
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 

 

Čeští fotografové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olomouc, červen 2011 Veronika SOBOTKOVÁ 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

2 

Obsah 

1 19. století ........................................................................................................................ 6 

1.1 Jindřich Eckert  .................................................................................................. 6 

2 Začátek 20. století .......................................................................................................... 7 

2.1 Alfons Mucha  .................................................................................................... 7 

2.2 Vladimír Jindřich Bufka  ..................................................................................... 7 

3 20. léta 20. století ........................................................................................................... 9 

3.1 František Drtikol  ................................................................................................ 9 

3.2 Jaroslav Rössler  ............................................................................................... 9 

3.3 Jaromír Funke  ................................................................................................. 10 

3.4 Alois Zych  ....................................................................................................... 10 

4 30. léta 20. století ......................................................................................................... 12 

4.1 Eugen Wiškovský ............................................................................................ 13 

4.2 Jindřich Štýrský  ............................................................................................... 13 

4.3 Karel Plicka  ..................................................................................................... 13 

5 40. léta 20. století ......................................................................................................... 15 

5.1 Ladislav Sitenský  ............................................................................................ 15 

5.2 Karel Teige  ..................................................................................................... 15 

5.3 Václav Chochola  ............................................................................................. 16 

6 50. léta 20. století ......................................................................................................... 18 

6.1 Karel Hájek  ..................................................................................................... 18 

6.2 Jindřich Marco  ................................................................................................ 18 

6.3 Emila Medková  ............................................................................................... 19 

7 60. léta 20. století ......................................................................................................... 20 

7.1 Jiří Všetečka  ................................................................................................... 20 

7.2 Vilém Heckel  ................................................................................................... 20 

7.3 Ivo Přeček  ....................................................................................................... 21 

8 70. léta 20. století ......................................................................................................... 22 

8.1 Taras Kuščynskyj  ............................................................................................ 23 

8.2 Dagmar Hochová  ............................................................................................ 23 

8.3 Pavel Štecha  ................................................................................................... 23 

8.4 Miloslav Stibor  ................................................................................................ 24 

9 80. léta ......................................................................................................................... 26 

9.1 Jindřich Štreit  .................................................................................................. 26 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

3 

9.2 Tono Stano  ..................................................................................................... 27 

9.3 Jan Saudek  ..................................................................................................... 27 

10 Začátek 21. století ........................................................................................................ 29 

10.1 Jan Šibík .......................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

4 

 

 

Abstrakt 

Práce pojednává o životě a díle významných českých fotografů od konce devatenáctého do začátku  

dvacátého prvního století. Jednotlivá desetiletí české fotografie jsou stručně charakterizována a 

autoři jsou řazeni chronologicky. Jsou zde obsaženy i ukázky snímků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This work deals with life and work of influential Czech photographers from the end of the 

nineteenth century to the beginning of the twenty-first century. Each decade of the Czech 

photography is briefly characterized and the authors are listed in chronological sequence. There 

are examples of  photographs included. 
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Úvod 

Téma Čeští fotografové jsem si vybrala, protoţe se mi líbí přenos reality do uměleckého 

zpracování pomocí fotografie. Jedním z impulsů pro sepsání této práce byl také fakt, ţe jiţ devátým 

rokem navštěvuji výtvarný obor na Základní umělecké škole Miloslava Stibora v Olomouci. Dějiny 

české fotografie jsou nesmírně obsáhlé. Pokusila jsem se vybrat alespoň část, která reprezentuje 

ţivot a dílo našich nejvýznamnějších fotografů. Cílem práce bylo získat a utřídit poznatky o 

dějinách české fotografie tak, aby vznikl stručný přehled. Práce můţe být přínosem pro všechny, 

kteří rádi fotí a chtějí si rozšířit svůj obzor. 
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1 19. století 

19. století znamenalo pro světovou fotografii velký rozvoj fotografických přístrojů, od camery 

obscury aţ po fotografický film.  

Nejstarší dochovaná fotografie byla zachycena roku 1829 francouzským objevitelem Niépcem. 

Jedná se o snímek prostřeného stolu na kovové desce pokryté vrstvou asfaltu. Nicéphore Niépce je 

povaţován za jednoho z vynálezců fotografie spolu s Louisem Daguerrem, zakladatelem 

daguerrotypie – fotografického procesu, který se v 50. letech 19. století stal velkou módou. 

