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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Jaroslavem Kučerou (textová příloha) 

Které největší protesty ať už v Čechách nebo zahraničí jste fotil? 

V zahraničí žádné, v Čechách samozřejmě MMF v roce 2000.  

Fotil jste protesty i v minulosti před MMF? 

 Nahodile jsem fotil skinheady a anarchisty v devadesátých letech. Reportážní 

fotografie mě ale moc nebaví. Nebaví mě davová shromáždění, nebaví mě ti lidé. Skinheadům 

ani anarchistům nefandím, nevím, proč bych je fotil. Nefotím pro žádné deníky ani týdeníky, 

a kdyby si mě někdo objednal, ani bych to fotit nechtěl. Je to pro mě fotografie, která mi nic 

neříká, i přestože jsem za to dostal Czech Press Photo. Což bylo vlastně dílo náhody.  

Dílo náhody? 

 Sešli jsme se na Míráku se spoustou fotografů včetně Tondy Kratochvíla. Někdo tam 

byl za médium, někdo byl s foťákem jenom zvědavý, co se bude dít, že by to mohla být dobrá 

šavlovačka. Šli jsme si prostě zafotit. Byla tam také nějaká americká agentura a mezi námi 

procházel jejich fotograf, který nám říkal: „Hele kluci, my vám určíme nějaký místo, tam vás 

postavíme, budete celej den fotit, dostanete za to čistejch pět tisíc, ale odevzdáte všechny 

negativy.“ Já mu na to řekl, že duši neprodávám, v životě bych to neudělal, i kdyby mi 

nabízeli dvacet tisíc. Spousta fotografů do toho samozřejmě šla a vydělali si nějaké peníze. Já 

měl strašnou kliku, že jsem vydělal mnohonásobně víc, protože jsem vyhrál evropskou 

fotografickou cenu a Czech Press Photo, a ještě si tu fotku někdo z irské banky koupil ve 

velkém formátu. O peníze ale nešlo, zajímala mě demonstrace, co z toho bude.  

 Kluci se na to vyzbrojili, měli press oblečení, aby byli identifikovatelní. Po nich 

kameny nikdo neházel, nedostali přes hubu, to mě nelákalo. Já na sobě neměl absolutně nic, 

ani tu vestu. Tonda měl i masku. Ptal jsem se ho, co to má proboha na sobě, načež mi odvětil: 

„Nooo vole, vždyť tady bude slzák!“ Nemohl vidět vůbec nic a samozřejmě taky nic neviděl. 

K tomu si ještě koupil dva litry vody, tak jsem se divil, že se mu s tím chce tahat. Nakonec to 

dopadlo tak, že já byl mezi anarchisty, kteří házeli kameny, a když přišel slzák, půjčovali mi 

svojí vodu a vymývali mi oči – oni sami, i když viděli, že jsem fotograf. Jeden s maskou mě 

teda potom praštil kamenem.  

 Beru to spíše jako fenomén doby, pro mě zajímavost a zkušenost. Viděl jsem, co to je 

za lidi, za užitečné idioty. Oni ve jménu něčeho nebo někoho, kdo jim něco nakecal, prostě 

bojují. Možná si ale stejně jako policajti jenom potřebují vytlouct adrenalin z těla. Je to 
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komické. V Jižní Koreji se tyhle bitvy pořádají také a obě strany mají helmy a řežou se, stejně 

jako fotbalový fanoušci. 

 Byl jsem sólo, nevěděl jsem, kam se postavit, nevěděl jsem, kam jít. Dílčích akcí bylo 

v Praze spousta, spousta skupin a anarchistů od umírněných po agresivní. Náhodou jsem se 

ocitl na Gottwaldově mostě a vyslechl jsem telefon kluků z Blesku, jejich člověk je někam 

směřoval, tak jsem se vydal za nimi. Měl jsem štěstí, zrovna tam se to začalo řezat vším 

způsobem. Házení kamenů, stříkání vody, zpětné házení kamenů od policistů... 

 Pak jsem měl kliku podruhé. Poprvé jsem měl fotoaparát, co sám převíjel a sám ostřil. 

Fotograf potřebuje svobodu záběru. Jde o vizuální moment, který potřebuje vidět a 

v okamžiku, kdy musíte ostřit a navíc převíjet, tak vás to v tom okamžiku determinuje, zvlášť 

v případě reportéra. Když fotím zátiší po Praze, nezáleží na tom, můžu si vyhrát. V reportážní 

fotografii je to ale zásadní. Na MMF jsem tehdy viděl jednoho kamaráda, známého fotografa, 

ten fotil Leicou 35mm širokáčem. Měl kulový, co by tam taky s tímhle nafotil. Já měl poprvé 

v životě zoom, takže se mi fotilo dobře. Reportéři musí mít to nejlepší vybavení, musí mít 

motory. Jestli si budu hrát na rozhodující okamžik Cartier-Bressona nebo nebudu, je úplně 

jedno. Je nutné mít optimální a maximální vybavení a potom se už jenom koukat a správně se 

postavit. No...tehdy mi to stačilo. 

Po MMF jste už nic podobného nefotil? 

 Já vám ještě řeknu historku, jak jsem nafotil tu tzv. gorilu, jak to potom komise 

nazvala, toho házejícího človíčka. Všichni fotografové byli u zdi, já jediný jsem byl mezi 

demonstranty, kašlal jsem na to.  Následně mi říkali, že jsem blázen. V tu chvíli mi nedošlo, 

jak idiotsky riskuju. Neměl jsem na sobě v podstatě nic, jenom foťáček a brašničku. Za ten 

den jsem ale nafotil asi jenom dva filmy a jeden člověk z Četky říkal, že nafotil osmdesát 

barevných filmů.  

