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Abstrakt 

Tato práce popisuje, jak se v průběhu času a v závislosti na technologickém 

vývoji urychlil přenos válečného fotografického záznamu (cesta od reportéra k publiku) 

a dále v této souvislosti charakterizuje proměnu komunikačního modelu, přesněji posun 

od jednosměrné masové komunikace (one-to-many) k modelu nových médií, 

kombinujícím interpersonální (one-to-one) s masovým, dávajícím vzniknout modelu 

novému (many-to- many). (Crosbie, 2006).  

 

 

Abstract 

This thesis attempts to answer how the technological development has 

influenced the speed of photo transmission and in this context to describe the shift from 

original model of communication (one – to – many) to the model of new media (many-

to-many), which combines interpersonal (one to one) and mass communication. 

(Crosbie, 2006). 
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Úvod 

 

Válečné zpravodajství je jedním z nejdůležitějších druhů žurnalistiky. Bez aktivní 

práce reportérů, fotografů a v neposlední řadě i vůle mediálních korporací jejich 

svědectví zprostředkovat, by většina střetů trvala podstatně déle. Války jako Vietnam, 

Irák, Afghánistán jsou typickou ukázkou toho, jak informace ze zámoří ovlivnily 

smýšlení veřejnosti (studentské demonstrace před Bílým domem, zakládání kritických 

blogů anebo účelové hladovky).   

Ve výčtu způsobů mediálního sdělení pak fotografii vnímám jako obzvlášť 

důležitý komunikační prostředek. Protože, jak napsal Roland Barthes, jedině dobře 

vyfocený snímek může mít tzv. punctum – detail, který v divákovi vzbudí zájem a 

vzrušení.
1
 Hlavním cílem válečného fotografa, je tedy zasáhnout základní lidské 

vlastnosti – emoce a empatii. Přičemž platí, že množství oslovených diváků záleží na 

hodnotě sdělení fotografie, na její vizuální atraktivitě, aktuálnosti a především na 

rychlosti jejího přenosu. Čím dříve od pořízení se snímek dostane do cirkulace médií, 

tím větší má pravděpodobnost, oslovit široké spektrum lidí. K tomuto stavu vedl 

poměrně dlouhý technologický i společenský vývoj, který v oblasti válečného 

zpravodajství začíná v druhé polovině 19. století.   

O válečné fotografii byla napsána řada diplomových a bakalářských prací, silných 

historických publikací, článků a polemik. Pojednávají o fotografech - o jejich 

životech, kariéře, úspěchu, fotografickém přístupu…. Analyzují jejich snímky a 

kladou si otázky, jestli to, co vidíme, je pravda anebo manipulace; jestli ta daná 

fotografie není za hranicí etického kodexu;  jestli válečné zpravodajství jako takové 

může být objektivní anebo je to jen naše klamná představa. Nikde jsem ale nenašla 

ucelený soubor, který by odpovídal na mé otázky, jak se ta a tato fotografie k nám 

jako k publiku vůbec dostala? A za jakou dobu?  

Rychlost, čas a způsob komunikace jsou dnes přitom alfou a omegou úspěchu 

novinářské fotografie. V oblasti sportu se snímky dostávají na web v řádech několika 

sekund (cca 30)
2
. Rychlost přenosu fotografie ve válečném zpravodajství tak rychlý 

                                                        
1 BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Vyd. 2., upravené. Praha: 

Agite/Fra, 2005, 123 s. ISBN 978-80-7217-128-6. 
2 AGUILAR, Mario. The Inside Story of How Olympic Photographers Get Such Stunning 

Images. Gizmodo [online]. 2014, February [cit. 2014-04-20]. Dostupné 
z:http://gizmodo.com/the-inside-story-of-how-olympic-photographers-capture-s-1521746623 

http://gizmodo.com/the-inside-story-of-how-olympic-photographers-capture-s-1521746623
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není a pravděpodobně ani nikdy nebude. Nicméně i v této oblasti můžeme pozorovat 

proměnu vzorce pro výpočet rychlosti, totiž že rychlost (v) už nutně nesouvisí se 

vzdáleností mezi oběma destinacemi (s) a časem, za který objekt tuto vzdálenost 

urazí.  

Kdybychom mohli opomenout všechny aspekty, které v průběhu staletí ovlivnily a 

stále ovlivňují rychlost přenosu válečné fotografie, udělali bychom jednoduchý pokus. 

Vyhranili bychom padesáti metrový úsek a na každém konci nakreslili podélnou čáru. 

Na jednu stranu bychom postavili válečného fotografa ze 70. let, např. Patricka 

Chauvella, a vedle něj současného reportéra agentury AP Petra Davida Joska. Přičemž 

každý z nich by měl v ruce svůj výsledný visuální produkt, který pořídil za použití 

těch daných technologií, které byly či jsou v době jejich působení ve válečných 

konfliktech k dispozici. Patrick Chauvell vyvolanou fotografii, Petr David Josek 

snímek v iPhonu. Jejich úkolem by bylo přenést informaci v co nejkratším čase k 

vydavateli, který by stál na druhém konci padesátimetrového úseku. Je jasné, že i 

kdyby měl Chauvell k dispozici ten nejrychlejší dopravní prostředek na světě, jeho 

fotografie by k vydavateli dorazila později, než Joskova MMS. 

 To, co chci touto polopatickou úvahou nastínit, je skutečnost, že v současné době, 

kdy je svět globální vesnicí
3
, ve které se informace šíří bez ohledu na geografické 

hranice států; kdy jednotlivé společnosti jsou ve velké většině uniformované a 

prostřednictvím mainstreamového myšlení mezi s sebou vedou kolektivní monolog
4
; 

kdy zpravodajské informace jsou spotřebním zbožím a kdy fotit může každý bez 

ohledu na jeho profesi, vůbec poprvé v historii platí, že „poslat“ je bez ohledu na 

délku dráhy rychlejší způsob komunikace než „předat.“  

Z hlediska globálního pojetí světa navozuje tato úvaha hned několik zásadních 

otázek – Jaké aspekty vedly k tomu, že se proces tak mnohonásobně zrychlil? Jak to 

ovlivnilo roli a samotný status válečného zpravodaje? A můžeme toto zrychlení vůbec 

generalizovat? Mou odpovědí, kterou se touto prací budu snažit dokázat anebo 

vyvrátit, je, že ke zrychlení přenosu přispěly technologické inovace, které současně s 

mediální krajinou ovlivňovaly i příjemce daných informací, jež na počátku 

jedenadvacátého století začali konzumovat sdělení daleko rychleji a ve větší míře, než 

                                                        
3 Pojem globální vesnice definoval v 60. letech  Marshall Mc Luhan. Srovnej: MCLUHAN, 

Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000, 
415 s. ISBN 80-721-7128-3. 
4 GALIMBERTI, Umberto. Znepokojivý host: nihilismus a mládež. 1. vyd. Ostrava: 

Moravapress, 2013, 144 s. ISBN 978-808-7853-009 
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tomu bylo kdy předtím. Technologický vývoj jednak urychlil komunikaci mezi 

zprostředkovatelem, prostředníkem a vnějším světem, jednak zvýšil produkci 

visuálních informací. Výsledkem je komplexní změna v modelu komunikace a štěpení 

válečných zpravodajů, z nichž každý zprostředkovatel má jinou roli a jinou rychlost 

přenosu. 

Vývoj rychlosti přenosu fotografie se budu snažit zaznamenat kvalitativním 

výzkumem.
5
 Budu ho provádět za použití několika technik (triangulací) sběru dat – 

studiem dokumentů, písemných zdrojů, korespondencí a osobními rozhovory. V 

poslední kapitole pak obecné poznatky doplním o konkrétní příklady práce 

fotoreportérů v terénu.  

Vzorkem pro tuto práci je válečná fotografie, kterou budu zkoumat v různých 

historických etapách moderního válečného zpravodajství. Moderní fotožurnalismus 

vymezuji od Krymské války po současnost. Toto období je v tezích definováno jinak 

z důvodu, že při kompletování této práce se objevily nové konflikty, které sehrály 

významnou roli v proměně rychlosti přenosu, komunikačního modelu a práce 

fotografa v terénu. Války, ve kterých rychlost přenosu sleduji, jsou vybrané 

systematicky tak, aby reprezentovaly dané období, jež podle technologických inovací 

rozděluji do čtyř etap. 

          Struktura práce je rozdělená do tří hlavních částí. První část je historickou 

rešerší a je rozdělená do čtyř etap (jejichž součástí jsou vybrané válečné konflikty). 

První etapa je charakteristická fundamentálním přenosem obrazového materiálu 

(dopravní prostředky). Etapa druhá je období, kdy ke komunikaci slouží 

elektromagnetické technologie (telekomunikační síť, rádio). Třetí etapa je období, kdy 

je přenos oproštěný od pozemních sítí (internet) a poslední etapa, tedy čtvrtá, je 

charakteristická občanskou angažovaností a vzájemnou komunikací mezi fotografem, 

vydavatelem i recipientem (sociální sítě). V druhé části čerpám ze studie Víta 

Crosbieho. S jeho pomocí deklaruji změnu komunikačního modelu, která je stejně 

jako zrychlení celého procesu přímým důsledkem technologických inovací. Popisuji 

jednotlivé modely komunikace a přiřazuji je k jednotlivým informačním prostředkům. 

Ve třetí části využívám osobních rozhovorů, korespondence a sekundárních zdrojů 

pro předložení čtyř konkrétních příkladů přenosu válečné fotografie, z nichž každý 

                                                        
5 Charakteristickým prvkem těchto metod je, že nejsou standardizované, jako je tomu u 

kvantitativních metod. Srovnej: TRAMPOTA, Tomáš. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody 
výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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reprezentuje jednu ze čtyř etap. Tyto příklady demonstruji v kontextu profesionální 

kariéry fotoreportérů – Roger Fenton, Nick Ut, Jeremy Lock a Petr David Josek.  

 

 

 

1. Vývoj komunikačních technologií a způsoby 

přenosu válečné fotografie 

 

Kouř, světelné a vlajkové signály
6
 patří od počátku k fundamentálním způsobům 

visuální komunikace. Tyto primitivní a ryze praktické metody přebrala středověká 

společnost od starověkých civilizací a v době válečných bitev se staly nejrychlejším 

prostředkem komunikace mezi bojištěm a okolním světem. S rozrůstající se 

společností a rozšiřujícími se hranicemi států bylo nutné najít způsob, jak s vnějším 

světem komunikovat komplexněji a na větší vzdálenost.  Kouř i světelné signály 

nahradili jezdci na koni, kteří cestovali dlouhé vzdálenosti, aby doručili zprávu svému 

adresátovi. Později informace přenášely dostavníky, lodě, letadla, telekomunikační 

zařízení a satelity – zkrátka prostředky, které doručily zprávu rychleji a na konkrétní 

místo.  

První fotografie z válečného konfliktu převáželi vojáci dopravními prostředky. 

Od rozvoje parních lodí a následně i železniční sítě v první polovině 19. století bylo 

běžné, že se s civilisty přepravovaly i daguerrotypie.  Válečné zpravodajství v té době 

bylo teprve na počátku svého vývoje, nicméně už tady, v době vlády císařovny 

Viktorie, můžeme sledovat první přenosy snímků, které v sobě nesly svědectví 

z válečného konfliktu. Období, kdy byly fotografové závislí na dopravních 

prostředcích, nazývám ve své práci První etapou přenosu válečné fotografie. 

Období od začátku druhé světové války do konce 90. let je charakteristické 

tím, že fotografové, především členové americké armády, přestávali být závislí na 

rychlosti dopravních prostředků. Od vynálezu Wirephota a Photoradia se fyzické 

                                                        
6Vlajkový signál použila např. britská vojenská flotila v bitvě u Trafalgaru. Heslo „Anglie 

očekává, že každý muž splní svou povinnost“  vyslala vlajková loď viceadmirála Horatia 
Nelsona HMS Victory  proti námořnictvu napoleonské Francie 21. října 1805.  
Srovnej: Admirál Horatio Nelson: Britský hrdina [online]. Brno, 2006 [cit. 2014-04-10]. 
Dostupné z: http://is.muni.cz/th/65019/ff_m/diplomka2.txt. Magisterská práce. Masarykova 
univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav. Vedoucí práce doc. PhDr. Jiří Hanuš. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Horatio_Nelson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horatio_Nelson
http://cs.wikipedia.org/wiki/HMS_Victory
http://is.muni.cz/th/65019/ff_m/diplomka2.txt


17 
 
 

snímky začaly transformovat do tónů barev, které se přenášely kabelovým systémem 

ke svému vydavateli. Tomuto období se věnuji v kapitole Druhá etapa přenosu 

válečné fotografie.  

Nástup digitálních fotoaparátů, počítačů a komplexní satelitní pokrytí 

umožnilo válečným fotografům v Afghánistánu a Iráku snímky posílat nezávisle na 

pozemním komunikačním systému. Armádní reportéři měli vedle dvou fotoaparátů 

při sobě i přenosný satelitní přístroj s anténou, kterým se napojili na družicový 

systém. V kapitole, kterou nazývám Třetí etapou přenosu válečné fotografie, popisuji 

dva druhy válečného zpravodajství (armádní a nezávislé), z nichž každé vzniká za 

jiných okolností a za jiným účelem. 

 V současném kybersvětě, kdy jsou nejen profesionální fotografové schopní 

zprostředkovat vizuální informaci během několika minut a prostřednictvím mnoha 

kanálů, je doba, za kterou se fotografie dostane k publiku, přibližně 300 krát kratší, 

než na konci devatenáctého století. Ať už tištěná či online periodika proto často 

kladou hlavní důraz na aktuálnost a bezprostřednost konkrétního sdělení. Pro období, 

které ve své práci nazývám Čtvrtou etapou přenosu válečné fotografie je 

charakteristický zrod tzv. občanské žurnalistiky, kdy visuální svědectví tvoří nejen 

vyškolení fotoreportéři, ale také civilisté.  

Ještě před tím, než začnu popisovat jednotlivé etapy, vymezím základní 

pojmy, které se v práci objevují opakovaně. Zbytek vysvětluji buď v textu anebo 

v poznámkách pod čarou. 

 

 

Válečný konflikt 

Výběr sledovaných událostí, které jsou součástí jednotlivých etap, se odvíjí od 

charakteristiky samotné války „Ozbrojené střetnutí dvou nebo více států. Zahrnuje 

nasazení pravidelných a nepravidelných sil ve vzájemně souvisejících bitvách a 

taženích k dosažení důležitých státních cílů
7
“; a současně i krizových oblastí, kde sice 

nebyl vyhlášený válečný stav, nicméně jsou v souladu se zkoumaným vzorkem 

(občanské nepokoje, politické krize, přírodní a humanitární katastrofy). 

