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Abstrakt

BakaláYská práce �Oficiální portréty 
eskoslovenských a 
eských prezidento"

analyzuje vznik oficiálních portréto prezidento v letech 1918-2013.

Po vymezení klí
ových pojmo a nastín�ní dobových souvislostí sou
asn� se

seznámením s konkrétními hlavami státu se práce zabývá vývojem vzniku

jednotlivých oficiálních portréto. Tato 
ást popisuje metodu samotného ztvárn�ní

t�chto snímko za pomoci rozhovoro sn�kterými jejich autory a archivních

dokumento.

Práce dále objasHuje vyu~ití oficiálních portréto prezidento a analyzuje jejich

spole
né znaky a odlianosti. Následn� zkoumá pomocí obsahové analýzy

psychologickou stránku t�chto fotografií a okrajov� popisuje jejich reflexi v médiích.

Záv�r práce zabývající se budoucností oficiálních portréto prezidento je spíae

úvahou n�kterých jejich autoro a také autorky této práce.

BakaláYská práce pojímá velké mno~ství pYíloh obsahujících rozhovory s fotografy

prezidentských portréto, pYehledovou tabulku, obrázky týkající se vyu~ití portréto,

vybrané dokumentární fotografie zprob�hu focení n�kterých prezidento a

v neposlední Yad� pak také portréty samotné.

Cílem práce je zanalyzovat prom�ny vzniku oficiálních portréto 
eskoslovenských a


eských prezidento od vzniku �eskoslovenska dodnes.



Abstract

Bachelor thesis "Ofñcial portraits of Czechoslovak and Czech presidents" anaIyses

ofñcial portrait creation process of presidents between 1918 and 2013. After a

definition of key terms and an outline of a historical context introducing each head of

the state, this work describes the creation history of individual official portraits. This

section describes the portraying methods by interviewing the authors and sourcing

information from archival documents.

The thesis illustrates the use of the ofñcial portraits and anaIyses their common

features and also the differences. Consequently, using content analysis, it examines

psychological aspects of these photographs and touches their projection in media.

Conclusion of the thesis also addresses the ofñcial portraits of the future presidents.

lt is a reflection of the thesis author and some portrait authors.

This work contains a large number of supplements containing: interviews with the

photographers of the portraits, author&#39;s originalsummary table, pictures related to

usage of the portraits, selected documentary photographs taken in the course of

shooting, andlast but not least portraits themselves.

The objective of this thesis is to analyze the changes in the ofñcial portraying of

Czechoslovak and Czech presidents since the establishment of Czechoslovak

Republic.

Klí
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prezident, oficiální portrét, fotografie, �eskoslovensko, �eská republika
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2 Úvod

T�ma sv� bakaláYské práce jsem si zvolila z prostého dovodu. D�ní v oblasti

fotografie týkající se portr�tování prezidento bylo pYi výb�ru tohoto t�matu velmi

aktuální vzhledem knov� zvolenému prezidentovi �esk� republiky. Portr�tování


eskoslovenských a 
eských prezidento se dosud nedo
kalo detailního zpracování a

jak jsem pYi vypracování t�to práce tak� zjistila, neexistuje prakticky ~ádná

dokumentace zachycující vznik t�chto portr�to. Proto jsou pro tuto práci zcela klí
ová

sv�dectví n�kterých autoro t�chto fotografií. Mimo to mne osobnosti prezidento v~dy

velmi zajímaly, nikdy pYedtím jsem jim vaak nev�novala soustYed�nou pozornost.

Tak� to bylo dovodem, pro
 jsem se rozhodla v rámci sv� bakaláYsk� práce pojmout

toto t�ma.

A
koliv jsem si v�doma, ~e by si mnoho nám�to vt�to práci zaslou~ilo

dokladn�jaí rozbor, jsem nesmírn� vd�
ná za pYínos, který mne obohatil mimo jin�

tak� nalezením dosud neznámých skute
ností, kter� pomohou korigovat archivní

materiály o autorství n�kterých um�leckých prací, a tak� vyvrátit n�kter� chybn�

informace. Vhodným pYíkladem je napYíklad potvrzení existence oficiálního portr�tu

prezidenta Emila Háchy, o kter�m se od dob jeho úYadování dosud jen spekulovalo,

v
etn� prokázání jeho autora.

Tato bakaláYská práce se zabývá vznikem oficiálních portr�to


eskoslovenských a 
eských prezidento v letech 1918-2013, jejím cílem je zachytit

vývoj jejich vzniku a zpracování, jejich vyu~ití a zanalyzovat postupn� prom�ny.

Pro práci byla vybrána metoda kvalitativní obsahov� analýzy. PYi zpracování

materiálu bylo vyu~ito odborn� literatury s um�leckým, historickým a sociologickým

zam�Yením a rozhovoro sfotografy �TK - autory n�kterých oficiálních portr�to

naaich prezidento.

�ást t�to práce je v�nována vymezení role prezidenta v 
esk�m politick�m

syst�mu a nastín�ní d�jinných souvislostí spolu se stru
ným seznámením

skonkr�tními hlavami státu. Historický vývoj nelze pominout, jeliko~ i ka~dý



pYedstavitel této funkce byl a je n�
ím výjime
ný, stejn� jako doba, ve které svou

funkci vykonával, m�la zásadní vliv na politický vývoj �eské republiky.

Práce je také zam�Yena na samotný prob�h pYi vzniku oficiálních portréto,

pYi
em~ zdrojem informací jsou pYedevaím samotní autoYi snímko. V tomto pYípad�

tedy bylo vyu~ito kvalitativní interpretativní metody.

V této práci je dále objasn�no obecné vyu~ití portréto v praxi, jejich spole
né a

odliané znaky, reflexe v médiích a také pYedpokládaný vývoj do budoucna.

Samostatná kapitola je v�nována psychologické analýze neverbální komunikace

prezidento na oficiálních portrétech, tyto obsahové významy jsou popsány za vyu~ití

sémiotické analýzy v kombinaci s výzkumem vizuálních sd�lení.

Cílem této práce je zanalyzovat prom�ny vzniku oficiálních portréto


eskoslovenských a 
eských prezidento v letech 1918-2013. Má práce si neklade za

cíl být vy
erpávajícím rozborem, chci spíae poskytnout 
tenáYi n�které informace o

tom, jak se u nás vytváYel oficiální portrét od doby prvního prezidenta a pYípadn�

inspirovat dalaí zájemce o tuto problematiku k detailn�jaímu prozkoumání zde

otevYených témat. Jsem pYesv�d
ena, ~e by si rozsáhlejaí práci zaslou~ila.

Pro úplnost je na konci práce uveden pYehled prezidento a fotografo, pYilo~eny

jsou vaechny oficiální portréty, které mi byly laskav� poskytnuty �eskou tiskovou

kanceláYí a Archivem KanceláYe prezidenta republiky, fotografie t�chto portréto na

bankovkách a poatovních známkách, rozhovory se vaemi dosud ~ijícími autory t�chto

snímko a n�které vybrané dokumentární snímky týkající se tohoto tématu. Tyto a

dalaí fotografie a dokumenty, u~ite
né pYi zpracování mé práce, mi byly poskytnuty

�eskou tiskovou kanceláYí, archivem Národního technického muzea a Archivem

KanceláYe prezidenta republiky.

B�hem vypracovávání práce bylo vn�kolika pYípadech nutné, vzhledem

kjejímu vývoji omezenému n�kterými neexistujícími zdroji a také vzhledem

k rozsahu této práce, mírn� se odchýlit od tezí, pYi
em~ doalo také k jinému Yazení

kapitol.



3 Vymezení základních pojmo

3. 1 Prezident

Ka~dý stát má svého nejvyaaího pYedstavitele. V monarchiích je jím monarcha

- kní~e, král, sultán atd., v republikách je to - zpravidla - prezident jako~to nejvyaaí

pYedstavitel zt�lesHující vnitYní i vn�jaí svrchovanost státu. Je v~dy ~ivým symbolem,

jakousi personifikací daného státu, jeho obyvatel a to bez ohledu, zda je do svého

úYadu uveden demokraticky 
i jinak.1 Vtéto bakaláYské práci se budu zabývat

oticiálními portréty nejvyaaích pYedstavitelo republik, tedy prezidenty, z nich~ drtivá

v�taina jsou prezidenti 
eskoslovenatí - at&#39; u~ první 
i druhé republiky, období

komunismu 
i porevolu
ního období. K tomu je nezbytné tento pojem nále~it�

objasnit.

Prezident je 
lov�k v postavení velmi presti~ním, byt&#39; vícemén� (s výjimkou

n�kolika málo pravomocí) bezmocném. Prostý pYeklad slova �prezident" z angli
tiny

je zcela banální: pYedseda. M�l by tedy skute
n� �eské republice pYedsedat, avaak

paradoxn� ve skute
nosti neYídí ~ádný kolektivní orgán, který by dle ústavy m�l

n�jaké rozhodovací pravomoci?

Základní principy politického uspoYádání �eské republiky jsou zakotveny

zejména v Ústav� �R3 a Listin� základních práv a svobod. �eská ústavní kultura

pYipisuje prezidentovi vysokou morální a politickou autoritu.4 Spíae ne~ nositel moci je

vaak 
eský prezident chápán jako neutrální síla, která má plnit pYedevaím

reprezentativní, stabiliza
ní a vyva~ující roli, tedy roli jakéhosi moderátora konflikto.5

1 NOL�, JiYí. �eatí a slovenatí prezidenti. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. ISBN: 80-251-0545-8. s. 3.
z MLEJNEK, Josef a kol. Postavení hlavy státu v postkomunistických zemich: od pádu komunismu v
roce 1989 do roku 2010. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v�d, 2011. ISBN 978-80-87404-
11-9. s. 11.

3 GERLOCH, Alea. Ústavní systém �eské republiky: Základy 
eského ústavního práva. Vyd. 3. Praha:
Prospektrum, 1994. ISBN 80-854-3185-8. Ústava v 
l. 54 odst. 1 precizuje postavení prezidenta
republiky coby �hlavy státu". Prezident je nositelem nejen vnitYní, ale zejména vn�jaí (mezinárodní)
suverenity �eské republiky. s. 102.
4 VODI�KA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém �eské republiky: historie a sou
asnost. Vyd.
1. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-717-8718-3. str. 155.
5 Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských re~imech - �eská republika v
komparativní perspektiv�. Vyd. 1. Editor Miroslav Novák, Miloa Brunclík. Praha: DokoYán, 2008. ISBN
978-807-3631-796. s 235-236.



Historický pohled na prezidenta republiky má racionální základ v tom, ~e

pravomoci hlavy státu se v 
eskoslovenských a 
eské ústav� pYília neliaí?

SamozYejm� n�které ústavy zaru
ovaly prezidentu v�taí zásahy do politického d�ní a

naopak, ale ve své podstat� se jednalo o zm�ny mén� radikální. A
koliv tedy

prezidentovy ústavní pravomoci nejsou ve srovnání s prezidentskými republikami

nijak mimoYádné, jeho autorita, význam a vliv v mezních historických situacích byly

v~dy zna
né. V�taina ob
ano trvale vnímá prezidenta nejen jako oficiální hlavu státu,

ale té~ jako symbol spole
ných celonárodních zájmo a hodnot, jemu~ nále~í zvláatní

úcta. Na této reflexi prezidentské funkce pYília nezm�nil ani komunistický re~im, který

na rozdíl od okolních �lidov� demokratických" státo instituci prezidenta republiky díky

silné prvorepublikov� tradici zachoval, co~ pYedstavovalo pozoruhodnou výjimku.7

Dalo by se tedy Yíci, ~e prezident je tak ze vaech ústavních 
initelo orgánem státní

tradice?

V prob�hu d�jin se chápání hlavy státu, jejího poslání, 
innosti atd. vyvíjí a

m�ní. Ka~dý prezident je symbolem doby a re~imu, který reprezentoval, proto se

význam a moc prezidenta v~dy vyvíjí v závislosti na okolnostech.

Od roku 1918 se na Pra~ském hrad� vystYídalo v nejvyaaí státní funkci

jedenáct mu~o. 0d prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka pYes kontroverzní osobu

Edvarda Beneae, zatracovanou protektorátní figurku Emila Háchu, prvního

komunistického vodce Klementa Gottwalda, jeho následovníky Antonína

Zápotockého a Antonína Novotného, generála Ludvíka Svobodu, posledního

apologeta jediné strany Gustáva Husáka a prvního demokratického prezidenta po

listopadu 1989 Václava Havla a~ po Václava Klause a Miloae Zemana, dva


istokrevné politiky, kteYí hráli hlavní role v praktické politice devadesátých let.9

Osobnosti 
eskoslovenských prezidento hrály jednou více, jindy mén�

významnou, ale v~dy pozoruhodnou roli v národních d�jinách. Naai prezidenti byli

6 U~ite
né je proto srovnání ústavního vymezení postavení prezidenta podle p�ti ústav - ústavní listiny
�SR z roku 1920, ústavy �SR z roku 1948, ústavy �SSR z roku 1960, ústavního zákona o

eskoslovenské federaci z roku 1968 a kone
n� ústavy �eské republiky z roku 1993.
7 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve spolupráci s
Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3, Vyd. 1. s. 5-6.
3 MLEJNEK, Josef a kol. Postavení hlavy státu v postkomunistických zemích: od pádu komunismu v
roce 1989 do roku 2010. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v�d, 2011. ISBN 978-80-87404-
11-9. Cituje Masaryka historik Antonín Klímek v knize Boj o Hrad (Klímek 1996: 85-86). s. 17.
9 BUDINSKÝ, Lubor. Jedenáct prezidento. Vyd. 1. Praha: Kni~ní klub, 2013. ISBN 978-80-242-3909-5.
s. 5.



osobnostmi rozného povodu, charakteru, myalení a konání. Posobili vesm�s

vnesnadných podmínkách, ur
ených a m�n�ných mocenskými a spole
enskými

zájmy dramatického 20. století.

3.2 Portrét

Vtéto kapitole se pokusím za pou~ití odborné literatury stru
n� nastínit pro

tuto práci dole~itý pojem - portrét, konkrétn� ten fotografický.

Z hlediska spole
enského a kulturního patYí tento ~ánr k t�m nejrozaíYen�jaím

- portrét obecn� mo~eme rozd�lit do mnoha kategorií, nebot&#39; je jeho ú
el poka~dé

jiný. Fotografický portrét má mnoho podob, od klasického portrétu tváYe a~ po detaily.

Od prvního �v�rného" zobrazení 
lov�ka ud�lala portrétní fotografie obrovský

pokrok. Je stále aktuální jen s tím rozdílem, ~e v prvním desetiletí v podstat�

neexistoval ani jiný ~ánr ne~ portrét. Fotografovaly se oficiální a konven
ní portréty

na objednávku, erotické nebo dokonce pornografické portréty, obrazy známých

osobností, sociální portréty, dokumentární, v�decké i klasické rodinné portréty,

svatební fotografie, portréty d�tí a nakonec i autoportréty. K prvním ateliérovým

fotografom patYili zejména malíYi, kteYí fotografovali své modely a fotografie pak

pou~ívali jako pYedlohu k malování.1°

Po
átky portrétních fotografií v 
eských zemích v souvislosti s významnými

jmény 
eských fotografo spadají do 30. let 19. století. Nejstaraí dochovanou portrétní

fotografií na 
eském území je daguerrotypie rodiny nejvyaaího purkrabího �eského

království hrab�te Karla Chotka s doprovodem z roku 1839. Mo~e se jednat také o

jednu z nejstaraích portrétních fotografií na sv�t�, jeliko~ podrobnosti o daguerrotypii

byly zveYejn�ny teprve v srpnu tého~ roku. Nejstaraí dochované portrétní snímky v


eských zemích údajn� vytvoYil BedYich Franz�, ji~ v roce 1841 portrétoval biskupa

Frantiaka Antonína Gindla>z

V souvislosti s mo~ností aíYit fotografie ve v�taích nákladech vznikly projekty

na zpodobn�ní významných osobností doby. Mimo evropské zem� doalo v 19. století

 ou
asná francouzská portrétní fotografie v kontextu historického vývoje
portrétní tvorby. Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Ustav hudební v�dy, Studijní obor:
Sdru~ená um�nov�dná studia. Brno, 2006. Vedoucí práce: PhDr. Alea Filip, Ph.D.
i� SCHEUFLER, Pavel. Zivotní osudy Jana Langhanse. Pavel Scheufler. Dostupné online.
�z httpz//wvmn/.fotografovani.cz/art/df_trendy/daguerrotypie.html



k nejv�taímu rozvoji portrétní fotografie v USA, kdy byl díky portr�tu Abrahama

Lincolna, kter�ho fotografoval Mathew B. Brady, poprv� v d�jinách veYejn�

vyzdvi~en význam fotografie v politice.