Na jednom z těch filmů se tedy nacházela fotka, která pak vyhrála Czech Press Photo? 

 Ano. Dokonce druhá fotografie byla anarchistka, která dostala do makovice, to byla 

taky náhoda. Šel jsem kolem botanické zahrady a říkal jsem si, že ten kopec snad už nevyjdu, 

protože mně bolely nohy. Najednou šel kolem Jirka Janoušek z Blesku a ptal se mě, kam jdu. 

Říkal jsem mu, že už tady nechci být, že toho mám plné zuby. Řekl mi, ať neblbnu a jedu 

s ním na Pankrác. Když jsme dorazili k Nuseláku, Jirka se rozběhl, já šel pomalu ulicí a 

najednou přivedli tuhle holku, které krvácela hlava. Já tam byl jediný fotograf a hlavou mi 

běželo, že to snad ani není možné. Všechno je o štěstí a náhodě.  
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 Pak se koukám na ty fotky, kde hoří demonstrant nebo policajt. Fotograf riskuje život, 

protože ví, že ta fotka bude obíhat celý svět, vydělá peníze. Ať mi nikdo neříká, že je tam 

z humanistických pohnutek, nevěřím tomu. Jsou to presstituti. Pak je otázkou, v čí prospěch 

to dělá. Vždy je na nějaké straně, vždy má volbu, respektive redakce má volbu, která je ještě 

většinou předem daná. Titulek, popisek nebo článek je potom poplatný názoru redakce. Tahle 

prostituce mě nebaví. 

Proto už tolik nepublikujete v médiích? 

 Já jsem dřív publikoval, byl jsem reportér. Dělal jsem v Mladém světě a dalších 

magazínech zejména v sedmdesátých letech. Pro Květy jsem dělal velké tematické reportáže, 

ale na tom se nedalo vydělat.  

Když se vrátíme k protestům, média většinou informují převážně o násilí, čímž zastíní 

poselství protestu.  

 Všichni chtějí být v televizi. Když vidíte někoho zavražděného a svítí tam svíčičky, 

lidé se scházejí, protože ví, že tam budou média, žena se rozpláče. Jsou to hry, ale jsou to hry, 

které novináři hrají s nimi. To mě dost irituje.  

Říkal jste, že jste se na MMF pohyboval jako neoznačený fotograf. Jak se k vám chovali 

demonstranti a policisté? 

 Bezvadně. S policajty jsem se ale vůbec nestýkal, na jejich straně jsem nebyl snad ani 

jednou. Mě to nebaví, jít s policajty. Když jsem fotil prostitutky na E55, mohl jsem si sednout 

do policejního auta a fotit je z auta. Ale ono by to bylo vidět. Když fotograf na té fotografii je, 

obrazně řečeno, je to vidět, je to cítit, lidé to poznají.  

 Když jste fotil na MMF, kde byly vaše hranice, jestli scénu vyfotíte nebo ne?  

Třeba u fotografie té holky s rozbitou hlavou, tam byla hranice jasná. Jenom dostala šutříkem, 

já taky, tam nebyl problém. Moje hranice je dost lidská, některé věci bych nefotil. Jednou 

jsem se hádal právě myslím s Tondou Kratochvílem na konto fotografie Franka Fourniera, jež 

vyfotil holčičku, která se topí v bahně, a která vyhrála World Press Photo. Říkal jsem si, jak to 

ten člověk mohl vyfotit. Kdyby to vyfotil, dal to do novin, něco by se k tomu napsalo, dobře. 

On to ale poslal na World Press Photo a dostal první cenu. To mi připadá zrůdné. A takových 

fotografů je spousta. Jedou do místa zemětřesení, vytahují mrtvolám ruce z trosek, aby to bylo 

fotogenické, jedou na Haiti a fotí, jak hází mrtvoly do hrobů. Kde je etika? Už není. Vždycky 

to všichni dokáží okecat, ale je to jenom touha po vyniknutí, po senzaci. To nemám rád. 
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Častým argumentem právě je, že okolo je spousta jiných lidí, kteří mohou pomoci, 

případně, že sami fotografové by stejně pomoci nedokázali.  

 Kecy v kleci, vždycky se dá pomoci. Navíc focením často nikomu nepomohou, akorát 

většinou rozdmýchají ještě větší vášně. Proto se ty demonstrace ale dělají. Jenže lidi akorát 

naštvou svojí agresivitou, lidé jí cítí. Proč to nedělá druhá strana? Je to relativní, novináři si to 

vždycky okecají. Mají velkou nevolenou moc a to je nádhera, ne? Presstituti. 

Upravujete fotografie? Pokud ano, máte nastavené hranice, kam až úpravy mohou 

zajít? 

 Zcela výjimečně bych odpreparoval nějakou ptákovinu, která tam nemusí být a 

normálně tam třeba ani není. Ale s gró fotografie bych nikdy nehýbal. Proč? Dneska na World 

Press Photo vyhrávají manipulované fotografie, divadlo, Hollywood. Mezi fotografy se vždy 

najdou podvodníci. Touha po penězích a vyniknutí je veliká. Někdo ji zvládne, někdo ne.  

