých sfér.  

Reflex v montážích často mění člověka samotného, nasazuje jeho hlavu na jiné 

tělo, přidává mu nějaké „rekvizity“ a snaží se politika ztvárnit komickým způsobem. 

V případě montáží Babiše je to čapí hnízdo, u Miloše Zemana zase hustý plnovous, 

když je připodobněn k diktátorovi v souvislosti s jeho myšlenkami na změnu režimu 

směrem k prezidentskému modelu. (obr. 23) Hlava politika Jiřího Rusnoka je zas 

nasazená na dámské tělo, přidány dlouhé vlasy a popisek „Holka pro všechno“. (obr. 

24) Montáž odkazuje k článku týkajícímu se ustavení první prezidentské vlády 

s Rusnokem v čele.  U většiny titulek je zřejmé, že nejde o zachycení reality. Tyto 

montáže ale z hlediska provedení reálně vypadají a to jim přidává na oblibě. 

                                                 
23

 JAKEŠOVÁ, Tereza. Využití fotomontáže v českých médiích – fotografie na titulních stranách časopisů 

Týden a Reflex. Praha, 2011. s. 47. 
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    Obr. 22   Obr. 23      Obr. 24 

 

2.3. Časopis Týden  

Zpravodajský časopis Týden začal vycházet roku 1994 a už tehdy obsahoval na 

titulních stranách fotomontáže se satirickými prvky. A to díky grafiku Vladimíru 

Nagajovi, podle kterého je montáž „nejlepší cesta jak vyjádřit mnoho různých afér, 

přešlapů v politice nebo třeba témata, která se netýkají přímo konkrétního člověka nebo 

skupiny lidí. Navíc, pokud je dobře zpracovaná, leckdy dokáže zaujmout více než 

obyčejné portréty“.
24

 Ve sledovaném období byl výtvarným ředitelem Jonáš Vokálek, 

který do této pozice nastoupil roku 2012 a zastává ji do současnosti.  

 

2.3.1. Fotomontáže v časopise Týden v roce 2013 

Stejně jako v Reflexu, i zde byl roku 2013 nezobrazovanějším politikem na 

titulní straně Miloš Zeman, rovněž sedmkrát. Šlo o jednu fotografii a šest montáží. 

Design obálky a montáže vytvářel Tomáš Klomfar. Časopis Týden je střídmější a 

využívá drobných změn, které jsou méně zřetelné. Často používá pouze výměny pozadí 

fotografie.  

Takovým příkladem je fotomontáž s Milošem Zemanem, který je zpocený a 

vypadá unaveně. (obr. 25) Autor vybral portrét s nelichotivým výrazem, politik byl 

nejspíš zachycen v momentě, kdy hovoří, a vložil ho do zeleného pozadí s EKG 

křivkami. Montáž reaguje na Zemanův zdravotní stav a váže se k článku uvnitř 

časopisu. Ten rozebírá jeho noční pád, při němž si poranil koleno. „Podle informací 

                                                 
24

 KUČERA, Vojtěch. Grafické zpracování časopisu Týden a jeho vývoj od založení titulu až po 

současnost. Praha, 2008. s. 12.  
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TÝDNE prezident v noci z úterý na středu nezakopl, ale zkolaboval.“
25

 Tuto větu 

v obraze zastupuje právě uměle vytvořené pozadí obsahující EKG křivky. To bylo 

zkombinováno s reálnou fotografií, která není nijak viditelně upravována. Digitální 

zásah do fotografie tak byl velmi malý.  

Dalším příkladem ořezu a změny pozadí je montáž, ve které jsou ústředními 

postavami Andrej Babiš a Monika Babišová. (obr. 26) Přesněji pouze jejich hlavy, které 

byly oříznuty z jiné fotky a vloženy do nového pozadí.  Tím je romantické panorama 

Prahy při západu slunce.  Montáž dokresluje titulek „Můj život s miliardářem“. Kromě 

ořezu a vložení hlav nedošlo k jejich další úpravě. Tyto příklady ukazují na jiný způsob 

práce s fotografií a tvoření montáží oproti Reflexu.  

I když méně často, i v Týdnu se objevují montáže, které jsou typově podobné 

těm v Reflexu. Na jedné z nich je od pasu nahoru Karel Schwarzenberg, jehož pohled 

směřuje do objektivu fotografa. (obr. 27) Na sobě má bílou košili a oběma rukama si 

drží motýlka, kterého má uvázaného kolem krku. Naklání se mírně dopředu nad nahé 

dámské pozadí, na němž je otisknuto razítko s nápisem „Volím Karla“. Inspirací byl 

film Ostře sledované vlaky a Schwarzenberg zde hraje roli výpravčího a sukničkáře 

Hubičky, který ve slavné scéně na služební stanici orazítkoval hýždě mladé dívky 

služebními razítky. Fotomontáž odkazuje k článku, který řeší politikovu zálibu 

v mladých dívkách a především pak reaguje na jeho možný vztah s mladou Janou 

Vopěnkovou. V tomto případě odkazuji na výrok Vladimíra Nagaje, že někdy je montáž 

nejlepším způsobem, jak ztvárnit určité události a politické aféry. Zde je montáž snadno 

rozšifrovatelná a díky satirickému vyznění zapůsobí více než obyčejná fotografie. 

 

       
             Obr. 25   Obr. 26       Obr. 27 
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 MENSCHIK, Tomáš a Pavel CECHL. Prezident na konci sil. Týden. 2013, č. 45, s. 12. 
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Z rozboru je zřejmý odlišný způsob ztvárňování osobností. Společenský magazín 

Reflex preferuje zobrazení politiků komickým způsobem, například pomocí změny 

jejich vzhledu, čímž paroduje politiky přímo. Tyto montáže jsou tvořeny z mnoha 

drobných částí. Zpravodajský časopis Týden je oproti tomu střídmější. Do vzhledu 

politiků příliš nezasahuje, jejich satirické ztvárnění zajišťuje jinými způsoby. Politika 

například zasadí do nového prostředí.  

Týdeníky ale mají i podobné rysy, fotomontáže na titulních stranách se vždy 

váží k článkům uvnitř časopisu a reagují tak na aktuální dění. Používají rovněž 

podobnou kompozici, politiky často umisťují v polocelku nebo detailu doprostřed 

stránky. To pomůže recipientovi ke snazší čitelnosti obrazu, protože okamžitě rozpozná, 

o koho se jedná. Pozornost diváka přitáhne i politikův přímý oční kontakt.  

Důležité je rovněž na tomto místě zmínit, že z médií zcela nevymizela satira ve 

formě kreslených karikatur. Příkladem je oblíbený komiks Zelený Raoul
26

 vycházející 

v Reflexu.  

 

3. Digitální montáže v médiích a jejich technický princip 

Způsob využití digitální úpravy fotografie v médiích ve své publikaci přibližují 

Lábová a Láb (2009). Mezi hlavní techniky digitální fotomontáže podle nich patří 

klonování objektů a výměna hlavy, která se nepřiznaně používá především v bulvárních 

médiích. Jako další úpravu zmiňují digitální retuš, kterou lze odstraňovat vybrané prvky 

z fotografie. Estetické vylepšování lidí pomocí fotografických editorů nazývají digitální 

plastickou chirurgií. Ta nachází své využití především v lifestylových časopisech nebo 

reklamách. Ke změně obsahu fotografie přispěje i rearanžování, což je „digitální 

přemísťování jednotlivých obrazových prvků uvnitř obrazu, které může velmi významně 

změnit smysl fotografie“
27

.  

Hovoří také o tzv. fotografii bez referentu. Na tentýž jev upozorňuje ve své 

publikaci i Mitchell (1994), který ho nazývá chybějícím svědkem. Takovéto snímky 

vznikají pouze díky fotografově představě, výsledný obraz se realizuje na počítači. 

Typickým příkladem je snímek zachycující na společné večeři osobnosti, které se 

                                                 
26

 Zelený Raoul je fiktivní postava mimozemšťana, který sleduje dění v České republice. Komiks vychází 

od roku 1995 a udržel se na stránkách týdeníku dodnes. Kreslířem je Štěpán Mareš.  
27

 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu?: Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009. s. 66. 
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z historického hlediska nemohly nikdy setkat. Skutečností je, že digitální fotografie na 

rozdíl od klasické nemusí mít fotografa.  

Tyto pojmy a úpravy se vztahují nejen k montážím, které manipulují s realitou, 

ale vidíme je často i u fotomontáží přiznaných. Jakými způsoby se tyto a další úpravy 

tvoří, nám přiblíží následující kapitoly.  

 

3.1. Postupy tvorby digitální montáže podle W. J. Mitchella (1994) 

Pro hlubší analýzu fotomontáží Tea Adamy je nutné znát technický princip 

vzniku digitální montáže. Postupy, které jsou využitelné v umělecké i mediální praxi, se 

hlouběji zabývá William J. Mitchell ve své knize The Reconfigured Eye: Visual Truth in 

the Post-Photographic Era (1994).  

Nejprve upozorňuje na rozdíl mezi fotografickým snímkem a koláží. Zatímco 

prvně jmenovaný zachycuje to, co vidíme v konkrétní okamžik z jediného místa, 

fotografická koláž kombinuje více prvků. V rámci výsledného obrazu může zahrnovat 

hned několik úhlů pohledu nebo různých scén a spojí tak do jedné události i věci, které 

se staly v odlišných časech.
28

 

Se vznikem digitálního obrazu se tvorba fotografické koláže výrazně urychlila a 

zjednodušila a nástroje na její tvorbu se staly široce dostupnými. Oproti klasické éře 

fotografie je také těžší montáž odhalit, lidským okem je to někdy téměř nemožné. 

K tomu, abychom mohli montáž lépe vypátrat a analyzovat, je důležité seznámit se s 

postupy, jak vzniká. Digitální fotografie i editory pro její úpravu prošly od svého vzniku 

vývojem. Základní postupy, které se využívají při úpravě digitálního obrazu, zůstávají 

ale i dnes v podstatě stejné. Jednotlivé postupy se při tvorbě montáží často prolínají.   

 

Ořezávání a vkládání (Cutting and pasting) 

Ořezáváním nejprve vybereme oblast sousedících pixelů, kterou následně vložíme na 

jiné místo v rastrovací mřížce. Vybraná část jednoho snímku může být posunuta 

nejenom v rámci téhož obrazu, ale lze ji vložit i do snímku jiného. Méně často se pak 

tato technika používá k odstranění objektů v popředí pomocí překrytí texturou pozadí.  
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Otáčení a zrcadlení (Rotating and reflecting) 

Základní techniky řezání a vkládání mohou být použitý nejen k přemístění vybraných 

částí obrazu na jiné místo. Lze také změnit orientaci těchto částí, jejich velikost a tvar. 

Mezi nejjednodušší úpravy patří rotace a zrcadlení přes horizontální a vertikální osy. 

Podle Mitchella jsou ale u těchto technik úpravy obrazu časté viditelné rozdíly ve 

stínování. Proto si musíme dát pozor na to, jak je vyříznutý objekt nasvícen, aby po 

otočení korespondovala světla a stíny. 