Portrét hlavy státu musí být dostojný, tím spíae v pYípad� oficiálního portr�tu.

Obecn� by m�l fotografický portr�t zachycovat víc ne~ holou skute
nost - cílem

v�tainy portr�tisto je zachytit vnitYní sv�t zobrazovan�ho.� Tak� podle Slovníku

pojmo zd�jin um�ní je obecn� podobizna, portr�t, zachycení fyziologických a

psychických ryso 
lov�ka, jeho individuality.� Frantiaek Drtikol v knize O
i airoce

otevYen� vystihl snad nejI�pe to, o
 by m�| portr�tista usilovat: �l prostý 
lov�k dnes

vidí, ~e pouhá technicky dokonalá fotografie nevystihuje jeat� 
lov�ka, jeho~

osobnost je setkána z tisíce nitek; pouze jedinou z nich je kostra jeho obli
eje, a

fotograf se nesmí chytitjen t� jedn� nitky.&#39;�5

3.2.1 Portrét oficiální

Neexistují ~ádná ustanovení, jak by m�| oficiální portr�t prezidenta vypadat.

Podle fotografa Jaroslava Hejzlara, který je autorem portr�tu Václava Havla z roku

1993, by m�| být oficiální snímek pYedevaím univerzální, k u~ití pro úYední ú
ely, m�ly

by tedy na n�m být zkrocen� emoce apod. V t�to souvislosti shledává

problematickou fotografii sou
asn�ho prezidenta Miloae Zemana. Tak� Michal

Krumphanzl, který fotografoval Václava Klause v roce 2003, se domnívá, ~e by m�l

být tento druh portr�tu spíae �jednoduchý, neutrální, zabírající hlavu a ramena",

zkrátka ~ádn� �um�leck� dílo". Podle Karla Mevalda, který fotografoval prezidenta

Gustáva Husáka vroce 1975, by m�| být oficiální portr�t pYedevaím dostojný�, z

tváYe prezidenta by m�la vyzaYovat laskavost a zároveH státnickost. V~ádn�m

pYípad� by se prezident na oficiálním snímku nem�l usmívat, m�lo by se dosáhnout

maximální pYirozenosti ve výrazu.

Podle fotografa Karla Hájka by m�| mít oficiální portr�t vlastnosti 
lov�ka, který

se vá~n� uchází o zam�stnání a jde se pYedstavit. �Je oholený a u
esaný, má bílou

13 Obrázek, který reprodukuje pouze podobu ur
it� osoby, jak v�tainou vy~adují na nejrozn�jaích
úYadech, je ozna
ován jako podobizna.
14 BLA}Í�EK, OldYich J. Slovník pojmo z d�jin um�ní: názvosloví a tvarosloví architektury, sochaYství,
malby a u~itého um�ní. Vyd. 2. Praha: Aurora, 2013, ISBN 978-80-7299-104-4.
15 DRTIKOL, Frantiaek. O
i airoce otevYené: názvosloví a tvarosloví architektury, sochaYství, malby a
u~itého um�ní. Vyd. 1. Editor Stanislav Dole~al. Praha: Sv�t, 2002. ISBN 80-902-9861-3. s. 57.
16 Stejný názor zastává také Herbert Slavík, dále viz rozhovory, PYíloha 
. 5.



koaili, sluanou kravatu a tmavý kabát. Nesm�je se divoce, ani není zasmuailý. Je to

samozYejm�, pon�vad~ se jeho mysl pYipravuje na nový ~ivot, který jeat� nepozna| a

nesmí si ho prvním dojmem pokazit. Proto se dobYe oblékne a velmi zdvoYile
z

chova."�

3.2.2 Fotografické techniky

A
koliv se technika fotografie stále rychle vyvíjí, zásady zobrazování zostávají

ve svých principech stejn�. Tato 
ást práce se v�nuje pou~ité technice, která má na

portrét velký vliv, pYi
em~ pojmy z fotografické techniky jsou osv�tleny jen v

nezbytném minimu, dole~itém k osv�tlení kapitol zam�Yených na technickou stránku

portréto.

S rozvíjející se infrastrukturou silni
ní dopravy dochází velmi rychle k rozaíYení

fotografie a tím se fotoaparát stal pouze jedním zadministrativních pomocníko.

Klasické portrétní ateliéry z po
átku 20. století jsou dnes ji~ minulostí a také rychlost

zpracování je oproti minulosti pYímo blesková - od pou~ívání sklen�ných negativo a~

po sou
asnou vizualizaci na obrazovce monitoru a následný digitální tisk.

Technika portrétní fotografie se vaak liaí od b�~n� fotografické techniky.

Fotografování portréto pYedpokládá ur
itou zru
nost v zacházení s fotografickým

pYístrojem a sv�tlem.

Mo~e se to zdát jako banalita, ale u portrétní fotografie je krom� vhodného

sv�tla nejdole~it�jaí pYíjemn� nalad�ná portr�tovaná osoba. Technika je pouze

nástrojem, který usnadHuje práci. Není proto mo~né Yíct, ~e s konkrétním

fotoaparátem bude fotka v~dy dobrá. Jeat� z dob analogové fotogratie se za~ilo

ozna
ení �portrétní objektiv" pro skla s ohniskovou vzdáleností 85 a~ 135 mm.

PYechod k digitálnímu zposobu práce na tom nic nem�ní, proto~e obraz je pYi t�chto

ohniscích bez zkreslení a umo~Huje zachytit pYesn� tu 
ást t�la, která je pro nás

st�~ejní, pYi zachování dostate
ného ale nepYília velkého odstupu od

portr�tovan�ho."3

17 Archiv Národního muzea, Karel Hájek, kart.7, inv.
. 530. Fotoreporférské zkuaenosti (fotografování
portrétu), s. 10.
13 http://digiarena.e15.cz/jak-fotografovat-portret



Krom� kvalitní techniky je dále dole~itá kvalita 
lov�ka, který ji pou~ívá, a

výb�r vhodného prostYedí. VpYípad� fotografování prezidenta je vhodné zvolit

fotografování v ateliéru.

Základním vybavením ateliéru je ateliérový stativ, zábleskové zaYízení a

vhodné pozadí pro fotografované scény, které má velký význam pro celkový vzhled

portrétn ích fotografií.

Obecn� se technickými parametry fotografie myslí ostrost, expozice a zrnitost.

Expozice� hraje vportrétní fotografii prakticky nejdole~it�jaí roli, pomáhá toti~

modelovat lidskou tváY. V zásad� jde vaak pYedevaím o fotografovy schopnosti ne~ o

materiál, se kterým pracuje.2° Dole~ité je proto pYedem si prohlédnout model, aby se

vzávislosti na jeho fyzických pYednostech 
i nedostatcích mohla zvolit vhodná

poloha a upravit osv�tlení. Nelze schematicky znázornit vaechny mo~né typy a

kombinace osv�tlení, kterých mo~eme pou~ívat. Fotograf Karel Hájek doporu
uje

vjedné ze svých pYednáaek pou~ít pYi fotografování oficiálního portrétu co nejmén�

sv�telných efekto.�

Na výsledný portrét má vliv mnoho dalaích okolností, za kterých vzniká. Tyto

okolnosti jsou spíae praktického charakteru. Re~ie portrétu, kam patYí krom�

zmín�né volby prostYedí a vhodného osv�tlení také celkový vzhled modelu, jeho

oble
ení, ú
es, póza a upravená tváY�

}ádný zákon 
i naYízení neustanovuje, jak se musí prezident tváYit 
i jaká

gesta mo~e d�lat. Obecná pravidla hovoYí vaak o tom, ~e by m�l z portrétu posobit

sympaticky a inteligentn�, ale zároveH autoritativn�.

4 D�jinné souvislosti

Moc a symbolika hlavy státu nevychází pouze zoficiálního postavení

prezidenta, ale je velmi siln� ovlivn�na 
iny a osobností ka~dého prezidenta. Tato

práce samozYejm� nemo~e opomenout alespoH stru
ný nástin jednotlivých

prezidento. A
koliv je to v n�kolika pYípadech zvláat� obtí~né, jednotlivé osobnosti

19 neboli sv�tlo na fotografii
2° Teze k d�jinám do 1918.pdf - Pavel Scheufler Kap. 2.1. Portrét.
z� Archiv Národního muzea, Karel Hájek, kart.7, inv.
. 530. Fotoreporférské zkuaenosti (fotografování
portr�tu), s. 10.
22 BARAN, Ludvík. Portrét ve fotografii. 1. vyd. Praha: Orbis, 1965.



jsou charakterizovány pouze ve zkratce, nebot&#39; v této bakaláYské práci je doraz

kladen pYedevaím na vznik a vyu~itíjejich oficiálních portréto.

4.1 �eskoslovenská republika (1918-1938)

V dosledku porá~ky v první sv�tové válce se Rakousko-Uhersko rozpadlo. Na

jeho troskách vznikly nové státy, mj. také �eskoslovensko, které bylo ustaveno 28.

Yíjna 1918 jako demokratický stát. V období od vzniku státu a~ do zániku první

republiky bylo �eskoslovensko unitárním státem a zostalo jediným demokratickým

státem ve stYední Evrop�. Ve v�ku aedesáti osmi let pak usedl na prezidentský

stolec, který na Pra~ském hrad� vystYídal tron královský a císaYský, Tomáa Garrigue

Masaryk (1850-1937) a vydr~el na n�m sedmnáct let (1918 - 1935). Stal se jedním z

nejv�taích Evropano a m�l lví podíl na tom, ~e pYedvále
né �eskoslovensko patYilo k

nejdemokrati
t�jaím a k nejrespektovan�jaím zemím sv�ta." Byl bezkonkuren
ní

zakladatelskou osobností 
eskoslovenského demokratického státu a zároveH

obnovitelem nezávislé 
eské státnosti po tYech stech letech tragické ztráty politické

samostatnosti.�

V roce 1933 se v sousedním N�mecku dostal k moci Adolf Hitler a N�mecko

bylo rychle pYetvoYeno na totalitní stát. Nacistické N�mecko pak v roce 1938 obsadilo

Rakousko, které se stalo sou
ástí tzv. TYetí Yíae. �eskoslovensko se svými

po
etnými N�mci, soustYed�nými zejména v pohrani
ních oblastech státu, bylo pYi

expanzivních snahách tehdejaího n�meckého vedení dalaí na Yad�. Pro prezidenta

Masaryka by tedy bylo nemyslitelné, aby se obnovená demokratická státnost jeho

zem� dobrovoln� vzdala ústavn� politické svrchovanosti, tedy státní suverenity, ve

prosp�ch nedemokratického nadstátního útvaru. Takový krok by prezident Masaryk

vid�l jako smyslu 
eských d�jin protiYe
ící rezignaci na demokratické kulturní a

politické tradice Evropy a práv� tak euroamerické demokratické civilizace jako

takové.25

Po abdikaci T. G. Masaryka se stal hlavním kandidátem na prezidenta

�eskoslovenské republiky Edvard Benea (1884-1948), doporu
ený svým

23 BUDINSKÝ, Libor. Jedenáct prezidento. Vyd. 1. Praha: Kni~ní klub, 2013, ISBN 978-802-4239-095.
24 �eskoslovenatí a 
eatí prezidenti. Vyd. 1. Editor Marek Lou~ek. Praha: CEP, 2003, Ekonomika,
právo a politika, 
. 23/2002. ISBN 80-865-4722-1. s. 125.
25 �eskoslovenatí a 
eatí prezidenti. Vyd. 1. Editor Marek Lou~ek. Praha: CEP, 2003. Ekonomika,
právo a politika, 
. 23/2002. ISBN 80-865-4722-1. s. 132.
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pYedchodcem, s ním~ po pYedchozích dvacet let t�sn� spolupracoval nejprve v odboji

a potom jako ministr zahrani
í ve vaech naaich prvorepublikových vládáchYö Edvard

Benea patYí mezi pYední demokratické 
eskoslovensk� i evropsk� státníky první

poloviny 20. století. Pro posouzení jeho 
innosti je nezbytn� si uv�domit, ~e posobil v

mimoYádn� slo~it� a dramatické dob� dvou sv�tových válek a v dob� existence dvou

vyhrocených totalitních proudo."

N�kdejaí Masarykova pYedstava o budování �eskoslovenska jako

národnostn� roznorod�ho, avaak jednotn�ho státu, se ukázala nereálná v historicky

krátk� dob� pouh�ho dvacetiletí místo jím nárokovaných padesáti roko. Pro Beneae

vyvstala situace t�~ko Yeaitelná silami sam�ho nevelk�ho státu, ne vaak beznad�jná,

pokud by spolehliv� fungovaly uzavYen� spojeneck� smlouvy a kolektivní závazky

v rámci Spole
nosti národo. Nelze mu upYít úsilí u
init tuto nad�ji skutkem.

PYedpoklady, o n�~ se opíral, vaak katastrofáln� selhaly, jakmile se západní mocnosti

rozhodly pro tzv. appeasement, pro politiku ústupko a smiYování vo
i agresivit�

potenciálního nepYítele. Logickým vyvrcholením byl mnichovský diktát, který donutil

�eskoslovensko odstoupit svá pohrani
ní území N�mecku, aby pár m�síco nato, 15.

bYezna 1939, bylo zcela zni
eno.�

Domnívám se, ~e vývoj událostí roku 1938 je vaeobecn� znám, mohu se tedy

dále soustYedit na dalaího pYedstavitele.

26 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 19.
27 �eskoslovenatí a 
eatí prezidenti. Vyd. 1. Editor Marek Lou~ek. Praha: CEP, 2003, Ekonomika,
p>áVO a politika, �. 23/2002. ISBN 80-865-4722-1. S. 133.
z� CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 22-23.
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4.2 �esko-Slovenská republika a Protektorát �echy a Morava
(1938-1945)

Po Masarykovi a Beneaovi, osobnostech vzealých z filosofické vzd�lanosti a

proalých zkuaenostmi domácí i zahrani
ní politiky, se stal tYetí hlavou státu Emil

Hácha (1872-1945), proslulý právník, který vaak vobec netíhl k politice. Zatímco jeho

pYedchodci se orientovali k liberálnímu demokratismu se sociálními aspekty, Hácha

jako ortodoxní katolík smýalel spíae konzervativn�, jako by si zachoval rysy 
initele

z dob habsburské monarchie.29

`lo o neaeastného 
lov�ka, osobu, která byla do kandidatury na prezidentský

úYad vmanipulována svým okolím na Nejvyaaím soudu, prezidenta, který ve svém

úYadu den po dni zjiaeoval, ~e je zneu~íván k zájmom jiných. Pokud si uv�domíme

historické souvislosti, pakje jeho strach z dneaního pohledu pochopitelný.3°

Následný výkon funkce státního prezidenta protektorátu nelze pokládat za

faktický výkon funkce hlavy státu jednak proto, ~e ~ádný stát neexistoval, jednak

proto, ~e tato funkce byla jen symbolická, z milosti okupa
ní moci."31

Komunistickou stranu brzy stihl zákaz 
innosti. V nové podob� okleat�ného a

oslabeného státu s podlomeným sebev�domím lidových vrstev národa se

sjednocené pravici otevYela mo~nost odsunout z dYív�jaího výsluní masarykovský

humanismus, zaml~it svobodomyslné tradice a pod záminkou nezbytnosti semknout

se k obran� národa zahájit pYestavbu republiky v autoritativní státní útvar.32

Háchovo prezidentování (1938-1945) uplynulo a nad druhou republikou se

vynoYil 
erný mrak Hitlerova rozhodnutí skoncovat se zbytkem bývalého

�eskoslovenska. Dne 14. bYezna 1939 Slovensku Hitler daroval formální

samostatnost a po okupaci n�meckými vojsky 15. bYezna 1939 byl na zbytku


eskoslovenského území vyhláaen Protektorát �echy a Morava s trvalou platností a

zYízením vysokého úYadu Yíaského protektora, jím~ se stal Freiherr von Neurath.