Odvádí výtvarně provedená fotografie pozornost? Mělo by se násilí zobrazovat realisticky? 

Výtvarná fotografie může být samozřejmě i hromada mrtvol. Otázka spíš je, jestli se 

s takovými věcmi chlubit a to se týká všech podobně echtovních věcí. Další otázka je, kam až 

můžu jít, respektive kam až chci zajít. Můžu i vraždit, nafotit to a bude to výtvarné.  

V minulosti fotografové manipulovali s mrtvolami v záběru tak, aby dosáhli lepšího světla a 

kompozice.  

 I fotografie mrtvol může vypadat jako fotografie od Roberta Vana. Vytiskne se na 

stříbrném podkladu, použije se filtr. Ale to už je spíš diskuze o tom, co je ještě umění. 

Vy byste se k výtvarnému zobrazení mrtvol nikdy neuchýlil? 

 Ne. Nebaví mě to, nezajímá mě to, nic mi to neříká. Ani bych se na to nekoukal jako 

na méně nebo více výtvarnou fotografii. Reportáže z konfliktů mě nezajímají, proto už ani 

nechodím na World Press Photo. Pořád vyhrává chudoba, bída, hrůzy všech hrůz. 

Samozřejmě, že to hraje na emoce, lidé to mají rádi. Každý vyhledává spíše to horší, protože 

potom vidí, že se má líp.  

Když se vrátíme k MMF, řídil jste se nějakými pravidly, která jste si nastavil? Etické, 

bezpečnostní, zachycení události ze všech úhlů... 

 Když to chci mít ze všech úhlů, musím být vepředu i vzadu nebo mít kolegu, který to 

se mnou pokryje. Záleží ale na interpretaci píšícího, co k tomu napíše, v čí prospěch, do 

jakého to zasadí kontextu. Pak se může stát třeba to, že se vyzdvihne jeden transparent nebo 

jedna situace a udělá se z toho obří demonstrace a všechno se překroutí. Nemůžu to ani vidět, 
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ale děje se to pořád. Proto mě nebaví tyhle věci fotit. A když se někomu taková fotografie 

povede, vnímám jí jako dobrou fotku. Ta následná politizace už mě nezajímá.  

Když jste vyhrál Czech Press Photo, chtěla po vás média poskytnout fotografii 

k publikaci? V návaznosti na diskuzi výše, vyskytly se problémy? 

 Chtěla. Já to měl ale předem jasně nazvané – Kameny a násilím proti globalizaci, 

šmitec. Ať si z toho každý vezme, co chce, protože je to pravda.  

Dáváte si pozor, aby vaší fotku někdo nepřekrucoval? 

 Nedávám, tehdy mi to bylo jedno. V tomhle případě jsem byl spíše na straně policistů. 

Když proti vám jdou demonstranti s klacky a kameny, jsou agresivní, policista je tam od toho, 

aby chránil, aby je nepustil nahoru k těm papalášům, aby je zmasakrovali. To už mi byla 

milejší Ya Basta, ti měli jenom obušky z umělé hmoty. A vůbec, jsou to všechno levičáci.  

Nemáte rád levičáky? 

 Ani trochu. Teď je to už vlastně už taková obecná nadávka. 

Jezdíte fotit po světě? 

 Ne, vůbec. Já nejsem Šibík, co s vyvalenýma očima lítá po světě, všude musí být a 

všude je stejně pozdě, protože už je dávno po akci. Ale alespoň tam od nás jediný takhle jezdí. 

 Ti demonstranti jsou jak zelektrizovaní, začnou přísahat, oči vyvalené, stádo ovcí, 

dokonale manipulovatelní a manipulovaní. Byl jsem s Havlem na balkóně, viděl jsem, co to 

s davem dělá, co dokáže jedno připitomělé slovo. Bez těch šílenců a těch, co střílí, se ale asi 

ty pseudorevoluce nedají dělat. Možná by bez nich ta vládnoucí klika byla u moci pořád. 

Všechno je o penězích, o moci, ničemu nevěřte.   
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Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s Karlem Cudlínem (textová příloha) 

Které největší protesty ať už v Čechách nebo zahraničí jste fotil? 

 V zahraničí jsem fotil například nedávné protesty po katalánském referendu, fotil jsem 

Izrael, Rusko i Ukrajinu. U nás jsem fotil třeba rok 1989, v demokratickém zřízení jsem fotil 

protesty squatterů a protesty proti MMF, za to jsem dokonce dostal Czech Press Photo. Na 

MMF létaly kameny, hořely ohně, policisté stříkali, postříkali mi Leicu a ještě jsem špatně 

skočil. Bolela mě potom noha, byl jsem celý mokrý, protože jsem lezl tam, kam jsem neměl. 

Podobné události jsou vždy emocionální, nevíte, co dělat. Stejné to muselo tehdy být i pro 

policisty, demonstranti byli dost tvrdí.  

Jaký byl váš vztah k demonstrantům na MMF, zejména k extrémní levici? 

 Nejsem podporovatel, ale samozřejmě, že když fotím, snažím se mít neutrální postoj. 

V době MMF jsem byl ještě jedním z fotografů Havla, některé věci jsem tak viděl a fotil i 

z druhé strany. Měl jsem vlastně za úkol to nafotit a fotil jsem zrovna v den, kdy byly největší 

střety kolem Nuseláku.  

Vnímáte rozdíly mezi tím, jak se fotí protesty v zahraničí, a jak u nás? 