 

Škálování (Scaling) 

Zahrnuje zvětšování a zmenšování části obrazu, což může mít dva důsledky. Může se 

zdát, že objekt je i nadále na stejném místě, ale změní se jeho velikost, anebo naopak, že 

jeho velikost zůstává stejná, ale objekt se v rámci snímku posunul vpřed nebo vzad. Při 

změně měřítka je nutné dávat si pozor na to, zda souhlasí velikost objektů, jejich 

vzdálenost a obrazové rozlišení. Přílišné zvětšení objektu může způsobit zviditelnění 

pixelů a vzniknou tak roztřepené hrany.  

 

Protahování a krácení (Stretching and Shearing) 

Využívá se především ke změně velikosti vybraných částí lidského těla. Typickým 

příkladem je prodloužení nebo zmenšení nosu. Je nutné používat tuto techniku s citem a 

sledovat, zda v upravované části nedochází k rozmazávání nebo naopak sražení textury. 

Úprava může způsobit také změnu nějakého detailu, který měl zůstat v původní podobě.  

 

Falešné zdeformování (False Foreshortening) 

Jedná se o tzv. dvoudimenzionální perspektivní zkreslení obrazu, kdy vybereme oblast 

tvaru obdélníku nebo lichoběžníku a změníme její tvar posunutím rohů. Úprava se 

využívá například k vytvoření efektu perspektivního klesání tím, že se rovnoběžky 

budou sbíhat a můžeme jí také ovlivnit vnímání hloubky obrazu. Používá se ke vkládání 

obrazů do rámů, výhledů do oken anebo odrazů do zrcadel.  

 

Mapování posunu (Displacement Mapping)  

Tuto úpravu vytváří software, který dokáže simulovat efekt zrcadlení scény 

v pokřiveném zrcadle anebo projekci obrazu na pokřivený povrch. Na obraz aplikujeme 

takzvané „mapy přemístění“, díky kterým dojde k přesunutí pixelů originálního obrazu 
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a tím k jeho deformaci. Toto prostorové přemisťování pixelů se využívá ke změně, 

zveličování a karikování lidské tváře nebo těla.  

 

Prolínání a maskování (Blends, Mattes, and Masks)  

Při maskování se využívají černé a bílé pixely k označení plochy. Černé pixely 

zakrývají vybrané části vrstvy, zatímco u bílých obrázek prosvítá a na tyto části tak 

působí efekt vrstvy. Masky mohou pracovat s úrovní krytí a pomocí toho lze docílit 

prolínání hran pozadí a popředí, čímž vznikne přirozeně spojený celek. Této techniky se 

často využívá při nasazování hlavy na cizí tělo.  

 

Retuš a malování (Retouching and Painting)  

Retuš pomáhá odstraňovat nežádoucí prvky na snímku. Kromě úplného vymazání 

některé části se využívá k drobným úpravám technických nedokonalostí. Do fotografie 

lze v softwarech pro úpravu fotografií také přikreslovat další motivy. Nástroji jsou třeba 

pero nebo štětec různých tvarů a barev. Kromě barevného dokreslování lze části 

fotografie třeba jenom zesvětlit, ztmavit nebo doostřit.  

 

Kombinování uměle vytvořených a vyfotografovaných obrazů (Combining 

Synthetic and Captured Images)  

Elektronické montáže mohou mít různé zdrojové snímky a dochází tak často ke 

kombinaci fotografií s jinými druhy obrazů, jako jsou digitální simulace. Při takovéto 

tvorbě montáží je nutné sledovat hned několik aspektů, které spolu musí korespondovat. 

Aby byl výsledek přirozený, musí to vypadat, jako by jednotlivé snímky byly vytvořeny 

z jednoho úhlu pohledu v jeden okamžik. Při tvorbě snímku musíme dohlédnout také na 

správné osvětlení jednotlivých obrazů, aby byla v souladu světla a stíny. Dále si musíme 

pohlídat třeba ostrost jednotlivých objektů a jejich tónování. 

 

3.2. Tvorba digitální montáže podle Catherine McIntire (2014) 

Digitální montáží se zabývá i současná umělkyně Catherine McIntire v knize 

Visual Alchemy: The Fine Art of Digital Montage (2014). Popisuje postup tvorby a 

nástroje, kterými lze docílit daných efektů, je tak praktickým průvodcem tvorbou 

digitální fotomontáže. Fotografická koláž je pro ni především formou uměleckého 

vyjádření a pohybuje se někde mezi fantazií a fyzickou realitou. Obraz se může zdát 
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reálný použitím fotografie a účinkem reálného obsahu, zatímco je zcela fantaskní v tom 

smyslu, že reprezentace vnitřních emocí nebo motivací je odlišným druhem pravdy.
29

 

Podle McIntire (2014) je obraz proměnlivý, stále teče a roste a nejlepší výsledky 

vznikají, když autor zůstane flexibilní a bystrý. Sama prý obvykle nemá předem 

vymyšlený finální obraz. Někdy je impulzem zajímavé slovo nebo myšlenka, která 

znenadání přijde a začne rýsovat obrysy barev, symbolů a různých spojení.
30

 I přesto ale 

mluví o důležitosti motivů, které člověk použije ke sdělení poselství.
31

 Tyto motivy se 

v průběhu života vyvíjejí a mění spolu s autorem a jeho životními zkušenostmi. Přesto 

ale sjednocují jeho práci a často také udávají směr.
32

  

Na rozdíl od ostatních druhů umění, jako je například malba, lze fotografické 

koláže neustále přeměňovat a reagovat tak na tyto změny, které souvisí s vývojem 

osobnosti a jejího myšlení. A to bez ztráty původního montovaného obrazu, který 

zůstane v počítači uložen. Po čase se k němu lze vrátit a některé části odstranit, přidat 

nebo změnit a vnést tak do obrazu nový význam. Proto je vhodné ukládat si i pracovní 

podobu s jednotlivými kroky a vrstvami. Pracování ve vrstvách má velké výhody. Když 

některá část s ostatními nekoresponduje, problém lze jednoduše vyřešit. Lze měnit 

průhlednost vrstvy, jinak ji upravit, změnit způsob prolnutí nebo ji úplně odstranit.  

Stejně jako motivy jsou důležitá i témata, kterými se autor zabývá. Podle autorky 

(McIntire, 2014, s. 17) jsou pro umělecké práce důležité dva prvky – obraz by měl být 

vizuálně působivý, ale měl by také něco vyjadřovat sám o sobě. Protože umění je o 

„dívání se“, je nutné, aby obsahoval skutečné vizuální sdělení. Jinak nemá smysl ho 

tvořit a je lepší vyjádřit se slovy. Autorka nezapomíná zdůrazňovat ani v dalších částech 

textu, že klíčová není metoda zpracování, ale právě poselství. 

V publikaci se hovoří také o postupu při tvorbě obrazu. Autorka se nejprve 

zabývá rozlišením a kvalitou obrazu, se kterými lze pracovat. Doporučuje 

používat fotografie ve formátu RAW, který obsahuje více informací. Poté hovoří o 

pozadí obrazu, tvrdí, že nejlepší je zbavit se jako první právě onoho bílého prostoru. I 
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když se přidáváním dalších prvků toto pozadí v průběhu tvorby třeba ztratí, upřesní 

základní strukturu interakce dalších vrstev.
33

 

Pro úpravu konkrétních částí obrazu je nutné nejprve provést výběr oblasti, která 

bude aktivní. Ten se dá provést mnoha způsoby, například nástrojem pro výběr 

obdélníkového nebo eliptického tvaru či pomocí kouzelné hůlky. Pokud nejsou 

záměrem autora ostré hrany, je nutné zjemnit přechod, což odstraní hranatý efekt a 

zlepší integraci jednotlivých částí.  

Poté, co vznikl zdrojový snímek a případně byla oříznuta jeho potřebná část, 

začíná kreativní úprava obrazu. Velká část technik spočívá v propojování jednotlivě 

přidávaných částí a přinesení nového významu. Při tvorbě montáže se často využívá 

například technika klonování. Při něm je nutné střídat místa, ze kterých se kopíruje, 

jinak by vznikl viditelný vzor. K dosažení věrohodnosti digitálně vytvořeného obrazu 

mimo jiné přispívá konzistence stínů a světel.  

Autorka se zabývá také kompozicí a její nedílnou součástí, barvou. Díky té lze 

probouzet v lidech určité pocity nebo vykouzlit dojem prostoru či vzdálenosti. Efekt 

vzdálenosti závisí na barevném odstínu, sytosti a kontrastu. Čím dál se opticky předmět 

nachází, tím studenější, méně saturované a kontrastní jsou barvy. Syté a teplé barvy 

s vysokým kontrastem naopak přitahují pozornost a předmět vypadá bližší.
34

  

 

4. Internetový umělec aTeo 

V předchozím textu byl zmíněn vývoj technologií, který měl vliv na rozšíření 

fotografie mezi široké vrstvy společnosti. Devadesátá léta ale znamenala kromě 

rozmachu digitální fotografie, počítačů a editorů k úpravě fotografií i vznik nové 

platformy, kde se mohly snímky zveřejňovat. Roku 1991 Tim Berners-Lee vytvořil na 

internetu globální publikační platformu World Wide Web. Ten otevřel internet širšímu 

počtu uživatelů.  

„Příchod webu jako globální publikační platformy znamenal nejzásadnější 

posun v lidské komunikaci od vynálezu tiskařského lisu o pět století dříve. Web umožnil 

snadnou komunikaci ‚mnoha s mnohými‘ navzdory vzdálenosti a času. Na rozdíl 
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od tradičních médií masové komunikace může na webu vytvářet a publikovat obsah 

kdokoli, i s malými technologickými znalostmi, a to za velmi nízké náklady.“
35

 

Spolu s digitalizací se změnil i význam pojmu žurnalistika, začaly vznikat její 

nové formy. Patří mezi ně žurnalistika interaktivní, participativní a občanská 

(Jakubowicz, 2013). První dvě ještě počítají s participací profesionálních novinářů na 

mediálním obsahu. Na rozdíl od toho občanská žurnalistika spočívá ve sběru, 

zpracování a publikování materiálů amatéry, kteří se žurnalistikou primárně neživí, bez 

účasti profesionálních novinářů v jakékoliv fázi. Aby tato tvorba získala status 

žurnalistiky, musí se dostatečně přiblížit obsahům, které tvoří profesionální novináři.
36

  

Do kategorie občanské žurnalistiky lze zařadit i web aTeo.cz, který tvoří Teo Adamy. 

Autor reaguje na aktuální společenské a politické dění svébytným způsobem. A to 

pomocí obrazové satiry, přesněji fotomontáží. Jedná se o formu komentáře, který spadá 

do oblasti obrazové publicistiky. Hlavním cílem tak není sběr, zpracování a publikování 

nově získaných informací, ale „hledání souvislostí, vyslovování názorů, komentářů, 

mínění a stanovisek k většinou již známým faktům“.
37

 Podle Junkové (2010, s. 101) se 

publicistika zaměřuje především na negativní společenské jevy. Jejich kritikou autoři 

chtějí čtenáře přesvědčit, aby k těmto problémům zaujali záporný postoj. 