29 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 29.
3° Sonda do pom�ro v reportá~ní, ~urnalistické a kni~ní fotografii první poloviny 
tyYicátých let
dvacátého století . Zkrácená verze teoretické bakaláYské práce z ITF FPF SU v Opav� (1997).
Vedoucí práce: prof. PhDr. Vladimír Birgus. Dostupné online
3� NOL�, JiYí. �eatí a slovenatí prezidenti. Vyd. 1. Brno: CP Books. ISBN 80-251-0545-8. s. 43-44.
32 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 30.
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Marn� Benea do Prahy vzkazoval, aby Hácha odstoupil a s ním celá vláda, i

kdyby po nich m�la pYijít �vláda t� nejhoraí paká~e" (m�l asi na mysli 
esk� faaisty).33

PYesto~e Emil Hácha ve sv� roli vícem�n� obstál, zaplatil nejvyaaí cenou:

~ivotem i svou pov�stí. Stal se nenávid�ným symbolem kolaborace.34

4.3 Povále
né �eskoslovensko (1945-1960)

Neexistence 
eskoslovensk� nezávislosti, zni
ené odtr~ením Slovenska a

vojenskou okupací okleat�ných 
eských zemí, usnadHovala zám�r Edvarda Beneae

zYídit legitimní orgány státní reprezentace v zahrani
í, a to s programem a v podob�,

kter� by umo~Hovalyjejich mezinárodní uznání, zvláat� po vypuknutí války. To se, jak

známo, po nelehk�m a vytrval�m úsilí podaYilo.35 Stalo se tak v 
ervenci 1940.

V kv�tnu 1945 �eskoslovensko osvobodili spojenci a byl obnoven formáln�

demokratický stát.

Nová situace vznikla po parlamentních volbách na jaYe 1946, v nich~

v
eských zemích dosáhla KS� 40% voli
ských hlaso. Nyn�jaí prezident Edvard

Benea (znovu ve funkci 1945-1948) jmenoval vládu vedenou Klementem

Gottwaldem, která si stanovila nový, tzv. Budovatelský program, jeho~ ústYedními

body bylo vypracování nov� ústavy státu a pYíprava dvoulet�ho hospodáYsk�ho

plánu na období 1947-1948.�

O dramatick�m období let 1945-1948 bylo mnoho napsáno a Ye
eno, proto se

jimi nebudu podrobn�ji zabývat.

V únoru 1948 se v �eskoslovensku chopila moci Komunistická strana

�eskoslovenska. Zem� se stala totalitním státem a sou
ástí sov�tsk�ho bloku.

Po �Ye tak významných osobností, jimi~ byl Masaryk a Benea, pYichází


tyYicetilet� období vlády jedn� strany a s ní tYi prezidenti d�lnick�ho povodu37, kteYí

byli více 
i m�n� závislí na diktátu z Moskvy: Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a

Antonín Novotným.

33 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 37.
34 BUDINSKÝ, Libor. Jedenáct prezidento. Vyd. 1. Praha: Kni~ní klub, 2013. ISBN 978-802-4239-095.
35 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 39.
33 Tamt�~, s. 44-45.
37 KteYí vykonávali svou funkci v letech 1948-1968.
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Po únorov�m dramatu roku 1948, na n�~ Edvard Benea reagoval pon�kud

opo~d�nou abdikací, byl zvolen novým prezidentem hlavní strat�g nástupu KS�

kmonopolu moci, její pYedseda a dosavadní premi�r Klement Gottwald (1896-

1953). V 
ele vlády jej vystYídal Antonín Zápotocký, dosud pYedseda ÚstYední rady

odboro.� Hned v po
átcích Gottwaldova vodcovství propukla sv�tová hospodáYská

krize, provázená vlnou kapitálových kracho a masovou nezam�stnaností. Krize

otYásla i politickou stabilitou Yady zemí, ovládaných autoritáYskými re~imy s posláním

bránit narostání revolu
ních nálad v lidových vrstvách.�

V tomto kontextu nelze opomenout Gottwaldov obdivný vztah ke Stalinovi,

který práv� v roce 1948 zahájil budování pevn�ho svazku zemí, je~ vykro
ily na

cestu socialismu. Komunist� nyní nebyli inspirujícím subjektem vo
i vaem vrstvám


esk�ho a slovensk�ho národa, stali se rozhodující a naYizující slo~kou. Místo

dialogu, diskuse a hledání nejlepaích východisek kYeaení otázek ~ivota a vývoje

nastoupily pokyny a pYíkazy. To byl ovaem konec lidov� demokracie a ob
anských

svobod vobec. To byla diktatura strany, v praxi pak neomezená moc jejího vedení

v 
ele s pYedsedou-prezidentem.�

Pomineme-li Emila Háchu vobdobí nacistick�ho teroru, znamenalo

Gottwaldových p�t let na Hrad� (1948-1953) nejpo
etn�jaí, nejkrut�jaí a

nejzbyte
n�jaí ob�ti, jak� náa lid pYinesl za trvání 
eskoslovensk�ho státu.�

Po náhl�m skonu Klementa Gottwalda rozhodlo se vedení KS� pokra
ovat

v nástupnictví d�lnických prezidento, zvolen byl Antonín Zápotocký (1884-1957), ze

kter�ho se b�hem 
tyYlet� funkce prezidenta (1953-1957) stal odpov�dný budovatel

obnoven�ho �eskoslovenska, nikoliv jako kdysi hlásan� proletáYsk� diktatury, nýbr~

jako lidov� demokracie, která reformním procesem dosp�je k socialismu.�

Tak� tYetí poúnorový prezident republiky patYil k prvním 
lenom KS� z roku

1921, vzealým z d�lnických Yad. Stal se jím 19. listopadu 1957 Antonín Novotný

(1904-1975), první tajemník strany, vjeho~ osob� se tak op�t spojily ob� nejvyaaí

funkce, jako tomu bylo za Klementa Gottwalda.�

33 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 49.
39 Tamt�~, s. 49.
4° Tamt�~, s 60.
4� Tamt�~, s. 62.
42 Tamt�~, s. 64.
43 Tamt�~, s. 73.
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PYesto~e za vlády Antonína Novotného skon
ily procesy a období teroru

vystYídala relativn� uvoln�ná atmosféra aedesátých let, s jeho jménem jsou spjaty

pohnuté roky pYekonávání d�dictví Stalinova totalitního re~imu.�

K tomu pYibyl problém nov� zhodnotit vztahy 
eského a slovenského národa

ve spole
ném stát�, a tak vroce 1963 poprvé zazn�la zBratislavy úvaha o

federativním uspoYádání �eskoslovenska jako svazku dvou národních republik,

v Praze vaak prudce odmítnutá. Ústava z roku 1960, která z podn�tu A. Novotného

mj. prohlásila náa stát za �socialistický", posílila sou
asn� unitární charakter

�eskoslovenska a zna
n� omezila slovenskou národní samosprávnost, dokonce pod

úroveH autonomie roku 1948.45

Stalo se tak 5. ledna 1968, kdy plénum ústYedního výboru zvolilo prvním

tajemníkem strany Alexandra Dub
eka, výrazného pYedstavitele obrodného úsilí a

reformní politiky.� Po 11 letech nyní opouat�l tYetí d�lnický prezident Pra~ský hrad,

kam nastoupil jako pYedstavitel socialismu vpodob� diktatury jedné strany a

v podstat� jím zostal a~ do konce. Marn� se stav�l proti demokratiza
ním zm�nám,

které m�ly a reáln� mohly zabránit postupné diskreditaci samých socialistických

ideálo."

Liberaliza
ní hnutí roku 1968, známé jako Pra~ské jaro, bylo potla
eno invazí

vojsk Sov�tského svazu a dalaích zemí Varaavské smlouvy 21. srpna 1968. T�sn�

po invazi emigrovalo mnoho pYedevaím vzd�laných lidí do demokratických zemí v

Evrop� i do USA. Území �eskoslovenska pak bylo okupováno Sov�tskou armádou,

která definitivn� odeala a~ roku 1991, a re~im takzvané normalizace na dvacet let

potla
il ob
anské svobody.

44 BUDINSKÝ, Libor. Jedenáct prezidento. Vyd. 1. Praha: Kni~ní klub, 2013, 310 s. ISBN 978-802-
4239-095.

45 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s 80.
45 Tamté~, s. 82.
47 Tamté~, s. 82.
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4.4 �eskoslovenská socialistická republika a �eská republika
v rámci federace (1960-1992)

Trvalejaím státoprávním dosledkem Pra~ského jara zostala federalizace

�eskoslovenské socialistické republiky, nastolená k 1. lednu 1969, je~ unitární stát

formáln� zm�nila na federaci dvou suverénních národních státo - �eské socialistické

republiky (�SR) a Slovenské socialistické republiky (SSR).

Sedmý 
eskoslovenský prezident, generál Ludvík Svoboda (1895-1979, ve

funkci 1968-1975), byl spíae vyu~íván ostatními vodci. PYi komunistickém pYevratu

pomohl k moci Gottwaldovi a o dvacet let pozd�ji svým jménem zaatítil tvrdý

normaliza
ní Husákov re~im. V obou pYípadech byl nakonec nemilosrdn� odstaven

jako dochodce bez dalaí budoucnosti.�

Normaliza
ní politický kurs vykrystalizoval posléze pov�stným dokumentem

�Pou
ení zkrizového vývoje", schváleným plénem ÚV KS� v prosinci 1970. Ten

pYímo drtiv� odsoudil obrodný proces Pra~ského jara a ospravedlnil vojenskou

intervenci i návrat k mocenskému systému pYedlednovému. Zavládla op�t diktatura

strany, uskute
Hovaná byrokraticko-policejním aparátem formou direktiv a pYíkazo

zjediného centra v 
ele s osmým prezidentem Gustávem Husákem (1913-1991, ve

funkci 1975-1989).49

Není snadné stru
n� hodnotit 
i alespoH charakterizovat Husákovo posobené

v 
ele strany a státu. Svým �panováním" prokázal, ~e pova~uje peripetie tYídního boje

spojené s násilím a donucováním, byt&#39; provázené zm�nami prosp�anými pro vrstvy

pracujícího lidu, za platné a~ do vít�zství komunismu.5° Ve slu~bách sov�tského

vodce Bre~n�va vytvoYil re~im plný l~í a pYetváYky, kterému se Yíkalo Husákovo

ticho.�

43 BUDINSKÝ, Libor. Jedenáct prezidento. Vyd. 1. Praha: Kni~ní klub, 2013, 310 s. ISBN 978-802-
4239-095.

49 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 106-107.
5° Tamté~, s. I1O7.
5� BUDINSKY, Libor. Jedenáct prezidento. Vyd. 1. Praha: Kni~ní klub, 2013, 310 s. ISBN 978-802-
4239-095.
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Následky kone
ného rozpadu SSSR neunikly ani totalitn� zabsurdn�lému

re~imu v �eskoslovensku. Natolik se prohlubovala krize tohoto re~imu, odmítajícího

uznat krajní nezbytnost demokratickým reforem, natolik stoupalo vývojov� oprávn�né

úsilí Charty 77 a dalaích opozi
ních seskupení. Rozhodující zlom nastal v roce 1989,

po událostech 17. listopadu, jim~ se dostalo pojmenování �sametová revoluce", která

svrhla komunistický re~im a umo~nila reformu demokracie a na prezidentské kYeslo

nastoupil Václav Havel (1936-2011).

Zm�nil se celý spole
enský Yád. Studie, úvahy a knihy, které o tom vyaly, se

shodují vzáv�ru, ~e kvalitativní politickou podstatou pYevratu se stalo nahrazení

socialistického systému vjeho totalitní podob� pluralitní demokracií s obnovou

kapitalistických vztaho .52

Z názvu federálního státu a obou národních státo bylo v roce 1990 vypuat�no

slovo �socialistická"53 a �eská republika získala své vlastní státní symboly.

29. bYezna 1990 se název federace zm�nil na �eskoslovenská federativní republika

(�SFR) a 23. dubna 1990 byl upraven do podoby �eská a Slovenská Federativní

Republika. Mezi ob�ma slo~kami federace, �eskou republikou a Slovenskou

republikou, vaak rychle narostaly rozpory, které vedly k následnému rozpadu

spole
ného státu. PYelom nastal v záYí 1992, kdy SNR vyhlásila nezávislost

slovenského národa a státní ústavu. Tehdejaí vedoucí politici Václav Klaus a Vladimír

Me
iar se dohodli na scénáYi rozluky obou republik k 1. lednu 1993.

Konec dramatu dvouapolletého posledního 
eskoslovenského prezidentství

nastal 17. 
ervence 1992, kdy Václav Havel podepsal odstupující akt. Opouat�l Hrad

s v�domím, ~e má aanci se tam brzy vrátit, co~ se pak o n�kolik m�síco pozd�ji také

stalo. Federace do~ívala bez prezidenta, jeho~ pravomoc vykonával pYedseda

federální vlády Jan Stráský. Václav Havel byl jeat� po celá dv� p�tiletá období

prezidentem �eské republiky, ne~ ho - dále nevolitelného podle ústavy - vystYídal

v roce 2003 Václav Klaus.�

52 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 119-120.
53 Název �eská republika byl zaveden ústavním zákonem 
. 53/1990 Sb. od 6. bYezna 1990. 29.
bYezna 1990 se název federace zm�nil na �eskoslovenská federativní republika a 23. dubna 1990 byl
upraven do podoby �eská a Slovenská Federativní Republika.
54 CÍSAX, �estmír. Moji 
eskoslovenatí prezidenti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Slávy dcera ve
spolupráci s Jazzovou sekcí Artfórum, 2006. ISBN: 80-903725-0-3. s. 127-128.
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4.5 �eská republika (1993-sou
asnost)

Václav Klaus (nar. 1941) se vmnohém liaí od svých pYedchodco, první a

zásadní rozdílnost je vjeho samotném zvolení 
eským prezidentem. Klaus jako

vobec první prezident vybojoval svoj mandát v otevYeném politickém boji. DYíve, ji~

od Masaryka a~ po Havla, byla funkce hlavy státu domluvena pYedem, na základ�

rozných domluv a ústupko politických pYedstavitelo. Volba spíae legitimn� tyto

kandidáty potvrdila ve funkci, ale o vít�zi bylo rozhodnuto pYedem. V sou
asné dob�

patYí Václav Klaus k nejoblíben�jaím a nejkontroverzn�jaím pYedstavitelom 
eského

politického spektra. Kontroverzní pYedevaím svými názory na Evropskou unii a tzv.

�globální oteplování".

V první pYímé volb� v roce 2013 byl zvolen tYetím prezidentem �eské

republiky Miloa Zeman (nar. 1944). Zeman pYedstavuje op�t prezidenta s celou

Yadou kontroverzních vlastností. Co se tý
e vizí, je prezident Zeman zatím pom�rn�

ne
itelný. Nelze mu vaak upYít strategické schopnosti a potenciál ke zm�n�, otázkou

zostává, jakým sm�rem.

Subjektem mezinárodního práva se spole
n� se zánikem federace stala

�eská republika 1. ledna 1993. 12. bYezna 1999 byla �eská republika pYijata do

NATO a 1. kv�tna 2004 vstoupila do Evropské unie. Roku 2004 pYistoupila k

Schengenským dohodám, na jejich~ základ� se 21. prosince 2007 stala sou
ástí

Schengenského prostoru55 a v roce 2009 ratifikovala Lisabonskou smlouvu.

Existenci �eské republiky jako subjektu mezinárodního práva uznává drtivá

v�taina státo sv�ta. Významným mezníkem v tomto sm�ru bylo pYijetí �eské

republiky do Organizace spojených národo 19. ledna 1993.56

55 �eská republika se stala sou
ástí schengenského prostoru, Ministerstvo vnitra �R
56 Od svého vzniku do 13. 
ervence 2009 vaak nebyla uznávána jako samostatný stát ze strany
Lichtenatejnska.
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5 Vznik a vývoj oficiálního portrétu

Díky pYedchozím poznatkom byla ujasn�na role prezidenta v dobovém

kontextu. Také oficiální portréty prezidento jsou podmín�ny dob�, ve které vznikaly,

tedy s ohledem na spole
enské a politické pom�ry. Tato kapitola se zam�Yuje na

vznik a vývoj oficiálních portréto. Fotografování prezidento je zajímavé spíae z

pohledu kdo je fotografoval, jak a 
ím. Práv� to se pokusím v této kapitole objasnit,

pYi
em~ vycházím z rozhovoro s autory n�kterých t�chto oficiálních portréto.

Státnický portrét vy~aduje hodiny pe
livých pYíprav. Ji~ za prvního


eskoslovenského prezidenta fotografická technika existovala a byla ji~ pom�rn�

rozvinutá, proto se lze alespoH domnívat57, jakým aparátem se který prezident

snímal. Dosud ~ijících autoro oficiálních portréto prezidento je celkem sedm, jedním

z nich je fotograf Karel Mevald, který mi poskytl sv�dectví o vaech fotografech, které

osobn� znal, a kteYí od roku 1918 zpodobHovali hlavu státu.