 Přímo s protesty proti ekonomickým summitům nemám velké zkušenosti, na Západě 

jsem obecně moc nefotil. Fotil jsem a fotím hodně na Východě. Například v roce 1991 se na 

Ukrajině v Kyjevě vyhlašovala nezávislost a v Moskvě probíhal puč. Tam jsem fotil lidi 

protestující za nezávislost. To byly krvavé scény, bylo vidět, že demonstranti ani policisté na 

to nebyli připravení, děli se neuvěřitelné věci. Navíc svět v té době nebyl tolik medializovaný, 

novinářů tam bylo málo. Majdan byl obsypaný lidmi, strhávali se sochy Lenina, lidé útočili na 

parlament. Všechno jsem to fotil, ale dostal jsem se tam vlastně náhodou. Původně jsme se 

jeli podívat do Sovětského svazu, když jsme se ale na hranicích dozvěděli, že je puč, změnili 

jsme směr.  

Když jdete fotit protesty, řešíte výzbroj? 

 V případě Ukrajiny jsem nevěděl, že jedu fotit protesty, to jsem se tím pádem připravit 

ani nemohl. Tam dokonce nebyli ozbrojení ani policisté, nikdo nevěděl, co se děje, co má 

dělat. Byla to taková zmatená kvazikomická doba. Na MMF už jsem výzbroj měl, respektive 

bylo nutné mít červenou vestu a akreditaci. Bez toho vás policisté nikam nepustili.  

Jaká byla situace amatérských neoznačených fotografů? 

 Mají to těžší. Nebo jsou potom jenom na jedné straně. 
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 Ještě k té Ukrajině – fotil jsem tam Pomerančovou revoluci a naposledy Majdan, tam 

jsem se vracel asi přibližně pětkrát, atmosféra se postupně měnila. Měl jsem tam kamaráda-

místního fotografa a nakladatele, se kterým jsem chodil na protesty, protože se vyznal. Tehdy 

jsem tam nebyl v den, kdy se střílelo, za což jsem vlastně rád. Kdybych do toho místa totiž 

nešel, připadal bych si jako srab, a kdybych tam šel, měl bych velký strach. Byly to zajímavé 

protesty. Hořely barikády, všude byla spousta policistů, byl mráz. 

 Dále jezdím dlouho do Izraele, kde jsem pár protestů, zejména izraelsko-

palestinských, zažil. Soustřeďují se kolem významných dní, jako je třeba vyhlášení 

nezávislosti Izraele nebo páteční modlitby muslimů. Pálí se pneumatiky, hází se kameny, střílí 

se z praků. Právě v Izraeli jsem se dostal mezi ozbrojené jednotky a demonstranty, to je 

strašně nepříjemná situace. Ozbrojené složky střílí gumové projektily na demonstranty, ti po 

nich hází kamení nebo střílí z praku. Měl jsem strach. Nevíte, jestli chcete dostat raději 

kamenem nebo projektilem. Rovněž vás může zasáhnout slzný plyn, to jenom vezmete 

kapesník a běžíte pryč. Tehdy jsem fotil pro Respekt, ale moje výzbroj byla opět téměř 

nulová. Novináři tam však běžně chodí v helmách a jsou označení. Například BBC měla na 

ulici vystrčenou popelnici a kameraman zpoza ní všechno natáčel. Konflikty ale cíleně 

nevyhledávám, většinou se spíše nachomýtnu.  

Jak se chová dav nebo policie k označeným fotografům? 

 Většinou panuje šílený zmatek. Demonstranti chodí zašátkovaní, nevíte, kdo je kdo. 

Policie, třeba právě i na MMF, se chovala korektně. Což nemusí být univerzální zážitek, 

média totiž dokumentují i jejich přehmaty. Zrovna tak demonstranti mohou mít pocit, že 

vyfotíte nepříjemnou situaci, kterou následně zveřejníte, oni budou poznaní a na základě toho 

perzekvovaní. Převážně vás tudíž nemá ráda ani jedna strana.  

Řídíte se během focení protestů nějakými zásadami? Etickými, bezpečnostními... 

 Tyhle věci se dějí tak spontánně a rychle, že jednáte spíše instinktivně. Ale já nikdy 

nebyl v úloze fotografa-novináře, který to bezpodmínečně musí nafotit. O etických aspektech 

většinou jednoduše nemáte čas přemýšlet. Samozřejmě, že platí zásada, že by člověk neměl 

manipulovat, on ale může. Když je demonstrace pokojná, můžete jí vyfotit tak, aby vypadala 

úplně jinak. V žurnalistice je jedna věc, jak něco vyfotíte, druhá věc je, jak použijete kontext. 

U demonstrantů obecně platí, že se k nim může připojit skupina lidí typu hooligans, která se 

jde vyloženě porvat. Jsou to provokatéři, ze kterých jde strach.  
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Když máte publikovat fotografii v médiích, uvažujete o její (ne)publikaci? Například 

anarchisté mají často částečně zakryté obličeje – respektujete, že nechtějí být poznaní? 

 Když je někdo na veřejném místě, na kterém se projevuje, je to jeho odpovědnost a já 

nemůžu selektovat. Obecně můžu respektovat, když mi někdo řekne – nefoť mě. Někdy máte 

zase pocit, že byste narušila intimitu situace. Když se například někdo s někým líbá, přijdete 

si trochu jako voyeur. Ale ta fotografie je pěkná a vám nejde o ty konkrétní lidi, jde vám o 

celou situaci, kontext. Ovšem že spoustu věcí nevyfotím. Nerad fotím třeba právě násilí, ani 

ho nevyhledávám, ale těžko v takové situaci můžete selektovat, dokud na vás někdo nekřičí, 

ať ho nefotíte.  