O tom, že jde o druh žurnalistiky, svědčí i fakt, že se jeho montáže dostávají na 

stránky tradičních médií. Kromě Reflexu a Týdne to je v současné době týdeník Echo. 

Tato jeho spolupráce se podle slov umělce od předchozích liší v tom, že se ho 

šéfredaktor Dalibor Balšínek nesnaží režírovat.
38

 Na spolupráci s médii mu totiž vadí 

právě způsob, kdy má ilustrovat konkrétní texty s jasnou představou šéfredaktorů o 

konečném výsledku a takové aktivity ničí jeho obrazotvornost.
39

 Proto publikuje 

primárně na svém webu, kde má otevřenější možnosti. Umisťuje tam tematicky různé 

montáže, které zařazuje do kategorií jako Legrácky nebo Celebrity. Pro tuto práci bude 

stěžejní podkategorie s názvem Celebrity/Poblitici
40

, kde se objevují satirické 

fotomontáže s politickými tématy.  
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Podle Tea Adamy se politika stává službou zájmových skupin, než aby sloužila 

občanům. Je podle něj prolezlá lží a manipulací.
41

 Tento negativní postoj dává najevo 

svými satirickými montážemi, ve kterých se objevují politici napříč politickým 

spektrem. „Nešetřím nikoho, ale je asi pravda, že levičáky nešetřím ještě více, než 

ostatní politiky. Důvod je prostý. Když chce někdo ovlivňovat kvalitu mého života, ať už 

se jedná o poslance, ministry, premiéra či prezidenta, tak v žádném případě nemůže 

počítat s milosrdenstvím.“
42

  

Tento názor vysvětluje fakt, že autor paroduje především tuzemské politiky, ve 

většině případů v návaznosti na aktuální dění. Když už se zaměří na zahraniční, jde o 

výrazné osobnosti, o kterých se v českých médiích často hovoří a lidé tak o nich mají 

povědomí.
43

 U nich se pak uchyluje spíše k obecnější parodii jejich osobnosti, bez 

vztáhnutí ke konkrétní události.  

Adamy tvoří fotografické koláže od roku 2003 a za tu dobu si už osvojil způsob 

výroby. Podobně jako McIntire se mu neosvědčilo nejprve vymyslet kompozici a poté 

se ji pokusit zrealizovat. Tento způsob je podle něj nejpomalejší. „Já mám takzvanou 

„líheň“, čili adresář, kam si ukládám zajímavé a na první pohled výživné obrázky a 

fotografie. Do nich si vepíši, či do samostatné vrstvy úprav vložím, prvotní nápad. A 

takto naložený polotovar zraje několik měsíců, někdy i let, než ho použiji pro 

momentálně aktuální téma. Takovýchto „larev“ mám ve své líhni stovky.“
44

 Proto si 

můžeme povšimnout, že se na stránkách často objevují podobné montáže, pouze 

s vyměněnou hlavou politika a odlišným titulkem.  

Jako fotografie, do kterých tyto nápady vkládá, používá buď běžně dostupné 

nelicencované zdroje, nebo si je nafotí sám. Například když potřebuje část těla 

v konkrétní poloze s určitým typem nasvícení. Někdy jako zdrojové obrázky využívá 

autorské fotografie, práva autora předem neřeší. Pokud se tvůrce původního záběru 

ohradí proti jeho použití, Adamy buď montáž s omluvou odstraní, nebo uvede zdroj 

spolu s odkazem na autora.
45
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Při technickém tvoření fotomontáže se nejprve zamyslí nad tím, co chce vlastně 

sdělit a proč. Poté začne řešit problém, jak ji utvoří. „Někdy to vím hned, jindy mi tenhle 

proces rozhodování, kterak vizualizovat dané téma, dá hodně přemýšlení. Většinou si 

listuju „larvami z líhně“, než mě něco napadne. No a pak se snažím o precizní technické 

provedení… Jsem jen umanutý amatér a ke své škodě ještě navíc perfekcionista. Což mě 

nutí zabývat se i takovými detaily, kterých si všimne jenom hnidopich a snad ocení 

pouze profesionál. Například směr nasvícení jednotlivých objektů.“
46

 

Do výsledného obrazu pak vloží svůj podpis. Někdy je to formou textu při okraji 

obrazu, jindy do něj svůj pseudonym přímo zakomponuje. Je například napsán na křídle 

letadla. (obr. 28) 

 

 
  Obr. 28 

4.1. Slovní komentáře fotomontáží  

Některé montáže autor doplňuje slovními komentáři. Uvnitř obrazu se objevují v 

podobě krátkých bloků textů vložených k okraji obrazu nebo v „bublinách“, pomocí 

kterých vyobrazené osoby promlouvají. Tato do obrazu přímo integrovaná sdělení 

podtrhují satirické vyznění a přináší kontext. Příklady si ukážeme v následující kapitole. 

Jazyk, který autor používá, je velmi expresivní. Často vytváří neologismy a používá 
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také nespisovná slova, vulgarismy a cizí slova. Tímto způsobem vyjadřování Adamy 

znásobuje svůj negativní postoj k politikům.  

Dalším typem sdělení jsou názvy děl, které se objevují u všech montáží. Ani ty 

však nezajistí, že si různí recipienti vyloží obraz tak, jak autor zamýšlel a že se jim zjeví 

stejné asociace. „Analýza obrazu bude záviset na individuální vědomosti, osobní 

zkušenosti a percepci konkrétního jedince. Přestože znaky, s nimiž fotomontér
47

 pracuje, 

jsou poměrně výrazné a dekódovatelné, jeho fotomontáž náleží k polysémickým 

sdělením, která k divákovi vysílá především oblast umění, a jako taková ponechává i 

značný prostor pro vlastní interpretace z náhodných (tj. z pozice autora neúmyslných) 

volných asociací.“
48

 A tak autor k některým fotografickým kolážím přidává ještě 

vysvětlující komentáře a hypertextové odkazy na texty, ke kterým se montáže váží. 

Recipientům tím usnadní pochopení hlavního významu, který do obrazu vložil. Po 

přečtení těchto komentářů a zpráv se zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k naplnění 

tvůrcovy představy o interpretaci.  

Tato lingvistická sdělení ale mohou být v některých případech nadbytečná a 

dochází pouze k redundanci. To může u diváků vyvolat negativní pocity, protože mají 

dojem, že jsou podceňováni. Je zde vhodné zmínit pojem aluze, což je odkaz, který 

autor záměrně použil k vyvolání asociací.
49

 Jejich účelem je nechat v divákovi volně 

plynout tok myšlenek a spojitostí, které se mu při setkání s odkazem vybaví. Nelze 

opomenout, že „při porozumění aluzi pociťujeme zcela jinou radost než při pochopení 

přímého sdělení“.
50

  

 

Podle metody kompoziční interpretace neboli the good eye, kterou použiji při 

analýze fotomontáží, je důležité znát i samotného umělce a jeho záměry. Proto bylo 

důležité se s ním nejprve seznámit. Metodu popisuje Gillian Rose ve své knize Visual 

Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials (2007). 

Metoda funguje jako druh vizuálního znalectví. Vyžaduje totiž po příjemci sdělení 

znalost kontextu. Kromě informací o jednotlivých umělcích je důležité vědět o druzích 

umění, které dělají, ale třeba i o druzích vizuálních obrazů, kterými jsou inspirováni. 
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Metoda se zajímá také o technologický postup při tvorbě obrazů, primárně se 

však zaměřuje na obraz samotný a především na kompoziční celistvost. Tento pojem 

odkazuje k pěti základním prvkům, které sledujeme, a jejich vzájemné kombinaci. Patří 

mezi ně obsah, který může být při zkoumání obrazu samotného startovacím bodem. 

Druhým prvkem jsou barvy, které popisujeme z hlediska jejich odstínu (hue), sytosti 

(saturation) a hodnoty (value), která odkazuje k světlosti nebo tmavosti barvy. Metoda 

jako další zkoumá prostorovou organizaci uvnitř obrazu a také světlo v obrazu, které se 

váže k barvě i prostoru. Malba může reprezentovat různé typy světla, ať už světlo 

svíčky, denní světlo, nebo třeba umělé elektrické. Jeho výběr ovlivní saturaci a světlost 

/tmavost jednotlivých barev. Jako poslední Roseová zmiňuje expresivní obsah, tedy 

celkové vyznění obrazu. To zjišťuje, jaké emoce obraz v lidech evokuje. Podle Roseové 

se metoda kompoziční interpretace hodí pro popisování malby, ale také k analýze 

dalších druhů statických snímků, tedy fotografie i fotomontáže. 

 

5. Analýza fotomontáží Tea Adamy 

Montáže na webových stránkách aTeo.cz autor rozděluje do několika kategorií. Pro 

tuto práci budou stěžejní ty, které jsou propojené klíčovým slovem Celebrity/Poblitici. 

Autor často vytváří montáže, které mají podobné motivy. Mezi jeho nejpoužívanější 

patří film a reklama, výtvarné umění, totalitní tematika (komunismus, nacismus), 

církev, terorismus a politiky také vkládá do sportovního prostředí nebo vytváří 

billboardy. Ne všechny fotografické koláže ale tyto motivy obsahují. Zkoumané období 

začíná na konci roku 2003, kdy autor publikoval první fotografickou koláž ve 

zmiňované kategorii.  

 

5.1. Politici součástí výtvarného umění 

Malba Francoise Bouchera Marie-Louise O'Murphy posloužila ke komickému 

zachycení Miroslava Kalouska v obrazu s názvem „Bez komentáře…“.
51

 (obr. 29a) Jeho 

hlava byla nasazena namísto dámské v obraze, jehož hlavní aktérkou je nahá žena ležící 

na břiše na pohovce. Tato fotografická koláž byla jednou z prvních, kterou Adamy na 

politické téma vytvořil. Pokud není původní malba pro recipienta známá a neví, 
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s jakými vlastnostmi si dámu spojit, pro takové případy je do montáže vložen popisek 

„Lesk a bída kurtizán“. Ten si zase autor vypůjčil z literárního díla Honoré de Balzaca. 

Autor využil substantivum kurtizána, tedy profesionální společnice bohatých, vysoce 

postavených mužů, nejspíš v souvislosti s Kalouskovým kontroverzním nákupem 

nemovitostí, kdy nebylo známé, odkud na něj získal peníze. Vzhledem ke zvolenému 

způsobu zobrazení ale autorovi šlo spíš o prvoplánovou parodii.  

V obraze došlo k výměně hlavy, což je jeden z nejvíce používaných typů 

montáže a provádí se pomocí ořezávání a vkládání. Někdy je také třeba změnit měřítko, 

aby byly jednotlivé segmenty proporčně správně vyvážené. Části, které z původního 

obrazu přečnívaly, byly vyretušovány. Sytost barev i odlesky v tváři autor přizpůsobil 

těm na obraze. Se zbytkem těla už ale příliš nekoresponduje úhel nasazení hlavy. To je 

dáno změnou jejího natočení směrem na diváka, když hlava ženy na původním obrazu 

směřovala dopředu, čemuž byl přizpůsoben zbytek těla. Vymazání stínů mezi lopatkami 

způsobilo dojem absence krku a hlava se na zádech napojuje přímo na tělo. Obraz tím 

ztrácí na přirozeném vzhledu a z hlediska kompozice jednotlivých částí nepůsobí 

celistvě.  