Vaichni fotografové oficiálních portréto prezidento s výjimkou dvou fotografo� -

Karla Hájka a Herberta Slavíka - pracovali pro �eskou tiskovou kanceláY59, jeho~

vedení obrazové redakce je pro tuto významnou 
innost vybralo. ��TK byla od doby

svého vzniku v roce 1918 vládou pov�Yena jako oficiální vládní agentura portrétování

oficiálních osobností po
ínaje prezidentem a kon
e ministry."5° Z archivního

dokumentu KanceláYe prezidenta republiky z roku 1933 vyplývá, ~e sm�rodatnou pro

tuto výsadu byla skute
nost, ~e �.T.K. m�la povahu vládního podniku, na rozdíl od

jiným tiskových agentur, jakou byla Centropress. �Opomíjení, anebo zkraoování

�.T.K. by znamenalo pro kanceláY konflikt s vládou>�

Vaichni dotazovaní fotografové m�li kprezidentovi 
ist� pracovní vztah a

vaichni ji~ m�li s fotografováním daného prezidenta pYedchozí zkuaenosti a byli pak i

57 }ádná dokumentace o portrétování prezidento neexistuje, potvrzeno �TK.
53 �asto se nesprávn� uvádí, ~e je Herbert Slavík prvním, kdo tuto tradici �naruai>�.
59 �eská tisková kanceláY (�TK) je národní tisková a informa
ní agentura, jejím~ posláním je
poskytovat objektivní a vaestranné informace pro svobodné vytváYení názoro. Existuje od roku 1918.
Více na http://www.ctk.cz/
°° Karel Mevald, citace viz rozhovory, PYíloha 
. 5
6� Archiv KanceláYe prezidenta republiky, Spis D 1275/36. PYípis ze 4. 5. 1933.
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nadále po ur
itou dobu jejich osobními fotografy, n�kteYí po celou dobu jejich

prezidentského období.

V pYípad� fotografo �eské tiskové kanceláYe focení probíhalo v~dy v budov�

�TK, lze pYedpokládat, ~e bez výjimky. Doba focení byla rozdílná, liaila se nejen

s ohledem na techniku, ale také pYístupem prezidentovy osoby. Podle dostupných

informací z rozhovoro se vaak pohybovala mezi 20 minutami a hodinou. Do doby

snímání není zapo
ítána doba pYíprav, která je závislá na slo~itosti pou~ívané

techniky - od nasvícení a~ po úpravu prezidentova vzhledu - a prom�rn� trvá hodinu.

Do pYíprav se také nepo
ítá výb�r oble
ení prezidenta, které dotazovaní fotografové

nijak neovlivHovali, s výjimkou Karla Mevalda, který pYedem doporu
oval vhodný vzor

vázanky.

Ve vaech pYípadech byla samozYejm� nutná pYítomnost maskéra 
i vizá~isty,

kteYí zakryli nejvýrazn�jaí �vady" na vzhledu prezidenta. Retuaovací techniky se

b�hem let velmi liaily. DYíve manuální úpravy, které se d�lalyjemným at�te
kem nebo

dokonce tu~kou, nahradily po
íta
ové úpravy.

Po
et osob ovlivHujících prob�h fotografování se také liail, napYíklad v pYípad�

Mevalda byl vmístnosti pouze on s prezidentem, kde~to pYi snímání prezidenta

Klause bylo naopak pYítomno více osob, které do prob�hu pYímo zasahovaly.

Zajímavé je také, ~e ne vaichni m�li pYi fotografování �volnou ruku". NapYíklad

jeat� vroce 1993, kdy se fotografoval prezident Havel, dostal fotograf Jaroslav

Hejzlar pYesné zadání, které bylo nutné dodr~et.

Rozdílné bylo i chování prezidento pYi fotografování. N�kteYí se rádi

pYizposobili a v�rn� naslouchali pokynom fotografa, jiní vnímali tuto 
innost 
ist� jako

nezbytnou nutnost.

Také po
et snímko, který byl b�hem focení nasnímán, se dobov� liail. �ím

modern�jaí doba, tím vysp�lejaí technika, více mo~ností a více snímko.

Výb�r oficiálního portrétu probíhal ve vaech pYípadech podobn�: fotograf(ové)

vybrali spolu s editory 
i vedením �TK podle nich vyhovující snímky a ty pak v
etn�

ostatních dodali na Hrad, kde prezident kone
ný snímek vybral. Ne v~dy bral zYetel

na doporu
ení fotografo.

Záb�r osoby prezidenta pro ú
ely oficiálního portrétu zachycoval nejen

v pYípad� dotazovaných fotografo v~dy obli
ej a ramena, n�kdy z v�taí dálky, jindy

více. Nikdy vaak nebyly na snímku zobrazeny ruce a u~ vobec ne jakákoliv gesta.
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Výjimkou je v tomto pYípad� portrét Herberta Slavíka, který fotografoval v roce 2013

prezidenta Miloae Zemana.62

Vaechny portréty byly a~ do roku 1993, kdy fotil Václava Havla fotograf

Jaroslav Hejzlar, 
ernobílé.

Co se týká techniky, ta byla v drtivé v�tain� pYípado zcela standartní ve smyslu

u~ité techniky té které doby. Podle kurátora odd�lení d�jin fotografické a filmové

techniky v Národním technickém muzeu v Praze lng. MgA. Tomáae ̀tanzela se ji~

od První republiky fotografovalo na klasické ateliérové pYístroje, ty dYev�né se

pou~ívaly a~ do druhé sv�tové války. Ve v�tain� pYípado se fotilo na formát 13x18,

a
koliv se formát s dobou m�nil. �Postupem 
asu se m�nily i jiné sou
ástky aparátu,

jako napYíklad vlo~ky do matnioového rámu, kam se dávaly kazety.".

Podle Karla Mevalda se �zhruba do roku 1955 fotografovalo na sklen�né

desky, pak nastal velký zlom a za
alo se fotit na ploché filmy o formátu 13x18, co~

byla obrovská výhoda, proto~e ty sklen�né desky byly velmi kYehké. Tento formát se

praktikoval a~ do doby, ne~ se ujala barevná fotografie, která vaak existovala i

pYedtím v maloformátové podob�, tj. v kinotilmu."66

5.1 Oficiální portréty v dob� �eskoslovenska� (1918-1948)

Prezidenti a rok portrétování: Tomáa Garrigue Masaryk (rok vzniku je

neznámý). Edvard Benea (1936)

Fotograf: JiYí Rubli


Jak probíhalo fotografování prezidento Masaryka a Beneae, se mo~eme

pouze odhadovat, v �TK toti~ neexistuje dokumentace65, která by toto objasHovala.

Ze získaných informací z rozhovoru s Karlem Mevaldem a informací z dokumento

archivu KanceláYe prezidenta republiky vaak mohu s jistotou potvrdit, ~e oba státníky

fotografoval JiYí Rubli
, kterého vláda pov�Yila jako fotografa �TK. Podle odd�lení

62 Více viz kapitola Spole
né znaky a odlianosti, s. 42.
63 Karel Mevald, citace viz rozhovory, PYíloha 
. 5
64 Oficiálním název v letech 1918 a~ 1920 byl Republika �eskoslovenská nebo �esko-Slovenský stát.
V letech 1920 a~ 1938 se pou~íval název �eskoslovenská republika, za druhé republiky (1938-1939)
byl pou~íván název �esko-Slovenská republika. Po válce bylo znovu u~íváno názvu �eskoslovenská
republika a~ do roku 1960.
65 Potvrzeno odd�lením Fotobanky �TK.
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Fotobanky �TK byl autorem Frantiaek Drtikol, toto tvrzení vaak Karel Mevald

spYesv�d
ením, ~e alo ve skute
nosti o Rubli
e, kter�ho osobn� znal, vyvrátil.

Domnívám se vaak, ~e pravda je na obou stranách, Tomáa Garrigue Masaryk se toti~

nechal b�hem sv� prezidentské funkce fotografovat n�kolikrát, autoYi vaak nejsou

známi.

Není tedy zcela jasn� ani jak dlouho pYípravy a samotn� fotografování

probíhalo, kdo pYi snímání asistoval, ani zda n�kdo Rubli
e ovlivHoval. Lze vaak

s ur
itou jistotou Yíci, ~e se fotografovalo klasickým ateli�rovým (jeat� dYev�ným)

aparátem na sklen�n� desky. Podle vysp�losti techniky za První republiky se lze tak�

domnívat, ~e po
et snímko, ze kterých se oficiální portr�t vybíral, byl pom�rn� malý -

jeat� za fotografování prezidenta Husáka bylo výsledných snímko pouze aest kuso.

Tak� co se týká retuaovacích technik mo~eme pouze hádat. Jist� je pouze to,

~e se retua provád�la manuáln�.

5.2 Oficiální portréty v dob� Protektorátu �echy a Morava (1938-
1945)

Prezident a rok portr�tování: Emil Hácha (1938)

Fotograf: Karel Hájek

A
koliv se názory na existenci oficiálního portr�tu Emila Háchy rozní (hlavním

argumentem jeho neexistence je fakt, ~e protektorát byl sou
ástí N�meck� Yíae), ve

skute
nosti tento portr�t existoval. Tento záv�r jsem u
inila po nalezení n�kolika

málo dokumento v archivu KanceláYe prezidenta republiky (dále jen KPR) týkajících

se fotografování prezidenta Husáka. Snímek, který lze dohledat tak� ve Fotobance

�TK�, nebyl pova~ován za oficiální portr�t a tak� autor byl dosud neznámý. Tuto

fotografii vytvoYil podle zmín�ných dokumento proslulý fotograf Karel Hájek a tento

fakt mi tak� potvrdil fotograf Karel Mevald, který Hájka osobn� znal. Karel Hájek

pocházel z Trhových Svin, co~ bylo tak� rodn� m�sto Emila Háchy. Byli pYátel� a

podle Mevalda se Hácha nikdy dobrovoln� od nikoho jin�ho fotografovat nenechal.

To, ~e Karel Hájek 
asto fotografoval prezidenta Háchu, lze dohledat snadno.

NapYíklad kniha Jiho
ech Emil Hácha, která vyala v roce 1942, obsahuje 171

66 Viz PYíloha 
. 2.
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fotografií a byla sestavena práv� Karlem Hájkem. Jak dokládá bakaláYská práce�

zam�Yující se na reportá~ní, ~urnalistickou a kni~ní fotografii první poloviny


tyYicátých let dvacátého století, vedená MgA. Petrem Vilgusem, Ph.D., �Po roce

1940 u~ pochází v�taina fotografií od Karla Hájka.".

Také podle názoru JiYího Padev�ta, autora knihy Provodce protektorátní

Prahou, za kterou získal v dubnu tohoto roku cenu Magnesie Litery, oficiální portrét

Emila Háchy neexistoval. �N�jaké fotografie Háchy poYizoval i Karel Hájek, ale

myslím, ~e nebyly pou~ívány ve veYejných místnostech."

Tyto informace mi potvrdil i Mgr. Martin Halata z Archivu Pra~ského Hradu,

který Padev�tovi s knihou pomáhal. �S Háchou je jistý problém, v oficiálních

archivech je k n�mu pouze minimum prameno."

Podle dokumento KPR Háchu fotografovala v roce 1941 Um�lecká akola

grafická v Praze a firma Heinrich Hoffmann, ovaem tyto snímky nebyly nikdy vyu~ity.

Je tedy na míst� vka~d�m pYípad� potvrdit, ~e Miloa Zeman nebyl prvním

prezidentem, kterého nefotografovala �eská tisková kanceláY.

Vzhledem k Ye
enému není znám prob�h fotografování prezidenta Háchy.

Stejn� jako v pYípad� Masaryka a Beneae se pravd�podobn� fotografovalo klasickým

ateliérovým aparátem jeat� na sklen�né desky. Retua, pakli~e se n�jaká d�lala, byla

provedena manuáln�. Dle archivních dokumento KPR m�l tento snímek slou~it k

ú
elu výzdoby protektorátních úYedních místností, kde m�l být umíst�n vedle snímku

�Vodce", Adolfa Hitlera.

67 htt ://www.vi| us.cz/index. h ?id=detail-clanku& = o|itik&it=215
Zkrácená verze teoretické bakaláYské práce z ITF FPF SU v Opav� (1997). Sonda do pom�ro v
reportá~ní, ~urnalistické a kni~ní fotografii pn/ní poloviny 
tyYicátých let dvacátého století. Vedoucí
práce: prof. PhDr. Vladimír Birgus. Kap. 2. Fotografové Pra~ského hradu.
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5.3 Oficiální portréty v dob� �eskoslovenska� (1948-1992)

Prezidenti: Klement Gottwald (1948), Antonín Zápotocký (1953), Antonín

Novotný (1957), Ludvík Svoboda (1968), Gustáv Husák (1975), Václav Havel

(1990)

Fotografové: JiYí Rubli
, Alexandr Hampl, Karel Mevald, Duaan ̀imánek

Prezidenta Klementa Gottwalda�, Antonína Zápotockého i Antonína

Novotného fotografoval op�t JiYí Rubli
, který byl fotografem �TK a podle Karla

Mevalda byl vynikajícím portrétistou. Dokumentace z fotografování Gottwalda a

Zápotockého neexistuje7°, pYi snímání prezidenta Novotného asistoval Karel Mevald,

který pozd�ji fotografoval oficiální portrét Gustáva Husáka: �Prob�h focení probíhal

vícemén� stejným zposobem, jako kdy~ jsem snímal Husáka, dokonce pYi tom bylo

vyu~ito i podobné techniky a~ na to, ~e Rubli
jeat� fotil na sklen�né desky. Konkrétní

model aparátu si vaak nevybavím."�.

Ludvíka Svobodu fotografoval Alexandr Hampl, fotograf �TK, podle Mevalda

rovn�~ vynikající portrétista, kterého osobn� znal. Dokumentace o prob�hu

fotografování op�t neexistuje72. Karel Mevald vaak Svobodu velmi 
asto fotografoval,

proto lze alespoH konstatovat, ~e prezident Ludvík Svoboda se nechal fotografovat

rád a pYi focení se choval velmi pYív�tiv� a ochotn� naslouchal pokynom fotografa.

Bylo u~ito op�t klasického ateliérového aparátu a pravd�podobn� ji~ na plochý film o

formátu 13x18.

63 Oficiálního názvu "�eskoslovenská republika" se u~ívalo a~ do roku 1960, poté byl v souladu s
ideologii vládnoucí Komunistické strany �eskoslovenska název zm�n�n na "�eskoslovenská
socialistická republika". Po pádu komunistického re~imu v roce 1989 název státu zm�n�n na
"�eskoslovenská federativní republika", pozd�ji "�eská a Slovenská Federativní Republika", který se
pou~íval a~ do zániku státu v roce 1993.
69 Prezidenta Gottwalda pravd�podobn� fotografoval zároveH s JiYím Rubli
em také Karel Hájek,
usuzuji tak z velké podobnosti prezidentova vzhledu, prostYedí i fotografie samotné. Fotografie Karla
Hájka vaak nikdy nebyla pova~ována za oficiální. Viz PYíloha 
. 2. Zdroj: Archivu KanceláYe prezidenta
republiky.
7° Potvrzeno odd�lením Fotobanky �TK.
7� Karel Mevald, citace viz rozhovory, PYíloha 
. 5
72 Potvrzeno odd�lením Fotobanky �TK.
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Prezidenta Gustáva Husáka fotografoval vroce 1975 Karel Mevald, který

b�hem sv�ho 
tyYicetilet�ho posobení v �TK pYevzal fotografování prezidento po

JiYím Rubli
ovi.

Gustáva Husáka fotografoval celkem tYikrát, naposledy v roce 1985.

Mevald a Rubli
 byli vt� dob� jedinými prezidentskými fotografy, pracovali

napYíklad se Svobodou a Husákem po celou dobu jejich prezidentství, �co~ byla

opravdu velká výhoda, zvláat� u fotografování portréto, proto~e jsem díky tomu

dokázal dosáhnout toho pYirozeného výrazu, který má státník na oficiální fotografii

mít."73 Zatímco se Svobodou k sob� chovali velmi pYátelsky, Husák m�l odstup. Oba

se vaak pYi fotografování Mevaldovi pYizposobovali a respektovali ho jako

profesionálního fotografa. Celkov� hodnotí prob�h fotografování Husáka pozitivn�.