Hovořil jste o důležitosti kontextu. Když poskytujete fotografii k publikaci, komentujete 

ji? 

 Kdysi jsem pracoval v Lidových novinách, tehdy jsem je považoval za slušné a neměl 

jsem pocit, že by něco někdy záměrně zkreslily, zrovna tak v Respektu. Nikdy jsem neměl 

pocit, že by mělo dojít k záměrně chybné interpretaci. 

 Přemýšlím, že jsem se jednou setkal s demonstrací, kde se policisté nechovali tak, jak 

by měli. Ale to bylo v roce 1989, kdy měla bezpečnost vytipované organizátory těch akcí. Na 

Václavském náměstí si tajní odchytili jednoho člověka a začali ho v přesile na zemi mlátit, 

odháněli během toho lidi. To byl nepříjemný zážitek, jenže jsem ho přímo prožíval, protože se 

mě to týkalo. Když jste na Ukrajině a byť s někým sympatizujete a některá témata se vás 

dotýkají, není to tak úplně vaše.  

Přemýšlíte někdy, že místo toho, abyste pořídil snímek, dotyčnému pomůžete? 

 Na tom Václaváku jsem byl podělaný. Kdybych vytáhl foťák, sebrali by mi ho. Ale 

tohle je otázka, kterou jsem naštěstí nikdy nemusel řešit. Samozřejmě, že pokud jste na místě 

jediný, fotografie nestojí za lidský život. Nicméně pokud nastane situace, kdy jsou přítomní 

záchranáři, tak vy jste tam od toho, abyste fotil.  

Stalo se vám, že někdo nechtěl publikovat vaší fotku? Pokud ano, z jakého důvodu.  

 Většinou šlo o nepublikování celých materiálu, ne jediné fotografie. Důvodem bylo 

utajení, nebo že se tam ten materiál prostě nehodil. Většinou to jsou boje s editorem, kdy vy 

můžete mít pocit, že on to vybral špatně a vy byste to vybral lépe. Je to otázka dohody a 

kompromisu. Editor by ale měl vědět víc, vidět dál a znát celou skladbu novin.  
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Rozhodl jste se někdy vy, že nějakou fotku nebudete publikovat? Pokud ano, z jakého 

důvodu.  

 Určitě. Ale to bylo spíše z toho důvodu, že kdyby došlo k publikaci, někoho bych 

srazil, zesměšnil nebo připravil o důstojnost. Když na fotografii někdo vypadá blbě, a i když 

dotyčného nemám rád, nepublikuju to. Samozřejmě to není ten případ, kdy vyfotíte někoho, 

kdo má diktátorské sklony, zespodu a vypadá právě jako diktátor, to publikuju. 

Upravujete fotografie před publikací v médiích? 

 Upravuju je tak, jak bych to dělal v temné komoře. To znamená, že něco zesvětlím, 

ztmavím, zostřím, udělám výřez. Rozhodně ale neklonuju, jak ukazují učebnicové příklady 

manipulace v žurnalistice, a jak se stalo například v případu výbuchu v Libanonu, že se 

z jednoho výbuchu staly tři. Jde manipulovat i jinak. Vyberete si nějakou postavu v davu 

demonstrantů, která vypadá špatně a vůbec není reprezentativní, dáte jí přednost a vydáváte jí 

za reprezentativní příklad. Můžete vyfotit přichomýtlého alkoholika a budete na něj ukazovat 

a říkat – ano, tohle jsou ti demonstranti. To se dělalo zejména za komunismu.  

 Fotografie i zprávy se dají zmanipulovat i řazením. Můžete mít negativní zprávu, po ní 

promítnete něčí obličej, lidé si to podprahově spojí a naopak. Budu dělat výstavu o Izraely, 

tam jde o to, jak danou zemi chcete ukázat. Probíhají tam konflikty, vyhýbat se jim nechci, ale 

zaměřovat se na ně bych taky nechtěl. Zároveň nechci nikomu stranit nebo z toho udělat 

státotvornou výstavu. Je to právě otázka výběru a řazení.  

Dohlížíte na tohle před publikací v médiích? 

 Dohlížím, ale teď už v médiích tolik nepublikuju. Ale nikdy se mi nestalo, že by 

někdo moje fotky zmanipuloval.  

Přemýšlíte během focení o subjektivitě či objektivitě zachycovaného? Pracujete 

například s možností, že podvědomě můžete více fotit situace, kdy policie rasí 

demonstranty nebo vice versa? 

 O takových věcech určitě přemýšlím, ale nepracuju s nimi vědomě, spíše všechno 

probíhá na podvědomé úrovni. Jak jsem říkal na začátku, vše se odehrává strašně rychle, takže 

vy se jednoduše snažíte vyfotit toho co nejvíc. Nevědomky zřejmě vždy někomu straníte, ač 

chcete nebo ne. Děje se tak například výběrem úhlu nebo vůbec výběrem zachycovaných 

osob.  