 Obr. 29a 

 

„Fotomontáž pro chlapa s gulami“
52

 (obr. 29b) si jako předlohu vzala známou 

Michelangelovu fresku Stvoření Adama. Na originálním obraze leží vlevo nahý Adam, 

vpravo Bůh. Koukají se navzájem z očí do očí a s nataženýma rukama se jejich prsty 

téměř dotýkají. Autor montáže pozměnil pouze dvě věci. Na Adamovo tělo nasadil 

hlavu expremiéra Mirka Topolánka, který se nepřítomně dívá před sebe do dáli. Bohovu 

ruku pak mírně pokrčil a vložil do ní fotoaparát. Výjev reaguje na kauzu, kdy byl na 

dovolené v Itálii český politik vyfocen nahý na zahradě vily italského premiéra Silvia 
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Berlusconiho. Autor upozornil na mediální kauzu svébytným způsobem. Nahota zde 

nepůsobí prvoplánově, výběr malby naopak podtrhuje téma a ukazuje autorovu 

originalitu a schopnost zvolit formu zobrazení nejpřiléhavější k tématu. 

Fotografická koláž je velmi povedená, má vtip, pointu i nápadité provedení. 

Vznikla nejspíš ořezáváním a vkládáním jmenovaných částí těla do obrazu a 

vyretušováním přebytečných částí. Výsledný obraz je technicky bezchybně provedený. 

Autor přizpůsobil odstín tělové barvy té v obraze a dokreslil stíny, kde bylo potřeba. 

Například na ruku pod fotoaparát. Obraz tak působí celistvě.  

 Obr. 29b 

 

I v dalších montážích Adamy využíval více i méně známé obrazy a recipientovi 

pomáhal komentáři, o jaké dílo se jedná. Někdy to totiž bylo nutné k pochopení 

kontextu. Jednotlivé obrazy se staly jeho předlohou vícekrát. Hlavu Topolánka vystřídal 

například Barack Obama nebo Stanislav Gross a ani Kalousek v tomto zobrazení 

nezůstal sám. Objevila se takto i bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. 

Autor při tvorbě těchto montáží využíval výhradně techniku výměny hlavy, další úpravy 

už se v malbách nevyskytovaly.  

 

5.2. Politici a církev 

Montáž „Zemanův šéfapoštol“
53

 (obr. 30a) se váže k výměně na postu předsedy 

SPOZ (Strana práv občanů - zemanovci). Autor namontoval hlavu nového předsedy 

Zdeňka Štengla do obrazu apoštola. Na malbě jinak nejsou znát další úpravy. Pohled 

aktéra směřuje na diváka a jeho úsměv značí přívětivost a vzbuzuje kladné dojmy. 

Nejspíše i proto, že se nejednalo o obecně známou osobu, byly součástí jednovětého 

komentáře odkazy na články, které o této události pojednávaly. Po jejich přečtení už je 

záměr autora zřejmý. V článku je mimo jiné citován tento Štenglův výrok: "Nesmí být 
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pochyb po tom, že základem programu SPOZ jsou myšlenky Miloše Zemana. Také jsme 

pouhými apoštoly, kteří myšlenky našeho prezidenta ponesou dál."
54

 

Montáž vznikla metodou ořezávání a vkládání hlavy do obrazu. Barva kůže má 

oranžový nádech, aby ladila s původním, malovaným obrazem. Na věrohodnosti 

dodávají i ostré kontury a stíny v obličeji, které se objevují i ve zbytku malby. To vše 

spolu s přesnými proporcemi těla a namontované hlavy utváří vyvážený celek.  

 Obr. 30a 

 

Ústřední postavou obrazu „Za 30 stříbrných“
55

 (obr. 30b) je bývalý předseda 

KDU-ČSL Cyril Svoboda. Stojí přikrčen v červené kápi a v ruce křečovitě drží bílý 

ubrousek naplněný mincemi. Pozadí za ním je temné, na vrcholu kopce se tyčí tři kříže 

a děsivou atmosféru podtrhují bouřková mračna. V pravém dolním rohu je jako součást 

obrazu napsáno „Jidáš“. Tyto znaky přináší očekávání něčeho temného, zrádného a 

v recipientovi vzbuzují negativní konotace. Montáž reaguje na spor o dům v pražských 

Dejvicích, který vedl Cyril Svoboda s charitativními organizacemi. Expresivní titulek 

v textu, na který autor odkazuje, obsahující spojení „Svoboda vs. charita“
56

, politika 

opravdu staví do pozice záporné postavy apoštola Jidáše, jak autor montáže trefně 

vystihl.  
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Fotomontáž nejspíš vznikla ze dvou částí. Původním obrazem byla malba 

postavy v kápi na temném pozadí, autor pak na místo obličeje vložil ten politikův 

metodou ořezávání a vkládání. Velikost hlavy musel přizpůsobit kápi, došlo tedy 

nejspíše i ke změně měřítka. I když je pozadí černobílé, postava v kápi a její barevnost 

nijak nebijí do očí. Byly totiž voleny tmavé odstíny barev a snížena jejich saturace. 

Ostré dramatické světlo v obličeji plně koresponduje s kontrastním pozadím a vše se tak 

spojuje v jednotný celek. Kompozice obrazu podtrhla dojem tajemna umístěním 

přikrčené postavy do rohu obrazu.   

 Obr. 30b 

 

Politici, kteří byli zasazeni do církevních témat, hráli nejrůznější role. Byli 

zobrazováni jako světci, známí apoštolové, kazatelé nebo jeptišky. Podle toho, jaké 

charakteristiky chtěl „fotomontér“ politikovi přiřadit. Součástí se stávali především 

tuzemští politici. A protože zdrojovým obrazem byly často malby s církevní tematikou, 

jako hlavní techniku autor uplatňoval opět výměnu hlavy bez dalších úprav obrazu.  

 

5.3. Politici jako postavy z filmů a reklam 

K parodii Jiřího Paroubka ve fotomontáži „TrautenbEgg“
57

 (obr. 31a) využil 

autor jako předlohu české Krkonošské pohádky. Zmrazil pohyblivý obraz a utvořil z něj 

statický snímek. Děj se odehrává v chalupě, na lavici sedí Anče a hajný a koukají 

upřeně na Trautenberka, který stojí před nimi. Největší změnou je vsazení hlavy Jiřího 

Paroubka na tělo lakomého a zlého mocipána. Jako další na stole přibyla cihla 

s nápisem „To je vejce“. Předmět vtipně reflektuje události spojené s volbami do 

Evropského parlamentu, kdy na jednom z předvolebních mítinků ČSSD házeli lidé po 
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jejích představitelích vejce. Především po předsedovi Jiřím Paroubkovi. Autor do 

obrazu vložil i další text, tentokrát formou bubliny, kterou Anče k pánovi promlouvá: 

„Milostpane, hledal vás tady Krakonoš.“ I název montáže odkazuje k témuž tématu. 

Spojuje jméno Trautenberk a anglický výraz pro vejce ve složeninu „TrautenbEgg“. 

Autorův záměr byl vtipně upozornit na „vajíčkovou aféru“, k čemuž využil českou 

pohádku. Vtip podtrhuje i proporční podobnost Jiřího Paroubka s Trautenberkem, jeho 

vlastnosti a neustálý boj s „kladným hrdinou“ Krakonošem. Ten by (nejspíš spolu 

s autorem) po milostpánovi nejraději hodil „vejce natvrdo“.  

V tomto obraze se vyskytuje mnoho nápověd, které diváka zavedou na správnou 

cestu rozluštění obrazu. Díky podobným proporcím Jiřího Paroubka s pohádkovou 

postavou tvar jeho obličeje na tělo skvěle pasuje. Autor přizpůsobil 

barevnost vyměněného obličeje mírně sépiovému filmovému obrazu a vše tak do sebe 

zapadá. Jedinou zvláštnost spatřuji ve zvoleném výrazu a pohledu Jiřího Paroubka, 

který se do obrazu příliš nehodí. Směřuje totiž mimo dění na scéně. 

 Obr. 31a 

 

Hlavními postavami nestandardní reklamy na fotoaparáty Canon s názvem 

„Zpackaný atentát“
58

 (obr. 31b) jsou americký prezident Barack Obama a jeho žena 

Michelle, kteří se nachází na zadním sedadle jedoucího černého kabrioletu. Michelle 

leží postřelená na pravém sedadle, ruka jí bezvládně visí ven z vozu. Na obličeji má 

krev, kterou je potřísněn i její růžový kostým. Obama se nad ní vyděšeně sklání a 

bodyguardi v autě i kolem něj jsou ve střehu. Montáž se neváže k žádné aktuální 

události. Autor použil černý humor k nadčasovému zachycení prezidentského 

manželského páru v situaci, ve které se v roce 1963 objevil tehdejší prezident J. F. 

Kennedy, na kterého byl spáchán atentát. Adamy hlavním postavám ponechal dokonce 

                                                 
58

 ADAMY, T. Zpackaný atentát. In: ateo.cz [online]. 21. 11. 2013 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 

http://ateo.cz/i/6767/ 



   

 

38 

  

stejné oblečení, pouze vyměnil jejich místa. Hlavní roli zde hraje lingvistické sdělení 

v podobě sloganu: „Shoot better! Canon.“
 59

 To montáži dodává smysl a vtip.  

Výsledný obraz je poskládán z mnoha částí. Autor nejspíš do prostředí vložil kabriolet a 

poté dovnitř a kolem něj rozmístil jednotlivé postavy. Prezidentský pár je složený hned 

z několika částí.  Na těla ve vhodných polohách Adamy umístil pomocí ořezu a 

vkládání jejich hlavy a připojil ruce. Jednotlivé montované části také otáčel a měnil 

jejich měřítko, aby do sebe přesně zapadly. Prezidentova levá ruka má jednolitou barvu 

bez stínování, proto se domnívám, že ji Adamy do obrazu dokreslil. Stejně jako krev na 

tvář a kostým jeho ženy. Autorovy montáže jsou precizní z hlediska správného 

nasvícení skládaných částí i z hlediska barevnosti. I v tomto případě došlo k 

přizpůsobení saturace montovaných částí zbytku obrazu. Možná jen tváře 

prezidentského páru mají o něco sytější barvy. A jsou také oproti okolí dokonale ostré. 

Autor totiž mírně rozmazal silnici, kola auta i okolní osoby, aby docílil efektu pohybu. 

Tyto indicie tak mohou diváka navést na cestu, že se jedná o montáž. Jedná se ale o 

detaily na první pohled neviditelné a obraz tak na diváka působí jednotným dojmem. 

 Obr. 31b 

 

Oproti předchozím motivům se zde v hojném počtu vyskytovali i politici zahraniční. 