Fotografování se konalo v ateli�ru �TK, kde se v t� dob� fotila tak� celá vláda

a jin� osobnosti.

PYíprava techniky trvala zhruba jednu hodinu, pot� doalo na úpravy prezidenta

a samotn� snímání trvalo zhruba tri
tvrt� hodiny, pYi
em~ bylo poYízeno celkem aest

záb�ro. PYi fotografování byli v místnosti jen oni dva.

Celkov� byl výb�r oble
ení a doplHko volbou pana prezidenta, jedin�, do 
eho

Mevald v tomto ohledu zasahoval, byla volba vázanky. �Ta byla velice dole~itá, bylo

nutn� vybrat n�jaký decentní vzor, co~ jsem jim tak� pYedem vzkázal."74 Doalo tak�

k nutn� vým�n� brýlí, kter� musely být kvoli nepYirozen�mu zv�taování objektivem

nedioptrick�.

Mevald fotografoval klasickým dYev�ným fotoaparátem75 s m�chem na plochý

film o formátu 13x18, nebyl pou~it ~ádný blesk - nasv�covalo se celkem tYema

klasickýma lampama, jedna slou~ila k nasvícení pozadí.

Oficiální portr�t vybíral prezident ve dvou variantách (ob� pak byly vyu~ity

k rozným ú
elom - hlavn� do úYedních místností76) s tím, ~e Mevald spolu

s a�fredaktorem obrazov� redakce �TK doporu
ili z cel� sady dva záb�ry. Výsledn�

portr�ty byly vaakjeat� pYedtím zkoumány komisí.

73 Karel Mevald, citace viz rozhovory, PYíloha 
. 5
74 Karel Mevald, citace viz rozhovory, PYíloha 
. 5
75 ̀lo o n�mecký fotoaparát Neue Görlitzer Camera-Werke firmy Wachtl, pYístroj byl z roku 1935.
76 �...tenkrát k tomu &#39;eat� existovala hláaka a u~ití oficiálního ortr�tu m�lo ur
it�u J u u vy vy
hranice." Karel Mevald, citace VIZ rozhovory, PYíloha 
. 5
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Co se týká následných úprav, retua byla podle Mevalda naprostá nezbytnost,

tím spíae u oficiálních portr�to. Mevald retuaoval tu~kou výrazn� nedostatky na

materiálu i na tváYi prezidenta Husáka, nebot&#39; m�l na tváYi velk� jaterní skvrny.

Václava Havla fotografoval vdob� jeat� �eskoslovensk� republiky v roce

1990 Duaan `imánek, fotograf �TK. Dokumentace o prob�hu fotografování

neexistuje.

5.4 Oficiální portréty v dob� �eské republiky (1993-2013)

Prezidenti a rok portr�tování: Václav Havel (1993, 1999), Václav Klaus (2003),

Miloa Zeman (2013)

Fotografov�: Jaroslav Hejzlar, Michal Krumphanzl, Stanislav Zbyn�k, Herbert

Slavík

Václav Havel" se na oficiální portr�t v dob� posobení jako prezident �esk�

republiky nechal fotografovat dvakrát. V prvním pYípad� ho fotografoval Jaroslav

Hejzlar v roce 1993 a ve druh�m Jan TYeatík v roce 1999. Oba fotografov� byli najati

jako agenturní fotografov� �TK, v její~ budov� tak� cel� fotografování probíhalo."

Vedení �TK Hejzlara vybralo �na základ� pYedealých zkuaeností s podobnou

prací v ateli�ru a Yekn�me na základ� politick� neanga~ovanosti."79

Hejzlar m�l s prezidentem 
ist� pracovní vztah, který trval a~ do roku 1993.

Jejich první setkání prob�hlo na cest� Havla do USA.

Podle n�j byl prezident �z hlediska fotografického nejzajímav�jaí první dva a~

tYi roky, kdy v�taina jeho akcí a nejv�taích cest probíhala vícem�n� ~iveln�, bez

zvláatních bezpe
nostních opatYení, která s pYibývajícími roky (jeat� neexistovaly

�minutovníky") postupn� dostávala tváY klasick� bezpe
nostní slu~by u nejv�taích

státních politiko vaude ve sv�t� a dále bylo ji~ velmi obtí~n� se k t�to osob� více

pYiblí~it. Bylo to vdoznívající euforii Sametov� revoluce, kdy byl Václav Havel

oprávn�n� vnímán v mnoha zemích jako symbol nov� nabit� svobody a demokracie.

77 �asto se nesprávn� uvádí, ~e se Havel nechal portr�tovat dvakrát. Ve skute
nosti existují tYi oficiální
portréty, z roku 1990, 1993 a 1999.
73 ̀lo o první barevný oficiální portr�t v historii naaeho státu.
79 Jaroslav Hejzlar, citace viz rozhovor, PYíloha 
. 5
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Navíc to, ~e nebyl profesionální politik, ale kulturn� vzd�laný intelektuál, mu

pYidávalo na osobnosti."8°

Hejzlar dostal zadání, aby nafotil univerzální portr�t pou~itelný na v�tainu

úYedních dokumento, m�l být �sterilní", bez výrazn�jaích emocí ve tváYi, tak� byla

zadána i ur
itá poloha hlavy tak, aby ael portr�t vyu~ít na známky, úYední dokumenty,

oficiální portréty do státních úYado a kanceláYí a institucí obecn�.

Cel� focení trvalo odhadem jednu hodinu, a to v
etn� fotografování paní

Havlov�, pYi
em~ bylo pYedem vae nachystan�, zm�Yen�, nasvícen� apod. Oble
ení

vybíral pan prezident sám, s pomocí rad svých blízkých.

�Kdy~ pan prezident pYiael, chvíli jsme si povídali, abychom uvolnili atmosf�ru,

mezitím jeho i paní Olgu upravovala vizá~istka. Pak se pan prezident posadil a

provedli jsme úpravy od�vu, pozice, pot� prob�hlo focení."

Hejzlar nafotil n�kolik variant, pYi
em~ vaechny splHovaly výae zmín�n�

zadání, liaily se jen v detailech.

Jaroslav Hejzlar fotil na Hasselblad 500081, co~ tehdy byla absolutní api
ka.

Vyu~ito bylo syst�mu vým�nných kazet na 6x6 a klasick�ho portr�tního objektivu 150

mm s dutou 
o
kou na zm�k
ení obrazu a 
áste
n� vyhlazení pleti. �K tomu jsem

pracoval se zastaralými blesky Compatron, kter� byly pom�rn� málo spolehliv� a

s nestabilním výkonem, pYi
em~ intenzitu záblesku jsem m�Yil flashmetrem Minolta.

Co se týká svícení, pou~il jsem jeden zábleskový generátor na pozadí, druhý

zábleskový generátor zepYedu pYes deatník a tYetí s komínkem jako protisv�tlo na

vlasy." Fotilo se na diapozitivní svitkový materiál Ektachrom a zpracovávalo se

procesem E6 v laboratoYi �TK.

Retua provád�l specialista pod velkým zv�taením jemným at�te
kem pYímo na

diapozitivu.

Celkov� hodnotí chování Havla v prob�hu cel�ho focení kladn� a a
koliv tato


innost nepatYila k prezidentovým nejoblíben�jaím, nijak neprotestoval a podYídil se

vaem pokynom. �Choval se vprob�hu cel�ho focení tak jako celý ~ivot - jako

oby
ejný skromný a~ stydlivý 
|ov�k."82

3° Jaroslav Hejzlar, citace viz rozhovor, PYíloha 
. 5
a� avédský pYístroj na svitkový film
32 Jaroslav Hejzlar, citace viz rozhovor, PYíloha 
. 5
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Jaroslav Hejzlar osobn� tento portr�t pova~uje za �Yemesln� zvládnutou

zakázku na �pasovku", ur
it� bych vtomto portr�tu nehledal nic um�leck�ho,"83 a

dodává, ~e kdyby m�l tenkrát volnou ruku, fotil by Havla jinak.

Focení byl podle Hejzlarových slov do jist� míry stresující, nebot&#39; si

uv�domoval dole~itost a neopakovatelnost okam~iku, navíc v koutku duae jsem

myslel na star� a nespolehliv� sv�teln� vybavení.

V roce 2012 uspoYádala �TK se na pra~ské Starom�stské radnici výstavu

PREZIDENT VÁCLAV HAVEL v�novanou památce Havla, od jeho~ úmrtí v té dob�

uplynulo pol roku. Na výstav� byly kvid�ní fotografie z let 1988-2011. O rok pozd�ji

byla tato výstava tak� ve Zlín�. Jak se psalo v tiskov� zpráv� výstavy, �Václav Havel

fotografování údajn� pYília rád nem�l, pYesto byl díky sv�mu charismatu a

bezprostYednosti velmi fotogenickou osobností .**84

Václav Klaus pózoval pro oficiální snímek pouze jednou, nechat se

fotografovat znovu po p�ti letech odmítl.

Oficiální portr�t Václava Klause fotografoval Michal Krumphanzl a Stanislav

Zbyn�k v roce 2003. Jeliko~ pYi t�to práci pou~ívali dva pYístroje, u kterých se oba

stYídali, nejsou si jisti, kdo z nich je autorem vybran�ho snímku.

Tuto práci získali na základ� rozhodnutí vedení obrazov� redakce �TK. O

dovodu, pro
 vedení vybralo je, by se dalo jen spekulovat. Podle Stanislava ZbyHka

je vedení vybralo �mo~ná s v�domím, ~e to zvládnem, mo~ná proto, ~e se do toho

nikomu jin�mu necht�lo...".

Oba m�li jako agenturní fotografov� k prezidentu Klausovi 
ist� profesionální vztah

ji~ od roku 1989, fotografovali ho pak po cel�jeho prezidentsk� období.

Portr�t se fotil v improvizovan�m studiu v budov� �TK pYibli~n� dvacet minut,

a
koliv povodn� m�la cel� fotografování trvat hodinu.

Focení za
alo pot�, co prezidenta upravila vizá~istka. Pan prezident pYiael ji~

oble
en, není známo, kdo mu svýb�rem aatstva pomáhal. Hned po je pYíchodu

nabyl Stanislav Zbyn�k dojmu, ~e se Klaus nechce fotografování v�novat �ani o

vteYinu d�le, ne~ by bylo nezbytn� nutn�".

33 Jaroslav Hejzlar, citace viz rozhovor, PYíloha 
. 5
34 http://www.ctk.cz/vystava-prezident-vaclav-have|/
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Klaus se Yídil pokyny obou fotografo a~ v samotném záv�ru cel�ho

dvacetiminutov�ho snímání, jinak v�noval pozornost hlavn� radám sv�ho poradce

Petra Hájka, nicmén� byl vstYícný a ochotný.

Tak� to, ~e se Václav Klaus na portr�tu lehce usmívá, je výsledek rad jeho

doprovodu. �Pan prezident i jeho poradce m�li pom�rn� velkou snahu o to, aby na

oficiálním portr�tu vypadal co nejpYív�tiv�ji." 85

Oba fotografov� se stYídali u stYedoformátov�ho Pentaxu 6x7 a kinofilmov�ho

Nikonu. �Kinofilm jsme pou~ívali jako jiat�ní, kdyby nastal n�jaký technický probl�m.

Proto nevíme, kdo z nás dvou je autorem vybran�ho záb�ru.�

 jeden z nás zuYiv� ma
kal Pentax na stativu, druhý poskakoval okolo a jeat�

zuYiv�ji ma
kal kinofilmov�ho Nikona a najednou byl konec a my m�li pocit, ~e to

cel� trvalo sotva p�t minut."87

PYi focení byla vyu~ita záblesková sv�tla Rollei, jedno sv�tlo Kino Flo na

pozadí a jednou sv�tlo HMI jako kontra. Fotilo se na svitkový diapozitivní film

Ektachrome Kodak volaný procesem E-6.

Fotografie vybírali oba fotografov� spole
n� s obrazovými editory �TK, do

prezidentsk� kanceláYe pak byly dodány tYi varianty portr�tu, jeden z nich byl

ozna
en jako doporu
ený. Hrad si vaak nakonec vy~ádal dalaí materiál a pan

prezident s ostatními poradci vybrali záb�r, který se stal oficiálním portr�tem. Tento

výsledek se vaak od názoru obou fotografo zna
n� liail, Stanislav Zbyn�k dokonce

dodává, ~e to podle n�j vobec nebyla aeastná volba.

Portr�t se pot� vyu~il pro potYeby státních institucí, byl pou~íván v m�diích a

byl jako plakát voln� v prodeji.

Sodstupem 
asu hodnotí Stanislav Zbyn�k tento portr�t jako �Yemesln�

sluan� zvládnut� zadání". Výb�r pokládá za �tragický�. �Pokud bych m�l mo~nost fotit

oficiální prezidentský portr�t znovu, sna~il bych se mít mnohem v�taí mo~nost

zasahovat do tinálního výb�ru... a pokud bych tu mo~nost nedostal, rad�ji bych ten

portr�t nefotil." Tak� Michal Krumphanzl si myslí, ~e záb�r vybraný Hradem výsledek

hodn� pokazil. �Trval bych na spole
n� konzultaci pYi výb�ru a na minimálním po
tu

lidí pYítomných pYi fotografování (fotografov�, vizá~istka, osobní ochránce a

prezident)."

35 Stanislav Zbyn�k, citace viz rozhovor, PYíloha 
. 5
36 Michal Krumphanzl, citace viz rozhovor, PYíloha 
. 5
37 Stanislav Zbyn�k, citace viz rozhovor, PYíloha 
. 5
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sou
asného prezidenta Miloae Zemana fotografoval vroce 2013 Herbert

Slavík. Svýjimkou Karla Hájka je jediným, kdo od rok První republiky fotografoval

hlavu státu a nebyl najat prostYednictvím �TK. Slavíka oslovili lid� z nejbli~aího týmu

prezidenta krátce po jeho zvolení. Poprvé Zemana fotografoval na konci roku 1989,

pozd�ji pYi rozných pYíle~itostech, pYi
em~ ve vaech pYípadech alo v~dy o reportá~ní

záb�ry. V roce 2012 ho fotografoval v rámci projektu 20 let v �esku.

Fotografovalo se v soukromém studiu pYibli~n� hodinu a pol. Spolupráce

s prezidentem byla podle n�j profesionální a velmi pYíjemná. Prezident pYijel se slovy,

~e nechává vae na n�m a po celou dobu fotografování zcela respektoval Slavíkovy

po~adavky. Fotografovat se za
alo pot�, co bylo studio pYipraveno a prezident byl

upraven vizá~istou. Fotografovalo se v obleku, ve kter�m Zeman pYijel, a
koliv m�l

ssebou jeat� jeden zálo~ní, který se nevyu~il. S krátkými pYestávkami bylo vytvoYeno

n�kolik rozných s�rií od standardních na bíl�m pozadí a po rozn� stylizace na pozadí

aed�m. Slavík prezidenta fotografoval digitálními kamerami Canon EOS1 DX,

objektivy stYídal Canon 85/1 ,2, Canon 24-70/2,8 a pou~il blesky a pYísluaenství

Profoto.

Na otázku, zda je zám�rem, ~e se prezident na snímku usmívá, mi Herbert

Slavík odpov�d�l, ~e zám�rem bylo, �aby prezident posobil dostojn� a pYirozen�.".

K tomu dodal, ~e tento lehký úsm�v Zemana podle jeho názoru dobYe charakterizuje,

co~ byl hlavní zám�r.

Oficiální portr�t Miloae Zemana je kritizován jednak za nevaední gesto rukou,

kter� má prezident na fotografii zalo~en� pod bradou, a jednak za pYehnanou retua.

Podle Slavíka je tato úprava zcela standardní a doalo pouze k základní retuai.

Tato fotografie je vnímána jako výstYední mimo to tak� tím, ~e je 
asto

pova~ována jako první, která nebyla poYízena fotografem �TK.� Licenci na u~ití

fotografie i nadále vlastní �TK, 
ím~ tedy zostala jistá tradice zachována.

Co se týká následn�ho vyu~ití snímku, byly vybrány dv� fotografie ze stejn�

s�rie. Jedna z fotografií byla pou~ita jako pYedloha pro poatovní známku a druhá jako

oficiální portr�t.

U fotografování bylo pYítomno kolem deseti lidí zahrnujících i prezidentov tým.

Na vybran� fotografii se údajn� shodl celý Zemanov tým v
etn� prezidenta.