Fotografický film byl roku 1884 vyroben Georgem Eastmanem. Tento objev zbavil fotografy 

nutnosti nosit s sebou masivní skleněné desky a jedovaté chemikálie. O čtyři roky později Eastman 

uvedl první filmový fotoaparát značky Kodak. 

 
 

1.1 Jindřich Eckert (1833 – 1905) 

Na začátku 60. let se stává slavným fotograf německého původu, ţijící a působící v Praze – 

Jindřich Eckert. Se svým ateliérem na Újezdě č.p. 412 se rychle proslavil snad i díky své laskavosti 

a smyslu pro humor, ač bylo tehdy v Praze přes šedesát jiných fotografických ateliérů. Tvořil 

fotografie na historická a literární témata, ale také ţertovné snímky a ţivé obrazy, při nichţ se z 

mnoha významných osobností tehdejší doby stávali hrdinové cirkusových šapitó nebo komedianti. 

V 70. letech svůj ateliér přestěhoval ke břehu Čertovky a přijal společníka Julia Müller’na. Tehdy 

bylo módní mít portrét z Eckertova ateliéru. Eckert získal titul dvorního fotografa a komorního 

fotografa korunního prince Rudolfa a usedl i mezi členy praţské městské rady. Podílel se na 

zaloţení Klubu fotografů amatérů, Fotografického věstníku a spolupracoval s časopisem 

Fotografický obzor. 

Později začal fotografovat také krajinu. Vznikly soubory hradů, zámků, zřícenin, ale také čistě 

krajinářských snímků Šumavy a Krkonoš. Jindřich Eckert se zkrátka celý ţivot věnoval tvůrčímu 

hledání nového uplatnění fotografie a právě to z něj dělá nejvýznamnějšího fotografa 19. století.  
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Obr. 1 Kolorovaná vizitka 

 

2 Začátek 20. století 

Na počátku 20. století byla tvorba fotografie v českých zemích uznávanou profesí. Stále větší roli 

však začínala hrát také amatérská tvorba, jejíţ představitelé usilovali o přiblíţení fotografie 

uměleckému světu. 

 

2.1 Alfons Mucha (1860 – 1939) 

Alfons Mucha, snad nejvýraznější umělec secese, své snímky pouţíval jako předlohu pro plakáty. 

Z pomocných prvků se však staly samostatnými díly. Svůj fotoaparát si Mucha pořídil roku 1880 

ve Vídni, kde působil jako malíř dekorací divadla Ring. Od té doby s nadšením zachycoval vše, co 

ho obklopovalo – ateliér, přátele, běţný ţivot, na počátku 20. století také svoji budoucí ţenu 

Marušku Chytilovou a syna Jiřího. Jeho fotografie, do té doby čekající ve stínu malířských děl, se 

ve světě objevily aţ na počátku 70. let a svědčí o tom, ţe tento malíř měl ojedinělé vlohy pro to, 

aby se stal také velkým fotografem. 

 

2.2 Vladimír Jindřich Bufka (1887 – 1916) 

I přes svůj krátký ţivot tento fotograf stihl udělat tolik, co málokdo. Jeho zájem o fotografii ho vedl 

na České vysoké učení technické, kde studoval chemii. Vyučil se fotografem u vídeňského 

portrétisty Kossela a otevřel si vlastní ateliér. Věnoval se téměř všem tehdejším fotografickým 

technikám, konal přednášky a kurzy pro fotografy. Oblíbeným působištěm se mu stalo Kladno, 
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odkud pocházely mnohé snímky horníků a hutníků. Hojně zastoupeny jsou v Bufkově díle také 

portréty, zvláště fotografie jeho ţeny Marie. Do historie české fotografie se Bufka zapsal jako 

velmi výrazná osobnost počátků umělecké tvorby. Kdoví, jak by se jeho talent dále vyvíjel, kdyby 

ho smrt nezastihla v pouhých 29 letech.  