Při zkoumání kategorie byla také znát jistá rozličnost formy zobrazení. Politici se stávali 

součástí plakátů, byli vkládáni do znehybněných filmových záběrů nebo stylizováni do 

rolí známých filmových hrdinů. Díky specifičnosti filmových postav a pro ně typických 

vlastností mohl autor jednoduše přiřadit politikovi vlastnost, kterou si usmyslil. Právě i 

pro svou zřejmost se v této kategorii vyskytovalo vůbec nejvíc montáží politiků a autor 
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využíval nejrůznějších technik tvorby. Od nejjednodušších montáží utvořených 

výměnou jednoho prvku, hlavy, až po fotomontáže složené z desítek dílů.  

 

5.4. Politici zasazeni do prostředí totality 

Kromě prostředí totality bychom mohli montáž „Pobočník“
60

 (obr. 32a) zařadit i 

do kategorie filmů. Jedná se totiž o scénu z filmu Pád Třetí říše. Konkrétně o moment, 

který se odehrává v Hitlerově kanceláři, když k němu přijde jeho osobní pobočník, který 

mu oznámí, že se ztratil Gruppenführer Fegelein. Hitler se postaví nad stůl a začne na 

něho křičet, ať mu ho přivede. V případě montáže došlo pouze k výměně hlavy 

pobočníka za hlavu Bohuslava Sobotky. Autor dodává smysl teprve přímou řečí, kterou 

umisťuje na dolní okraj. Do úst Adolfa Hitlera vkládá větu: „Nemůžu si dovolit ztrácet 

své nejlepší muže, kurva! Přivést herr von Ratha a Litoměřice srovnat se zemí!“ V době 

vzniku byl zadržen poslanec David Rath a poslán do vazební věznice v Litoměřicích. 

Sobotka zde figuruje proto, že byl v té době předsedou ČSSD, jejímž poslancem byl 

právě i zadržený Rath. Autor využil filmovou scénu k zesměšnění politiků přirovnáním 

k členům SS.  

Fotomontáž vznikla pouze výměnou jedné části, hlavy Bohuslava Sobotky. 

Světlo v jeho obličeji koresponduje se směrem světel v místnosti, což dokazuje stín, 

který jeho postava vrhá na stěnu. Autor vhodně vybral i premiérův výraz, který vypadá 

vylekaně, jeho oči směřují přímo na Hitlera. Odpovídá rovněž barevnost kůže. 

V porovnání s ostatní tvorbou Tea Adamy se jedná o nejjednodušší typ montáže, kterou 

provádí. Stačí najít politika ve vhodném natočení těla a s odpovídajícím nasvícením, 

jeho hlavu oříznout a vložit na nové tělo.  

 Obr. 32a 
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Uprostřed snímku „Diktátor“
61

 (obr. 32b) sedí Vladimir Putin, kterého poznáme 

jenom podle obličeje. Je totiž ztvárněný jako někdejší libyjský vůdce Muammar 

Kaddáfí. Zpod černé pokrývky hlavy koukají černé kudrnaté vlasy a pod nosem vyrůstá 

typický řídký knír. Nechybí ani Kaddáfího specifický módní vkus, který je zde 

prezentován přehozem uvázaným kolem těla. Na prsteníku pravé ruky se objevuje další 

poznávací znak, velký zlatý prsten a na jeho hrudi je připnut odznak SSSR.  Přísný 

Putinův pohled míří dopředu na diváka a i výrazem ve tváři se přibližuje libyjskému 

vůdci. Autorovým záměrem bylo nejspíš poukázat na osobní vlastnosti ruského 

prezidenta, což připodobněním k libyjskému diktátorovi vyjadřuje jeho myšlenky. Jde 

tak o nadčasové zachycení jeho osobnosti s využitím znaků typických pro jinou veřejně 

známou osobu a o znázornění možných politikových záměrů.  

Montáž je technicky velmi dobře zpracovaná a patří mezi nejhůře odhalitelné. 

Ať už byla smontována z jakýchkoliv částí, je to laickým okem nemožné rozeznat. 

Světlo na všech částech je jednotné a vytváří dojem, že se jedná o věrné zachycení 

reality. Je přímé, vytváří ostré stíny a to spolu se sníženou saturací a silnou vinětací u 

okrajů působí dramatickým, možná až děsivým dojmem. Z obrazu vyzařuje moc a 

nadřazenost. Fotomontáž mohla vzniknout různými způsoby. Jednou z možností je 

nasnímání postavy oblečené v košili a prostěradle. Poté autor v editoru vyměnil hlavu 

pomocí ořezu a vložení. Na postavu pak přidával další části jako pokrývku hlavy, 

odznak nebo prsten. Pomocí vložení také přidělal vlasy a vousy, ty ale mohly vzniknout 

i domalováním. Autor také mohl jednoduše pozměnit barvu prostěradla a použít metodu 

mapování posunu, jak jsem ji v předchozí kapitole nazvala, k vytvoření záhybů na 

oděvu.  

 Obr. 32b 
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I v ostatních montážích s totalitní tematikou se vyskytovaly narážky na nacismus 

nebo komunismus. Politici se ocitali se v totalitním prostředí, stáli po boku osobností 

spojených s tímto tématem nebo byli sami zobrazeni jako tyto osoby pomocí pro ně 

typických vizuálních znaků. K tomu na sobě nesli symboly rudé hvězdy, srpu a kladiva 

nebo hákového kříže.  

 

5.5. Politici a sport 

Na fotomontáži „Let´s go skiing“
62

 (obr. 33a) Václav Klaus za slunného dne 

lyžuje na sjezdovce, která obsahuje mnoho vydřených travnatých míst. V popředí 

obrazu leží louže z roztátého sněhu, která zabírá celou jeho polovinu. V levé části 

kaluže je zachycen jedoucí Klaus, který je oblečen v triku s krátkým rukávem a 

lyžařských kalhotách. Balancuje pomocí hůlek, které drží v holých rukou. Montáž 

reaguje na časté výroky tehdejšího prezidenta Václava Klause, ve kterých popíral, že 

dochází ke globálnímu oteplování. Tento výklad podporuje i slogan v pravé části 

obrazu: „Not global, but local warming.“
63

  

Klaus je známý svým kladným postojem ke sportu, proto se montáž podobného 

typu přímo nabízela. A autor ji zpracoval s vtipem a precizností jemu vlastní. 

Kompozice odpovídá častému snímání sportu, kdy je člověk zachycen v pohybu ve 

zlatém řezu a velký prostor je věnován prostředí, které situaci dokresluje. Důležité bylo 

především vykreslit do obličeje a na postavu ostré stíny, protože i zbytek obrazu je 

obsahoval. Nelze s jistotou říci, jak obraz vznikal. Autor nejspíš využil jako zdrojový 

obrázek prostředí sjezdovky, do kterého poté přidal louži. Do ní vsadil lyžaře, kterému 

vyměnil hlavu za prezidentovu a nasadil na ní čepici. Vyhrál si ale i s brázdami ve vodě, 

které za sebou Klaus nechává. Autor při tvorbě využíval ořezávání, vkládání a 

maskování, které hrálo důležitou roli. Jednotlivé přechody se totiž přirozeně prolínají, 

nejvíce je to vidět na lyžích a spodní části kalhot, které částečně překrývá stříkající 

voda.  

                                                 
62

 ADAMY, T. Let´s go skiing. In: ateo.cz [online]. 5. 2. 2010 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 

http://ateo.cz/i/5162/ 
63

 V překladu „Ne globální, ale lokální oteplování“.  



   

 

42 

  

 Obr. 33a 

 

Autor si v montáži s expresivním názvem „Kurvahoši, to asi nedáte!“
64

 (obr. 

33b) vzal tentokrát na mušku českého prezidenta Miloše Zemana. Použil fotografii ze 

Zemanovy dovolené na Vysočině. Prezident, jako už několikrát předtím, vyplul na svém 

žlutém nafukovacím člunu na rybník. Tentokrát mu ale došly síly a zpět ke břehu ho 

museli táhnout jeho tři bodyguardi, kteří Zemanův člun přivázali za větší. Adamy si 

vybral situaci, která je vtipná sama o sobě. A podařilo se mu vtip ještě znásobit tím, že 

aktéry přesunul z klidného rybníka k vodopádům. Zemanův člun se nachází u samého 

jejich okraje. Bodyguardi zarputile veslují, zatímco prezident leží ve svém člunu a není 

téměř vidět. Je tedy nutné znát kontext, aby recipient montáž pochopil. Adamy se netají 

svým negativním postojem ke všem politikům, v tomto obraze to ukázal parodií „na 

druhou“, kdy nechal Zemana napospas vodnímu živlu.   

Protože se tato scéna odehrávala za slunného počasí, vybral autor jako druhou 

fotografii vodopády za přímého slunce. Po vložení lodí nezapomněl přidat stíny, které 

čluny vrhají v závislosti na směru slunečního svitu. Jedná se o typický příklad využití 

maskování. Autor oříznul lodě a umístil je do nového prostředí vodopádů. Poté na 

některých místech snížil krytí horní vrstvy. Vygumoval například části lodě, čímž se 

objevila spodní fotografie rozvířené vody. Pomocí toho utvořil přirozené vlny, které 

omývají boky člunů.  
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 Obr. 33b 

 

Do sportovního prostředí autor zasazoval především české politiky, vůbec nejčastěji 

pak Václava Klause, který je svým kladným postojem ke sportu známý. U těchto 

motivů kladl velký důraz na prostředí a jako velikost záběru se tak nejvíce uplatňoval 

celek.    

 

5.6. Terorismus v politické satiře 

Poslanec Vít Bárta stojí jako „Dopravní terorista“
65

 (obr. 34a) na dálnici. 

Obličej má zakrytý omotanou pneumatikou, což evokuje spojení s terorismem. Jsou mu 

vidět jenom oči, které směřují na diváka. Bárta byl v té době ministrem dopravy, 

montáž souvisí s jeho kroky, z nichž některé byly poněkud kontroverzní. Chtěl 

například prosadit udělování výše pokut podle hrubého příjmu řidičů nebo zpoplatnění 

silnic nižší třídy.  

Autor využil středovou kompozici a zachytil pouze politikovu „bystu“. Zvolená 

kompozice a směr pohledu do očí recipienta vzbuzuje dojem tvrdosti a nebojácnosti. 

Zamotaná pneumatika byla pravděpodobně vytvořena digitálně a poté vložena na 

obličej politika. To dokazuje současné rozsáhlé technické možnosti softwarů pro úpravu 

a tvorbu digitálních obrazů. Pneumatika vystupuje do prostoru a vytváří tak dojem 3D. 