Je podle vás účinnější realistická nebo umělecká fotografie? Působí na příjemce odlišně 

nebo mezi nimi není rozdíl? 
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 Fotografie by primárně měla být dobrá a působivá. Když jde o fotografii, kde děj 

převažuje nad výtvarnou stránkou, měla by vypadat tak, aby si jí lidé všimli, aby měla 

symbolický výraz. Když se vám tohle všechno povede, je to často dílo štěstí a náhody. A 

samozřejmě, že holé a syrové snímky působí. Ale v těch momentech jako fotograf o umění 

příliš nepřemýšlíte. Je to tak, jak to je. Spíš vás mrzí, že jste se nedostal blíž, že jste měl 

udělat ještě pár kroků, že jste se neměl tolik bát, že se to dalo udělat jinak, že jste to měl 

vyfotit z jiného úhlu, že jste to měl vyfotit dříve nebo později... 

V minulosti proběhla kauza s výtvarně působící fotografií Paula Hansena, která vyhrála 

World Press Photo v roce 2013. Lidé nevěřili, že se to tak reálně stalo.  

 Photoshop už umožňuje změnit spoustu věcí. Žurnalistické nebo zpravodajské 

fotografie by se neměly měnit žádným zásadním způsobem. Zásadní pro mě znamená 

nepřiznaná manipulace nebo nepřiznaná změna zachycované situace. S tím ale byly problémy 

vždy. Jak je ale dostupnost prostředků pro manipulaci velká, svádí to. To můžeme jít od 

Capova padajícího republikána až do Ruska, kde potřebovali dostat mrtvolu do jiného světla a 

vytvořit jinou kompozici, tak jí tahaly po ulici. To už je pro mě přes čáru. 

 Když jste na straně demonstrantů, jste podělaný. V případě Ukrajiny nebo MMF, ano, 

proč by ty protesty neměly být, ale proč musí být násilné – když nejsou násilné, nikdo si jich 

nevšimne.  

 Jednu mediální manipulaci jsem vlastně zažil. V devadesátých letech se konal Ples 

v Opeře a anarchisté demonstrovali před budovou, měli shnilá rajčata, nikoho nestloukli. 

Policie nevěděla, co má dělat, neměla potřebný výcvik a ještě nesla nános bezpečnosti 

z komunismu, bála se. Bylo zajímavé, že když se rozsvítili kamery nebo začali cvakat blesky, 

anarchisté se dali do útoku, a když se média odvrátila, útok utichl a takhle se to střídalo. Dělat 

protest bez médií totiž nemělo smysl, ten protest by byl potom nicotný. Bylo vidět, že i lidé 

čekali, až budou v záběru. Samozřejmě se ale zase našli tací, kteří řvali „netoč nás!“ nebo 

řvali, ať točím policisty a boháče, jak se promenádují. Spousta věcí po celém světě se děje pro 

média. Z pohledu demonstrantů to všechno má smysl, když se svět o jejich protestech dozví, 

proto se také dějí. Nastává otázka, jaký tomu dáte prostor a jak to podáte. I vy jako fotograf. 

Můžete mít tisíc lidí a mezi nimi deset divných nebo násilnických, kteří se vždy najdou. Když 

budete fotit jenom těch deset lidí, proměníte to v úplně jinou záležitost, i přesto, že zbylých 

990 nejsou vůbec divní násilníci. 

Snažíte se o tuhle vyváženost a ukazování všech stran? 
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 Rozhodně by se o to fotograf měl snažit. Manipulace tohohle stylu se však děje běžně. 

Například když budete fotit ve vyloučených lokalitách, jde samozřejmě taky o život v České 

republice, ale ne ten zásadní a většinový. To samé je v případě Izraele – ta země není jenom 

konflikt.  
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Petrem Vrabcem (textová příloha) 

Které největší protesty ať už v Čechách nebo v zahraničí jsi fotil? 

 Akce tohoto typu fotím přibližně tři a půl roku. Za tu dobu jsem nafotil 190 

demonstrací a happeningů. Nejakčnější jsou ty, které v Německu pořádá Ende Gelände. Jde o 

masové protesty a přímé akce, kdy se obsazují rypadla v dolech, obsazuje se infrastruktura 

elektráren, lidé spí na kolejích, připoutávají se. 

Zaměřuješ se na levicová hnutí? 

 Fotím všechno. I akce, které nejsou zajímavé a důležité, protože mám v plánu vydat 

knihu, která bude mapovat pět let českého aktivismu.  

Jaký máš vztah k aktivistům, které fotíš? 

 Jsem politicky aktivní a na jednotlivé akce názor mám. Na akcích občas pomůžu 

s organizací nebo komunikací s policií, ale vyvaruju se aktivní činnosti přímo během 

demonstrací, které fotím.  

Jsi členem nějaké aktivistické organizace? 

 Ono nejde o žádné oficiální struktury, takže vlastně členem nejsem.  

Vidíš z pohledu fotografa nějaký rozdíl mezi protesty v České republice a v zahraničí? 

 To jsou samozřejmě velké rozdíly. Ať už jde o chování policie nebo davu nebo o 

celkovou radikalitu. V Německu a ve Francii je to mnohem ostřejší, ostřeji se chová rovněž 

policie. U nás je to takové nic. Policie se zmůže akorát tak na to, aby na sedící lidi během 

blokády použila nějaké chvaty. Kdyby sem přijelo pět autobusů plných německých 

levicových radikálů, tak si z toho tady všichni sednou na zadek, protože na to nebudou 

připravení.  

Ať už jsi označený nebo ne, jak se k tobě chová policie? 