 

 

Obr. 2 Model pózující v Muchově studiu, Paříţ 

 

 

Obr. 3 Vladimír Jindřich Bufka – Večerní vlak 
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3 20. léta 20. století 

Ve 20. letech se rozvíjela dokumentární a reportážní fotografie. Velkým podnětem pro tento rozvoj 

bylo rozšíření příručních fotoaparátů, dovolující fotografovat bez stativu. Zakladatelem reportáţní 

fotografie v českých zemích se stal Rudolf Bruner-Dvořák, který byl jedním z přispěvatelů do 

časopisu Český svět. Tento týdeník výrazně posílil vývoj reportáţní fotografie. 

Několik fotografů se po první světové válce začalo věnovat moderní fotografii ovlivněné 

futurismem a kubismem. Jedním z takových autorů byl i František Drtikol, Jaroslav Rössler, 

Jaromír Funke nebo Alois Zych. 

 

3.1 František Drtikol (1883 – 1961) 

František Drtikol patřil k nejvýznamnějším fotografům aktu všech dob. Ačkoliv je to paradox, stal 

se fotografem proti své vůli. Touţil stát se malířem, ale s tím jeho otec nesouhlasil a dal ho do 

učení k fotografovi v rodné Příbrami. Jeho zvídavost jej však zanedlouho přivedla na dvouletou 

německou fotografickou školu Lehr und Versuchsanstalt für Photographie, kde si utvořil základ ke 

svému budoucímu stylu. Za počátek fotografické kariéry však sám Drtikol povaţuje aţ začátek 10. 

let, kdy si otevřel v Praze ve Vodičkově ulici č. 7 ateliér. Netrvalo dlouho a Drtikolův portrétní 

ateliér byl obklopen vynikající pověstí. Aţ do začátku 20. let tvořil Drtikol pod vlivem secese, 

tehdy však nastoupila expresivní tvorba. Na Drtikolově snímcích se objevuje nové chápání 

prostoru a světla, promyšleně aranžované geometrické prvky, mezi něţ komponuje ženské tělo. 

Modelem byla Drtikolovi často jeho ţena Ervína Kupferová, výrazová tanečnice. Dvacátá léta 

znamenala vrchol Drtikolovy slávy. Neuskutečnila se snad ţádná světová výstava, kde by se 

neobjevilo jeho jméno. Tehdy však nastal náhlý zlom. Roku 1935, téměř 30 let před svou smrtí, 

Drtikol naposledy odkládá fotoaparát, rozprodává svůj ateliér a odchází do ústraní. Věnuje se 

kresbě a malbě. Důvod Drtikolova odchodu z fotografického světa slávy se nejspíš nedozvíme, 

kaţdopádně za sebou tento umělec zanechal rozsáhlé vynikající dílo. 

 

3.2 Jaroslav Rössler (1902 – 1990) 

Před svým prvním odjezdem do Paříţe, kde strávil jeden rok, se Rössler vyučil v Drtikolově 

ateliéru a 8 let v něm vyvolával snímky. I přes jeho nezájem o technickou stránku fotografie je 

jediným českým avantgardním fotografem. Věnoval se fotogramu, fotomontáži, koláži, kresbě, a s 

oblibou experimentoval i s jinými technikami a postupy. Při svém druhém pobytu v Paříţi se 

zabýval převáţně reklamní fotografií, avšak zájem měl také o živý pouliční ruch. Osudným se mu 

stalo fotografování demonstrace, při níţ byl zatčen, na půl roku uvězněn a poté vypovězen z 

Francie. Spolu se ţenou si na Ţiţkově otevřel ateliér, ale starosti s vedením ţivnosti zapříčinily, ţe 

se ke své tvůrčí práci znovu vrátil aţ na počátku padesátých let. 
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3.3 Jaromír Funke (1896 – 1945) 

O své profesi fotografa se Funke po dlouhém váhání a přemítání rozhodl aţ ve svých dvaceti šesti 

letech. Dnes ovšem není pochyb o tom, ţe se rozhodl správně. 

Psal kritiky na fotografie a dostávalo se mu ţivého ohlasu. Své názory na fotografie a 

nespokojenost se zaměřením amatérských klubů dával razantně najevo a není tedy divu, ţe jej 

postupně ze všech českých i moravských klubů vyloučili. Své snímky svědomitě řadil do cyklů, 

kaţdý z nich byl promyšlený, Funke nic neponechal náhodě. Typická pro něj byla dynamická 

diagonála, se kterou pracoval nápaditě a pokaţdé originálně. Své nadání však nemohl pořádně 

rozvinout. Smrt jej zastihla v závěru války a náhle uzavřela dílo, které mělo všechny předpoklady k 

dalšímu rozletu. 