Kolem jejích okrajů v oblasti očí autor utvořil stín, který dodává na autentičnosti. Stejně 

jako odlesky na pneumatice, které jsou silnější na straně, kde dopadá světlo i na 

politikovu bílou košili.  
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 Obr. 34a 

 

Pro montáž „Happy End by Hollywood“
66

 (obr. 34b) si vzal autor jako předlohu 

citlivé téma popravy rukama radikálů z organizace Islámský stát. Ti připravili o život 

několik novinářů. Série videí byla vzkazem především Americe a prezidentu Baracku 

Obamovi k zastavení útoků na Irák a pozice islamistů. Děj se odehrává v prostředí 

pouště. Na levé straně fotografické koláže klečí americký prezident v oranžovém úboru 

a ruce má spoutané před sebou. Nad ním s nožem v ruce stojí vrah. Na obličeji má bílou 

masku, která je typická pro filmového vraha ze snímku Vřískot. Velký prostor je 

věnován pozadí pouště, na prázdnou pravou stranu autor umístil jenom písečné duny, 

nic, co by odpoutalo pozornost diváka od ústředního motivu. Autor použil černý humor 

k zobrazení „šťastného konce“ podle džihádistů. Zároveň ale odsoudil jejich jednání 

jako chladnokrevné přirovnáním ke známému filmovému zabijákovi.  

Dvě postavy byly vyříznuty a vloženy na jedno pozadí. Obamova hlava byla 

vyměněna, což lze poznat i z jiného nasvícení. Na oranžový úbor dopadá ostré světlo, 

z pohledu recipienta zleva, kdežto Obamova tvář je osvětlena přirozeným světlem 

zepředu. K plášti byly přidělány také ruce s pouty, které jsou při bližším pohledu špatně 

napojené na rukávy. Jedná se ale pouze o drobné nedostatky, kterých si při prvním 

pohledu recipient nejspíš nevšimne. Obraz svým tématem i zpracováním silně zapůsobí.  
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Obr. 34b 

 

Obecněji tedy autor zobrazoval politiky buď jako známé teroristické vůdce, členy 

teroristických hnutí nebo naopak jako jejich oběti. Politiky rovněž často stavěl do 

pozice novinářů, kteří o těchto útocích referují. Zde se pak ve větší míře objevovali 

zahraniční politici.  

 

5.7. Návrhy billboardů 

Billboardu „Becherovkový Joe“
67

 (obr. 35a) vévodí na pravé straně Miloš 

Zeman. Je oblečený jako filmový hrdina Limonádový Joe, ve světlém saku a na hlavě 

má klobouk. V levé ruce drží Becherovku a pravým ukazovákem na ni míří. K filmu 

odkazuje i slogan: „Chceš-li přesnou mušku míti, musíš Becherovku píti!“ Autor do 

něho místo filmové Kolaloky vložil alkoholickou Becherovku. Pozadí je modré a 

v levém dolním rohu je umístěn znak s nápisem „Zeman na Hrad“. Billboard naráží na 

kladný vztah Miloše Zemana k alkoholu. Další znaky, ať už obrazové nebo lingvistické, 

odkazují k Limonádovému Joeovi. Spojitost lze najít s událostí, kdy měla ČSSD 

v předvolební kampani problém s rozdáváním limonády. Oranžáda totiž na obalu 

neměla povinné údaje o výrobci. Spojením těchto dvou prvků vznikla komická situace.  

Na výslednou montáž autor nepoužil přímo hrdinu z filmu, ten byl pouze 

předlohou. Nejspíše sehnal vhodnou fotografii těla v pozici, kterou potřeboval, a poté 

pomocí ořezávání, vkládání a maskování přidával do obrazu další prvky. To, že 

Becherovka nebyla součástí původní fotky, prozrazuje pouze zvláštní uchopení lahve 

v konečcích prstů a odlišná ostrost lahve a ruky, která ji drží. Dalšími namontovanými 

částmi jsou hlava a klobouk. Autor vzal v úvahu svícení na původní fotografii a na 
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základě toho utvořil i stín od klobouku v obličeji ve stejném směru. Přechody 

jednotlivých částí jsou zjemněné a působí tak nenápadně.  

Obr. 35a 

 

V pravé části obrazu „Remake billboardu“
68

 (obr. 35b) stojí Jiří Paroubek 

v uniformě těžkooděného policisty a v rukou drží obušek. Pozadí je bílé a vlevo žlutý 

pruh se znakem ČSSD. Jako součást billboardu se objevuje slogan: „Myslím to 

upřimdě.“ Autor tímto reaguje na tvrdý zásah těžkooděnců na festivalu techno hudby 

CzechTek. Ten nařídil právě Paroubek a těžkooděnci účastníky festivalu rozháněli 

vodními děly, slzným plynem a tvrdým osobním kontaktem. Jako předobraz autor 

použil billboard ČSSD se sloganem: „Myslím to upřímně.“ I pomocí textu tak vtipně 

odkázal na onu událost, která se stála nedaleko města Přimda.  

Montáž vznikla ořezem a vložením těžkooděnce na bílé pozadí a pomocí 

maskování byl vyměněn jeho obličej za ten Paroubkův. Autor vybral fotografii politika 

přesně v úhlu, ve kterém je natočeno i tělo policisty. U části obličeje, kterou lehce 

překrývá sklo z helmy, byla pozměněna barevnost, aby to vypadalo, že je schovaný za 

černým sklem. Autor nezapomněl přidat přirozené odlesky. Montáž jako celek díky 

všem těmto detailům vypadá velmi přirozeně a diváka by mohla lehce zmýlit.  

Obr. 35b 
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Postavami na billboardech byli výhradně čeští politici. Autor se inspiroval 

především předvolebními slogany, které překrucoval a doplnil je politiky, buď civilního 

vzezření, nebo v různých rolích.  

 

5.8. Ostatní parodie politiků 

Na fotomontáži „Aj teba si kúpim!“
69

 (obr. 36a) je v polocelku zachycen Andrej 

Babiš. Jeho pohled směřuje do dáli, pravou ruku má pokrčenou a stejným stylem, jako 

by držel doutník, v ní drží párek. Na sobě má honosné oblečení, oblek a motýlka. Autor 

ho vložil do interiéru, pozadí je šedé a za hlavou aktéra visí obraz ve zlatém rámu. 

Montáž je obecnějšího charakteru, zobrazuje ho jako mocného oligarchu. Párek 

odkazuje na Kostelecké uzeniny, které vlastní Babišův Agrofert.  Obraz doplňuje 

v levém dolním rohu popisek: „Každý sa dá kúpiť, to nie je žiadne umenie. Umenie je 

kúpiť si ich za ich vlastné peniaze… Buresconi.“ Montáž upozorňuje na problém, kdy je 

miliardář Babiš současně ministrem financí a vlastníkem mnoha podniků. Mezi nimi je i 

mediální společnost Mafra. Označením Buresconi autor Babiše přirovnává k italskému 

miliardáři a mediálnímu magnátovi Silviu Berlusconimu. Spolu s tím připomíná i kauzu 

agenta Bureše, kdy byl Babiš obviněn ze spolupráce s StB. Jedná se o nadčasovou 

montáž, nad kterou se recipient pousměje i za několik let. 

Obraz vzbuzuje dojem bohatství a nadřazenosti kvůli výrazu ve tváři, postoji a 

zachycení z mírného podhledu. Tento efekt podtrhuje i ostré světlo, které osvětluje 

Babišovu tvář. To koresponduje se světlem na zbytku těla a obraz působí celistvě jako 

fotografie. Jednotné jsou i barvy, kterým je ubraná saturace. Fotografická koláž je 

technicky velmi dobře provedená z hlediska všech kategorií, na které upozorňovala 

Roseová. Patří nepochybně k těm povedenějším. Při tvorbě autor nejspíš využil 

techniky ořezávání, vkládání, maskování a změny měřítka, aby k sobě jednotlivé části 

přesně pasovaly.  

                                                 
69

 ADAMY, T. Aj teba si kupím! In: ateo.cz [online]. 12. 4. 2015 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 

http://ateo.cz/i/7252/ 



   

 

48 

  

 Obr. 36a 

 

Hlavní postavou obrazu z počátků autorovy tvorby s názvem „Stanovisko pana 

komisaře“
70

 (obr. 36b) je tentokrát Vladimír Špidla. V období vzniku montáže nejprve 

rezignoval na funkci předsedy vlády a poté se stal eurokomisařem. Stojí před 

prosklenými dveřmi, na kterých je cedule s nápisem „closed“, tedy zavřeno. Špidla se 

dívá směrem k fotoaparátu a ukazuje zdvižený prostředník. Gesto dokresluje politikův 

naštvaný výraz. Můžeme se pouze domnívat, co chtěl autor tímto gestem sdělit. Jeden 

z možných výkladů je jeho směřování české politické scéně, kterou Špidla opouští. A 

kvůli autorovu negativnímu vztahu k politikům využil toto expresivní vyjádření, které 

politika staví do pozice hulváta. Montáž pochází z počátků autorovy tvorby a není tolik 

propracovaná, ať už z hlediska technického nebo co se týče nápadu a originality.  

Barevnost i osvětlení je na jednotlivých částech montáže, na ruce a hlavě, 

jednotné. Pouze ruka je v poměru ke zbytku postavy neúměrně velká. Kromě ořezávání 

a vkládání nebyl obraz nijak viditelně upravován. Působí stroze a chladně, což bylo 

pravděpodobně záměrem autora. 

 Obr. 36b 
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Fotomontáže byly rozděleny do sedmi hlavních kategorií podle nejčastějších 

motivů, které autor ve své tvorbě používal. Z každé skupiny byly analyzovány dva 

obrazy. Aby se obsáhl co nejširší záběr autorovy tvorby a byl znát i jeho vývoj, vybrali 

jsme montáže, které se lišily lety vzniku, ale i svou nadčasovostí nebo národností 

zobrazovaného politika. Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, autor se zaměřuje 

především na zachycování českých politiků, proto se objevovali v analýze častěji. Autor 

začal tvořit politickou satiru v roce 2003. V prvních letech ale nebyl moc plodný, což 

způsobilo to, že jsme analyzovali především fotomontáže s novějším datem. Celkem 

jsme podrobili analýze 16 montáží, přidali jsme totiž ještě skupinu obsahující obrazy, 

které se vymykaly zjištěným kategoriím. Tu bylo ale velmi složité dopodrobna 

obsáhnout. V některých případech autor sáhl pro nápad k tvorbě do své „líhně“ a 

vyměnil jednoho politika za druhého, jindy použil již hotové montáže osob a nějak je 

zasadil do nové scény. Většinou se ale jednalo o nové, originální obrazy.  