 

                                                        
7 VEJMELKA, Oto. Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů [online]. Vyškov, 

2005 [cit. 2014-04-19]. Dostupné 
z:http://is.muni.cz/el/1423/podzim2009/BSS101/um/slovnikACR.pdf 

http://is.muni.cz/el/1423/podzim2009/BSS101/um/slovnikACR.pdf
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Nezávislí a armádní fotografové  

Ve třetí etapě přenosu válečné fotografie hovořím o dvou typech zpravodajů – 

nezávislých a armádních. Nezávislými nazývám profesionální fotografy, jejichž 

hlavním cílem je informovat veřejnost o průběhu a následcích války nezainteresovaně 

a objektivně. Nejsou podrobení censuře a jsou v užším kontaktu s civilisty. 

 Armádní fotografové jsou součástí vojenské jednotky a jejich sekundárním 

cílem je vytvářet pozitivní obraz jedné válčící straně. Oproti nezávislým fotografům 

jsou podrobení cenzuře. Na druhou stranu ale mají ve válce větší mobilitu. 

 

Občanská žurnalistika 

K vymezení občanské žurnalistiky použiji definici Marka Glasera, který tvrdí, 

že “hlavní podstatou občanské žurnalistiky je předpoklad, že lidé bez profesionální 

praxe a znalostí mohou za pomoci moderních komunikačních prostředků a Internetu 

tvořit mediální obsah ať už nezávisle na ostatních tvůrcích či v jejich kolaboraci.“
8
 

Hlavní rozdíl mezi občanskou a profesionální žurnalistikou je ten, že novináři jsou 

vázaní kodexy a finančním ohodnocením. 

 

Sociální sítě: 

Sociální sítě jsou komunikační prostředky, které umožňují svým uživatelům 

sdílet mezi s sebou obsah za použití laptopu, iPadu či smartphonu, přes které se lze 

různými způsoby připojit k internetu.  

 

„Smartphone a mobilní aplikace pro přístup na sociální sítě umožnily zcela nový 

přístup k šíření mobilní fotografie, kdy nyní sdílení snímku technicky ani finančně 

limitováno a záleží pouze na samotném uživateli, zda této funkce využije.“
9
 

 

Flickr: Je fotografická sociální platforma, kde mohou jak profesionálové, tak amatéři 

vytvářet alba a sdílet je s ostatními uživateli.   

                                                        
8  GLASER, Mark. Your Guide to Citizen Journalism. Media Shift: Your Guide to the Digital 

Media Revolution [online]. 2006, September [cit. 2014-04-19]. Dostupné 
z: http://www.pbs.org/mediashift/2006/09/your-guide-to-citizen-journalism270 
9 SHUPIKOVA, Alina. Proměna formy a obsahu fotografie s nástupem mobilní fotografie a 

sociálních sítí [online]. Praha, 2013 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: 
file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/BPTX_2011_2_11230_0_322598_0_125730%20(3).pdf. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, obor Žurnalistika. Vedoucí 
práce Filip Láb. 

http://www.pbs.org/mediashift/2006/09/your-guide-to-citizen-journalism270
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Facebook: Je rozsáhlý webový systém, který funguje na principu navázání přátelství 

s dalšími uživateli, čímž dojde k vytvoření rozsáhle sítě recipientů, se kterými je 

následně možné vzájemně sdílet své pocity a audiovizuální data.   

 

Twitter: Je druh informačního kanálu, který v maximálním rozsahu 140 znaků 

umožňuje v pohybu vysílat sdělení do virtuálního časoprostoru a v něm současně 

sledovat vyjádření poskytovaná ostatními uživateli.  

 

Instagram: Je aplikace pro zařízení Apple, Android a Windows Phone 8, která svým 

uživatelům umožňuje přes Wifi a GPRS sdílet fotografie online. Data se přenášejí 

v  atraktivním polaroidovém formátu a za využití barevných filtrů. 

 

 

1.1 První etapa přenosu válečné fotografie  

 

Období prvních přenosů válečných snímků vyhraňuji rokem 1833 (tedy 

samotným vznikem fotografického sdělení) do konce první světové války. Přestože 

v oblasti fotožurnalistiky dochází během tohoto období k dalším vývojovým etapám 

(vynález půltónového tisku, přechod ze skleněných destiček na role filmu, první 

fotografické reportáže, manipulace atd.), způsob, jakým se fotografie doručují, 

zůstává fundamentální – tedy dopravními prostředky.  

Na první válečné fotografy není ze strany vydavatelů periodik téměř žádný 

tlak. Je to dané tím, že fotografie až do 20. století teprve bude hledat svou roli. Spíše 

než visuálním svědectvím je šablonou malířům či osobní vzpomínkou do rodinného 

alba. Mezi další negativní aspekty patří příliš dlouhá doba expozice, základní 

tiskařský lis (snímky se musí překreslovat ve formě xylografií) a pomalý transport. Až 

do první světové války se tak obvykle výsledné fotografie veřejnosti prezentují 

formou velkých výstav (Výstava v Pall Mall, Bradyho studio).  

První etapa přenosu fotografie je ale také období první světové války, tedy 

doby, kdy vydavatelé novin už díky půltónovému tisku mohou reprodukovat visuální 

svědectví. Doba expozice se krátí z minut na několik vteřin a díky letadlům se 

zrychluje i samotný transport fotografického sdělení. Nicméně ani tady, v době první 
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světové války, nemůže rychlost přenosu fotografie konkurovat psanému slovu, které 

se přes telegraf dostává do redakce v řádech několika minut.  

 

 

1.1.1 Krymská válka 

 

Když 8. září roku 1854 vypukl na krymském poloostrově první suchozemský 

konflikt mezi Ruskem a Tureckem, čtenáři tehdy jednoho z nejprodávanějšího deníku 

v Evropě, si jen stěží dokázali představit, jaká je na Krymu situace. Ačkoli The Time 

už v té době obsahoval xylografie, tedy ilustrátorské napodobeniny snímků, čas za 

jaký se předloha (originální fotografie) dostala do nakladatelství, byla v té době 

přibližně 300x delší, než dnes. První váleční fotografové William Howard Russell 

(The Time) a Roger Fenton
10

 byli závislí na fundamentálních transportech, jakými 

byli jezdci na koni, lodě a železnice. Svědčí o tom Fentonovi dopisy adresované 

nakladateli Thomasu Agnewovi.„Nebude lehké je (skleněné destičky) poslat a nebýt 

přitom zraněn. I když na to budu osobně dohlížet, bude to spoustu starostí, pokud 

nebudu mít štěstí a nenarazím na loď plující přímo do Anglie.“  (Fenton, 4. 6. 1855)
11

 

Cesta prvních Fentonových válečných fotografií k britskému vydavateli byla velmi 

zdlouhavá a do jisté míry závislá na rychlosti poštovních doručovatelů a námořních 

lodí.
12

 Plavba mohla trvat i několik dní a nemusela nutně dosáhnout svého cíle. 

„Zrovna jsem dostal psaní od Mr. Smithe, poštmistra v Konstantinopoli, ve kterém 

píše, že bude velmi složité získat moje fotografie zpět od ambasády. Pochybuji, že si je 

už obdržel.“ (Fenton, 1855) 

Z celkem pětadvaceti Fentonových dopisů lze vyčíst, že doba transportu trvala 

přibližně dva až čtyři týdny. Přes oceány daguerrotypie cestovaly lodí, na kontinentu 

po železnici. Některé po cestě zabavila ruská ambasáda, jiné se rozbily na několik 

skleněných kusů. Svědectví Rogera Fentona vidělo publikum v celé své šíři až na 

                                                        
10 Rogerem Fentonem se více zabývám ve čtvrté kapitole: Proměna rychlosti v publikování 

fotografie na příkladech válečné fotografie 
11 Tuto a všechny další citace z cizojazyčné literatury přeložila její autorka. 

Srovnej: Roger Fenton's letters from the Crimea: Letter n. 20. FENTON, Roger. DE 
MONTFORT UNIVERSITY, Harry Ransom Humanities Research Center, The National 
Museum of Photography, Film and Television, the National Media Museum. [online]. [cit. 
2014-04-05]. Dostupné z: http://rogerfenton.dmu.ac.uk/showLetter.php?letterNo=20 
12 KELLER, Ulrich. The ultimate spectacle: a visual history of the Crimean War. Amsterdam 

[u.a.]: Gordon and Breach, 2001. ISBN 90-570-0569-7. 
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první mezinárodní výstavě v Pall Mall v Londýně (20. září, 1855). Vybrané reportáže 

otiskl např. britský deník The Daily News a týdeník Illustrated London News.
13

 

Tiskařský lis v té době neuměl reprodukovat polotóny fotografií, a tak redaktoři 

museli snímky překreslit a otisknout ve formě xylografií. U publika vzbudily velký 

ohlas a tím i snahu médií o větší produkci autentických visuálních informací.   

 

 

1.1.2 Americká občanská válka 

 

Americká občanská válka, ve které jižanské státy usilovaly o odtržení od 

severské Unie, začala v roce 1861 a trvala přibližně čtyři roky.  Konflikt sledovalo 

podstatně více fotografů, než krymskou válku. Mezi nejznámější patří  Mathew 

Brady
14

, Alexander Gardner
15

 a Timothy O’Sullivan. Mathew Brady během války 

vytvořil skupinu fotografů, která cestovala s pojízdnými karavany napříč státy a 

dokumentovala střet obou stran i životy nezúčastněných civilistů. Díky Bradyho 

zpravodajské síti se dodnes dochovalo 7000 fotografií. 
16

    

 Doba, za jakou reportéři zpracovali snímky a poslali je do studia Mathewa 

Bradyho, byla sice podstatně kratší než v případě krymské války (válečné dění bylo 

na území stejného kontinentu), nicméně přeprava byla oproti psaným reportážím, 

které redaktoři posílali telegrafem, stále závislá na rychlosti dopravních prostředků. 

Americké noviny navíc stále neobsahovaly reprodukce fotografií, nýbrž pouze jejich 

                                                        
13 The Daily News otiskly 20. Září 1855 několik fotografií Rogera Fentona – např. snímek 

fotografického vozu a zraněného asistenta. Srovnej: MORRIS, Errol. Which Came First, the 
Chicken or the Egg?. New York Times [online]. 2007 [cit. 2014-04-10]. Dostupné 
z:http://opinionator.blogs.nytimes.com/2007/09/25/which-came-first-the-chicken-or-the-egg-
part-one/?_php=true&_type=blogs&_r=0 
14 Příloha č. 2: Válka u Getysburku/Mathew Brady 
15 GARDNER, Alexander. Gardner's Photographic Sketch Book Of The War [online]. 

Washington: Library of Congress, 2001 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 
https://ia600702.us.archive.org/33/items/GardnersPhotographicSketchBookOfTheWar/Gardn
ersPhotographicSketchBookOfTheWarVolumeI.pdf 
16 Library of Congress. Library of Congress: Civil War [online]. Washington: Library of 

Congress [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:http://www.loc.gov/pictures/collection/civwar/ 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2007/09/25/which-came-first-the-chicken-or-the-egg-part-one/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2007/09/25/which-came-first-the-chicken-or-the-egg-part-one/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://www.loc.gov/pictures/collection/civwar/
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grafické napodobeniny.
17

 Autentické fotografie měli lidé možnost vidět až na výstavě 

v Bradyho studiu v roce 1862.   

Nejrozšířenějšími dopravními prostředky byly v té době koně a povozy, na 

kterých cestovali jak vojáci, tak i civilisté. Nicméně velké vzdálenosti, např. z Atlanty 

do Chattanoogy (Tenessee), šlo během občanské války překonat parními vlaky, které 

výrazně zkrátily čas mezi jednotlivými destinacemi.  

 

1.1.3 První světová válka 

 

Během první světové války fotografové posílali své snímky armádními 

letouny. Díky příručním, lehčím fotoaparátům se navíc zvýšila i jejich produktivita.
18

 

Civilní fotografové mohli zásilky posílat poštou, která zavedla standardizaci známek a 

umožnila doručit fotografie bez závislosti na armádě i na vzdálené kontinenty. V té 

době periodika začala nabírat další čtenáře. Celkem z logického důvodu. Válečný 

konflikt se ať už přímo či okrajově dotýkal hned několika společenských vrstev (lidé 

z prostředí buržoazie i okraje společnosti měli ve válce své děti, manželi anebo 

příbuzné). Fotografie jim alespoň částečně mohly přiblížit prostředí, ve kterém se 

vojáci nacházeli. Pro nižší společenské vrstvy byl navíc obraz od počátku komuniké, 

které zprostředkovávalo důležité informace zábavnou formou.    

 Současně si vlády jednotlivých států začínaly uvědomovat, že fotografie je 

účinný nástroj k šíření mocenských zájmů. „Vůbec poprvé vláda vytvořila systém 

regulací a navlékla korespondenty do vojenských uniforem.“
19

 Redaktoři byli 

během první světové války pod dohledem tzv. CPI (The Committee on Public 

Information nebo také Creel Committee). Jak uvádí Lyn Gorman v knize Media and 

society in the 20
th

 century,
20

 jen americká vláda měla v roce 1915 v Evropě okolo 500 

korespondentů. Jedním z nejznámějších fotografů během první světové války byl 

                                                        
17 Prints and Photographs: Portfolio 2: Pictorial Journalism. Library of Congress: An Ilustrated 

Guide [online]. Library of Congress, 2010 [cit. 2014-04-10]. Dostupné 
z: http://www.loc.gov/rr/print/guide/port-2.html 
18 Marwil, J. (2000). Photography at war. History Today, 50(6), 30-37. Dostupné z 

http://search.proquest.com/docview/202814553?accountid=17203 
19 KOVARIK, Bill. Revolutions in communication: media history from Gutenberg to the digital 

age. New York: Continuum, c2011, x, 367 p. ISBN 14-411-1460-2.  
20 GORMAN, Lyn a David MCLEAN. Media and society in the twentieth century: a historical 

introduction. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003, vi, 284 p. ISBN 06-312-2235-9. 

http://www.loc.gov/rr/print/guide/port-2.html
http://search.proquest.com/docview/202814553?accountid=17203
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Edward Steichen.
21

 Jeho anglickým ekvivalentem byl kapitán Alfred G. Buckham. 

Ačkoli se už v té době tvořilo podhoubí pro vznik Wirephota, reportéři jako Steichen 

a Buckham byli stále závislí na rychlosti dopravních prostředků.   