 

3.4 Alois Zych (1874 – 1943) 

Alois Zych se stal jedním ze zakladatelů fotografie aktu. Jeho první výstava se konala roku 1911 na 

fotografickém salónu v praţském Rudolfinu, kde se v té době vystavovala ta nejvýznamnější díla 

českého výtvarného umění. Modelem mu bývala jeho ţena společně se svojí sestrou, se kterými po 

celý ţivot ţil. Proslavil se fotografováním aktů, ale neztrácel zájem o krajinářské a portrétní práce. 

Nejraději zachycoval vrcholy zasněţených Alp, a to i za svého pobytu na italské frontě v období 

první světové války. Zychovo fotografické vybavení bylo velmi jednoduché. Nejdříve fotografoval 

zrcadlovým fotoaparátem Mentor, později Rolleiflex. Pro snímky z ateliéru pouţíval jedinou lampu 

Nitraphot o světelnosti 200W. I přesto jeho dílo oplývá bezchybnými modelacemi světla. Svými 

pracemi se snaţil napodobit malířství, nebylo na nich tedy nic, co by mohlo tehdejší společnost 

jakkoliv pobouřit. Alois Zych chápal fotografii jen jako způsob vyjádření, nikoliv však jako 

prostředek k získání ocenění a prestiţe. V tom, ţe netvořil kvůli získání ocenění nebo prestiţe, nás 

můţe utvrdit i fakt, ţe se nezúčastňoval téměř ţádných soutěţí. Byl to zkrátka pravý milovník 

fotografie. 
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Obr. 4 František Drtikol – Duše 

 

 

Obr. 5 Jaromír Rössler – Optická studie 
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Obr. 6 Jaromír Funke – Zátiší 

 

 

Obr. 7 Alois Zych - Akt 

 

 

 

4 30. léta 20. století 

V polovině 30. let se na trhu začaly objevovat první barevné filmy. Rozvíjela se reklamní, sociální i 

imaginativní tvorba, která ve velkém zasahovala i do 40. let. Jedním z hlavních představitelů české 

fotografie 30. let jsou Eugen Wiškovský, Jindřich Štýrský a Karel Plicka, ale také např. František 

Kollár, Josef Kubín nebo Oldřich Straka. 
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4.1 Eugen Wiškovský (1888 – 1964) 

Jeho celoţivotní překladatelská činnost se fotografie sice netýká, ale zájem o psychologii s ní 

přímo souvisí. Je také autorem pojmu „výrazová fotografie“. „Dobrá fotografie je zrakové 

dobrodruţství se zárukou skutečnosti – pro diváka,“ píše se v knize Cesty československé 

fotografie. Na jeho jednoduchých snímcích oproštěných od všeho nedůleţitého jsou mu modelem 

předměty, které byly právě na blízku. Ve svých zápiscích píše: „Fotografoval jsem ne proto, abych 

ukázal určitý objekt, nýbrţ abych vyjádřil a divákovi sdělil z něho svůj dojem.“ I kdyţ je znám 

spíše svými snímky různých objektů, je povaţován za krajináře. Na konci 30. let tomu tak opravdu 

bylo. Rozsáhlým krajinářským cyklem Wiškovský uzavírá svou fotografickou činnost a na 

veřejnost se opět dostává aţ koncem padesátých let. 

 

4.2 Jindřich Štýrský (1899 – 1942) 

Fotograf kolotočů, hřbitovů, cirkusů, výkladních skříní a různých podivných předmětů, to je 

Jindřich Štýrský. Narodil se v Dolní Čermné poblíţ Hradce Králové, kde vystudoval učitelství po 

vzoru otce. Po smrti matky si mohl z částečného dědictví dovolit odejít studovat malířství na 

Akademii výtvarných umění v Praze. Zachycoval pouze nalezená zátiší, nijak upravená nebo 

přisvětlená. Celým ţivotem ho doprovázel přízrak jeho nevlastní sestry Marie, kterou miloval. 