33 To, jakjsem ji~ objasnila, není pravdivé tvrzení.
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6 Vyu~ití oficiálních portréto prezidento v praxi

Portréty prezidento se vyu~ívají k rozným ú
elom. Lze je nalézt na papírových

bankovkách, mincích, poatovních známkách, pam�tních mincích a deskách, na

rozných druzích ocen�ní, jako jsou medaile, literární ceny, Yády, vyznamenání aj.

Jako pYedloha slou~í také dalaím um�leckým výtvorom, jakými jsou pomníky, sochy,

busty 
i obrazy.

Jeliko~ rozsah této práce neumo~Huje téma vyu~ití oficiálních portréto více

rozvinout, omezím se ní~e na vyu~ití oficiálních portréto pro airokou veYejnost, co~

zahrnuje tradici wv�aování obrazu hlavy státu, portréty na ob�~ivech a v neposlední

Yad� také poatovní známky, kterým zde ponechám v�taí prostor, nebot&#39; jde o masové

tradi
ní vyu~ití podobizny prezidento.

6.1 Portréty ve veYejných institucích

Tradice vyv�aování obrazu panovníka sahá do poloviny devatenáctého století,

kdy byla zavedena povinná osmiletá akolní docházka. Podle historika JiYího Kotáska z

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se tímto zposobem vzdávala úcta

panovníkovi. �Byla to velmi silná tradice, která dokonce ovlivnila první republiku, kdy

se ve akolách jakousi náhra~kou mocnáYe daného Bohem stal prezident Masaryk.

Tradicí to pYealo i na povále
nou epochu, komunistickou éru a a~ dodneaka". Otazník

podle Kotáska visí nad tím, zda se tento zvyk udr~í i v budoucnosti.

Povinnost vyv�sit ve tYídách a kanceláYích portrét prezidenta republiky není

stanovena ~ádným zákonem ani vyhláakou, jde tedy o spontánní vyjádYení úcty

k hlav� státu závisející pouze na vedení ka~dé akoly.

Jeat� tYi roky po roce 1989 musel být portrét prezidenta v soudních síních, co~

upravovala instrukce o dostojnosti soudního jednání. �Poté ale zostal povinný pouze

státní znak v soudní síni. Pokud by obraz prezidenta jeat� n�kde visel, je to skute
n�

jen zvykové," upYesnil mluv
í ministerstva spravedlnosti Vladimír Vorá
ek. V
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ostatních evropských státech a~ na výjimky nebývá zvykem vyv�aovat obrazy jejich

pYedstavitelo.�

�Podobizna prezidenta ve tYídách akol vyjadYuje úctu k hlav� státu, není ale

povinná", reagovalo ministerstvo akolství na aktivity n�kterých Yeditelo, kteYí

sundávali portr�t prezidenta Václava Klause na protest proti prezidentsk� amnestii.

Podle Hradu by ale akola m�la chránit d�ti pYed projevy politického boje. Omilostn�ní

tisíco v�zHo se nelíbilo ani n�kterým starostom obcí, kteYí fotku prezidenta odstranili

z úYado. Vsou
asn� dob� se tak� objevilo i n�kolik návrho nahradit ve akolách

portr�t hlavy státu státním znakem.

Otázka vyv�aování prezidentova oticiálního portr�tu se Yeaila zejm�na v lednu

roku 2013, kdy Yada starosto a Yeditelo akol fotografii odcházejícího prezidenta

Václava Klause na protest proti vyhláaen� amnestii sundala.

6.2 Portréty prezidento na poatovních známkách

Poatovní známky9° pYedstavují neoby
ejn� zajímavý dokumentární materiál.

Poatovní známka vznikla jako doklad o zaplacení poatovn�ho, ale stala se tak�

dole~itou sou
ástí propagandy sv� zem� v oblasti historie, kultury, politiky 
i

vlastiv�dy. Ve dvacát�m století se stala jedním z prostYedko masov�ho ideologick�ho

posobení, pro zájemce o historii moderních ideologií a propagandy jsou tedy

poatovní známky snadno dostupným zdrojem pou
ení.

Komunistická propaganda se od po
átku hlásila k vybraným prvkom národní

historie, známkovou tvorbu poukazující na historii opanovala tematika spojená s

d�lnickým a komunistickým hnutím. Neodvolávala se jen na události z národní

minulosti, ale tak� na �pokrokovou" 
ást sv�tov�ho kulturního d�dictví a na takov�

osobnosti, kter� byly z ideologick�ho hlediska neutrální. Na známky zemí

východního bloku se tak dostalo mnoho klasiko literatury, v�dco, výtvarníko a

hudebníko.�

V zahrani
í je zobrazování hlav státo na známkách b�~n�, zejm�na ale

panovníko, jako dosledek dlouh� tradice. U prezidento je tomu jinak -Yada státo toti~

39 Zdroj: htt ://z ra .idnes.cz/obraz- rezidenta-ve-sko|ach-neni- ovinnosti-fmh-/domaci.as x?
c=990312_163718_domaci jpl, autor: �TK, 12. bYezna 1999
9° Zabývá se jimi filatelie.
91 http://de&#39;inyasoucasnost.cz/archiv/2005/1/poselstvi-postovnich-znamek/
PYelo~il Tomáa Zahradní
ek. Poselství poatovních známek: Politika a historie na poatovních známkách
zemí východního bloku
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a~ donedávna na sv� známky ~ijící osoby nepYipouat�la. �eská republika je tedy

jednou z výjimek -jeat� z dob hluboké totality toti~ existuje zákon, který stanovuje, ~e

prezident je jediná ~ijící osoba, která se smí zobrazovat na poatovních známkách.

Tato tradice za
ala v roce 1920 portrétem Tomáae Garrigua Masaryka a krom� Emila

Háchy se dosud dostalo t�to pocty vaem 
eskoslovenským a 
eským prezidentom.

Ajak výroba známky s tváYí hlavy státu vlastn� probíhá? Schválenou oficiální

fotografii (pokud mo~no 
ernobílou - velmi to usnadHuje práci) dostane do ruky

nejprve výtvarník, který z ní namaluje portr�t, který pot� putuje na Hrad op�t ke

schválení - prezident má toti~ pravomoc vyslovit s podobou známky nesouhlas a

po~adovat zm�nu. Pot� z n�j rytec d�lá takzvanou rozkresbu, kdy tónovanou kresbu

pYevede na jednotliv� linky. Takto vytvoYený obraz má velikost aestinásobku poatovní

známky. Grafik musí tak� dokladn� promyslet, kde bude údaj o cen� známky a kde

nápis �eská republika. Rozkresba jde znovu ke schválení, a kdy~ projde, za
ne ji

rytec vyrývat do ocelov� desky, podle kter� se budou známky tisknout. Jeat� pYed

samotným tiskem musí kone
nou podobu ceniny schválit vydavatel, kterým je

ministerstvo promyslu a obchodu a rovn�~ vedení �eské poaty. Následuje tisk

známek a jejich distribuce.

V den vydání musí být známky k dostání na vaech pobo
kách. U nás platí

zvykov� právo, ~e po vy
erpání prvního nákladu je poata pYipravená známku

dotisknout dle potYeby, pYi
em~ zm�nit se mo~e ijejich barva.

Tomáa Garrigue Masaryk zalo~il nejen instituci 
eskoslovenských prezidento,

ale tak� je zakladatelsky spojen s poatovními známkami, kter� je zobrazují.92 TváY

Tomáae Garrigua Masaryka obíhala po 
eských poatách ve dvaceti rozných

podobách, co~ se ~ádn�mu dalaímu prezidentovi nepodaYilo. Známky s jeho

portr�tem vyaly 7. 3. 1920, teprve rok a 
tyYi m�síce po volb�, u pYíle~itosti jeho 70.

narozenin. S�rie obsahovala 2 kusy s vysokými nominálními hodnotami: 5 a 10 K


(výplatn� za dopisnici pYitom tehdy bylo 15 hal�Yo). Jejich autorem byl Max

`vabinský, tiat�ny byly knihtiskem. Známek s portr�tem TGM pak za jeho ~ivota u

nás vyalo jeat� bezmála padesát, dalaí po jeho smrti; dv� vyaly napYíklad i v USA.

Portr�t TGM nese i nejvzácn�jaí známka, neupotYebená tYíkorunovka 1925, l.

typu se svislou prosvitkou v poloze 
íslo 3.93

92 htt ://www.infofi|a.cz/z ravoda&#39;-1-2008-tiche-bit -o-hlavu-statu-r-11-0-3132

93 Frantiaek Benea: Monarchistická tradice na naaich známkách poYád ~ije.
httpzllfrantisekbenes.cz/monarchisticka-tradice-na-nasich-znamkach-porad-ziie/
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Druhý 
eskoslovenský prezident Edvard Benea povodn� sv� zpodobn�ní na

známce odmítal, nakonec se ale 27. 5. 1936, p�t m�síco po jeho zvolení, stal

pYedlohou pro známku fotografický portr�t z ateli�ru Langhans, který zpracoval rytec

Bohumil Heinz. Známka byla padesátihal�Yová (výplatn� za dopisnici) a byla

vytiat�ná rota
ním ocelotiskem. Za necelý rok vyala dalaí padesátihal�Yová známka

od stejného autora, tentokrát s portrétem z profilu. Dalaí beneaovsk� známky navrhli

Max ̀ vabinský nebo Karel Svolinský. Po osvobození pak Benea na známkách vyael

jeat� n�kolikrát; smute
ní známku po jeho úmrtí navrhl Karel Svolinský.

Emil Hácha byl jediným 
eskoslovenským prezidentem, kter�ho �eai na

známce nikdy nevid�li. V období, kdy byl na Hrad�, se toti~ místo n�j lepil na dopisy

Adolf Hitler. Na okraj zmiHme i úvahu, ~e faktickou hlavou protektorátu byl n�mecký

protektor; celkem se zde vystYídali 
tyYi: K. Neurath, R. Heydrich, K. Daluege a W.

Frick.

�tvrtý prezident �SR Klement Gottwald vyael poprv� na známce 28.10.

1948, co~ bylo 
tyYi m�síce po zvolení prezidentem. Jeho portr�t vyryl podle kresby

Maria Strettiho JindYich Schmidt, a
koliv cht�l Gottwald za portr�tistu Maxe

`vabinsk�ho, jako tomu bylo u pYedchozích prezidento. `vabinský údajn�

nesouhlasil se zvolením Gottwalda prezidentem, proto nakreslil jeho tváY �tak

znateln� nesympatickou, ~e jeho návrh známky nebyl pYijat," vysv�tluje emisaY

Rudolf Fischer, dlouholetý vedoucí známkov� tvorby n�kdejaího ministerstva spojo.�

Naposledy byl Gottwald pYipomenut na známce navr~en� OldYichem Poamurným

podle sochy od Rudolfa Svobody, rytcem byl BedYich Housa. Gottwald byl ze vaech

hlav státu na známkách za sv�ho ~ivota nejkrataí dobu, necelých 
tyYi a pol roku.

Nejzajímav�jaí je takzvaný výsadní tisk - araík z roku 1949, k 1. výro
í

Vít�zn�ho Února, který vyael jen v nepatrn�m nákladu, nebyl v prodeji a byl ur
en

jen tehdejaím prominentom re~imu. Dnes se prodává za zhruba 30 tisíc korun, s

podpisem KG dokonce pYes sto tisíc.95

94 htt ://w\Nw.infofi|a.cz/z ravoda&#39;-1-2008-tiche-bit -o-hlavu-statu-r-11-c-3132

95 Frantiaek Benea: Monarchistická tradice na naaich známkách poYád ~ije.
httpzllfrantisekbenes.cz/monarchisticka-tradice-na-nasich-znamkach-porad-ziie/

34



Známka s prezidentem Antonínem Zápotockým vyala 19. 6. 1953, tYi m�síce

po jeho zvolení do funkce prezidenta. Návrh na ni vytvoYil Jaroslav Poa, k n�mu se

pak autorsky pYipojil Albín Brunovský s rytcem Ondrá
kem. K úmrtí AZ vyael v roce

1957 smute
ní araík, u n�j~ pYi výrob� na mal� 
ásti nákladu doalo ke vzniku drobné

odchylky v kresb� (
árka navíc ve druh� bobulce ve smute
ní snítce), který nyní stojí

zhruba 3.000 K
 (b�~ná varianta 30 K
). Kuriózní je, ~e krátce po vydání si tilatelist�

dvou variant sice vaimli, ale nebylo jasn�, která z nich je vlastn� vzácn�jaí, a tak

n�kteYí vym�nili tu lepaí za b�~nou.96

Antonín Novotný m�l o poatovní známky se svým portr�tem velký zájem,

nechával se o jejich vzniku podrobn� informovat a jejich vydání ovlivHoval. Portr�ty

vyryl op�t Schmidt a pozd�ji Housa. ̀estý prezident vyael na známce 18. 6. 1958,

tedy sedm m�síco po sv�m zvolení. Pravd�podobn� nedosa~itelný je araík k 50.

výro
í vzniku �SR s portr�tem AN a letopo
ty 1918 - 1968, nebot&#39; ne~ sta
ily být

známky vydány, prezident byl odvolán a vaechny araíky se stáhly. Ovaem s výjimkou

jednoho, který Novotnýjeat� podepsal - ten dnes stojí zhruba milion korun.

S AN je spojena jeat� jedna zajímavost - na rozdíl od vaech ostatních

výplatních známek s prezidenty, vydaných po roce 1953 a~ doposud, ty jeho z roku

1967 mají dvojnásobný formát.97

Ludvík Svoboda ~ádal, aby byl na známce zobrazen v generálsk� uniform� a

pYesto~e to normaliza
ní aparát zakázal, vyael jiný araík, okleat�ný o prezidentsk�

atributy. �Poslední známkový portr�t Ludvíka Svobodyje dílem rytce Ladislava Jirky,

který jej vytvoYil podle onoho zakázan�ho araíku," Yíká emisaY Rudolf Fischer,

dlouholetý vedoucí známkov� tvorby n�kdejaího ministerstva spojo.�

Známky s portr�tem sedm�ho prezidenta vyaly 9. 5. 1968, tedy necelých aest

týdnu po jeho zvolení. l s tímto prezidentem je svázán nevydaný araík, pYipravovaný

k jeho 80. narozeninám, který nebyl vydán v dosledku jeho odvolání z funkce

prezidenta. Celý náklad byl skartován a dochovalo se jen n�kolik kuso.

96 Tamté~.

97 Frantiaek Benea: Monarchistická tradice na naaich známkách poYád ~ije
httpzllfrantisekbenes.cz/monarchisticka-tradice-na-nasich-znamkach-porad-ziie/
93 htt ://www.infofi|a.cz/z ravoda&#39;-1-2008-tiche-bit -o-hlavu-statu-r-11-c-3132
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Portr�tem prezidenta Gustáva Husáka byli proto pov�Yení Rostislav Van�k a

rytec Ladislav Jirka. Známky vyaly 28. 10. 1975, tedy p�t m�síco po volb�. Zajímav�

jsou tím, ~e v t� dob� se za
alo experimentovat s opticky aktivními látkami

pYidávanými do známkov�ho papíru, kter� m�ly napomoci snadn�jaímu provozu

automatických razítkovacích strojo a tYídících linek poaty. Známka hodnoty 30 h tak

vyala na tYech rozných papírech - bez opticky aktivní látky, s touto látkou a na papíru

fluorescen
ním. První z nich je jako neupotYebená mimoYádn� vzácná, dochovalo se

jich jen n�kolik a nyní stojí kolem 10.000 K
. Kuríózní pYitom je, ~e byla b�~n� v

prodeji na poatách za 30 hal�Yo, prakticky vaechny vaak byly pou~ity na

korespondencí.99

Zm�nil se re~im a v pYekotn� revolu
ní atmosf�Ye nastala potYeba rychle

vym�nit prezidenta nejen na Hrad�, ale tak� na známkách. Návrh známky podle

fotografie Václava Havla vytvoYil rytec Miloa Ondrá
ek. Václava Havla najdeme i na

araíku k jeho 60. narozeninám (podle návrhu Jana Solpery vyryl Václav Fajt) 
i na

portr�tu podle JiYího Rathousk�ho v rytín� Miloae Ondrá
ka.1°° Zajímav� jsou osudy

první známky s portr�tem VH, devát�ho 
s. prezidenta. O jejich ztvárn�ní usiloval

tehdejaí pYední tvorce naaich známek Josef Her
ík. PYedlo~íl Havlov portr�t v m�n�

formální úprav�, ve svetru ke krku, z n�j~ vy
nívá límec koaile (nealo tedy o portr�t v

roláku, jak je n�kdy nesprávn� uvád�no). Vedle obli
eje je pak zleva i zprava lípová

snítka s logem Ob
ansk�ho fóra (alo by o první pYípad, kde by byl portr�t prezidenta

dopln�n n�jakými symboly). Tento návrh vaak nebyl pYijat a tvorbou známky byl

pov�Yen rytec Miloa Ondrá
ek. Vyala 9. ledna 1990, tedy 11 dní po volb�. Zajímav�

je, ~e M. Ondrá
ek i neúsp�aný J. Her
ík vycházeli ze stejn� fotografie.