 

1.2 Druhá etapa přenosu válečné fotografie 

 

Období po první světové válce je náročné jak pro vlády zainteresovaných 

států, které se musí vyrovnat s upadající ekonomikou, tak pro tisíce evropských rodin, 

jež ve válce ztratily své syny, muže, ženy, rodiče anebo blízké přátelé. Novinářské 

prostředí naopak kvete. Ve 20. letech můžeme paralelně s novými technologiemi 

sledovat nástup obrazových časopisů,
22

 filmu a rádia, což souvisí se vznikem 

masových médií a moderní masové kultury jako takové, ve které se začínají vzájemně 

doplňovat dvě základní složky: zábava a informace. Ty také určují výběr nakladatelů 

časopisů a periodik, kteří obsah tvoří z aktualit a společensko-politických událostí. 

Velké pozornosti se dostává občasným nepokojům, válkám, ale i lidským příběhům, 

módě a celebritám. Poměr fotografií se obrací: fotografie už nedoprovází text, jak 

tomu bylo dříve, ale text doprovází fotografie.
23

 Nakladatelé před sebou mají slibnou 

budoucnost, a to i díky technologickým inovacím. V roce 1918 (osmdesát let od 

zavedení telegrafu)
24

 začíná Harry Nyquist, zaměstnanec Americké telefonní a 

telegrafní společnosti (AT&T), hledat způsob, jak na dlouhou vzdálenost přenést přes 

kabel vizuální informaci a zkrátit tak čas, za který se dostane ke svému adresátovi. O 

6 let později Nyquist v New Yorku představuje svůj vynález Notes on 

phototelegraphy, kterým přenáší snímek na velkou vzdálenost přes síť telefonních 

kabelů.
25

 Nyquist zahajuje dvacetiletou éru technologického vzestupu, kdy se 

                                                        
21 Příloha č.3: Spojenci/Edward Steichen 
22 V letech 1935 až 1950 vznikly ve světě desítky obrazových časopisů. Nejčtenějšími 

periodiky byl časopis Life, Look, Picture Post, Fortune a Paris Match. 
23 ANDĚL, Jaroslav.  y lení o fotografii: průvodce modernitou v antologii te tu. 1. vydání. 

Praha: Akademie muzických umění, 2012, volumes, 462 s. ISBN 80-733-1235-2 
24 Morseův telegraf se ve světě začal šířit v polovině 19. století. V roce 1850 měla Amerika 

sítěmi pokrytých 12 000 mílí, Velká Británie 2000 mílí a Německo okolo 1500 (Gorman a 
McLean, 2003) 
25 Technologie data převedla na elektrické signály, které se skrz telefonní kabely přenesly a 

uložily na obdobný rotující buben s negativním filmem.  První snímky o velikosti 5x7 Nyquist 

poslal z Cleevlendu na Manhattan. AT&T. AT&T [online]. NY: AT&T, © 2014 [cit. 2014-04-10]. 

Dostupné z: http://www.corp.att.com/attlabs/reputation/timeline/24fax.html 

http://www.corp.att.com/attlabs/reputation/timeline/24fax.html
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jednotlivé společnosti snaží fotografii přenést za kratší dobu a v lepším rozlišení. Pro 

období druhé a třetí etapy přenosu jsou zásadní dvě technologické inovace -

Wirephoto a Radiophoto.
26

 Díky nim se čas, za který se snímek dostane od 

fotoreportéra ke svým adresátům, zkracuje z týdnů a dnů na několik hodin.   

Reportéři mají větší poptávku a nakladatelé jistotu, že fotografie neztratí na 

aktuálnosti. Obrazové sekvence se stále častěji objevují např. v Daily Mail, Daily 

Express, New York Herald či Lousville Courier Journal. Šéfredaktoři periodik si 

uvědomují, že snímky mají globální dosah a že dávají nahlížet do života lidí, kteří žijí 

na druhé straně polokoule. Vidění života okem začíná hrát zásadní roli v oblasti 

zpravodajství. Toto přirozené a fundamentální svědectví je pro čtenáře najednou 

silnější a více autentické než psaný článek. (Anděl, 2012) 

 Druhá etapa přenosu válečné fotografie je ale také doba batikovaných triček, 

písní Johna Lennona, marihuany a války ve Vietnamu. A je to také období, kdy se 

účinek visuálního zpravodajství (TV a fotografie) pravděpodobně vůbec poprvé 

osvědčuje v takové míře a v tak krátkém časovém horizontu. Dopad, jaký mají 

fotografie na americkou veřejnost, dramaticky ovlivňuje přístup vlády, která do Války 

v Zálivu vypracuje důkladný kontrolní systém a tím fotoreportérům nastaví jasná 

pravidla.  

 

1.2.1. Druhá světová válka 

   

Do druhé světové války vyjelo podstatně více fotografů, než v roce 1915. Byli 

mezi nimi jak reportéři z tiskových agentur a tištěných periodik, tak oficiální armádní 

fotografové. Podle Národního archivu ve Washingtonu se počet dokumentaristů dá 

odhadnout na několik tisíc.
27

 Tím nejznámějším byl Robert Capa,
28

 který pracoval pro 

Corriel´s a Life magazín. Jako parašutista se s americkými spojenci dostal na Sicílii, 

                                                        
26 Oproti staré technologii AT&T dokázal přístroj Wirephoto přes síť telefonních kabelů 

přenést vizuální informaci téměř v jejím původním rozlišení a za podstatně kratší dobu. 
V roce 1946 se Wirephotem rozuměla komplexní fototelegrafická síť. Radiophoto přenášelo 
optický zvuk podobným způsobem anebo pomocí rádiových frekvencí.  Z New Yorku do 
Londýna trval přenos okolo sedmi minut. Stejnou technologii využívala i např. společnost 
Western Union. 
27 Příklady válečných fotografií z druhé světové války lze najít na stránce citovaného zdroje:  
National Archives: Military Records. National Archives [online]. Washington: The U.S. 
National Archives and Records Administration [cit. 2014-04-10]. Dostupné 
z: http://www.archives.gov/research/military/ww2/photos/ 
28 Příloha č. 4: Fotografie Roberta Capy v časopise Life  

http://www.archives.gov/research/military/ww2/photos/
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kde dokumentoval italskou fašistickou kampaň. Sledoval i zaminování anglického 

průlivu La Manche a jako jediný byl u vylodění americké armády u Omaha Beach. 

Margaret Bourge White a Joe Rosenthal jsou jména dalších amerických fotografů, 

kteří v roce 1938 až 1945 působili jako zpravodajové na válečné frontě. Joe Rosenthal 

pracoval pro agenturu AP a jeho nejznámější, jakkoli dnes kontroverzní fotografie, je 

vztyčení americké vlajky na Iowa Jima. Zmínění fotografové posílali snímky 

z vojenských základen přes Wirephoto do agentury AP, která je následně 

distribuovala do tištěných periodik.  Místo týdnů a dnů trval celý proces „jen“ několik 

hodin. I když se samotný přenos, jak již jsem zmínila, počítal v řádech minut, 

přibližně tři hodiny trvalo, než se snímky vyvolaly v temné komoře. 

  

  

1.2.2. Studená válka 

Během Studené války práci fotografů usnadnil vynález, který americká 

armáda nechala vyvinout těsně po skončení druhé světové války. Tým amerických 

vědců (konkrétně William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain) přišel v roce 

1947 s tranzistorem. Do té doby složitá a těžká zařízení bylo najednou možné 

přenášet z místa na místo bez toho, aby vyžadovala složitá kabelová připojení. Během 

Studené války si tuto inovaci mohly pořídit tiskové agentury a některá periodika. 

Jejich reportéři pak byli schopní snímek naskenovat přímo v terénu a pomocí 

rádiových vln a antény přenést na předem určené místo.
29

 Nutnou podmínkou pro 

předání visuálních informací bylo kvalitní pokrytí rádiových frekvencí mezi oběma 

destinacemi (Gorman a McLean, 2003). Kde nebyl dosah, měly agentury přístroje ve 

svých zahraničních pobočkách,
30

 které se od první světové války rozšiřovaly po celém 

světě. V redakci bylo kvalitní zázemí, kde mohli reportéři snímky zpracovat v temné 

komoře a poslat do agentur přes telekomunikační zařízení. Studenou válku 

dokumentovaly od roku 1946 do začátku 90. let stovky, možná tisíce fotografů, 

jejichž snímky dnes leží v národních archivech. Mezi nejznámější patří jihokorejský 

                                                        
29 Příloha č. 5: Přenosné zařízení fotografa (obrázek) 
30 Např. agentura AP měla v 60. letech 11 kanceláří po celém světě. Informace distribuovala 

do 104 zemí pro 3.260 listů. Srovnej: TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 1997, 109 s. ISBN 80-718-4459-4. 
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člen agentury AP Nick Ut,
31

 Red Grandy (Stars and Stripes), Yasushi Nagao (UPI), 

Conrad Schumann (AP), Horst Faaso (AP) ale i Patrick Chauvell (na volné noze). 

Tato generace válečných zpravodajů byla na fundamentálních dopravních 

prostředcích závislá jen tehdy, potřebovala – li se z terénu dostat na vojenskou 

základnu. Samotná rychlost přenosu snímků se odvíjela od technologického zázemí a 

později i satelitního přenosného vybavení. Při válce ve Vietnamu, která je z pohledu 

válečné fotografie jedním z nejzásadnějších a také nejdéle trvajících konfliktů 

v období Studené války, měla většina fotoreportérů kvalitní zázemí v Saigonu, 

v agentuře AP.
32

 Reportéři New York Times, Reuters, AFP, Times, Stars and Stripes 

či Newsweeku fotografie nechávali vyvolat v temné komoře a tamní redaktoři je pak 

přes Radiophoto zasílali editorům do New Yorku anebo Londýna. Doba přenosu 

trvala i s vyvoláním fotografií tři až čtyři hodiny, což zásadně přispělo k větší 

produkci visuálního zpravodajství v tištěných periodikách a současně i poměrně 

rychle změnilo obraz války v očích americké veřejnosti. Proti invazi protestovaly 

během války deseti tisíce lidí, mezi nimi i vlivní hudebníci a umělci, kteří ostře 

kritizovali americkou vládu a vojáky vnímat jako válečné zločince.   

1.3. Třetí etapa přenosu válečné fotografie 

 

Válka v Zálivu, Afghánistánu a Iráku - tři válečné konflikty, které jsou zásadní 

pro zaznamenání další etapy válečného fotožurnalismu. Souvisí s obdobím, kdy končí 

Studená válka, rozpadá se Sovětský svaz a postkomunistické státy se začínají 

postupně transformovat do kapitalistických struktur.  Po teroristickém útoku na 

Světové obchodní centrum v New Yorku se americká vojska znovu mobilizují, aby 

zahájila zhruba osmileté období krvavých střetů na Středním východě.  Americká 

vláda buduje přísný kontrolní systém a najímá desítky vojáků – fotoreportérů, kteří 

mají za úkol vytvořit pozitivní obraz americké invaze. Při Válce v Zálivu, 

Afghánistánu a Iráku, můžeme více než kdykoli předtím pozorovat štěpení žurnalistů 

na dva tábory – na armádní a nezávislé.  

                                                        
31 Práci fotoreportéra Nicka Uda detailně popisuji ve čtvrté kapitole Proměna rychlosti 

v publikování fotografie na příkladech válečné fotografie 
32 CHAUVEL, Patrick. Válečný reportér. 1. vyd. Překlad Erik Lukavský, Anna Lukavská. 

Praha: Garamond, 2009, 297 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-807-4070-570. 
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Třetí etapa přenosu válečné fotografie je ale také doba, kdy střední třída 

nakupuje první počítače, a na trhu se objevují digitální fotoaparáty, které díky 

kvalitnějšímu grafickému rozlišení
33

 začínají konkurovat analogové technice. 

Zpravodajské korporace a dodavatelské firmy si začínají uvědomovat, že cesta, jak se 

udržet na světovém trhu, je přejít na digitální formát. Tyto a další aspekty vedly 

k zásadní změně práce fotoreportérů v terénu, kteří na začátku jedenadvacátého století 

začínají postupně opouštět staré analogové přístroje. 
34

 Mezi další zmíněné aspekty 

patří rozvoj informačních technologií a komplexní satelitní pokrytí.   

Počátek moderní výměny informací začíná v roce 1945, kdy Arthur C. Clarke 

v odborném časopise Wireless World publikuje článek, ve kterém detailně popisuje 

komunikační satelitní systém. Koncem Studené války, kdy hrozí, že by kabelový 

pozemní systém mohly narušit jaderné zbraně, je americké vládě jasné, že využití 

Clarkovy teorie je jediná cesta, jak komunikační infrastrukturu oprostit od kabelů a 

centralizovaného systému. Pro období Třetí etapy válečné fotografie jsou zásadní 

čtyři informačně-technologické pojmy - WWW (World Wild Web), Internet, email 

(@) a FTP (File Transfer Protocol).
35

 Jinými slovy komunikační prostředky, které 

                                                        
33 Aby se visuální informace dala šířit satelitním systémem, museli vědci zdokonalit grafický 

formát tak, aby jím mohli přenést co nejvíce informací. V roce 1987 představil jeden z prvních 
internetových serverů (CompuServe.com) formát gif, tedy Graphic Interchange Format, který 
už sice dokázal přejímat některé odstíny barev, nicméně výsledná fotografie nemohla 
konkurovat klasické analogové technice. Snímky nebyly ostré a chyběly detaily. Na konci 90. 
let se na americkém trhu objevil další formát. Tzv. jpg rozlišení si objednala agentura AP. Do 
začátku nového tisíciletí ho měly stovky společností po celém světě. 
34 MARTINA, Topinková. Jak nové technologie a nástup digitalizace ovlivnily práci 

fotožurnalistů [online]. Univerzita Karlova v Praze, 2011 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: 
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION69072B829660606FF92CBD7D0826F7AD/zzp/detail/
101451/?file=130029146. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, FSV, katedra žurnalistiky. 
Vedoucí práce Alena Lábová 
35 První chytrou síť vyvinul Rob Taylor. Nazval jí Arpa a následně zdokonalil na Arpanet, 

který byl oproti telefonním kabelům decentralizovaný a tudíž méně ohrožený (dnes Internet). 
Od vynálezu tzv. zavináče (@), bylo možné přes síť komunikovat interpersonálně i s několika 
uživateli zároveň, stačilo jen zadat konkrétní adresy. Bylo otázkou času, kdy vědci přijdou na 
způsob, jak skrz síť poslat větší objem dat, uložiště, do kterého by mohli nahrát několik 
desítek megabitů. Visuální a audio dokumenty měly v té době příliš velkou kapacitu na to, aby 
se daly posílat po síti.  Zásadními inovacemi byly v tomto směru systém FTP, který dnes 
fotografové využívají pro rychlý přenos dat, a World Wide Web neboli pavučina, kde jsou 
jednotlivé stránky propojeny pomocí pavučinových vláken (IP adres). Tyto změny vedly ke 
vzniku kyberprostoru neboli nového virtuálního světa, který dává možnost interpersonálně i 
masově komunikovat napříč kontinenty nezávisle na rychlosti dopravních prostředků a 
kabelovém systému. V tomto umělém vzdušném prostoru našla začátkem nového tisíciletí 
místo i fotografie. Podmínkou bylo rozšíření modemu DSL (tedy převodu mezi analogovým a 
digitálním signálem) s rychlostí milióny bitů za sekundu. 
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umožňují uživatelům přenášet data jak interpersonálně, tak hromadně (zadáním 

několika adres).  