Průřez autorovou tvorbou ukázal rozmanitost kompozice a velikostí záběrů, 

které se pohybovaly od celků až po detailní, propracované portréty. Autor se v průběhu 

let zdokonaloval a tvořil montáže, které svým zpracováním připomínaly reálný 

fotografický obraz. K tomu přispěla především autorova zvýšená pozornost jednotné 

barevnosti a přesnému umístění světel a stínů na jednotlivých částech. Barevnost, 

kontrast a osvětlení využíval i k navození požadovaných pocitů. 
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Závěr 

Práce se zabývala obrazovou politickou satirou v českých médiích. Na 

příkladech časopisů Dikobraz a Mladý svět ukázala typy obrazové satiry, které se 

v médiích postupně vyvíjely, a zasadila je do historického kontextu. Zjistili jsme, že 

nejprve ovládla satirické stránky kreslená karikatura, kterou v polovině šedesátých let 

doplnily fotografie s titulky nebo „bublinami“, kterými osoby promlouvaly. S rozvojem 

digitálních technologií, které umožňovaly snadné přenesení fotografických snímků do 

počítače a jejich následné upravení, se v médiích začal objevovat nový typ satiry, 

fotomontáž. I přes široké možnosti tvorby v digitální době se v médiích udržela kreslená 

karikatura, která autorovi přináší velké tvůrčí příležitosti. Pokud s výsledkem není 

spokojen, přikreslí další části nebo je pozmění. Na druhou stranu u „bublin“, které se 

vkládaly do statických, již hotových snímků, záviselo tvůrčí vyjádření pouze na 

komentáři, který musel s fotografií dokonale kooperovat. Taková satira v dnešní době 

ztrácí smysl kvůli své nepřizpůsobivosti.  

Práce ukázala, jak s fotomontáží pracují české týdeníky s rozsáhlou obrazovou 

složkou, Reflex a Týden. Časopisy tvoří montáže na obálkách výhradně v návaznosti na 

aktuální dění a na informace obsažené uvnitř časopisu. Jejich výhodou je, že dokážou 

zachytit to, co by běžná fotografie nikdy nemohla, a stavěním do absurdních souvislostí 

přitáhnou pozornost. Všimli jsme si odlišností ve způsobu zpracování fotomontáží. 

Zpravodajský časopis Týden je střídmější, nezasahuje příliš do vzhledu politika a často 

ho pouze vloží do nového prostředí. Reflex se oproti tomu snaží o zkarikování osoby 

nasazením hlavy na jiné tělo a pomocí různých rekvizit. Lze si všimnout, že v průběhu 

let si každý časopis utvořil svůj osobitý styl. Týden využívá montáže o téměř deset let 

déle a je z nich cítit vyčerpanost. Využívá střídmější barvy, zatímco Reflex se nedá 

přehlédnout díky svým silně saturovaným a kontrastním obálkám.  

Kromě montáží v tradičních médiích se začal nový typ satiry přenášet na 

internet, kde ho tvoří i neprofesionálové. Pro vznik amatérských montáží bylo nutné 

splnit dva předpoklady, širokou dostupnost technologií sloužících k tvorbě montáží a 

možnost šířit je levně k publiku. Tyto podmínky byly v průběhu devadesátých 

let splněny. Výrazným umělcem v českém prostředí, který publikuje své fotomontáže 

převážně na webových stránkách, je Teo Adamy. Využívá je jako formu obrazového 

komentáře, čímž naplňuje publicistický rozměr své tvorby. Lze ho označit za 

občanského žurnalistu. 
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Záměrem autora je poukázat na negativní jevy v politice a reagovat na politické 

kroky, které ovlivňují život většiny lidí v naší zemi. Zaujímá k nim kritický postoj. 

Obecně známé věci dává do nových, mnohdy až absurdních souvislostí. To pomáhá 

vnímat běžné zprávy z jiného úhlu pohledu a spojováním na první pohled 

nesouvisejících věcí často vynikne jejich skrytá podstata. Montáže se velmi často váží 

k výroku politika, k určité situaci, jíž byl součástí nebo k jeho osobním vlastnostem. 

Cílem je mimo jiné pobavit diváka a donutit ho k zamyšlení. Náměty k montážím čerpá 

z mediálních textů, které pomocí specifických prostředků převádí do formy obrazu, pro 

diváka rychle čitelné.  

V průřezu autorovou tvorbou jsou patrné opakující se motivy, jejichž typické 

prvky jsou snadno rozpoznatelné a navedou diváka na způsob, jak si obraz vyložit. Ty 

pomáhají autorovi k prvotnímu uchopení myšlenky a slouží k rozpoznání jeho rukopisu. 

Pro politické ikony, které jsou recipientovi známy, vybere nejvhodnější motivy a 

způsoby zpracování, které je představí v podobě jejich záporných charakterů.  

Z technického hlediska byly jeho montáže zpočátku méně propracované a snáz 

odhalitelné, postupem času se propracoval k preciznosti. Ve většině případů namontoval 

hlavu na cizí tělo a to vložil do nového prostředí. Poté upravoval saturaci barev a 

kontrast obrazu tak, aby spolu jednotlivé části kooperovaly. Totéž platí o světle a 

stínech montovaných prvků. Autor vychází z původního osvětlení klíčové části montáže 

a jednotlivé přidávané prvky buď vybere tak, aby jejich světla v obraze spolupracovala, 

nebo světlo vytvoří dodatečně digitálně. Obraz díky propracovanosti detailů působí 

realisticky a jednotně.  

Zatímco montáže tradičních týdeníků jsou kompozičně stálé, u internetového 

tvůrce je tomu naopak. Na rozdíl od titulních stran časopisů totiž není nucen vytvářet 

obraz na výšku a přizpůsobit jeho kompozici funkci titulní strany. Rozmanitost jeho děl 

spočívá ve využívání různých velikostí záběrů, od detailů až po velké celky. Obraz má 

několik plánů, k pochopení kontextu je kromě politika v popředí důležité i pozadí.  

Analýzou vybraných obrazů práce poukázala na potenciál deklarované 

fotomontáže jako prostředku ke komentáři. Významy, které analýza přinesla, nejsou 

vyčerpávající. Výklad montáží závisí na konkrétním recipientovi, jeho rozhledu a 

způsobu myšlení. Autor události a jejich postavy rozkládá do příběhů, které diváka 

vybízejí k dalšímu zkoumání a hledání skryté podstaty. Recipient může s odstupem 

znovu pohlédnout na obraz a odhalit nové asociace, přestože si myslel, že už 

demaskoval všechny.  
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Summary 

Thesis dealt with the image political satire in the Czech media. We found out 

that in satire pages at first dominated drawn caricature, and in half of the sixties 

appeared photographs with titles or „bubbles“ by which people spoke. The development 

of digital technologies allowed people to get the photographs into computers easily and 

then adjust them, so a new type of satire in media made its first appearance – the 

photomontage. But the drawn caricature has also its place in media and it is still 

popular. A caricaturist has huge creative possibilities. They can show different ideas in 

a lot of ways and if they are not content with the result, they can draw some other part, 

which changes the image's meaning.  

Thesis showed how Czech magazines Reflex and Týden use photomontages on 

their cover pages.  They react on current events that appear inside the magazine. Each 

magazine has its own way of working with montages. Týden is sober and adjusts only 

little to the politician's look. It only puts them into a new surrounding. Reflex often puts 

politician's head on a different body and adds some other properties.  

Beside the traditional media this new type of satire started to make its way on 

the internet, where it is made by non-professionals. One of the Czech internet artists is 

Teo Adamy. He uses them as a form of image commentary, so he fills journalistic 

dimension of his creation. We can call him a civic journalist.  

His montages are based on media texts, which he transfers into the image form, 

quickly understandable for spectator. We noticed similar themes in Adamy´s montages. 

They help author to the initial grasp of idea and for the spectator to recognize his 

signature. In most cases Adamy mounted a politician's head on another body and put it 

into a new surrounding. Then he adjusted saturation, contrast and lights and shadows of 

each part to fit together. Compositions of his images are various. He uses different shot 

sizes, from detailed portraits to large units. Images have also several plans, except for 

the politician in the foreground, the background is also important to understand the 

context.  

By analysis of chosen images, the thesis showed the potential of declared 

photomontage as a way of commentary. Meanings brought by the analyses are not 

exhaustive. Interpretations of photomontages depend on specific recipient and his 

perspective, which changes during the time. Recipient can look at the image again and 

reveal new associations, even though he thought he had unmasked them all.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s autorem fotomontáží Teem Adamy  

 

Kdy jste začal tvořit fotomontáže?  

Když jsem si v roce 2003 pořídil svůj první digitální fotoaparát, hledal jsem nástroj, 

kterým by se daly retušovat a lehce upravovat fotografie. Při tom hledání jsem narazil 

na program Adobe Photoshop, jenž mě okouzlil možnostmi, které skýtá. A tak jsem je 

využil pro svou první fotomontáž, v níž jsem přítele zakomponoval do historického 

obrazu.  

 

Vaše montáže lze vidět různě na internetu i v médiích. Jejich tvorba Vás živí?  

Proboha, to ne. Jde pouze o volnočasovou zábavu a já bych dal přednost tomu, kdyby to 

tak zůstalo i nadále. Jsem jen umanutý amatér a ke své škodě ještě navíc perfekcionista. 

Což mě nutí zabývat se i takovými detaily, kterých si všimne jenom hnidopich a snad 

ocení pouze profesionál. Například směr nasvícení jednotlivých objektů. Na grafické 

práce vlastním živnostenské oprávnění a občas spáchám za honorář nějakou ilustraci. 

Na uživení to však rozhodně není. 

 

Jaké je tedy Vaše povolání?  

Oficiálně se živím jako poradce pro podnikání a řízení firem, tedy ekonomický poradce. 

Jenže v této profesi nemohu a vlastně ani nesmím uplatnit svou přebujelou 

obrazotvornost. Abych se odreagoval a v tom tuzemském legislativním chaosu si 

zachoval psychickou rovnováhu, tak po večerech, namísto sledování hodnotného 

televizního programu, vytvářím fotokoláže.  

 

Přeci jenom se ale vaše výtvory občas v médiích objevují. Spolupracujete 

s nějakými?  

Ale jo, snadno se nechám ukecat. Za předpokladu, že se mi nesnaží vnutit svou 

představu, jak by výsledek měl vypadat. Pokud po mně požadují obrazně oranžového 

slona na fialovém stromě, trucuju a odmítám spolupracovat. A to šéfredaktoři a 

redaktoři těžko snáší, protože žijí v bludu, že když mě platí, budu ochoten podepsat se 

pod kdejakou blbinu. Spolupracoval jsem s několika časopisy, například s Týdnem, 

Reflexem a několika dalšími, ale v důsledku neustále se snižující poptávky po tištěných 



   

 

57 

  

časopisech a potažmo klesajících příjmech z reklam logicky chybí redakcím peníze na 

externisty. Já jsem na nich finančně nezávislý a taky mám dojem, že takové aktivity do 

jisté míry ničí mou obrazotvornost.  

 

Takže spolupráci s médii nevidíte jako reálnou ani do budoucna?  

Do vzdáleného budoucna nevím, ale v současné době spolupracuju s časopisem Echo. 

Šéfredaktorem je bývalý šéfredaktor Lidovek Dalibor Balšínek.  Respektuje fakt, že jsem 

poněkud exot, a nesnaží se mě režírovat. To mi vyhovuje.  

 

Jaká jsou témata, na kterých pracujete nejraději?  

Na svém webu je mám zařazeny do kategorie „Favorité“, čímž rozumím své favority. 

Rád páchám atentáty na umění, kterým říkám ARTentáty. Obecně jde o nadčasové 

záležitosti, které nereagují na momentální situaci, ale lze se na ně bez znalosti 

konkrétních událostí a souvislostí podívat i za několik let. 

 

Vaše montáže jsou ale oblíbené mezi lidmi i díky politické satiře. Tu netvoříte rád?  