První známka s V. Havlem jako prezidentem �R vyala 2. 3. 1993, tedy 5 týdno

po volb� (26. 1.); vyu~ita byla ocelorytína povodní 
eskoslovensk� známky, zm�n�ny

byly pouze hlubotískem tiat�ný název státu a nominální hodnota. Havel rovn�~ patYí k

prezídentom, jim~ byl vedle známky vydán i slavnostní araík.1°1

99 Frantiaek Benea: Monárchistická tradice na naaich známkách poYád ~ije
httpzllfrantísekbenes.cz/monarchístícka-tradice-na-nasich-znamkach-porad-zíie/
i°° htt ://www.infofi|a.cz/z ravoda&#39;-1-2008-tiche-bi -o-hlavu-statu-r-11-c-3132

101 Frantiaek Benea: Monárchistická tradice na naaich známkách poYád ~ije
httpzl/frantísekbenes.cz/monarchístícka-tradice-na-nasich-znamkach-porad-zíie/
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Známka s tváYí Václava Klause vyala 30. 7. 2003, tedy p�t m�síco po jeho

zvolení. Dovodem delaího trvání byla skute
nost, ~e povodní návrh musel být

n�kolikrát pYepracován. Podle Miloae Ondrá
ka, který známku vyryl, byly na vin�

nevyhovující podklady, které spolu s grafikem OldYichem Kulhánkem, autorem


eských bankovek, dostali. Nové fotografování nebylo mo~né pro nedostatek 
asu.

Miloa Ondrá
ek je také autorem známky s portrétem tYetího prezidenta �R

Miloae Zemana. Ta je vytiat�na tradi
ním ocelotiskem v kombinaci s hlubotiskem,

co~ je reprezentativní a sou
asn� bezpe
ná tisková technika zabezpe
ená proti

pYípadnému pad�lání. Zajímavostí je, ~e jde o první známku s portrétem prezidenta,

její~ nominální hodnota nebude vyjádYena konkrétní 
íslicí, ale písmenem

ozna
ujícím druh zásilky, pro kterou je ur
ena (v tomto pYípad� A- oby
ejný dopis 
i

dopisnice ve vnitrostátním styku). To je pro u~ivatele poatovních slu~eb mnohem

výhodn�jaí, proto~e známku bude mo~no pou~ívat i po pYípadné zm�n� poatovních

sazeb.1°2 Prezidentská známka s portrétem Miloae Zemana nevznikla na základ�

jeho oficiální fotografie, vyu~it byl klasický portrét, který vaak pochází ze stejné série.

Pam�tní list k první pYímé volb� prezidenta se Zemanovou známkou má vyjít

kprvnímu výro
í volby. Podobn� poata vydala pam�tní obálku se známkou s

portrétem prezidenta Václava Havla k pátému výro
í vzniku �eské republiky a poté

pam�tní araík k jeho narozeninám. Za éry Václava Klause ~ádnou filatelistickou

zvláatnost související s jeho osobou nevydala.

PYesto~e je ji~ v ob�hu známka s novým prezidentem, v platnosti i nadále

zostávají známky od 20. ledna 1993 s portrétem Václava Havla a Václava Klause.

Podle Yeditele odboru známkové tvorby �eské poaty BYetislava Janíka jsou známky

s Havlem beznad�jn� vyprodané, kuso s Klausem má �eská poata jeat� n�kolik

desítek tisíc.1°3

102 Tamté~
m htt ://ekonomika.idnes.cz/ sla- ostovni-znamka-s-milosem-zemanem-fd8-/ekonomika.as x?

c=A130424_074826_domaci ipl
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6.3 Portréty prezidento na mincích a bankovkách

Stejn� jako se oficiální portréty prezidento vyu~ívají jako pYedloha na

známky, od vzniku samostatného �eskoslovenska v r. 1918 a~ do sou
asnosti

se v pen�~ním ob�hu �ech a Moravy vystYídalo velké mno~ství bankovek a

mincí. Tomuto tématu se zde vaak nemohu pln� v�novat. Podstatnýje pro tuto

práci fakt, ~e jako pYedloha v~dy slou~il jeden ze snímko, který byl poYízen pYi

fotografování oficiálního portrétu. Mnohdy byl vzorem pYímo ten oficiální a

v n�kterých pYípadech -jako je tomu i u poatovních známek - byl vyu~it i

snímek z profilu nebo jinak odlianá fotografie, na které byl prezident zobrazen

s nezvyklými doplHky - 
epice, brýle apod. Tématem portréto nejen na

mincích se velmi airoce zabývá kniha Emila Nováka Naai prezidenti na

mincích, medailích a plaketách>� Tato publikace obsahuje podrobný popis

více jak 500 základních typo mincí, medailí a plaket s portréty naaich

prezidento v 
asovém rozmezí 1918-2008. Sou
ástí publikace jsou i pYehledy

medailéro a ra~eben.

Na papírových pen�zích se portrét prezidento objevil celkem 
tyYikrát, a

to pouze t�ch 
eskoslovenských. Ve tYech pYípadech se jedná o portrét

prezidenta Masaryka, ve 
tvrtém o portrét Klementa Gottwalda.

Návrh státních bankovek je operace nepYedstavitelné preciznosti i rozsahu.

Podoba osobností na bankovkách musí být autorská, ale samozYejm� co

nejpYesn�jaí. Stejn� jako je tomu u poatovních známek, i tvorba bankovek je

kolektivní práce. Grafik dodá pYedlohu ve zv�taenin� a i nadále spolupracuje s rytci a

rozkreslova
i.

První papírovou bankovku Národní banky �eskoslovenské sportrétem

prezidenta T. G. Masaryka navrhl Max `vabinský a rytinu vytvoYil Ferdinand

Schirnböck. Byla vydána 10. 1. 1931, tedy jeat� za ~ivota Masaryka a m�la hodnotu

m" NOVÁK, Emil. Naai prezidenti na mincích, medailích a plaketách. Vyd. 1. Praha: Veduta, 2008.
ISBN: 978-80-86438-26-9
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100 K
.� Za zmínku stojí, ~e prezident Masaryk je zde zobrazen na rubov� stran�,

zatímco v dneaní dob� jsou portréty osobností 
eských d�jin na Iícní stran�.

Ve druh�m pYípad� se jednalo o tzv. �státovku"1°5 s portrétem Masaryka

v nominální hodnot� 100 K
, která byla za války pYipravena v Londýn�.

Vroce 1993 byla vydána bankovka �NB vnominální hodnot� 5 000 K


sportr�tem T. G. Masaryka, jejím~ autorem je OldYich Kulhánek, písmo na

bankovkách je originálním dílem typografa Jana Solpery a gratiku do ocelorytiny

pYevedl rytec Miloa Vondrá
ek. Jedná se o bankovku, která je v sou
asn� dob�

nejvyaaím 
eským nominálem.

Poslední prezident, který se kdy objevil na papírových bankovkách je, Klement

Gottwald. V Yíjnu 1989 byla vydána bankovka SB�s v nominální hodnot� 100,- K
,

která pYestala platit v roce 1990. Autorem byl Albín Brunovský, rytinu vytvoYil Bohumil

`nejder a Miloa Ondrá
ek.

Tato bankovka m�la mnoho odporco. �Do 7. 11. 1989 bylo zjiat�no 130 kuso

bankovek poakozených nepYátelskými kresbami a nápisy. Vzhledem kpoliticko-

ekonomické záva~nosti této trestné 
innosti jsou kjejímu zamezení pYijímána

celostátní opatYení," uvedli pracovníci ministerstva vnitra vdenní situa
ní zpráv�

z úterý 7. listopadu 1989.

Podle archivních dokumento z roku 19491°7 m�l být prezident Gottwald

vyobrazen na líci bankovek v hodnot� 5 000 K
s a 1 000 K
s. S tímto návrhem

souhlasil dne 3. 
ervna 1949, ovaem zjejich vytvoYení z nejasných dovodo sealo.

105

htt ://www.cnb rovsechn .cnb.cz/cs/ roba bankovek_historie/ roba bankovek_ o_rooe 1928.html
1� Rozdíl mezi bankovkami a státovkami je t-akový, ~e bankovky vydává centrální banka, za-tímco
státovky vydává stát.
1"" Archiv KanceláYe prezidenta republiky. 
íslo spisu: 105288/49. 
. j. 104.349/49, 9. 5. 1949.
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7 Spole
né znaky a odlianosti

Oficiální portrét by v první Yad� m�l být univerzální ve smyslu jeho dalaího u~ití

k úYedním ú
elom. Zobrazený prezident by m�l posobit seriozn�, fotografie by m�la

být prosta gest a pYehnaných emocí. Jeliko~ vaak neexistují ~ádná zákonná

ustanovení stanovující vzhled prezidentského portrétu, je mo~né od této vaeobecné

pYedstavy vybo
it.

Od dob prvního 
eskoslovenského prezidenta T. G. Masaryka bylo pravidlem,

~e na oficiálním snímku byla vpodstat� zaznamenána pouze tváY hlavy státu a

ramena, nyn�jaí prezident Miloa Zeman je vaak na svém oficiálním portrétu zobrazen

se zalo~enýma rukama. Je to tedy vobec poprvé od roku 1918, co bylo na

prezidentském portrétu zobrazeno n�jaké gesto.

Obecn� se traduje, ~e vaechny portréty 
eskoslovenských a 
eských

prezidento byly od roku 1918 s výjimkou Miloae Zemana poYizovány fotografy �eské

tiskové kanceláYe (�TK), ovaem jak ji~ bylo Ye
eno v pYedchozích kapitolách, není

tomu tak.

Co mají vaechny portréty spole
ného je zposob oblékání (sv�tlá koaile, tmavé

sako a kravata). l zde povodn� m�la být jedna výjimka, kterou m�l být Václav Havel

pYi tvorb� známky z roku 1990, kde m�l mít Havel svetr ke krku svy
nívajícím

líme
kem od koaile (viz kapitola Vyu~ití oficiálního portrétu). Spole
né je také vyu~ití

jednobarevného pozadí, a
koliv se liaí odstíny a v n�kterých pYípadech je pozadí

vystínováno.

Odliaností, které lze zaznamenat u prezidentských portréto, je mnoho, od

drobných detailo a~ po ty markantní. Ty výrazné se týkají pYedevaím odliaností

technických, do kterých lze zaYadit aparát a pYísluaenství, technický materiál,

osv�tlení atd. nebo napYíklad zposob manipulace, jako je nasvícení modelu 
i

následná technika retuae (závislá rovn�~ na technologickém vývoji), kdy poté

samozYejm� velmi zále~í na stylu fotografova 
i specialisty, který daný úkon provádí.

Krom� technických odliaností se portréty prezidento liaí zejména svými

neverbálními projevy. Na první pohled lze zaznamenat odlianosti v mimice (o
ní

kontakt, úsm�v), mezi nejvýrazn�jaí lze zaYadit celkovou pozici t�la a hlavy.
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8 Psychologie portrétu

Dobrý portr�t by m�l být kombinací realistické podoby portr�tovan�ho a

psychologicko-sociální studií. VyjádYení psychického rozm�ru ve fotografii umo~Huje

mnoho výrazových prostYedko: kontrastní osv�tlení, ovlivn�ní perspektivy, sv�telné

efekty nebo napYíklad charakter pozadí, to jsou jedny prostYedko umo~Hujících

ovlivHovat celkovou povahu snímku.

Tak jako grafolog odhaduje povahu 
lov�ka z jeho písma, tak� fotograf musí

být tak trochu psychologem a svoj model studovat - poznat povahu 
lov�ka skrze

objektiv 
i matnici portr�tního aparátu nebo zrcadlovky. A jsou to 
asto velmi

zajímavá poznání.�

O charakteru 
lov�ka vypovídají mnoh� rysy, dole~itou roli tak� hrají v portr�tu

nejen jednotliv� 
ásti tváYe a dalaí 
ásti t�la, ale tak� mimika tváYe a chování


lov�ka. Rozumí se jimi nejen póza a výraz, ale pYedevaím obli
ejové rysy, tvar rto,

výaka 
ela aj. Z t�chto se dá z typologick�ho 
i antropologick�ho hlediska ledacos

vy
íst. Vt�to práci vaak není vzhledem k rozsahu mo~n� se tomuto t�matu pln�

v�novat

Podle rusk�ho fotografa Alexeje lgorevi
e Nikiaina1°9 (1976), který se mj.

proslavil s�riemi psychologických portr�to známých osobností, vyjadYuje

psychologický portr�t fotografickou reprezentaci vnitYního sv�ta 
lov�ka, ukazuje

hloubku vnitYního sv�ta a odrá~í plnost jednotlivce v jedin�m okam~iku, zachycen�m

v nekone
n�m toku lidských emocí a d�ní.

Jak ji~ bylo zmín�no v pYedchozích kapitolách, oficiální portr�t prezidenta by

m�l být co nejvíce neutrální, tedy prostý gest a pYehnan�ho úsm�vu. Tyto a dalaí

pYedpoklady byly dosud pln�ny, a~ na jednu, pom�rn� nedávnou, výjimku. Portr�t

nyn�jaího prezidenta Miloae Zemana má narozdíl od vaech jeho pYedchodco sepjat�

ruce u brady. Je to vobec poprv�, co jsou na oficiálním portr�tu 
esk�ho 
i

m� Archiv Národního muzea, Karel Hájek, kart.7, inv.
. 530. Fotoreport�rsk� zkuaenosti (fotografování
portr�tu), 10 s.
m9 http://www.a|exeynikishin.com/
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eskoslovensk�ho prezidenta vid�t ruce. Podle fotografa Herberta Slavíka, který

Zemana fotografoval, bylo toto gesto naprosto spontánní a mimo to slou~í tak� k

vylepaení prezidentova vzhledu. Podle názoru psychologa Petra Berouaka mo~e toto

gesto znamenat nabídku dov�ry a lehká stYíaka nazna
uje výrazn�jaí sebev�domí.

Zajímav� je, jak by gesto s rukama sepnutýma pod bradou vnímali neslyaící -

podobn� gesto je toti~ sou
ástí znakové Ye
i.

Mimika , neboli �výraz emocí", jsou pohyby obli
ejov�ho svalstva a tak� velmi

jemný a diskrétní komunika
ní prostYedek. Obli
ej je toti~ nositelem nesmírn�ho

mno~ství informací.�° Podle Ekmana a Friesena (2003) se emoce projevují primárn�

v obli
eji, t�lo pak sd�luje, jak pro~ívan� emoce zvládáme a jak intenzivní pro~ívaná

emoce je. �Pohyby t�la prozrazují nejen to, jak n�kdo nakládá s emocemi, ale tak�

jeho osobní postoje, interpersonální orientaci... Obli
ej je klí
em k porozum�ní

lidsk�mu výrazu emocí" (Ekman, Friesen, 2003, s. 7).�

Výraz Zemanovy tváYe budí podle specialistky na neverbální komunikaci

Noemi Zárubov� pozitivní emoce.

Podle m�ho názoru, bereme-li hlavu státu jako konzervativní instituci, nejsou

tyto prvky vhodn�.

11° Rigorózní práce, Kamila JiYiatová, Identifikace emo
ního výrazu pode! fotografií a podle krátkých
videozáznamo, Katedra psychologie, FF UK, s. 31.
1� Tamt�~, s. 33.
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9 Reflexe v 
eských masových médiích

Média mají významný dopad na jednotlivce i na spole
nost. OvlivHují chování,

postoje a názory jedinco, mohou rozaiYovat obzory poznání, pomáhat v politickém i

spotYebitelském rozhodování, ovlivHovat ~ivotní styl, ale také wvolávat nap�tí,

navád�t ke spole
ensky ne~ádoucímu jednání 
i uvád�t v omyl.�

Oficiálním portrétu prezidenta v minulosti nebyla v médiích v�novaná tak velká

pozornost, jako je tomu dnes. Lze s jistotou Yíci, ~e doposud ~ádný z prezidentských

portréto nezposobil takový rozruch, jako oticiální fotogratie Miloae Zemana, kterou

v loHském roce fotografoval Herbert Slavík.