Paralelně v pozadí válečné fotožurnalistiky můžeme postupně sledovat nástup 

sociálních sítí a vznik poměrně početné skupiny blogerů.
36

  

 

1.3.1 Válka v Zálivu 

 

Válka v Zálivu je z historického pohledu první vojenskou operací, kde byli ve 

výhodě ti, co těsně před válkou přešli z analogové techniky na digitální technologie. 

Americká vláda měla nad Perským zálivem 21 satelitů, kterými monitorovala irácká 

vojska a zároveň komunikovala se zámořím. Novináři nebyli závislí na rádiových 

frekvencích, což usnadnilo jejich práci v terénu a do jisté míry i zrychlilo rychlost 

přenosu informací.  

Válku v Zálivu nebo také Operaci pouštní bouře sledovalo v letech 1990 až 

1991 okolo 200 fotoreportéru.
37

  Mediální obraz ale ve skutečnosti tvořilo jen 16 z 

nich.  Byli to vesměs lidé vybraní americkou vládou, kteří pod dohledem armádních 

specialistů sledovali jen ty události, které nebyly v rozporu se zájmy Spojených států. 

Po zkušenostech s válkou ve Vietnamu, kdy snímky mrtvých Asiatů, prchajících dětí 

a vypálených vesnic vyvolaly silné protesty u americké veřejnosti, chtěla mít vláda 

kontrolu nad tím, co bude a co nebude plnit hlavní strany novin. 
38

 Ačkoli cenzura 

byla vždy součástí válečného zpravodajství, nikdy dříve nebyla vláda schopná 

kontrolovat reportéry na takové úrovni jako při Válce v Zálivu. "Cenzurou během 

Války v Zálivu, jsme přišli o část naší historie. V konfliktu nebyl jediný nezávislý 

novinář ani fotograf… který by sledoval vojáky v akci.”
39

 Fotografie kontroloval 

speciální útvar sestavený z editorů a korektorů, kteří posuzovali jejich obsah a 

                                                        
36 Během americké okupace vzniklo na Blízkém východě přes 1000 internetových blogů, 100 

z nich psali civilisté přímo z Iráku. Jejich obsah byl jak psaný, tak vizuální. Jedním z 
nejznámějších nezávislých novinářů a největších kritiků George Bushe byl bývalý 
korespondent AP a New York Daily News Cristopher Allbritton s blogem Back to Iraq. Viz: 
Back to Iraq [online]. WordPress, 2003 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: www.back-to-iraq.com 
37 WHITTY, Noel. Soldier Photography of Detainee Abuse in Iraq: Digital Technology, Human 

Rights and the Death of Baha Mousa. 2010, vol. 10, č. 4, s. 689-714. DOI: ISSN 1461-7781. 
Dostupné z: http://hrlr.oxfordjournals.org/content/10/4/689.full#sec-3 
38

 Americká vláda zastavila např. fotografii Kennetha Jarecka viz Příloha č.7: Kenneth 
Jarecke/ If I don´t photograph (obrázek) 
39 CAMPBELL, Kim. Today's war reporting: It's digital, but dangerous. The Christian's 

Science Monitor [online]. 2011 [cit. 2014-04-11]. Dostupné 
z:http://www.csmonitor.com/2001/1204/p2s2-ussc.html 

http://hrlr.oxfordjournals.org/content/10/4/689.full#sec-3
http://www.csmonitor.com/2001/1204/p2s2-ussc.html
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následně je přes satelitní systém posílali ke schválení Pentagonu.  Na jedné straně je 

kontroloval útvar generála Schwarzkopfa v Saudské Arabii, na straně druhé lidé pod 

velením předsedy Sboru náčelníků Colina Powella ve Virgínii.
40

 Většina informací, 

která přicházela ze zámoří, Pentagon pozdržel i na několik dní, dostatečně dlouho na 

to, aby opadl zájem nakladatelů novin a obrazových časopisů. A tak i přesto, že 

fotografové měli možnost posílat snímky během několika minut, na stránky tištěných 

periodik se druhý den fotografie nemusely nutně objevit následující den. 

 

1.3.2 Afghánistán 2001 

 

Operace trvalá svoboda, která byla odpovědí na události z 11. září, je 

důležitým mezníkem v oblasti válečného digitálního zpravodajství.  

Technologické inovace umožnily novinářům informovat o událostech během 

jejich dění, odkudkoli na světě.
41

 Fotografové, kteří sledovali konflikt mezi 

Talibanem a USA, už nebyli závislí na těžkých přenosných systémech, nýbrž na 

satelitních telefonech o váze několika set gramů.  

V roce 2001, když Američané zahájili bombardovací kampaň na jednotky 

Talibanu, přešla přes Pákistánské hranice vlna fotografů s přenosnými satelitními 

telefony. Z Jalalabadu, poblíž hranic, byli schopní během několika hodin 

zprostředkovat celou událost - od destrukce města Kamo Ado až po finální počet 

obětí. Jen pár let zpátky by se světovým agenturám a nakladatelům novin nevyplatilo 

poslat své reportéry do oblasti, kde není komplexní pokrytí. Reportéři by se neměli 

kde připojit a snímky by ztratily na aktuálnosti. Mezi nejznámější fotografy, kteří 

dokumentovali válku v Afghánistánu, patří Adam Ferguson (Reuters), Steve McCurry 

(National Geographic), Bibi Aisha (Time), Tim Hetherington (Vanity Fair), Didier 

Lefèvre (L'Express) anebo Jockel Finck (AP). 

Stejně jako ve Válce v Zálivu měly armády i tady své fotografy, kteří 

vytvářeli pozitivní obraz americkým a britským jednotkám. Když jsem pracovala 

na této práci, podařilo se mi kontaktovat dva zpravodaje britské armádní 

                                                        
40 SLOYAN, Patrick. What Bodies?. The Digital Journalist [online]. 2002 [cit. 2014-04-11]. 

Dostupné z: http://digitaljournalist.org/issue0211/sloyan.html 
41 MATHESON, Donald a Stuart ALLAN. Digital war reporting. Malden, MA: Polity, 2009, v, 

218 p. Digital media and society series. ISBN 978-074-5642-765 

http://digitaljournalist.org/issue0211/sloyan.html
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jednotky, kteří mi detailně popsali proces tzv. dvojí kontroly. 42 Vyfocené snímky 

nejprve kontrolovali kompetentní velitelé a následně ještě Centrum pro ochranu 

personálních zdrojů, který měl za úkol posoudit, zda je možné snímek publikovat 

či nikoli. Pokud usoudili, že ano, reportéři ho mohli předat dál do tiskových 

agentur či nahrát do databáze armádních webů (prostřednictvím FTP, emailem 

či přes Dropbox), kde si ho následně stáhli klienti po celém světě.  

 

 

1.3.3 Irák  

 

Válka v Iráku nebo také Bushova válka byla odpovědí na události z 11. září 

2001. Podle studie z roku 2008, kterou vypracovala britská nezávislá agentura ORB, 

při ní zemřelo přes jeden milión Iráčanů.
43

 Většina fotografií, které zobrazovaly 

krutost války, ale dlouhou dobu zůstávala v archivech. Buď neprošla kontrolou 

Útvaru veřejného mínění, které spadalo pod Ministerstvo obrany USA, anebo je 

nakladatelé novin neotiskli z etických důvodů. Válka v Iráku byla ale také érou 

prvních mobilních momentek na sociálních sítích. Fotografy se stali američtí vojáci, 

kterým se zalíbil rychlý a jednoduchý způsob komunikace s okolním světem. Na 

sociálních sítích snímky reprezentovaly jejich odvahu, nasazení a trofeje v podobě 

zastřelených (či v horším případě umučených) protivníků.  V neposlední řadě, se 

během americké invaze začaly na webových stránkách objevovat nezávislé blogy, 

které byly pro uživatele Internetu jakousi alternativou oficiálního zpravodajství.   

Po vypuknutí konfliktu poslali nakladatelé novin do Iráku na 4000 

korespondentů, z nichž jen 700 dostalo od americké a britské vlády povolení připojit 

se k vojákům do první linie. Tito vyvolení byli vybaveni mobilními telefony, laptopy, 

digitálními fotoaparáty a filtry pro noční vidění. (Matheson a Allan, 2009).  Byla to 

doba, kdy internetovým serverům po celém světě stoupla sledovanost o 30 až 150 

procent. Jen portál BBC sledovalo během americké invaze v roce 2003 okolo 150 

miliónů uživatelů. Snadnější připojení k satelitům a online zpravodajství na jedné 

                                                        
42 Protože se dotázaní ve svých odpovědích nelišili, dávám do přílohy jen jeden z těchto 

rozhovorů. Příloha č. 9: Simon Longworth (rozhovor) 
43 Iraq conflict has killed a million Iraqis: survey. Reuters [online]. 2008, January [cit. 2014-04-

14]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2008/01/30/us-iraq-deaths-survey-
idUSL3048857920080130 

http://www.reuters.com/article/2008/01/30/us-iraq-deaths-survey-idUSL3048857920080130
http://www.reuters.com/article/2008/01/30/us-iraq-deaths-survey-idUSL3048857920080130
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straně přineslo nezávislým fotografům velké výhody (snímky mohli posílat odkudkoli 

a během několika minut), na straně druhé ale i omezený pohyb a manipulaci ze strany 

americké vlády.
44

 „Co je na těch nových technologiích zákeřného, je, že i když jsme 

schopní svědčit o událostech v reálném čase, jsme současně neustálým terčem vojáků, 

velitelů a čelíme tlaku vládních představitelů, kteří nechtějí, abychom viděli, co dělají. 

Tohle je cena za nové technologické inovace, které nám zpravodajům mají pomáhat 

reportovat ve válečných konfliktech“ (Matheson a Allan, str. 162). Do nezávislého 

táboru fotoreportérů patřil např. Marco Di Lauro (AP), Ashley Gilbertson (freelencer) 

anebo Brian Walski (La Times). 

Své fotografy měla v Iráku, jak už jsem zmínila, také americká armáda.  Ti 

byli oproti nezávislým zpravodajům, součástí jednotky a mohli tak vojáky sledovat na 

každém kroku. Nicméně cesta těchto fotografií trvala podstatně delší dobu, než 

snímky nezávislých zpravodajů. Před zasláním do vládní agentury ve Washingtonu, 

která je posílala do cirkulace, museli vojáci nejprve požádat o kontrolu Útvar pro 

veřejné záležitosti.
 45

 Doba celého procesu tak trvala průměrně 1 až 7 dní.  

 

 

1.4 Čtvrtá etapa přenosu válečné fotografie  

 

Čtvrtá etapa přenosu válečné fotografie začíná Arabským jarem a trvá až do 

současnosti. Je to období, kdy milióny uživatelů definitivně přechází z tradičních 

komunikačních prostředků na Intenet a stává se dramaturgy vlastního obsahu. 

V mediální krajině začíná hrát nejdůležitější roli originálnost sdělení, aktuálnost a 

                                                        
44 Typickým příkladem manipulace americké vlády je příběh Jessiky Lynch, bývalé armádní 

úřednice, která utrpěla vážné zranění během bitvy o Násiríju. O celé události informovala 
zpravodaje americká armáda až ex-post v The Coalition Media Center (CMC), které spadalo 
pod pobočku Ministerstva obrany v Kataru. Novináři, fotografové a televizní reportéři zhlédli 
dramatické pětiminutové video natočené za použití přístroje nočního vidění. Podle 
interpretace ministerstva obrany, Jesiku vyhodily do povětří irácké jednotky, když projížděla 
válečným územím. Jesika se následně dostala do tamní nemocnice, kde ji Iráčané údajně 
drželi jako rukojmí a odkud ji následně osvobodily americké jednotky. Na hlavních stranách 
novin v USA, se objevila jedna jediná fotografie, na které vojáci v pozadí s americkou vlajkou 
odnášejí Jesiku do bezpečí. O měsíc později zjistil reportér BBC, že příběh vykonstruovaný 
americkou armádou se výrazně liší od pravdivé události. Jesiku Lynch hospitalizovala irácká 
nemocnice poté, co automobil napadly jednotky ze zálohy. Lynch dostala od iráckých lékařů 
veškerou péči. Zdroj: KAMFNER, John. Saving Private Lynch story 'flawed'. BBC 
News [online]. 2003 [cit. 2014-04-11]. Dostupné 
z:http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/3028585.stm 
45 Podrobný systém cenzury americké vlády popisuje Jeremy Lock v Příloze č. 10: Jeremy 

Lock (rozhovor) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/3028585.stm


32 
 
 

rychlost zpracování. Informace se světem šíří bez ohledu na geografické hranice států, 

národy se začínají uniformovat a individuální jedinci homogenizovat. Nepochybně 

k tomu přispěl poměrně rychlý nástup sociálních sítí, který prostřednictvím 

mainstreamového myšlení vytváří mezi lidmi jakýsi kolektivní monolog
46

.  A 

v neposlední řadě je to i období Instagramu, který vedle toho, že slouží jako vizuálně 

atraktivní obrazový deník, nabízí i nový způsob komunikace pro fotožurnalisty. 

Od války v Jižní Osetii a náboženských třenic v Bombaji začíná hrát v oblasti 

zpravodajství zásadní roli i občanská žurnalistika. Civilní amatérští zpravodajové, 

vysílají prostřednictvím blogů, Twitteru, Facebooku či Youtube do světa aktuální 

informace z občanských demonstrací. Hranice mezi tradičním komunikátorem a 

adresátem se začínají postupně stírat. Komunikátoři mohou být všichni bez ohledu na 

jejich profesi a angažovanost. Informace se sdílí nikoli po skončení události, ale 

během jejího dění. Změna tohoto paradigmatu se poprvé projevila během silného 

zemětřesení v Číně v roce 2008. Při otřesech tehdy zemřelo 70 tisíc lidí. “Zemětřesení 

bylo dokumentováno aktuálně…Lidé ho popisovali prostřednictvím mobilních 

telefonů, fotili ho mobilními telefony, natáčeli ho mobilními telefony…a nahrávali na 

server QQ
47

” (Kovařík, str. 136).   