 Na to neexistuje univerzální klíč. V policii jsou různí lidé a různí velitelé. Jednou když 

jsem byl označený, měl jsem press vestu a prokázal se akreditací, byl jsem dokonce jediný 

sebraný člověk z 200 lidí, které zakettlovali na 17. listopadu před dvěma lety, protože jsem se 

jim prostě nelíbil. Nebo když byl nedávno Pochod pro život, kde jsem fotil, dostal jsem od 

policisty zezadu pěstí do zad. Když jsem se otočil, tak se na mě smál.  

A to jsi byl neoznačený? 

 Ano, ale tady v Čechách mě znají, takže to bylo takové...no. 

Jak se k tobě jako k fotografovi chová dav? 
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 U nás, i přesto, že mě znají, jsem si zažil problémy. Když vrcholila imaginární 

uprchlická krize a scházeli se tisíce lidí proti uprchlíkům, někdo v těch jejich šílených 

skupinách na Facebooku vytvořil hoax, že jsem policejní konfident a dal k tomu mojí fotku. 

Hrozně se to šířilo, sdílelo. Tak jsem té paní, co to vypustila, napsal, že se mi to nelíbí, že 

porušuje moje práva a že už jsem kontaktoval svého právního zástupce a že když to 

neodstraní, tak budu postupovat dále. Samozřejmě se zalekla, smazala to a byl klid. Na tenhle 

popud mi ale začala psát spousta lidí, začali mi vyhrožovat a psát na sítě, že až mě někdo 

uvidí na další demonstraci, má mi dát tečku. Nikdo na mě ale fyzicky neútočil. 

Když jdeš fotit větší demonstrace nebo přímo rioty, jaká je tvoje nezbytná výzbroj? 

 Určitě nosím viditelné označení, jako je reflexní vesta press. Helmu jsem sebou měl 

párkrát, když jsem jel do Německa nebo Francie, ve výsledku jsem jí ale nikdy nepoužil, tak jí 

už nevozím. Jak se ale na demonstracích pohybuju už dlouho a hodně, dá se dopředu docela 

dost věcí vyčíst. Například v chování policie se dá vypozorovat, kdy z její strany hrozí 

nebezpečí a kdy ne. 

Máš nějaká osobní pravidla, jak se na demonstracích chovat? Ať už z hlediska etiky 

nebo bezpečnosti. 

 Za prvé se snažím dodržovat, že když za mnou někdo slušně přijde a řekne, že nechce 

být zveřejňován, nemám s tím žádný problém, neudělám to. Za druhé, když fotím lidi, se 

kterými úplně nesympatizuju, například pravicovou scénu, a vyfotím je dehonestujícím 

způsobem, kdy se někdo tváří divně a na rozdíl od normálu vypadá jako guma, tak tyhle 

snímky nepoužívám. Přijde mi to laciné, nedělám to. Snažím se fotit reportážně, aby to bylo 

autentické.  

Přemýšlíš během focení nad subjektivitou nebo objektivitou zachycovaného? 

 Určitě, přemýšlím. V těchto situacích, se už cítím dobře, takže na to mám dost času. 

Ale samozřejmě, že když se dostanu doprostřed riotů, tak jednoduše fotím, co je kolem mě, co 

je zajímavé a akční, a až výsledně, při provádění postprodukce na počítači, přemýšlím, co 

zveřejnit, a co ne. Když mi něco vychází na Alarmu, posílám balíček třeba čtyřiceti fotek a 

oni jich zveřejní dvanáct. Potom záleží na tom, jak to poskládají, protože se z toho dá udělat 

úplně jiná reportáž. Právě proto mám svojí stránku na Facebooku, kam těch fotek dávám víc. 

Z velké demonstrace třeba sto fotek, aby to obsáhlo opravdu všechno, co se tam dělo.  
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Jak moc fotografie upravuješ? 

 Fotím do rawu, takže fotografie vyvolávám, dodělávám v počítači a ořezávám. Ořezy 

jsou u reportážní fotografie skoro nezbytností. Dneska jsou už snímače velké, takže já 

konkrétní situaci vyfotím a následně si to oříznu, jak potřebuju. 

Když víš, že fotografie bude publikovaná v médiích, dáváš si pozor na to, co ořezáváš, co 

z té fotografie vyhazuješ? 

 Moje ořezy jsou spíše estetická věc, vůbec ne faktická. Neměním náladu nebo vyznění 

fotografie, jde čistě o estetiku.  

Když poskytuješ fotku k publikaci, dáváš médiím zpřesňující komentář, aby nedošlo ke 

zkreslení, i když třeba nechtěnému? 

 To nedělám. Mé reportáže většinou vychází na Alarmu, což jsou moji kamarádi a jsme 

na tom názorově dost podobně. Snaží se tu novinařinu dělat dobře, takže jim věřím. Ještě se 

mi nestalo, že by to vyznělo jinak nebo špatně. Oni spíš napíšou text o samotné akci a připojí 

k nim mojí fotogalerii bez popisků, což je dobře. Například spousta řečníků nebo řečnic 

nechtějí mít zveřejněná jména. Je to beze jmen, čistá fotogalerie. O to je to větší výzva, fotky 

musí mít samy o sobě vypovídající hodnotu bez popisků nebo titulků.  

Tvoje fotografie ale zveřejňují i česká mainstreamová média a dokonce i zahraniční 

servery. Děje se to s tvým vědomím, kontroluješ to? 