Již několik let se chystám přesunout těžiště svých prací právě do té zmiňované 

nadčasovější roviny, než je politická satira. Ale většinou mi to nedá, vždyť ti kašpaři 

denně vymyslí nějakou neuvěřitelnou hovadinu, která nám ztěžuje život. A do všeho toho 

patrně lišácky záměrně generovaného zmatku ještě eurobyrokracie. No uznejte, kdo to 

má vydržet? 

 

Jaká politická fotomontáž měla u příjemců největší úspěch? 

Pravděpodobně „Topolánkovina“, kdy je v koláži Mirek Topolánek zobrazen coby Petr 

Čtvrtníček ve známé reklamě s falešnými soby. Na zmíněné fotomontáži říká: „Mohli 

jsme pro vás sestavit normální vládu. A krásnou... ale my jsme řekli NE!“ Tato koláž je 

prý i často zmiňována při výuce marketingu jako příklad tzv. "virálního marketingu". 

Podstata tkví v tom, že si uživatelé internetu spontánně posílají nějaký obrázek a tím 

mimovolně šíří povědomí o značce, či produktu, který je na ni navázán.  

 

Jak vypadá proces tvorby fotomontáže?  

Postupně jsem zjistil, že vymyslet kompozici a pak ji zrealizovat, je nejpomalejší a 

nejnamáhavější postup. Já mám takzvanou „líheň“, čili adresář, kam si ukládám 

zajímavé a na první pohled výživné obrázky a fotografie. Do nich si vepíši, či do 
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samostatné vrstvy úprav vložím, prvotní nápad. A takto naložený polotovar zraje několik 

měsíců, někdy i let, než ho použiju pro momentálně aktuální téma. Takovýchto „larev“ 

mám ve své líhni stovky.  

 

No a co se týče tvorby samotné, na co si dáváte při montování pozor?  

Především na to, abych nevytvořil z mého pohledu nějakou brutální hovadinu, za níž 

bych se musel hanbou propadnout do virtuálního pekla. Ale vážně, nejdůležitější je 

samozřejmě motivace. Tedy v první fázi si musím odpovědět na otázku PROČ. Pokud si 

ji uspokojivě zodpovím, řeším návazně problém JAK. Někdy to vím hned, jindy mi tenhle 

proces rozhodování, kterak vizualizovat dané téma, dá hodně přemýšlení a většinou si 

listuju „larvami z líhně“, než mě něco napadne. No a pak se snažím o precizní technické 

provedení.  

 

Odkud berete fotky, ze kterých montáže tvoříte?  

Především nerad používám termín „montáž“. To mi evokuje záměrnou manipulaci. 

Zatímco koláž je výtvarná technika. Já nepředstírám, že zprostředkovávám realitu. 

Nejsou-li dostupné vhodné nelicencované zdroje, tak si jejich část musím nafotit sám. 

Například ruce v určité poloze a nasvícení.  

 

A autorské fotografie třeba z médií nepřebíráte? 

Samozřejmě přebírám i autorské fotografie, ale většinou nemám čas řešit autorská 

práva. To bych asi nedělal nic jiného. Ale mé aktivity mají nekomerční charakter, na 

webu nemám ani jedinou placenou reklamu, takže mě nikdo nemůže obvinit 

z neoprávněného prospěchu. Někdy se stane, že se autor zdrojové fotky ohradí proti 

jejímu použití. Pak se omluvím a koláž buď odstraním, nebo uvedu zdroj i s odkazem na 

autora. To většinou stačí. 

 

Co se týče tvorby fotografické koláže, zajímá mě ještě, jak dlouho Vám v průměru 

trvá ji vytvořit?  

Průměrná fotokoláž vzniká v řádu minut, já však chci vytvářet fotokoláže nadprůměrné. 

Některá témata jsou složitá, jiná relativně jednoduchá. Nejkratší doba je kolem půl 

hodiny, nejpracnější koláž jsem vytvářel pět hodin, ale v tomto případě se jednalo spíše 

o výjimku. Myslím si, že čas kolem jedné hodiny je přiměřený a chcete-li, tak 

„průměrný“. 
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Stává se, že vytvoříte fotomontáž a poté si rozmyslíte, že ji na svých stránkách 

nezveřejníte?  

Některé nápady autocenzorsky ani nerealizuji, případně neuveřejním nebo smažu. 

Digitální technika je dnes už na takové úrovni, že při jejím kvalifikovaném použití rozdíl 

mezi realitou a iluzí nelze rozpoznat. Taková manipulace logicky vyvolává střet estetiky 

a etiky. No a já se v tomto virtuálním světě často ocitám na hraně obou.  

 

Protože se má práce zaměřuje na politickou obrazovou satiru, zajímají mě 

především politické montáže. Tvoříte je vždycky v návaznosti na aktuální dění?  

Zpravidla ano, ne však vždy. Některé mají obecnější charakter a nejsou zakotveny 

v konkrétní události, nýbrž (dejme tomu) v trendech, které jsem bystře postřehl.  

 

Jaké trendy máte třeba na mysli? 

Tak například postupné a řekl bych „plíživé“ omezování svobody jednotlivce i celých 

skupin populace pod nejrůznějšími záminkami, jako jsou bezpečnostní rizika, 

spravedlivější podmínky pro podnikání, parazitování, dýchání a podobně. Vznik 

„protistátního spikleneckého centra“ státních zástupců. A především, politika se legálně 

změnila ze služby občanům ve službu zájmovým skupinám. Bez lží a manipulací se 

neobejde, taková je realita. Známý bonmot, že optimismus je nedostatek relevantních 

informací, už není bonmotem, nýbrž střízlivým pohledem na současný svět. 

 

Na základě čeho se rozhodujete, které téma zpracujete a které ne? 

No to tedy fakt nevím, budu se muset sám sebe zeptat. Prostě mě něco zaujme nebo ne. A 

mám taky nějaký filtr. Když byl Stanislav Gross premiérem, nenechal jsem na něm nit 

suchou. Momentálně bych se však musel považovat za brutální hovado, kdybych nějak 

ironizoval jeho smrt.  Ale jinak nikoho nešetřím. Akorát snad Mohameda, protože by mi 

někdo přijel udělat díru do hlavy. No a ty čerstvé mrtvoly, do nich se nekope. 

 

Pro pochopení Vašich fotografických koláží musí mít člověk politický přehled. 

Stává se Vám někdy, že si je lidé vyloží jinak, než jaký byl Váš záměr? (Snažíte se 

je pak přesvědčit o opaku, nebo nad tím mávnete rukou?) 

Stává se mi to poměrně často. Nezájem o politiku je dalším trendem a celkem ho i 

chápu. Chápou to i v televizním zpravodajství. Zejména u komerčních stanic jdou 
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tomuto trendu servilně naproti, takže ze zpravodajství jsou pak krimi a VIP zprávy. Já 

nikoho o ničem nepřesvědčuju, nemám na takové „krvácení do písku“ čas ani žaludek. 

 

K některým svým výtvorům na stránkách přidáváte i komentáře. Je to právě kvůli 

tomu, aby lidé Vaši tvorbu lépe pochopili?  

Ano, do komentářů vkládám též hypertextové odkazy, aby si zájemci mohli přečíst, 

na jaké téma je fotokoláž navázána. Je na svobodném rozhodnutí návštěvníka mých 

stránek, zda tuto příležitost k pochopení kontextu využije nebo odloží. 

 

Dá se říct, že prostřednictvím fotomontáží vyjadřujete svůj politický názor? 

No samozřejmě, že prostřednictvím svých prací vyjadřuju své politické názory. 

Nestranný není ani Bůh. Nešetřím nikoho, ale je asi pravda, že levičáky nešetřím ještě 

více, než ostatní politiky. Důvod je prostý. Když chce někdo ovlivňovat kvalitu mého 

života, ať už se jedná o poslance, ministry, premiéra či prezidenta, tak v žádném 

případě nemůže počítat s milosrdenstvím. Zejména pak, když se jedná o magora, což je, 

bohužel, typický případ tuzemského politika. 

 

Takže jste pravičák? Je vaším cílem i ovlivnit názor potenciálních voličů?  

Píšu pravou rukou, takže asi ano. Avšak tradiční dělení politiky na pravicovou, 

levicovou a středovou po volebním úspěchu tzv. „hnutí“, ztratilo význam. No a pokud  

jde o snahu ovlivnit názor potenciálních voličů, mám dojem, že drtivá většina z nich 

žádný názor nemá a vlastně ani nepotřebuje. Stačí jim, že jej mají jiní. A že jim před 

volbami slíbí něco, co „nebylo zasazeno do reálného kontextu“.  

 

Všimla jsem si, že politici, které karikujete, se střídají v jakýchsi vlnách. Při svých 

začátcích jste nejčastěji zobrazoval Václava Klause, potom to byl třeba Jiří 

Paroubek. Kdo ještě patřil mezi Vaše „oblíbence“?  

Ty vlny souvisí s jejich momentální funkcí. Až bude Miloš Zeman opět objímat stromy na 

Vysočině, patrně se jím nebudu zabývat. Až se Babiš vrátí tam, odkud přišel, přestanu si 

ho všímat. V současné době jsou ti dva pánové to nejděsivější, čeho jsem se v tuzemské 

politice dočkal. Avšak obávám se, že bude ještě podstatně hůř a ne líp, jak nám jeden 

z nich slibuje. 
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Některé montáže jsou opravdu peprné. Jaký je jejich ohlas?  

Byly doby, kdy mi denně do schránky přilétlo zhruba 200 mailů, z nichž většinu bych 

eufemisticky označil jako odmítavé až nactiutrhačné. Zvláště levicově orientovaní voliči 

a nekritičtí obdivovatelé současného prezidenta dovedou být extrémně vulgární. Mám 

výkonný spamfiltr, na konkrétní adresy těch, kteří mě nemusí a považují za svou 

povinnost mi to denně sdělit. Rovněž na klíčová slova, takže ke mně dorazí pouze 

nepatrný zlomek, ale nikdy jsem se tím netrápil. 

 

Ozývají se Vám i sami politici?  

Zpravidla ne. A žalovat mě chtěla jen paní Petra Paroubková, když byl její manžel 

premiérem kvůli sérii koláží. Paní Paroubková požadovala stažení obrázků, což jsem 

s ohledem na její těhotenství učinil a veřejnou omluvu, což jsem s ohledem na svou 

pověst odmítl. Je poněkud úsměvné, že v současné době Jiří Paroubek používá mé práce 

jako ilustrace ke svým textům. 

 

No vidíte, jaký nečekaný úspěch má Vaše tvorba. I přesto, že politické montáže 

nepatří mezi Vaše oblíbené, no uznejte, nebyla by škoda s tím přestat?  

Čí škoda? Moje asi ne. Já si opravdu nemyslím, že moje práce má nějaký hlubší 

význam. Jde v podstatě o populárně laděnou obrazovou publicistiku. A jak už jsem 

naznačil, těším se na den, kdy za politickou satirou udělám definitivní tečku. To si pak 

pohovím. 
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