Nové technologie přispěly ke zcela novému vnímání časoprostoru a zásadním 

způsobem ovlivnily praktickou lidskou existenci. Doba, která uplyne od zachycení 

snímku až po samotné publikování, se počítá na minuty. Vynálezy jako Internet a 

sociální sítě umožňují fotografům publikovat snímky do virtuálního prostoru, kde je 

spolu mohou sdílet uživatelé napříč všemi kontinenty. Ve stejném mediálním 

prostředí přitom může fotograf komunikaci oddělit a přes FTP či emailovou schránku 

zaslat fotografie k publikaci, aniž by je měl možnost zhlédnout kdokoli jiný.  

Při revoluci v Egyptě, Alžírsku, Jemenu, Jordánsku, Bahrajnu, Lybii či Sýrii 

se jen potvrdilo, že blogy a sociální sítě jsou v jedenadvacátém století zásadním 

zdrojem informací pro západní mediální korporace.
48

 Zahraničním zpravodajům 

                                                        
46 GALIMBERTI, Umberto. Znepokojivý host: nihilismus a mládež. 1. vyd. Ostrava: 

Moravapress, 2013, 144 s. ISBN 978-808-7853-009 
47 Původně ICQ je jedna z nejoblíbenějších instant messaging služeb v Asii. Má 856,2 

milionů uživatelů 
48 Podle studie Mapping the Arabic Blogosphere: Politics, Culture, and Dissent bylo během 

protestů v arabském světě na 35 000 aktivních bloggerů. Zdroj: ETLING, Bruce, John KELLY, 
John PALFREY a Robert FARIS. Mapping the Arabic Blogosphere: Politics, Culture, and 
Dissent [online]. Cambridge, 2009 [cit. 2014-04-11]. Dostupné 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BE%C3%ADrsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jemen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bahrajn
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civilisté posloužili jako zdroj objektivních i subjektivních informací, vydavatelům 

novin a televizím pak jako zástupný prvek reportéra on the spot.
49

 Občanská 

žurnalistika byla v době konfliktů na Středním východě
50

 jakýmsi neoficiálním 

zpravodajstvím, které mainstreamové komunikační prostředky šířily dál, mezi své 

publikum. Roli těchto civilních zpravodajů se snažím lépe popsat v jednotlivých 

podkapitolách a tím si i položit otázku, zda civilní fotoreportéry můžeme anebo 

nemůžeme chápat jako další tvůrce zpravodajského vizuálního obsahu. 

 

 

1.4.1 Demonstrace v Egyptě 

 

Egypťané byli v roce 2013 nejaktivnějšími civilními žurnalisty v celém 

arabském světě. V Káhiře je velké procento internetově gramotné populace, která je 

mezi sebou v denní interakci prostřednictvím sociálních sítí, blogů či Skypu. Do této 

kategorie patří mladí lidé a studenti prestižních zahraničních univerzit.  

 

Pět uživatelů Twitteru s největším počtem sledujících: 

 http://twitter.com/elbaradei   2,3 MIL. 

 http://twitter.com/iyassin       13,3 TIS. 

 http://twitter.com/life_quotesx   36,1 TIS 

 http://twitter.com/holmezideas    13,6 TIS 

 http://twitter.com/slim404         66,2 TIS 

 

Od 5. ledna do 5 dubna 2011 se v Egyptě zvýšil počet uživatelů na Facebooku o téměř 

dva miliony (na 6,586,260).
51

 Jen na protestní shromáždění na náměstí Tahrír bylo 25. 

ledna pozváno 1 000 000 lidí, z nichž 85 000 účast potvrdilo. Na sociální platformě 

                                                                                                                                                               
z: http://www.ikhwanweb.com/uploads/lib/HNFNAB99APYNXAK.pdf. Studie. Harward 
University, Berkman Center Research 
49 Americká televize CNN natočila reportáž o mladé studentce, která během povstání v Sýrii 

začala aktivně dokumentovat střety mezi armádou a rebely. Dostupné z 
http://www.youtube.com/watch?v=HEGsxs_iTYk 
50 AOURAGH, Miriyam. Palestine online: transnationalism, the Internet and the construction 

of identity. London: I.B. Tauris, 2011, xix, 272 p. ISBN 978-1-84885-364-5 
51 Civil Movements: The Impact of Facebook and Twitter [online]. Dubai, 2011 [cit. 2014-04-

11]. Dostupné z:http://www.dsg.ae/portals/3/DSG_Arab_Social_Media_Report_No_2.pdf. 
Studie. Dubai School of Government. 

http://twitter.com/elbaradei
http://twitter.com/iyassin
http://twitter.com/life_quotesx
http://twitter.com/holmezideas
http://twitter.com/slim404
http://www.ikhwanweb.com/uploads/lib/HNFNAB99APYNXAK.pdf
http://www.dsg.ae/portals/3/DSG_Arab_Social_Media_Report_No_2.pdf
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byli lidé v neustálé interakci, informovali o aktuálních událostech (vizuálně i 

literárně), formovali skupiny a vybízeli k protestním aktivitám. 

 

„Milí GUCiáni, 

Náš člen Mohamed Hazem (aka CVirus) byl dnes zatčen, když svolával lidi na 

Madinet Nasr, aby šli a podpořili protestující na Tahrir Square. Vše, o co vás 

žádám je, abyste ho podpořili a abyste si uvědomili, že jste tak mohli dopadnout i 

vy. Režim se jen tak nezmění.”
52

  

 

A tak zatímco oficiální komunikační prostředky byly pod neustálým dohledem 

kontrolního systému prezidenta Husního Mubáraka, virtuální svět ovládali 

protirežimní aktivní lidé. Přestože se vláda snažila jejich hlas umlčet (v únoru na 

nějaký čas vypla Internet v celé Káhiře), nedokázala kvůli technologickým inovacím 

zastavit průnik informací do světa. Na sociálních sítích se během protestů objevily 

stovky fotografií, které ať v horším či kvalitním rozlišení autenticky vystihovaly 

atmosféru občanského odporu. 

V oblasti oficiální žurnalistiky byla pro fotoreportéry charakteristická 

konkurenceschopnost a rychlost visuálního zpracování. Občanské nepokoje sledovaly 

stovky fotografů denně, kteří díky notebooku o velikosti 13 palců, dvěma 

fotoaparátům, chytrému telefonu a kvalitnímu zázemí, nebyly v rychlosti přenosu 

fotografie zásadně omezení. Reportéři mohli snímky poslat během několika sekund, 

potažmo minut přímo z náměstí Tahrír. Jak v interpersonálním rozhovoru vysvětluje 

Petr David Josek,
53

 většina agentur na místo vyslala hned několik fotoreportérů, kteří 

střídavě sledovali situaci a hlídali tak zpravodajskou agendu. Samotná doba přenosu 

byla podle Joska v řádech sekund. 

Jedinými aspekty, které mohly přenos fotografií do jisté míry zkomplikovat, 

bylo zranění fotoreportéra při samotných střetech anebo snahy mubarákovců o zničení 

vizuálního záznamu. Český fotograf Jan Šibík v rozhovoru pro Reflex
54

 v roce 2012 

                                                        
52 Hassan Othman Ziko. Facebook [online]. 2013 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/hassan.ziko 
53 Příloha č. 12: Petr David Josek (rozhovor) 
54 SODOMKOVÁ, Magdalena. Fotograf Reflexu Jan Šibík byl v Káhiře napaden skupinou 

mubarakovců. Reflex [online]. 2011 [cit. 2014-04-11]. Dostupné 
z:http://www.reflex.cz/clanek/dokument/40394/fotograf-reflexu-jan-sibik-byl-v-kahire-napaden-
skupinou-mubarakovcu.html 

http://www.reflex.cz/clanek/dokument/40394/fotograf-reflexu-jan-sibik-byl-v-kahire-napaden-skupinou-mubarakovcu.html
http://www.reflex.cz/clanek/dokument/40394/fotograf-reflexu-jan-sibik-byl-v-kahire-napaden-skupinou-mubarakovcu.html
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popsal, jak v době demonstrací čelil tlaku prorežimních aktivistů, kteří chtěli zamezit 

úniku informací za hranice Arabského světa.
55

 

Kdo vás napadl, co to bylo za lidi? 

Jsou to mubárakovci. Státní televize protesty zamlčovala, říkala, že tu jsou tisíce lidí, 

přitom to byly statisíce. Egyptské úřady vypnuly Internet, jenže novinářům se stejně 

přes satelity podařilo poslat zprávy do světa. A mubárakovci si to vyložili tak, že 

pomáháme demonstrantům, kteří byli vesměs pokojní; atmosféra trochu jak u nás za 

revoluce. Viděl jsem hned několik zraněných novinářů, kteří to schytali 

(Reflex, 3. 2. 2011) 

  

1.4.2 Sýrie 

 

Ačkoli pozornost světových deníků se v současné době ze Sýrie přesunula na 

Krym, tříleté povstání rebelů je z pohledu občanské žurnalistiky nejsledovanější 

válečnou událostí jedenadvacátého století. Jako prostředník ke komunikaci mezi 

světem, rebely a podporovateli Asádova režimu začal sloužit server Youtube. Od roku 

2011 přibývají na kanálu desítky videí týdně, které zachycují střety mezi 

protirežimními vojáky, etnickými skupinami a armádou. Na videích strany ukazují 

svou propagandu, zkreslené informace, které zahraniční novináři nedokážou 

jednoduše rozklíčovat.   

 Válka v Sýrii jen potvrdila skutečnost, které si mediální korporace začínaly 

uvědomovat už během války v Iráku a Afghánistánu. Tedy, že jediný možný způsob, 

jak veřejnosti „objektivně“ zprostředkovat aktuální dění, je nechat mluvit všechny 

zainteresované strany anebo se zaměřit na příběhy civilistů. Občanská žurnalistika se 

tak vedle propagandy jednotlivých stran zdá být zásadním neoficiálním zdrojem 

válečných zpravodajů. 

Válka se prostřednictvím sociálních a multimediálních sítí poměrně rychle 

přenesla do virtuálního světa. Na serveru Yotube najdeme hned několik interpretací 

válečných střetů, které si odporují jak v popisu události, tak i v počtu obětí. V talk 

                                                        
55 Příloha číslo. 8: Jan Šibík/ Tahrír (obrázek) 
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show s Rafidequem Lutfem
56

 se prorežimní televize např. snaží divákům dokázat, že 

za Free Syrian Army
57

 stojí extremisté, kteří uplácejí zahraniční novináře, aby vysílali 

do světa nepravdivé informace. 

Stejně jako kamery, i fotoaparáty začali brát do rukou civilisté, svědci 

jednotlivých konfliktů, kteří měli pocit, že jsou důležitým zdrojem informací pro 

zahraniční média. Tito lidé jsou ve většině novinářsky aktivní a zároveň nápomocnou 

rukou pro zahraniční korespondenty (domlouvají rozhovory, překládají atd.). Někteří 

z nich jsou členy syrské agentury Aleppo Media Center,
58

 která má za cíl přinášet 

v angličtině objektivní zpravodajství nezávisle na zúčastněných stranách. Podle 

jednoho z členů agentury Mohammada Al-Khatieba, reportéři nedostávají za svoje 

příspěvky žádné finanční ohodnocení.
59

Jejich fotografie jsou díky sociálním sítím na 

internetu k dostání v řádech sekund. Svou kvalitou však nemohou konkurovat 

vizuálnímu svědectví vyškoleného fotoreportéra. 

Zatímco demonstrace v Egyptě sledovaly stovky nezávislých světových fotografů, 

během války v Sýrii se jejich počet zúžil spíše na externí a agenturní zpravodaje. 

Místa střetů jako Homes, Damašek a Allepo začala být pro většinu novinářů velmi 

riskantní a těžce dostupná. Podle údajů newyorského Výboru na ochranu novinářů 

(CPJ) zahynulo během roku 2012 v Sýrii 39 novinářů.
 60

 V roce 2013 se navíc zvýšil 

počet unesených, které ať už krátkodobě či na několik měsíců, rebelové drželi jako 

rukojmí. Vydavatelé deníků a magazínů proto velmi zvažovali, zda se do konfliktu 

vyplatí vyslat své fotoreportéry. Část je vyslala na nezbytný počet dní, část fotky 

přebírala od agentur jako je Reuters a AP.  

 

                                                        
56Syrian War in foreign media: The Mysteries of Baba Amr. Youtube [online]. 2013 [cit. 2014-

04-16]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=tsWB3w3pbpQ 
57 Free Syrian Army je opoziční extremistická frakce národní armády, která vznikla začátkem 

občanské války v roce 2011 
58Aleppo Media Centre. Facebook [online]. 2013 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/AMCenglish/info 
59 ALABASTER, Olivia. Who are the ‘media activists’ covering the war?. The Daily Star 

Libanon [online]. 2014, March [cit. 2014-04-12]. Dostupné 
z:http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Mar-29/251631-who-are-the-media-
activists-covering-the-war.ashx#ixzz2yfvtkWl4 (The Daily Star :: Lebanon News :: 
http://www.dailystar.com.lb 
60 BEISER, Elana. Special reports: Syria, Iraq, Egypt most deadly nations for 

journalists. CPJ: Defending Journalists Worldwide [online]. New York, 2013 [cit. 2014-04-12]. 
Dostupné z: http://www.cpj.org/reports/2013/12/syria-iraq-egypt-most-deadly-nations-for-
journalis.php 

http://www.youtube.com/watch?v=tsWB3w3pbpQ
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Mar-29/251631-who-are-the-media-activists-covering-the-war.ashx#ixzz2yfvtkWl4  (The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Mar-29/251631-who-are-the-media-activists-covering-the-war.ashx#ixzz2yfvtkWl4  (The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Mar-29/251631-who-are-the-media-activists-covering-the-war.ashx#ixzz2yfvtkWl4  (The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb
http://www.cpj.org/reports/2013/12/syria-iraq-egypt-most-deadly-nations-for-journalis.php
http://www.cpj.org/reports/2013/12/syria-iraq-egypt-most-deadly-nations-for-journalis.php
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1.4.4 Ukrajina  

Během demonstrací na Ukrajině, které začaly 24. listopadu 2013, se hlavní 

tažnou silou stal novinář muslimského původu Mastafa Nayem z Ukrajinské Pravdy. 