Zemřela, kdyţ bylo Štýrskému 6 let. Od té doby se vtělovala do jeho výtvarných i literárních děl, je 

ztvárněna např. v próze Emilie přichází ke mně ve snu. Vytvořil několik cyklů, například Ţabí muţ 

(36 obrazů), Muţ s klapkami na očích (38 obrazů), Paříţské odpoledne. Po návštěvě Paříţe se mu 

začal zjevovat i přízrak smrti, který ho ostatně doprovázel od dětství v souvislosti s jeho sestrou. 

Hřbitovní tematika se na konci 30. let objevovala i v jeho pracích. Od roku 1939 měl zakázáno 

publikovat a vystavovat a o tři roky později v Praze zemřel. 

 

4.3 Karel Plicka (1894 – 1987) 

Jako dítě oplýval Karel Plicka velkým hudebním talentem. V šesti letech zpíval v chlapeckém 

sboru ve Vídni, jako čtrnáctiletý udivoval hrou na housle a o tři roky později uţ byl členem 

švédského komorního kvarteta. Není tedy divu, ţe kdyţ za několik let objevuje svou skrytou vášeň 

pro fotografii, ztvárňuje především hudební náměty. Putoval za staroslovanskou kulturou přes 

Beskydy aţ na východní Slovensko. Po celou tu dobu se věnoval také natáčení filmů, za které je 

později oceněn na festivalu v Benátkách (dokumentární film Po horách, po dolách, oslavující 

lidovou kulturu Slovenska; Zem spieva...). Za 2. světové války se ale musí rozloučit s filmem a 

spokojit se s hodností fotografa Státního fotoměřičského ústavu v Praze. Toto období mu ale dává 

moţnost věnovat se fotografování architektonických památek. Roku 1940 vydal knihu Praha ve 

fotografii, která se tehdy stala projevem národního ţivota. Hned po válce se Plicka stává 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

14 

spoluzakladatelem filmové fakulty AMU a vydává spoustu monografií českých a slovenských 

měst. Jeho dílo je symbolem vlastenectví a optimistického kontrastu války. 

 

 

Obr. 8 Eugen Wiškovský – Měsíční krajina 

 

 

Obr. 9 Jinřich Štýrský - Včera 
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Obr. 10 Karel Plicka – Zábava děvčat z Horehroní 

 

5 40. léta 20. století 

Krušné válečné chvíle na našem území fotografoval např. Ladislav Sitenský, Karel Hájek nebo 

Josef Novák. Během války však neutichala surrealistická a avantgardní hnutí, probíhala 

neoficiálně, jelikoţ byla vnímána jako zvrhlé umění. Jedním z představitelů surrealistické koláţe je 

Karel Teige. 

 

5.1 Ladislav Sitenský (1919 – 2009) 

Uţ od svých čtrnácti let pěstoval svůj fotografický talent, z něhoţ se později stalo povolání. 

Zachycoval přírodní a sportovní tematiku, spolupracoval s různými časopisy. Po ukončení 

gymnázia šel na studium architektury, které ještě stihl vystudovat, poté však přichází okupace a 

poslední fotografie z domova. Sitenský se dobrovolně hlásí do československého zahraničního 

vojska jako příslušník letectva. V tomto období vzniká soubor reportáţních fotografií, který 

odhaluje jeho talent. Snímky ukazují, jakou lásku k přírodě v sobě Sitenský choval. Po válce se 

jeho fotografie dočkaly obdivu, v černobílé i barevné podobě je uplatňoval v časopisech, 

kalendářích, reklamách atd. Na výstavě Expo 58 v Bruselu získal zlatou medaili. Rozsah jeho 

námětů je nevídaně rozmanitý, dnes se ale můţeme uţ jen dohadovat, kam by jeho práce dospěly, 

kdyby nebyl ovlivněn 2. světovou válkou. 