LoHským volbám byla v�nována veYejností mnohem v�taí pozornost nejen z

toho dovodu, ~e alo o první pYímou volbu prezidenta na naaem území. PYí
inou bylo

také mnoho sociologických a technických zm�n, ke kterým b�hem posledních pár let

doalo. Díky digitalizaci se enormn� zvýaily mo~nosti rychlé vým�ny obrovských

objemo informací. Sou
ástí t�chto zm�n jsou i prom�ny médií a proceso mediální

komunikace. N�které z t�chto zm�n jsou pYedevaím výsledkem staraích

ekonomických, politických a kulturních trendo, jiné jsou autenticky sou
asné a

souvisejí s probíhajícími technologickými a spole
enskými prom�nami komunikace.

At&#39; chceme, nebo ne, naai pozornost si získávají stále intenzivn�ji �nová média", tedy

média prosazující se v prostYedí po
íta
ových sítí, k nim~ máme pYístup díky

technologickým zm�nám v komunika
ních mo~nostech.� Tato média zahrnují

rozmanité komunika
ní aktivity, od interpersonálních (napY. elektronické poaty), pYes

skupinové (nejrozn�jaí diskusní kluby, chaty a konference) po skute
n� veYejnou

komunikaci (internetové deníky a 
asopisy, www stránky apod.).�4

Oficiální portréty politiko obecn� podn�cují váanivé debaty. PYíkladem mo~e

být napYíklad první portrét amerického prezidenta Baraca Obamy, který veael do d�jin

tím, ~e je na n�m první afroamerický prezident, navíc poprvé vyfocen digitálním

fotoaparátem.

�Z JIRAK, Jan. Média a spole
nost: stru
ný úvod do studia médií a mediální komunikace. Jan Jirák,
Barbara Kopplová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7. s. 195-196. s. 151.
�a Tamté~, s 191.
1� Tamté~, s. 197.
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Krom� nezaujatých 
lánko popisujících napYíklad prob�h fotografování byla

prvotním impulsem knebýval�mu zájmu veYejnosti i m�dií o portr�t prezidenta

Zemana výjime
nost a dalo by se Yíci a~ kontroverze tohoto portr�tu. Snad ka~dý má

na snímek fotografa Herberta Slavíka n�jaký názor (více viz kapitola Spole
n� znaky

a odlianosti). N�kteYí ho pokládají za podaYený, v médiích se vaak tento snímek

objevuje spíae v satirick�m smyslu - krom� kritiky od veYejnosti i známých osobností

bylo vytvoYeno nepYebern� mno~ství fotomontá~í parodující prezidentov portr�t.

lnternetoví u~ivatel� ze Zemana vytvoYili Alexandra Hemalu, pape~e, Kmotra,

Charlese Montgomeryho Burnse ze seriálu The Simpsons nebo mu pYimontovali za

záda Miroslava ̀ loufa. Taková �kritika"�5 je podle m�ho názoru vaak nedostojná.

Taková míra vulgarizace a plivání na hlavu státu, která se dnes objevuje na

v masových m�diích ijinde, je dokladem toho, ~e lid� ztratili zábrany i vo
i nejvyaaí

instituci republiky. Proti takov� �kritice" se vaak nelze prakticky nijak bránit - pro �sít�

sítí" je toti~ pYízna
ná její velmi plochá hierarchie daná tím, ~e internet nemá

~ádn�ho konkr�tního vlastníka, ~ádnou jednotnou organizaci, ~ádnou danou a

rozvíjenou strukturu ani ~ádná významná (a úsp�an� prosaditelná) regula
ní

opatYení.�

Tak� podle n�kterých fotografo a odborníko na fotografii je tento portr�t

neobvyklý. N�kteYí ho shledávají povedeným, n�kteYí ho ozna
ují jako ký
. Za

neaeastn� je obecn� pova~ováno pYedevaím gesto sepjatých rukou, podle n�kterých

pYehnaná retua.

�eská m�dia obecn�, at&#39; jde o seriózní 
i bulvární, tiat�ná, audiovizuální aj.,

informují od vzniku oficiálního portr�tu pYedevaím v kontextu jeho odlianosti, kterou

zdorazHují v titulcích 
lánko nebo pYinejmenaím v perexu.

Tyto odlianosti se týkají ji~ zmín�n�ho gesta prezidental", ale tak� �naruaení

stolet� tradice", 
ím~ je myaleno opuat�ní od zvyku výsady �TK na fotografování

hlavy státu�, co~, jak víme z pYedchozích kapitol, není pravdivá informace.

�5 Tato �kritika" nemá nic spole
ného s objektivní, byt&#39; tvrdou kritikou.
�G JIRAK, Jan. Média a spole
nost: stru
ný úvod do studia médií a mediální komunikace. Jan Jirák,
Barbara Kopplová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7. S. 195-196.
1� napY. zde: httpzllwww.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/zeman-zvere&#39;|niI-oficialni-portret-ma-na-
nem-ruce-sepiate-u-brady--1173625
�a napY. zde: httpzllwww.rozhlas.cz/zprayy/politika/_zprava/zeman-se-foti-na-oficialni-portret-poprve-
ho-neporizuje-ctk--1171971
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10 Budoucnost oficiálních portréto

Jak bylo popsáno vpYedchozí kapitole, role m�dií hraje vdneaní dob�

dole~itou roli i voblasti politick�. K první pYímé volb� prezidenta �eské republiky

doalo v lednu 2013. Vít�zem t�chto voleb se stal Miloa Zeman, který se 8. bYezna

2013 stal tYetím prezidentem �eské republiky.

Velkou roli sehrály vtomto pYípad� sociální sít�, které u~ivatelom umo~Hují

vzájemn� komunikovat a sdílet informace prostYednictvím mj. i diskusních fór, kde si

u~ivatel� vym�Hují názory a poznatky na vybraná t�mata.

Sociální sít� sehrály v loHsk�m roce ve smyslu propagace nezanedbatelnou

roli, zejm�na mluvíme-li o politických kampaních a aíYení oficiálního portr�tu

prezidenta. Vaichni kandidáti na prezidenta se n�jakým zposobem na sociálních

sítích prezentovali, n�kdo více, n�kdo m�n�. SamozYejm� tento zposob komunikace

oslovuje pYedevaím mladaí generace. Obecn� se zdá, ~e sociální sít� jsou silným

nástrojem na projevení názoro veYejnosti, proto je v tomto smyslu jejich role zna
ná.

Druhou otázkou je, jakým zposobem ovlivní pojetí oficiálního portr�tu

sou
asná prezidentova fotografie Herberta Slavíka. Zda nastolí nový trend, nebo

budou tyto portr�ty vzhledem k 
ast� kritice veYejností i známých osobností propYíat�

konzervativn�jaí.

NapYíklad autor portr�tu prezidenta Gustáva Husáka z roku 1975, Karel

Mevald, pokládá gesta, jaká jsou na Zemanov� portr�tu, za nevhodná a neestetická.

�Portr�t být estetický musí, nesmí toho 
lov�ka zesm�aHovat. Ty ruce pod bradou, to

je gesto vhodn� pro um�lce, pro v�dce, ale pro státníka je to naprosto nevhodn�."

Zajímavý názor na budoucnost prezidento má Stanislav Zbyn�k�9:

�PYedpokládám, ~e oficiální portr�t se bude stejn� jako spole
nost 
ím dál víc

�bu|varizovat", bude tedy míH a míH oficiální a bude chtít víc a víc odliait, zaujmout za

ka~dou cenu... Ted&#39; mi napadá, ~e by nebylo apatn�, kdyby n�kdo pYiael s nápadem

ud�lat portr�to n�kolik k rozným pYíle~itostem a do rozn�ho prostYedí, tak~e by napY.

�9 Jeden z autoro oficiálního portr�tu Václava Klause z roku 2003.
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v mateYských akolkách visel portr�t prezidenta s klaunským nosem a mal� d�ti by

se nebály, a dokonce byje to bavilo, a m� vlastn� taky... Ale myslím, ~e to spía bude

tak, ~e pYíatí prezident zvolený z lidu bude pravd�podobn� n�jaký známý um�lec,

tYeba zp�vák (Gott, nebo mo~ná Michal David) a tak se do
káme toho, ~e za

�oficiální" portr�t se bude vydávat postava kYep
ící v um�lém kouYi s pianem

zav�aeným okolo krku... a to m� vlastn� bude taky bavit, proto~e tenhle �portr�t"

bude pYesn� vystihovatjakou váhu tahle funkce bude mít."

Jaroslav Hejzlar, autor oficiálního portr�tu Václava Havla z roku 1993, obecn�

pova~uje funkci prezidenta za zbyte
nou a pYe~itou.  je to pouze tradice a

prezident má vícemén� jen reprezentativní funkci s otazníkem, zda je jeat� vobec

reprezentativní. Vposledních desetiletích byl jedinou výjimkou Václav Havel, byl

skute
nou osobností, jakou nebyl nikdo pYed ním a ani nikdo po n�m. Myslím si, ~e

budoucnost uká~e skute
nou hodnotu 
lov�ka."

Herbert Slavík je pova~ován za jak�hosi prokopníka nov�ho zposobu

fotografování oficiálního portr�tu prezidenta. �Myslím, ~e portr�tem Miloae Zemana

byla prolomena taková, a~ pYília upjatá, konzervativnost prezidentských portr�to a ~e

se tYeba v budoucnosti do
káme i portr�to velmi neotYelých. Koneckonco pYíkladem

jde i britská královna se svým nejnov�jaím portr�tem u pYíle~itosti 88.narozenin."12°

12° Herbert Slavík, citace viz rozhovor, PYíloha 
. 5.
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11 Záv�r

Prezident, stejn� tak jako jeho oficiální portrét, je nedílnou sou
ástí

reprezentace naaeho státu. Pro naai státnost má prezidentov portrét tradi
n�

vysokou symbolickou hodnotu, která navazuje na zvyklosti rakousko-uherské

monarchie. Letos to bude devadesát aest let od vzniku republiky a tedy i

prezidentské funkce, do které jako první nastoupil Tomáa Garrigue Masaryk. Od té

doby se na Hrad� vystYídalo celkem jedenáct prezidento a vaichni bez výjimky m�li

svoj oficiální portrét.

Portrétování prezidento je poplatné dob�, ve které fotografie vznikají, a je siln�

ovlivn�no technickým vývojem. A
koliv jde tato technika stále kupYedu, zásady

zobrazování zostávají ve svých principech stejné. N�které snímky jsou pouze

modern�ji pojaté. T�mito principy jsem se zabývala v kapitole o spole
ných znacích

a odlianostech oficiálních portréto prezidento.

Fotografování pYedstavitelo státu je vaak také zajímavé z pohledu kdo je

fotografoval a jak. Práv� to jsem se pokusila ve své práci objasnit.

D�ní v oblasti fotografie týkající se portrétování 
eskoslovenských a 
eských

prezidento se dosud nedo
kalo detailního zpracování. Je zYejmé, ~e hlavním

dovodem je skute
nost, ~e neexistuje prakticky ~ádná dokumentace týkající se

fotografického portrétování prezidento a badatel je tak zcela odkázán na sv�dectví

autoro n�kterých t�chto fotografií a n�kolik málo archivních dokumento Archivu

KanceláYe prezidenta republiky. Práv� z dovodu tohoto nedostatku jsem

upYednostnila vývoj pYed popisem technické stránky, který jsem si povodn� stanovila

jakojeden z cílo.

l pYes tuto zásadní pYeká~ku jsem se pokusila analyzovat prom�ny vzniku

oficiálních portréto 
eskoslovenských a 
eských prezidento vletech 1918-2013 a

poskytnout informace o tom, jak se u nás vytváYí oficiální portréty od doby prvního

prezidenta a k 
emu jsou následn� vyu~ívány v praxi. Hlavním pYínosem této práce

je objev n�kterých dosud neznámých skute
ností, které pomohou korigovat archivní

materiály o autorství n�kterých um�leckých prací a vyvrátit n�které chybné

informace.
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Vúvodu práce jsem vysv�tlila n�která teoretická fakta, dole~ité pojmy a

d�jinn� souvislosti, jejich~ nastín�ní je pro tuto práci nezbytn�.

Po kapitole analyzující proces poYizování oficiální fotografie, a to

chronologicky a tak� podle jmen prezidento, jsem se zam�Yila na vyu~ití t�chto

portr�to.

Oficiální portr�ty se dnes do podv�domí veYejnosti dostávají pYedevaím skrze

masová m�dia, obzvláat� poslední rok, kdy veYejnost v�novala volbám v�taí

pozornost, ne~ tomu bylo doposud, z dovodu prvních pYímých voleb. Tak� díky

digitalizaci se zvýaily mo~nosti rychl� vým�ny ohromn�ho objemu informací. Kapitola

Reflexe v 
eských masových m�diích stru
n� shrnuje roli t�chto m�dií v hodnocení

oficiálního portr�tu.

V záv�ru práce se tak� okrajov� zabývám psychologickou stránkou portr�tu a

stru
nou úvahou o portr�tech budoucích prezidento.

B�hem pYípravy t�to práce jsem se pohybovala v pe
liv� veden�m Archivu

KanceláYe prezidenta republiky a �eské tiskov� kanceláYi, cenn� rady a materiály mi

byly poskytnuty tak� archivem Národního muzea, Archivem Pra~sk�ho hradu a

Národním technickým muzeem. Xadu informací pro tuto práci jsem získala díky

klí
ovým rozhovorom s autory n�kterých oficiálních portr�to. Dále jsem vycházela z

odborn� literatury s politologickým, historickým a technickým zam�Yením.

BakaláYská práce je dopln�na tabulkou pYehledu prezidento a jejich fotografo,

pYilo~eny jsou oficiální portr�ty a dalaí fotografie, kter� mi byly poskytnuty �eskou

tiskovou kanceláYí a Archivem KanceláYe prezidenta republiky, fotografie bankovek a

poatovních známek a pYepisy rozhovoro s n�kterými autory fotografií.

Tvorba t�to bakaláYsk� práci mne nesmírn� obohatila a mnoh�mu nau
ila.

Nejen, ~e mi umo~nila u
init n�kter� podle mne významn� objevy, ale tak� mi

pomohla pYiblí~it n�kter� historick� souvislosti a t�mata fotografování. Tuto

bakaláYskou práci bych tak ráda pou~ila jako teoretický základ pro práci diplomovou.

Existuje toti~ jeat� celá Yada zdrojo, kter� jsem dosud neprobádala, a cítím, ~e

touto prací jsem pouze pootevYela komnatu sohromným mno~stvím historických,

sociologických i technických zajímavostí.
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12 Summary

The president and the ofñcial president&#39;s portrait have always been an integral

part of our country&#39;s image. Following the conventions of the Austro-Hungarian

monarchy, the president&#39;s portrait has traditionally a high symbolic value for our

statehood. This year we have the ninety-sixth anniversary since the foundation of the

republic and the first presidency attained by Tomáa Garrigue Masaryk. Since 1918,

e|even presidents occupied the president&#39;s chair at the Prague Castle, and with no

exception, each of them has his ofñcial portrait.

Portraying of the presidents has been strongly influenced by the given era and

also by the contemporary technical development. lt is also very interesting by whom

and how the presidents were photographed. These topics have not been

systematically described yet, and l tried to cover them in this work.

There is virtually no documentation regarding the photographic portraits of the

Czechoslovak and Czech presidents and researchers are entirely dependent on the

testimony of the authors. Despite this major obstacle, l analysed the development of

the ofñcial portraying in the period of 1918-2013 and outlined how the portraits were

used in practice. The main contribution of this work is the disoovery of some

previously unknown facts. They may help to correction of the archival materials

regarding the authorship of some artworks, and rectification of some related historical

information.

l found the major information sources in the Archive Office of the President of

the Czech Republic and in the Czech News Agency (CTK). Some valuable materials

were provided by the Czech National Museum, by the Archives of the Prague Castle,

and by the National Technical Museum. l gained a lot of key information by

interviewing the authors of the ofñcial portraits. Some facts were sourced from a

professional literature.

This thesis includes a table of the presidents and their photographers with the

ofñcial portraits and other photos provided by the Czech Press Agency and the

Archive Ofñce of the Czech President, pictures of banknotes, stamps, and also

transcripts of interviews with some of the portrait authors.
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