Společně s dalšími lidmi zmobilizoval tisíce lidí, které nesouhlasily s tvrzením dnes 

již bývalého prezidenta Viktora Janukovyče, že pro Ukrajinu není výhodné podepsat 

evropskou asociační dohodu a stát se tak členem Unie. Přetrvávající konflikt mezi 

vládou a nespojenou občanskou silou se stal hlavní agendou deníků, televizí a rádií 

z postkomunistických zemí. Zpravodajství se rozdělilo na dvě větve. Na jedné straně 

byla ukrajinská a ruská propaganda
61

, na straně druhé začala hrát významnou roli 

občanská žurnalistika. Nejaktivnější Facebookovou skupinou, ve které se angažují jak 

nezávislí novináři, tak aktivní občané, je Euromaidanpr.
62

 Skupina dobrovolníků 

vznikla 1. 12. 2013, tedy týden od prvního velkého protestu na Euromaidanu. Na 

stránce lidé sdílí fotografie, které nafotili mobilními telefony, překládají články do 

angličtiny atp. Po střetech s ukrajinskou armádou navíc instalovali na Maidan kameru, 

která sleduje dění na náměstí čtyřiadvacet hodin denně.
63

 Další nezávislé zdroje jsou 

např. espreso.tv a unian.net.        

 Od začátku protestů se na Maidanu vystřídaly stovky fotografů z agentur, 

novin a magazínů. Na Ukrajině měli reportéři poměrně velké pole působnosti (co se 

týká samotné dokumentace událostí). Deníky z celého světa přebíraly jejich vizuální 

svědectví, přičemž celý proces trval jen několik hodin. Přenos jednoho snímku 

z Maidanu (případně hotelů, kde byli reportéři ubytovaní) trval pár minut. Vše, co 

fotografové potřebovali, byl výkonný notebook, USB připojení k Internetu anebo 

mobilní telefon.         

 Sledování dění na Krymu je pro zpravodaje o něco složitější, než v Kyjevě. 

Ruská vláda drží tamní zpravodajství pevně v rukou. Dohlíží na obsah novin, vypíná 

                                                        
61 SNYDER, Tymothy. Ukraine: The Haze of Propaganda: NYR blog. The New York Review 

of Books [online]. 2014, March [cit. 2014-04-12]. Dostupné 
z:http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/mar/01/ukraine-haze-propaganda/ 
62 Facebook: Euromaidanpr [online]. 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/euromaidanpr/info 
63 UkrStrem.TV. UkrStrem.TV [online]. © 2013 - 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné 

z: http://ukrstream.tv/ 

http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/mar/01/ukraine-haze-propaganda/
http://ukrstream.tv/
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ukrajinské televizní kanály
64

 a pokouší se umlčet nezávislé protiruské novináře. 

Protirežimním televizím a fotografům zabavuje kamery a fotoaparáty.
65

    

 

2. Od jednosměrné komunikace k modelu nových 

médií 

 

Komunikace je jedním ze základních rysů, které identifikují jednotlivé 

společnosti. Většina druhů ať už interpersonální, masová či hromadná komunikace se 

utvářela od prvopočátku lidské existence. V posledních několika letech čelí 

vydavatelé novin silnému tlaku na změnu komunikačního modelu. Hmotné tištěné 

periodikum musí přetransformovat a překódovat tak, aby vyhovovalo potřebám a 

zvykům internetových uživatelů. V této kapitole se budu zabývat teorií Vina 

Crosbieho, konkrétně jeho eseji What is New ‘Media‘?
66

 a pokusím se tak 

charakterizovat proměnu komunikačního modelu, přesněji posun od jednosměrné 

masové komunikace (one-to-many) k modelu nových médií, kombinujícím 

interpersonální (one-to-one) s masovým, dávajícím vzniknout modelu novému (many-

to many). 

 

2.1. Crosbieho charakteristika “médií” 

 

“Noviny nejsou médiem, stejně jako medium nejsou noviny. Magazíny nejsou media a 

ani media nejsou magazíny. Televize ani rádio nejsou médii, stejně jako medium není 

ani televise ani rádio. Webová stránka není médiem a médium není 

Internet.”(Crosbie, 2006) 

 

                                                        
64 Media freedom under siege in Crimea, Ukraine, says OSCE representative. OSCE [online]. 

2014, March [cit. 2014-04-12]. Dostupné z:http://www.osce.org/fom/116240 
65 HARE, Kristen. Freelance journalist held at gunpoint in Crimea. Poynter [online]. 2014, 

March [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: http://www.poynter.org/latest-
news/mediawire/242551/freelance-journalist-held-at-gunpoint-in-crimea/ 
66 CROSBIE, Vin. Rebuilding media: What is 'New Media'?. Corante [online]. 2006 [cit. 2014-

04-11]. Dostupné z 
http://rebuildingmedia.corante.com/archives/2006/04/27/what_is_new_media.php 

http://www.osce.org/fom/116240
http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/242551/freelance-journalist-held-at-gunpoint-in-crimea/
http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/242551/freelance-journalist-held-at-gunpoint-in-crimea/
http://rebuildingmedia.corante.com/archives/2006/04/27/what_is_new_media.php
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V době, kdy Crosbie napsal článek What is New ‚Media‘, vládla na mediálním 

trhu velká nejistota. Čtenost tištěných periodik klesla o desítky procent a nakladatelé 

často marně hledali způsob, jak stejný počet čtenářů oslovit na webových stránkách. 

Podle Crosbieho většina vydavatelů chybovala v tom, že za celou dobu nedokázala 

přesně identifikovat samotný pojem médium. Médium, jak Crosbie píše, není 

zprostředkovatel informací, nýbrž prostor, v jakém se informace šíří. Tato média 

rozděluje do čtyř skupin: 

 

 

1. Země 

Je jednou z fundamentálních spojnic mezi dvěma destinacemi. Lidé po ní 

cestují od svého prvopočátku. Prostředkem pak  Crosbie nazývá povozy, 

kočáry, dostavníky, vlaky, automobily, nákladní vozy. 

 

2. Voda 

Je stejně jako země fundamentálním dopravním mediem. Přes vodu se lidé 

nejprve brodili, záhy se naučili plavat a následně si dokázali postavit vor, aby 

na druhý břeh vstoupili suchou nohou. Dopravní prostředky vnímá Crosbie 

jako prostředníka, pomůcku k překonání media (vory, kánoe, plachetnice, 

lodě, ponorky atd.) 

 

3. Nebe 

Oproti předchozím médiím, nelze nebe překonat bez příslušných technologií. 

Lidé, říká Crosbie, byli vždy schopní chodit a plavat, nikoli však létat.  K 

tomu, aby mohli cestovat vzduchem, potřebovali dopravní prostředky (létající 

balóny, letadla, stíhačky atd.) 

 

První dvě média mají základní charakteristickou vlastnost, říká Crosbie. 

Dopravní prostředky, které lidé vyvinuli v průběhu let, není možné aplikovat na jiné 

médium, než jemu vlastní. Stejně jako na lodích nelze cestovat po souši,  

v automobilech, vlacích a kočárech není možné překonat širé oceány. Avšak dopravní 

prostředky třetího média, nebe, jsou z tohoto pohledu universální. Lépe řečeno, boří 
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doposud neprostupné hranice mezi tradičními médii. Letadlem lze vzlétnou do výšin, 

překonat souš i oceány bez přestupu na jiný dopravní prostředek.  

 Struktura výše popsaná je analogií pro modely informační komunikace. 

Tradiční dopravní média přirovnává Crosbie k modelům one-to-one a one-to-many. 

Nebe je pak, jak říká, analogií k mediální struktuře many-to-many.  

 

 

2.2 Komunikace One – to – one 

 

Neboli interpersonální komunikace je základní a nejrozšířenější informační 

model. Chápe se jím struktura, kde je jen jediný komunikátor a jediný adresát. 

Zahrnuje interaktivní hovor mezi dvěma osobami, který se díky technologiím může 

uskutečnit na velkou vzdálenost (rozhovor, dopis, telegram, telefon či emailová 

korespondence).  

             

            Vlastnosti: 

- Oba účastníci komunikace mají vzájemnou kontrolu nad obsahem informace 

- Obsah může mít různé podoby, podle povahy a očekávání recipienta 

 

 

2.3 Komunikace One – to – many 
 

 

Masová komunikace je model, kdy jeden komunikátor vysílá informace více 

adresátům. Má základy v orální kultuře, kdy náčelníci, mniši, císaři či králové 

promlouvali k lidu na veřejných shromážděních. Technologie jen urychlili čas a 

rozšířili hranice informační komunikace (letáky, knihy, bilbordy, noviny, TV, rádio a 

internetové vysílání). 

           

          

  Vlastnosti: 

- Adresáti obdrží stejný obsah  
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- Komunikátor, který informace vysílá, má (a nikdo jiný) absolutní kontrolu nad 

tímto obsahem 

 

 

2.3 Komunikace Many – to – many  

 

Je uměle vytvořený model, který se rozšířil na začátku jedenadvacátého století. Je 

nutně spjatý s novými technologiemi (IP, ARPANET, HTTP atd.) a boří hranice mezi 

výše popsanými tradičními modely. Many – to – many je způsob komunikace, kdy 

spolu navzájem navazují kontakt jak adresáti a odesílatelé, tak odesílatelé s odesílateli 

a v neposlední řadě také adresáti s adresáty (internet, webové stránky, blogy, sociální 

sítě). 

Vlastnosti: 

- jednosměrná komunikace může být ve stejném čase rozšířená mezi více 

uživateli 

- Každý z recipientů má stejnou kontrolu nad obsahem informace 

 

Podle výše popsané struktury, je internet časoprostorem, který oproti tradičním 

médiím nabízí uživatelům a komunikátorům využívat všechny popsané modely 

(email, chatt, Facebook, webové stránky). Na druhou stranu je stejně jako nebe nutně 

závislý na nových technologiích. Webová stránka může být dopravním prostředkem 

pro zobrazení obsahu masového média, tištěné noviny ale nemohou být prostředkem 

pro zobrazení celého obsahu webových stránek.  

 S touto proměnou komunikačního modelu se změnil i přístup a priority 

čtenářů potažmo uživatelů. Uživatelé mají možnost vytvořit si svůj vlastní balíček 

informací, který vyhovuje jejich potřebám. Proto více než jedna miliarda lidí přešla z 

tradičních médií na internet. Ne, aby měli možnost číst či vidět informace online, 

nýbrž aby si je mohli vybírat a zpětně na ně reagovat (Crosbie, 2004). 

Výše popsané modely významně ovlivnily šíření visuální informace. Praktiky 

od doby, kdy na trhu začaly být dostupné fotoaparáty, byli lidé v roli fotoreportéra a 

visuálně zaznamenávali jednotlivé události. Fotografie byly visuální vzpomínky, které 

se stejně jako v rozhovoru, daly přiblížit jednomu anebo více adresátům. S vývojem 

informačních technologií  se visuální sdělení mohlo šířit i mezi širší publikum 
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(výstavami anebo masovými prostředky). Způsob, jakým komunikátoři i adresáti šíří 

fotografie na webových stránkách a sociálních sítích, pak můžeme označit jako model 

many-to-many. Až do konce dvacátého století mohli fotografové komunikovat pouze 

modelem one – to - one (fotografie jako poštovní zásilka) anebo modelem one – to – 

many (fotografické výstavy, noviny, časopisy). S nástupem nových technologií jsou 

dnes schopní zprostředkovat informaci jak široké veřejnosti, tak současně jednomu 

jedinému adresátovi.   

 

 

3. Proměna rychlosti v publikování fotografie na 

příkladech válečné fotografie 

 

Tato kapitola dokazuje výše popsané na konkrétních snímcích fotoreportérů, 

reprezentujících každé období. Pro první etapu válečné fotografie jsem vybrala 

Rogera Fentona, pro etapu druhou Nicka Uta, který dokumentoval Vietnamskou 

válku, pro třetí etapu Jeremyho Locka, dlouholetého armádního fotografa USA, a 

čtvrtou etapu reprezentuje fotoreportér agentury AP, Petr David Josek. 

 

 

3.1 Roger Fenton 

 

Roger Fenton byl prvním válečným fotoreportérem v historii. Za podpory 

vydavatelství Thomas Agnew & Sons a britské vlády v roce 1855 dokumentoval na 

Krymu válečný konflikt mezi Tureckem a Ruskem. Roger Fenton pobyl na 

poloostrově necelé tři měsíce a pořídil na 360 velkoformátových negativů. Součástí 

jeho vybavení byl pojízdný vůz, ve kterém Fenton vyvolával fotografie. Se svým 

vydavatelem Thomasem Agnewem komunikoval prostřednictvím dopisů, které 

posílal stejně jako snímky poštovními doručovateli a následně armádní lodí, která 

plula z Krymu do Londýna. Doba, za kterou se snímky dostaly Agnewovi do rukou 

byla v rozmezí dvou až čtyř týdnů. K veřejnosti se snímky dostaly až o několik 

měsíců později, když v září roku 1955 uspořádalo vydavatelství Thomas Agnew & 

Sons rozsáhlou fotografickou výstavu po Anglii. Výše zmíněné prezentuji na 
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fotografii The Artist‘s van, která dnes patří mezi jedny z nejznámějších snímků 

v historii.
67

 

  Snímek své pojízdné dodávky, na které sedí asistent Marcus Sparling, pořídil 

Fenotn po cestě do The shadow valley of death, (jak později nazval svůj další známý 

snímek). Doba vzniku se nedá přesně určit, je ale jasné, že to bylo někdy mezi 

březnem a červnem roku 1855. Snímek Fenton posílal Thomasu Agnewovi přímo z 

krymského přístavu a pravděpodobně přímým armádním spojem do Velké Británie. 

Doba, za kterou loď připlula do přístavu a za kterou se dostala do ruky Agnewovi, 

mohla být v rozmezí 2-4 týdnů. Nicméně veřejnost snímek poprvé spatřila až 

s dalšími 359 snímky na výstavě v Pall Mall v září stejného roku. Následně výstava 

putovala do Manchestru, Leedsu Gloucesteru, Exeteru, Liverpooli, Yeovilu a 

Birminghamu.
68

 Dvacátého září navíc snímek otiskl vydavatel novin The Daily News.  

 

 

3.2 Nick Ut 

 

Nick Ut je vietnamský fotoreportér, který je od svých 16 let (1966) členem 

agentury AP. Pracoval pro pobočku v Tokiu, Jižní Koreji a Hanoi. V současné době 

žije v Los Angeles. Mezi jeho nejznámější snímky patří nahá dívka Kim Phuc, 

prchající před napalmovým útokem, a snímek plačící Paris Hiltnové v policejním 

autě. Se snímkem nahé Kim Phuc získal první místo na World Press Photu a následně 

i Pulitzerovu cenu.  

V době, kdy Ut fotografoval Vietnamskou válku, měli reportéři zázemí 

v Saigonu, odkud mohli snímky posílat přes Radiophoto do Tokia a následně do 

západních zemí. Způsob přenosu a čas za jaký se fotografie dostala k veřejnosti, 

popíšu na již zmíněné fotografii Kim Phuc. 