 Teď se mi právě stalo, že mi volali z iDnesu, že chtějí mojí fotku z akce, která se 

konala na Václaváku a týkala se vraždy nějaké holčičky v Číně a měla to na svědomí nějaká 

celosvětová sekta. Poslali mi za to peníze a já se těším na článek, co z toho vyleze. Často ale 

fotím na událostech, na kterých není ze strany médií co zbabrat. Moje fotografie z věšení 

tibetských vlajek během čínské návštěvy se objevily na německých, francouzských a dokonce 

nigerijských serverech. 

Čili fotografii poskytneš a sleduješ, co se bude dít. 

 Většinou to probíhá tak, že mi řeknou, o čem píšou a já jim k tomu pošlu fotky. Někdy 

ty články píšou právě mí známí, takže tam jsem si jistý, že to nebude nic, co by bylo přes 

čáru.  

Stalo se ti někdy, že média nechtěli publikovat tvojí fotku? 

 Ne, to se nestalo. 

Přemýšlel jsi někdy, že nějakou fotku publikovat nechceš? Pokud ano, jaký byl důvod? 
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 Například u levicové scény jsem si získal důvěru a byl jsem u spousty věcí, které by se 

neměly dostat ven, ale já je fotím. Oni ale vědí, že je nepustím ven. Fotím si do archivu, ve 

kterém se nachází věci, které by se neměli pouštět ven, protože jsou na nich lidé, kteří jsou 

v nějaké jejich organizaci a kteří by neměli být viditelní. Focení levicové scény je o důvěře. 

Kdybych třeba vyfotil, jak na demonstraci někdo hází kameny, tak bych tu fotografii 

nepublikoval. Oproti tomu na pravicové scéně už mě znají, ale nemůžou proti mně 

z profesního hlediska nic mít. Nikdy jim nelžu, nevysmívám se jim a moje fotografie se jim 

dokonce líbí. 

Čili pro tebe je jednou z největších hodnot neutralita a respekt k soukromí druhého 

člověka. 

 Částečně jo, ale to složitější. Teď ještě vejde v platnost nový zákon na ochranu 

osobních údajů, tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Nedokážu si to představit.  

Na anarchistických demonstracích mají lidé často zakryté obličeje. Když je vyfotíš tak, 

že by mohli být identifikovatelní, ale oni evidentně nechtějí být, zároveň jsou ale na 

veřejném prostranství a na veřejné akci. Jak se k tomuhle stavíš? 

 Tam je to složité. Kdybych byl anarchista a nechtěl bych být vidět, tak přece nebudu 

v první řadě průvodu držet banner. Mimo jiné u nás je navíc zakrývání obličeje kvůli 

stěžování identifikace na demonstracích zakázané, takže tito lidé by to dělat neměli, a také jim 

ty šátky nebo kukly nevydrží moc dlouho. Mají třeba sluneční brýle, kšiltovku... Já kdybych 

nechtěl být vidět, tak na tu akci nejdu. Já to samozřejmě můžu ctít, jelikož inklinuju 

k levicové scéně, ale na akci nás běhá třeba dvanáct reportérů z různých médií a je jim to 

úplně jedno, jdou prostě za fotkou. 

Nedávno byla demonstrace na podporu Afrínu, nejspíš lidé z Anarchistické federace 

drželi banner a zakrývali si s ním obličej, protože nechtěli být na fotce. Když vyfotíš 

sérii fotografií, kde na jedné je někdo poznat a na druhé ne, jak probíhá tvoje selekce? 

 To je úplně jednoduché. Když tam jsou lidi z federace a vím, že jsou na tohle hákliví, 

mávnu na ně, že fotím, a ať se zakryje, kdo chce. Případně když potřebuju vyfotit banner, na 

chvilku ho předají někomu jinému, já to vyfotím a hotovo. Poslední dobou tohle praktikuju a 

funguje to. 

Když jsi během demonstrace přítomen násilnému konfliktu, kde je tvoje hranice 

rozhodnutí, jestli situaci vyfotíš, nebo pomůžeš? 

 Je různá, pokaždé to je jinak. Samozřejmě, že když člověk leží na zemi obsypaný 

těžkooděnci, v tu chvíli nic neudělám. Mimoto u nás může být šťouchnutí do policie 
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vzhledem k současnému monitoringu velký trestný čin. Je to náročné, občas ale pomůže, když 

na ně zařvu, často se potom chovají líp. Když jsem ale fotil v Německu, za což jsem byl 

nominován na Czech Press Photo, tak lidé v bílých overalech běhali po bramborovém poli a 

těžkooděnci je mlátili hlava nehlava. Násilí potkávám hodně, ale spíš v zahraničí než u nás. U 

nás se násilí děje většinově ze strany policie, kdy se například snaží zničit nenásilnou 

blokádu. Ať už jde o environmentální aktivisty z Klimakempu nebo o pochody nácků, objeví 

se lidé, kteří si sednou na zem a v tu chvíli mají policisté pré. Lámou je a občas si i kopnou.  
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Příloha č. 4: Fotografie Jaroslava Kučery z protestů proti summitu 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 2000 (obrazová 

příloha) 
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Příloha č. 5: Fotografie Karla Tůmy z protestů proti summitu 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 2000 (obrazová 

příloha) 
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Příloha č. 6: Fotografie Karla Cudlína z Euromajdanu v roce 2013 a 2014 

(obrazová příloha) 
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Příloha č. 7: Fotografie Petra Vrabce z blokády provozu uhelných dolů a 

elektráren v Porýní v roce 2017 (obrazová příloha) 
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