 

5.2 Karel Teige (1900 – 1951) 

Teige hledal nejen nový systém tvorby, ale i celého ţivota. Jeho mimořádná paměť mu uţ na 

gymnáziu dovolovala studovat s vyznamenáním, ačkoliv školu nenavštěvoval, jak by měl. V mládí 
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vyzkoušel hodně slohových proměn, ale jeho nespoutané myšlení jej dovedlo aţ k avantgardnímu 

umění. Tvořil literárně i výtvarně, ve velkém přispíval do časopisů, některé i řídil (Stavba a 

Architektura aj.). Od roku 1935 aţ do konce ţivota sestavoval a lepil surrealistické koláže, které 

dnes můţeme povaţovat za deník jeho myšlení. Tvorba koláţí mu byla prostředkem psychického 

uvolnění. V třicátých letech se stal spoluzakladatelem Skupiny surrealistů, stejně jako tomu bylo o 

deset let dříve u Devětsilu. V letech 1939 – 1942 vzniká většina z dodnes dochovaných 374 koláţí. 

 

5.3 Václav Chochola (1923 – 2005) 

Stejně tak jako Salvador Dalí, který Chocholovi často pózoval, byl Václav Chochola kouzelníkem 

obrazu. Jako sportovní reportér započal svoji profesionální dráhu. Postupem času (v polovině 40. 

let) se začínal zajímat spíše o divadlo, které se rozvinulo aţ v zájem o celé kulturní dění. Jeho 

snímky jsou vţdy plné fantazie a závaţnosti, vyzývají k zamyšlení. Díky tomu Chochola nikdy 

nepropadl tvorbě do magazínů. V průběhu 60. let se vypravil do Vietnamu a posléze do Francie, 

kde výrazně obohatil svou galerii o portréty slavných osobností jako třeba jiţ zmíněného Dalího 

nebo malíře Ernsta Maxe, mima Marcela Marcela aj. 

 

 
Obr. 11 Ladislav Sitenský – Bez názvu 
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Obr. 12 Karel Teige – Bez názvu 

 

 
Obr. 13 Václav Chochola – Salvador Dalí 
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6 50. léta 20. století 

Nástupem komunistů k moci v únoru 1948 mimo jiné utrpěla i česká fotoţurnalistika. Jediným 

upřednostňovaným tématem se stal socialistický realismus. Mnoho tiskáren a nakladatelství bylo 

znárodněno. Amatérské fotokluby byly převedeny pod Revoluční odbojové hnutí. Časopis 

Československá fotografie byl nahrazen Novou fotografií. Karel Hájek, který tvořil spíše před 

válkou, se nyní snaţil pohybovat co nejblíţe státní reprezentace. V období padesátých let se jeho 

talent rozvíjel i přesto, ţe se stal všestranným fotografem, plnícím kaţdé zadání. Působil např. jako 

doprovod na soukromých komunistických honech (kniha Krásy myslivosti z roku 1953). Takovýto 

osud zastihl v padesátých letech více fotografů, někteří, jako třeba známý reportér Jindřich Marco, 

byli i uvězněni.  

 
 

6.1 Karel Hájek (1900 – 1978) 

Díky jeho talentu a píli se Hájkovy snímky dostaly do novin a časopisů uţ v jeho fotografických 

začátcích. Roku 1926 začal pravidelně fotografovat a byl zaměstnán v Praţských dopravních 

podnicích. Byl prý schopen zastavit tramvaj na jakémkoli místě jen kvůli snímku. Fotoaparát měl 

vţdy při ruce a jeho robustní postava mu dovolovala být vţdy tam, kde bylo potřeba. Na jeho první 

výstavu roku 1935 přišlo tehdy třicet tisíc diváků, coţ byla nevídaná účast. Druhá výstava se 

konala aţ roku 1960, Hájek totiţ nepociťoval nutnost dělat výstavy, kdyţ jeho fotografie byly 

všeobecně známé z novin a časopisů. Je autorem mnoha proslulých fotografií, např. Zachráněný z 

dolu Nelson (1933), demonstrace praţského lidu po Mnichově (1938) nebo Černá madona (1956). 

Po dlouhou dobu zůstával jediným Čechem, který zasedl v porotě fotografické soutěţe World Press 

Photo v Holandsku. Ještě za svého ţivota předal svůj osobní archiv, který připomíná všechny 

významné události Československa, Národnímu muzeu. 