Fotografie prchajících dětí, mezi nimiž byla i nahá Kim Phuc, zaznamenal 

Nick Ut 8. června roku 1972.
69

 Poté, co dívku vyfotografoval, odvezl ji do 

nemocnice. Dvě hodiny nato už byl v redakci v Saigonu, kde společně se svým 

                                                        
67 Příloha č.1: The Artist‘s van (obrázek) 
68 Photographic Exhibitions in Britain 1939 - 1965: Records from Victorian Exhibition 

Catalogues. De Montfort University: Leicester [online]. 2009 [cit. 2014-04-15]. Dostupné 
z: http://peib.dmu.ac.uk/exhibitionDetail.php?exbtnid=1024&exhibitionTitle=1855-
6%2C+Tour%2C+Crimean+Photographs 
69 Příloha č. 6: Napalm Girl 

http://peib.dmu.ac.uk/exhibitionDetail.php?exbtnid=1024&exhibitionTitle=1855-6%2C+Tour%2C+Crimean+Photographs
http://peib.dmu.ac.uk/exhibitionDetail.php?exbtnid=1024&exhibitionTitle=1855-6%2C+Tour%2C+Crimean+Photographs
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kolegou Ishizaki Jacksonem vyvolal celkem osm rolí filmu. Snímky následně 

zredukoval a připravil pro oskenování Radiophotem zvaným Muirhead K220. Snímek 

Kim Phuck přenesl během 14 minut (manuálním vytočením linky a využitím AM/FM 

konvertoru) do redakce AP v Tokiu
70

. Z Japonské pobočky se rádiovými frekvencemi 

dostala do redakce v New Yorku a Londýně, odkud se rozšířila do významných 

světových periodik. Čtenáři např. britského Time ho viděli následující den, 9. června 

1972.
71

  

 

3.3 Jeremy Lock 

 

Jeremy Lock byl a stále je jedním z nejslavnějších armádních fotoreportérů na 

světě. Jako člen Letectva USA začal pracovat před čtyřiadvaceti lety, v roce 2013 

odešel do důchodu. Během své kariéry získal sedmkrát ocenění Válečného fotografa 

roku (2002, '05, '06, '08, '10, '11, ’12) a Bronzovou hvězdu za službu své vlasti. 

Dvakrát byl povolán do Afriky, dvakrát do Iráku a Afghánistánu, dokumentoval 

katastrofické události na Haiti, v Japonsku a zaznamenával každodenní život lidí např. 

v Indii či Mongolsku. Jeho fotografie šířilo Operační středisko pro válečné fotografie 

(DIMOC),
72

 které spadá pod vládu. Snímky se dostaly na stránky magazínů The 

National Geographic, Time Magazine a novin jako je The New York Times či The 

LA Times. 

 Čas, za který se fotografie může dostat k veřejnosti, se podle Locka od začátku 

jeho kariéry rapidně zrychlil. V devadesátých letech měl k dispozici jen filmy, které 

často vyvolával až po návratu do USA. Od doby pořízení snímku po jeho publikaci 

uplynulo i několik dní.  Od nového tisíciletí ho může díky satelitnímu telefonu a FTP 

poslat během několika minut. Zároveň ale dodává, že jeho následná cirkulace závisí 

na rychlosti kontroly Výboru pro veřejné záležitosti, které spadá pod Ministerstvo 

                                                        
70 SCHUPPLI, Susan. War Dialing: Image Transmission from Saigon. [online]. 2012, s. 23 

[cit. 2014-04-11]. Dostupné z: http://www.forensic-architecture.org/wp-
content/uploads/2012/02/War-Dialling.pdf 
71 Fotografie měla velikosti 5x7 palců a nesla popisek: ”Nečekaný napalmový útok: 

Jihovietnamské děti a vojáci prchají po silnici z Trangbangu těsně poté, co na ni Skyraider 
shodil bombu. Dívka uprostřed ze sebe strhala hořící oblečení.“ (Schuppli, 2012)  
72 V originále: Defence Imagery Managment Operations Center 

http://www.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2012/02/War-Dialling.pdf
http://www.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2012/02/War-Dialling.pdf
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obrany. Jak sám říká, čas je největší slabinou armádních fotoreportérů, jelikož celý 

proces kontroly může trvat i několik dní.
73

 

Výbor musí dostat fotografie do 12 hodin od jejich pořízení, v ojedinělých 

případech do 12 hodin od návratu z válečné mise. Čas, za jaký je schválí, záleží na 

aktuálnosti snímku a na jeho charakteru. Fotky z misí, kde Jeremy Lock trávil i 

několik let (Afghánistán, Irák), se nemusely do databáze nutně dostat druhý den. 

Události, které byly časově omezené (např. Haiti) byly naopak kontrolovány 

přednostně, aby je periodika měla co nejdříve k dispozici. Doba, za kterou se Lockovi 

fotografie dostávaly na internetové servery - do databáze, fotografických galerií, na 

Flickr a do tištěných novin či magazínů, tak byla v rozmezí 1-7 dnů od pořízení. 

Rozdíl demonstruji na dvou vybraných snímcích, které Lock pořídil v letech 2006 a 

2010. 

Na prvním snímku zachytil Lock z ptačí perspektivy důsledky katastrofy na 

Haiti v roce 2010.
74

 Fotografie byla vyfocená odpoledne 17. ledna a byla poslána 

přímo z terénu pomocí satelitního telefonu. Doba přenosu trvala zhruba 10 minut. 

Fotografii Lock neposílal ke kontrole Výboru pro veřejné záležitosti nýbrž přímo 

vládní agentuře do Washingtonu DC, do Operačního střediska pro válečnou 

fotografii. Ta ho nahrála do své databáze ještě ten samý den. Na internetových 

serverech se objevil o den později, 18. ledna 2010.  

 Druhý příklad
75

 je fotografický příběh, který Jeremy Lock zaznamenal během 

mise v Iráku, konkrétně 10. srpna 2006. Celkem osm fotografií poslal z vojenské 

základny přes tamní satelitní systém přímo Výboru pro veřejné záležitosti. Proces 

schvalování trval zhruba dva dny, teprve pak snímky obdrželo i Operační středisko 

pro válečnou fotografii, které je během několika minut mohlo pustit do cirkulace. Na 

internetu se snímky objevily až devět dní od jejich pořízení, tedy 19. srpna 2006.   

 

 

 

 

                                                        
73 Příloha č. 10: Jeremy Lock (rozhovor) 

74 Příloha č. 11: Haiti (obrázek) 
75 Combat Camera: Sat 19 Aug. 2006: SEARCHING A GLASS FACTORY. The 

Tension [online]. 2006 [cit. 2014-04-22]. Dostupné 
z:http://thetension.blogspot.com/2006_08_13_archive.html 

http://thetension.blogspot.com/2006_08_13_archive.html
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3.4 Petr David Josek 

Petr David Josek fotografuje od roku 1999. Začínal v agentuře Reuters, v roce 

2002 přešel do Associated Press. Dokumentoval situaci v Iráku, Libyi, Egyptě, 

Istanbulu a Maďarsku. Jedenáctkrát získal ocenění Czech Press Phota (např. 2. cenu 

v sekci Reportáž za snímky z Iráku a 3. cenu v sekci Příroda a životní prostředí za 

fotografie transportu koně Převalského). V současné době fotí nejčastěji sport.  

Podle Joska,
76

závisí rychlost přenosu fotografie na několika faktorech. Za 

prvé, jaká je na místě konkurence, za druhé na aktuálnosti dané události a za třetí na 

prostředí, v jakém se reportér nachází. Např. při svých misích v Iráku neměl na místě 

žádnou konkurenci. Josek měl volné pole působnosti. Fotografie nemusel do agentury 

posílat přímo z terénu, nýbrž klidně až následující den. Nicméně jak sám říká, většinu 

snímků posílal průměrně 2- 4 hodiny od pořízení. K přenosu využíval satelitní telefon 

nebo Internet přímo na vojenské základně. Vydavatelé novin a online periodik si 

snímky mohli z databáze stáhnout nejpozději druhý den ráno. Způsob přenosu 

demonstruji na fotografii In the Sheed of enclave in Sadr City in Baghdad.  

 Snímek zachycuje jednoho z členů americké jednotky v šíitské enklávě ve 

městě Sadr uprostřed Bagdádu.
77

 Irácké jednotky měly společně s Američany za úkol 

hlídat uměle vytvořenou zeď, která oddělovala šíitské území se zbytkem města. 

Radikální skupina odtamtud v období největších střetů bombardovala zelenou zónu. 

Během mise se uskutečnily celkem dvě přestřelky, při jedné z nich vznikl tento 

snímek. Petr David Josek ji vyfotil 13. května roku 2008 v 14:05h. Fotografii 

neposílal přímo z terénu, nýbrž až ze základny zhruba dvě hodiny od jejího pořízení. 

Agentura ji dostala během několika sekund a zařadila do databáze. Druhý den ráno 

byl snímek součástí hlavní strany The Herald Tribune a Stars and Stripes. 

          V době demonstrací na Tahrír Square byla ale podle Joska situace dramaticky 

jiná. V Káhiře měli fotografové obrovskou konkurenci. Agenturní zpravodajové z AP 

se střídali většinou ve dvou lidech - zatímco jeden přetahoval fotky, druhý byl na 

náměstí a sledoval situaci. Fotografie se do agenturní databáze dostala do hodiny od 

jejího pořízení. Josek je zároveň příklad reportéra, který k prezentaci svých fotografií 

začal využívat i sociální sítě a Instagram. Snímky ale nikdy nebyly stejného 

charakteru, jako ty, které zasílal do AP.  

                                                        
76 Příloha č. 12: Petr David Josek (rozhovor) 
77 Příloha č. 13: In the Shiite enclave of Sadr City in Baghdad (obrázek) 
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Závěr 

Cílem této práce bylo sledovat vývoj rychlosti přenosu válečné fotografie 

v historickém kontextu a dokázat tak, že 1) ke zrychlení přenosu přispěly 

technologické inovace, 2) které současně s mediální krajinou ovlivňovaly i příjemce 

daných informací, jež na počátku jedenadvacátého století začali informace vstřebávat 

daleko rychleji a jiným způsobem a že v této souvislosti 3) došlo i ke štěpení 

válečných zpravodajů, z nichž každý pracuje s jinou rychlostí přenosu. Výše zmíněné 

bylo sledováno v období moderní novinářské fotografie, která se kvůli omezenému 

rozsahu práce a šíři tématu musela zúžit jen na události nejvíce charakteristické pro 

danou etapu.  

První část potvrdila základní předpoklad, tedy že vývoj rychlosti skutečně 

souvisel s technologickými vynálezy, přičemž se podařilo rozdělit období moderní 

fotožurnalistiky do čtyř etap podle způsobu přenosu a současně také vymezit čas, za 

který se fotografie dostala k vydavateli.  

 

1) Rychlost se odvíjí od typu dopravních prostředků (jezdci na koni, parní 

lodě, letadla). Trvá 2 – 28 dní.  

2) Rychlost závisí na elektromagnetických přístrojích (Wirephoto, 

Radiophoto). Přenos trvá cca 7 minut.  

3) Přenos se oprostil od pozemního kabelového systému a děje se ve vzduchu 

(satelitní telefony, internet). Je v řádech sekund až minut. 

4) Celý proces zrychlují mobilní telefony a sociální sítě (Facebook, Twitter, 

Instagram), přes které se fotografie začíná sdílet jen několik málo vteřin od 

jejího pořízení. 

 

Samotná publikace snímků se pak odvíjela od způsobu komunikace daných médií a 

jejich omezení v periodicitě vydání. 

 Druhá část je věnovaná Crosbieho pojmu médií a definici komunikačních 

modelů one-to-one, one- to – many, many-to-many. Vzásadě podporuje to, co už 

potvrdila první část, tedy že technologické inovace urychlily čas, za který se 

fotografie dostane k recipientům, a současně dokazuje, že na internetu a sociálních 

sítích uživatelé komunikují jiným způsobem a rychleji než skrz tradiční informační 

prostředky.  
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První a druhá část tedy potvrdila bod 1, 2 a současně se v ní polemizuje o 

bodu 3, tedy že došlo ke štěpení válečných zpravodajů, z nichž každý 

zprostředkovatel má jinou roli a pracuje s jinou rychlostí přenosu. Toto štěpení 

můžeme pozorovat ve Třetí a Čtvrté etapě přenosu válečné fotografie, kdy se pojem 

válečný fotograf dělí na armádního, nezávislého a následně i civilního. Zpravodaje 

nevymezuji dříve z toho důvodu, že až do období Války v Zálivu se jejich podmínky 

v terénu a rychlost přenosu fotografie markantně nelišily anebo jen v ojedinělých 

případech. Nůžky se mezi nimi začaly viditelně rozevírat až koncem 90. let, kdy 

britská a americká vláda začala klást důraz na přísnou kontrolu visuálního obrazu a 

tím i prodloužila čas, za jaký se fotografie dostane od svého pořízení k recipientům. 

S nástupem nových informačních prostředků začali mít výhodu nezávislí 

zpravodajové, jejichž přenos nebyl zatížen cenzurou. Současně byli ale často 

imobilní, což znamenalo, že neměli takový přístup k informacím, jako měli armádní 

zpravodajové. Ve čtvrté kapitole nazývám fotožurnalistou konečně i civilistu, pro 

kterého je charakteristické, že je přímým účastníkem konfliktu a své snímky sdílí 

výhradně na sociálních sítích, odkud je potažmo přebírají vydavatelé dalších 

sdělovacích prostředků. Doba, za jakou se fotografie dostane na Facebook, Flickr, 

Twitter anebo Instagram je v tomto případě otázkou sekund.  

Třetí část práce vychází částečně z analýzy korespondence, částečně 

z osobních rozhovorů. Ta dokazuje bod 1), 2) a 3) a zahrnuje nové poznatky. A to,  

že rychlost přenosu teoreticky odpovídá mému rozdělení na armádního fotografa a 

nezávislého (popisujeme-li rychlost přenosu v širším kontextu), nicméně v praxi se 

může lišit. Za prvé, armádní fotograf může v určitých případech poslat fotografii 

přímo vládní agentuře bez toho, aby ji nejprve zkontroloval cenzurní výbor (Jeremy 

Lock, Haiti). V takovém případě se k recipientům dostane za stejnou dobu, jako 

kdyby ji fotografoval nezávislí zpravodaj. Za druhé, rychlost přenosu závisí na 

několika vedlejších faktorech – množství konkurenčních zpravodajů, hodnotě sdělení 

a únavě fotoreportéra. Za třetí, nezávislí fotožurnalisté se v okamžiku, kdy publikují 

snímek na sociální sítě, řadí mezi civilní fotografy, protože kromě ojedinělých 

případů (např. David Gutenfelger), nejsou tyto fotografie totožné se snímky, které 

jdou oficiálně do cirkulace. Což vybízí k otázce, zda a proč mobilní fotografii vnímat 

jako součást zpravodajství. V této práci jsem se sekundárně snažila dokázat, že 

občanská žurnalistika má svůj význam. Vedly mne k tomu tři důvody: během 
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Arabského jara byli civilisté zásadním zdrojem informací pro západní mediální 

korporace; počet lidí na sociálních sítích je rok od roku větší (jen Facebook využívá 

přes miliardu lidí); i když se jedná o ojedinělé případy, existují úspěšní zpravodajové, 

kteří nefotí jinak než na Instagram. 

Výsledným zjištěním této práce je, že díky technologickým inovacím se čas, 

za kterou se fotografie dostane od zpravodaje k publiku, nepochybně zrychlil. 

Nicméně chceme-li odpovědět na otázku Jak moc?, musíme specifikovat úlohu 

fotoreportéra a zařadit ho do jedné z výše zmíněných klasifikací.  
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Summary 

The study states that technology has had an impact on how the speed of war 

photography transmission has developed throughout the modern time and 

simultaneously describes how the change of speed has influenced the communication 

among consumers. By dividing the modern photojournalism into four periods, it was 

specified the time and speed of transmission in every single term. 

The second part of this thesis uses a study “What is 'New Media’?” by Vin 

Crosbie and declares that the consequences mentioned above lead to the shift from the 

original model of communication (one – to – many) to the model of new media 

(many-to-many). This transformation has resulted in a new types of communication 

which combines both interpersonal (one to one) and mass models, enabling both 

reporters and consumers to be in touch with each other at all times. 

Although the study attempted to conclude that one of the most important 

factors in war journalism was the speed of photo transmission, it was proven that time 

cannot be generalized as it depends on the motivation and classifications of the 

photographer. As the study shows, there are three subdivisions of reporters in war 

photojournalism - army, independent and civil reporter. Each of them work under 

different circumstances and all have different transmission speeds.  
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9: Simon Longworth (rozhovor) 

 

R: Když jste ve válce, posíláte fotografie přímo agentuře (magazínu, novinám)? 

Můžete popsat tento proces? 

SL: Když fotím nějakou operaci, snímky musí nejdříve projít Centrem pro ochranu operací 

(OPSEC) a následně i Centrem pro ochranu personálních zdrojů – je to nudný zdlouhavý 

proces, který začíná uvnitř země. Samotný proces kontroly je pak velmi jednoduchý, editoři 

se podívají na dané snímky a zkontrolují, zda jsou v lajně se zprávami, které šíří naše 

redakce. Pokud je na nich něco citlivého v souvislosti s OPSECem, zůstanou sice v archivu, 

nicméně nejsou nabídnuté k publikaci médiím. Schválené snímky jsou následně posílané do 

agentury Ministerstva obrany, Archivu pro válečnou fotografii78  

 

R: Za jak dlouho se fotografie dostanou vydavatelům novin, online periodik? 

SL: To je pak už velmi rychlé. Když fotografie schválí Centra, mohou tam být hodinu poté, co 

jsem je vyfotil. Nicméně záleží na tom, kde jsem. Když je posílám z terénu, musím je nahrát 

přes přenosný BEGAN Satelit. To je obvykle ten pomalejší proces, kvůli pásmu. Nicméně když 

jsou mí editoři v dosahu (posílám fotografie ze základny) můžu je poslat přímo do databáze.  

 
 

R:Můžete popsat, jak se vyvinul přenos od doby, kdy jste začínal jako fotograf? 

SL: Můj první válečný konflikt, který jsem dokumentoval, byla Operace Herrick (pozn. red. 

Afghánistán 2002), takže jsem za svou kariéru používal jen satelitní systém BGAN. Rychlost je 

256 kbs, což není špatné, ale snímky musí mít menší rozlišení, aby se jich dalo poslat víc.  

 

R: Jste podroben cenzuře?  

SL: Někdy může Centrum pro ochranu operací zastavit snímky, i když by si je média vybrala a 

zveřejnila je. Stává se to v případě, když je nutné ozřejmit všechny fakta, před tím, než se 

téma dá do cirkulace. Mé fotografie pak mohou být v archivu delší dobu, což je velmi 

frustrující. 

 

R: Publikujete snímky i na sociální síti? 

SL: Ano, posílám snímky přímo na sociální sítě. Např. Twitter je dobrý způsob, jak dostat 

fotky ven k veřejnosti. Můžu si to dovolit, protože fotografuji delší dobu a dokážu tak rozlišit, 

jaké snímky jsou citlivého charakteru a jaké ne. Posílám většinou jen snímky v dobrém 

                                                        
78Ministry of Defence [online]. ? [cit. 2014-04-21]. Dostupné 

z: http://www.defenceimagery.mod.uk/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5042&columns=4&rows=7
&search= 

http://www.defenceimagery.mod.uk/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5042&columns=4&rows=7&search=
http://www.defenceimagery.mod.uk/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5042&columns=4&rows=7&search=
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rozlišení, které jsou nadčasové. Archiv pro válečnou fotografii má poměrně striktní pravidla na 

využívání sociálních sítí. 

 

10: Jeremy Lock (rozhovor) 

 
R:Když jste ve válce, posíláte fotografie přímo agentuře (magazínu, novinám)? 

Můžete popsat tento proces? 

JL: Ano, musíme je poslat co nejdříve. Nejpozději do 12 hodin. Když jsme v terénu na 

několikadenní misi, můžeme snímky poslat do dvanácti hodin od návratu. 

Naše mise: Jako armádní fotografové máme za úkol informovat o dění z válečného 

pole naše velitele, šéfa štábu a prezidenta. Zaznamenáváme jednotlivé střety, válečná 

cvičení, humanitární pomoc a pomoc při katastrofách. V neposlední řadě sloužíme jako oči a 

uši americké veřejnosti. 

Proces: Když dofotíme, snímek zeditujeme a popíšeme (Máme stejnou etickou 

konvenci jako nezávislé instituce). Poté musí fotografii zkontrolovat výbor pro veřejné mínění 

(pozn. redaktora – spadá pod Ministerstvo obrany.) Tenhle člověk se podívá na všechny 

fotografie a rozhodne, zda jsou snímky publikovatelné či nikoli. Většina věcí, které fotíme, 

projde. Avšak, jsou nějaké mise anebo snímky, které jsou příliš citlivé a nemohou být 

zveřejněné (tyto typy fotografií jsou buď příliš šokující anebo postrádají smysl.) I tak je ale 

odevzdáváme, nicméně je posíláme přes zabezpečenou síť. Poté, co jsou fotografie 

zkontrolované výborem, přepošleme je Operačnímu středisku pro válečné fotografie 

(DIMOC)79. Fotografie jim posíláme co nejrychlejší cestou, většinou tím, co je zrovna 

dostupné (satelitním přenosem, přes Internet anebo emailem). Většinou s sebou máme 

v terénu malé satelitní zařízení. Jakmile DIMOC ty snímky dostane, dá je na server, kde si je 

mohou vzít uživatelé. Je to podobný systém jako u tiskových agentur. 

 

R: Za jak dlouho se fotografie dostane do novin? 

JL: To je naše slabina. Záleží to na mnoho faktorech. Podle mě by celý ten proces měl trvat 

maximálně den, možná méně. A když všechno funguje, tak jak má, skutečně to jde. Jenže 

kvůli těm všem bariérám, kterými musíme projít, to většinou trvá několik dní. Průměrně od 1-

7 dní. 

 

R: Jsou nějaké jiné faktory, které zdržují celý proces? 

JL: Například: Velitel dané mise si chce fotografie také zkontrolovat. Porouchá se satelitní 

systém anebo se nejde připojit k Internetu. 

 

R:Můžete popsat, jak se vyvinul přenos od doby, kdy jste začínal jako fotograf? 

                                                        
79dostupné z  http://www.defenseimagery.mil/about/dimoc.html.   

http://www.defenseimagery.mil/about/dimoc.html
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JL: Když jsem začínal fotit humanitární mise, fotil jsem na film. Většinou jsme je vozili domů, 

kde jsme je teprve vyvolávali. To trvalo několik dní, než byly zveřejněné. Dnes je to naprosto 

něco jiného. Satelitním telefonem je přenos otázkou několika sekund, potažmo minut. 

 

R: Jste podrobení cenzuře?  

JL: Odpověděl jsem na to už v první otázce. Kdyby ve válce nefungovala kontrola Útvaru pro 

veřejné mínění, posílali bychom ty fotky přímo DIMOCu. Jediný rozdíl by byl ten, že my sami 

musíme zvážit, zda jsou ty fotky publikovatelné či nikoli. Když usoudíme, že ne, pošleme to 

přes zabezpečenou síť. V některých případech to tak můžeme udělat. Platí to např. u 

fotografie z Haiti, kterou jsem Vám zaslal.  

 

 

 

R: Publikujete snímky i na sociální síti? 

JL: To nikdy nedělám. Ani je nepublikuji nikde jinde. Věřím, že pracuji pro své klienty 

(velitele, šéfa štábu a prezidenta). Oni ty snímky dostanou a jak s nimi naloží, je jejich věc.  
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11: Haiti (obrázek)  
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12: Petr David Josek (rozhovor) 

 

R:Když jsi byl v roce 2007 v Iráku, byl jsi ze strany americké armády nějak 

omezený? Říkali ti, co smíš fotit a co ne? 

PJ: Nijak zásadně mě neomezovali. V tom roce 2007 to bylo celkem v pohodě. Já jsem se 

s veliteli dohodl, na jaké mise s vojáky vyrazím a pak jsem v podstatě dělal všechno to, co 

oni. Z ničeho mě nevylučovali. Jednou jsem šel s nějakým velitelem, který byl trochu šílenec a 

zakazoval mi fotit vojáky, když seděli anebo na hlavě neměli helmy. Takže já kamkoli jsem 

přišel, a oni třeba zrovna odpočívali, museli se zvednout a nasadit si helmy, teprve pak jsem 

je mohl vyfotit. Naštěstí jsem už pak s tímhle šílencem nikdy nešel.  

 

R: Chtěl někdo z armády vidět, to, co jsi nafotil, než jsi snímky poslal do AP? 

PJ: To se mi ani jednou nestalo. Na začátku mi sice řekli, že by se na ně chtěl někdo podívat, 

než je pošlu, ale ve výsledku se na ně nikdo nedíval. Já jsem tam nikdy neměl žádný 

smrťáky, takže to bylo v pohodě.  Jsou tam taková určitá pravidla, která se musí víceméně 

dodržovat. Např. když se zraní nějaký voják, a já ho vyfotím, musím počkat, než armáda o 

smrti uvědomí rodinu, teprve potom můžu fotografie zveřejnit.   

 

R: Posílal jsi někdy fotky přímo z terénu? 

PJ: Málokdy. Tím, že jsem tam byl sám, tak mě netlačila žádná konkurence. Takže pokavaď 

nebyla větší akce, fotky jsem posílal až z naší základny. Jednou se mi např. stalo, že jsem byl 

na dvoudenní misi, a když jsme se večer vrátili a já to chtěl poslat, usnul jsem. Takže to AP 

měla až za tři dny. Přímo z terénu jsem fotky posílal, např. když vybuchla bomba poblíž 

Mosollu. To jsem si vzal s sebou satelitní telefon a poslal jsem je přímo z míst, aby ty fotky 

měla AP co nejdřív.  

 

R:Byla na základně i jiná možnost jak snímky poslat, než přes satelitní telefon? 

PJ: Na těch základnách je docela dobré technologické zázemí, vojáci tam mají internetovou 

kavárnu. Takže se to dá posílat i přes FTP přímo přes síť.  

 

 

R: Jak dlouho trval přenos dat? 

PJ: To je otázka sekund, maximálně pár minut. Občas se stane, že je tam nějaké rušení a 

nemůžeš se připojit, ale to se stává málokdy. Doba přenosu jedné fotky jde pod minutu. 

V téhle době už nejsme nijak časově omezení. Fotky jsem posílal většinou do Londýna, kde se 

na ně editoři podívali a pak v podstatě hned nahráli do databáze. Takže klienti je měli 

řekněme do hodiny.  
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R: Není to tak dlouho, co jsi dokumentoval situaci v Káhiře, jaké tam je zázemí? 

PJ: V Egyptě máme poměrně dobré zázemí. Máme tam regionální centrum pro celý Střední 

východ. Několik fotografů, řidiče, kteří nám pomáhají a překládají. Když byla např. 

demonstrace na náměstí Tahrír, většina médií si pronajala společně byt v jednom z činžáků, 

kde měla technologické zázemí. 

 

R: To znamená, že když jsi dofotil, vyběhl jsi jen po schodech nahoru, tam snímky 

poslal a pak zase seběhl na náměstí? 

PJ: Já jsem na Tahrír square nebyl v období těch největších demonstrací. Já jsem takový 

„peace maker“, přijedu na nějaké místo, kde jsou boje, a najednou se všechno vyčistí. 

Nicméně dělá se to tak, že když je takhle velká konkurence fotografů, střídáte se ve dvou, 

aby vám nic neuteklo. To znamená, že nějakou dobu fotíš - většinou tak hodinu a mezitím, co 

ty fotky přetahuješ, fotí ten druhý. Záleží to samozřejmě na situaci a také kdy se ta událost 

odehrává. Např. ráno máš stres, protože je dobrý aby tam ty fotky byly co nejdřív – deníky 

chtějí ráno říct „tohle se děje“. Pak máš čas už obhlédnout situaci a na něco se zaměřit, další 

fotky pošleš třeba ve dvě, aby tam něco bylo. No a pak když se stane něco večer, je dobré ty 

fotky poslat třeba až hodně brzy ráno, protože je jasné, že v těch databázích bude nával 

z předešlého dne a že by v nich ty tvoje fotky mohly zapadnout.  

 

R: Posíláš někdy fotky na sociální sítě? 

PJ: Já se to většinou snažím oddělovat, To znamená, jo, nahrávám je tam, ale nejsou to ty 

samé fotky, jako posílám AP. Např. pro Facebook fotím zásadně mojí malou zrcadlovkou a 

jsou to dost často černobílé fotky. Když dávám fotky na Instagram, tak jedině z telefonu. 

Začal jsem ho teda používat až v poslední době. Editoři nám to celkem doporučují a např. 

David Gutenfelger (pozn. red. šéf pobočky AP v Asii http://instagram.com/dguttenfelder/) už 

ani jinak nefotí – nicméně to je člověk, který si to může dovolit a je to navíc jeho styl. Já 

fotky, co dávám do servisu, na sítě nedávám. Práce a zábava jsou podle mě dvě oddělené 

věci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 
 

13: In the Shiite enclave of Sadr City in Baghdad (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