 

6.2 Jindřich Marco (1921 – 2000) 

„Válečná doba je tvrdá, ale poválečná ještě tvrdší. Nic nefunguje, není co jíst a kde spát, nejezdí 

ţádná doprava, není telefonické spojení, obvyklé hodnoty jsou zcela převrácené... Válku však 

hlavně musí někdo uklidit, jako kaţdé jiné svinstvo. A uklízení druhé světové války jsem se 

pokoušel ukázat ve svých fotografiích.“ Takto se Jindřich Marco vyjádřil o svých poválečných 

fotografiích. Ukázal však mnohem víc, neţ jen uklízení druhé světové války. Vypravil se 

fotografovat do Německa pro rychle zaloţený poválečný časopis Svět v obrazech. Tímto započal 

navštěvování dalších měst strádající Evropy – Varšavy, Prahy, Budapešti, Londýna, Berlína... Po 

maturitě se chtěl věnovat studiu literatury a dějin, ale vysoké školy byly zavřené. Začal tedy naplno 

s fotografováním, spolupracoval se světovými časopisy, jako byl Picture Post, Life nebo Lilliput, a 
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udělal si obchodní kurs. Kdyţ se mu nejvíce dařilo, upozornil někdo na jeho původ, který byl v 

rozporu s nacistickými zákony o čisté rase. Marco byl poslán do sběrného tábora, kde byl za útěky 

dvakrát odsouzen k smrti. Pokaţdé ale vyvázl a nakonec se stal dokonce reportérem 

československé vlády. 

 

6.3 Emila Medková (1928 – 1985) 

Emila Medková patří k výrazným představitelům surrealismu ve fotografii. Byla aktivní ve skupině 

umělců kolem Karla Teigeho a manţelství se známým výtvarníkem Mikulášem Medkem ji v 

surrealistickém myšlení jen utvrzovalo. Častým motivem jejích snímků se staly oprýskané fasády, 

ohrady, patníky, sklepy, zazděné dveře a jiné architektonické prvky vyvolávající pocit osamění a 

úzkosti. Počátek zralého díla Medkové pochází z konce čtyřicátých let. Tehdy, jako absolventka 

Státní grafické školy v Praze, začala působit v jednom z praţských výzkumných ústavů jako 

fotografka. Nikdy se nezajímala o práci svých kolegů fotografů, ale fascinovala ji díla malířů, coţ 

se v její tvorbě odrazilo. Od padesátých let nahradila surrealismus tzv. strukturální abstrakcí, sílí 

smysl pro absurdní humor. Svou práci vnímala jako vnitřní potřebu a výstavy nepovaţovala za 

tolik důleţité. Proto její zajímavé dílo není veřejnosti příliš známé. 

 

 
Obr. 14 Karel Hájek – Myslivci 

 

 
Obr. 15 Jindřich Marco – Suvenýr z Varšavy 
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Obr. 16 Emila Medková – Ruka s hodinkami 

 

7 60. léta 20. století 

Pro šedesátá léta jsou typické reklamní a propagační snímky, které měly zvýšit 

konkurenceschopnost českého zboţí na zahraničním trhu, např. české biţuterie (podnik Jablonex) 

nebo módních oděvů (Modeta Jihlava). Dalším trendem byla inscenovaná fotografie, např. muţské 

akty a fotografie malých dětí. Snímky často zachycují mladé lidi vyznávající hudební styl rock and 

roll. Svou kariéru začíná výrazná postava české fotografie Jan Saudek. Události ze srpna 1968 

(invaze sovětských vojsk) zvedly vlnu dokumentární a reportážní fotografie. Nejvíce snímků 

zachytil např. Josef Koudelka. 

 

7.1 Jiří Všetečka (1937) 

„Pokus o ztvárnění lidských vztahů a lidí, to je cíl, kam bych se chtěl dostat,“ říká Jiří Všetečka, 

rodák z Prahy a výborný český fotograf. Vystudoval strojní fakultu ČVUT, v letech 1969 - 1991 

působil jako externí pedagog katedry fotografie na FAMU. Jiří Všetečka se zaměřil hlavně na 

produkci nevšedních obrazových publikací. Mnoho z nich se týká Prahy (např. Praţský chodec, 

Královská cesta, Praha Husitská), ale je také autorem vynikajících sociálně dokumentárních 

fotografií (publikace Člověk v ţivotních situacích, Všenáprava obrazem, Drama nevšedních 

okamţiků). Samostatně vystavuje od roku 1962 a účastní se domácích a zahraničních výstav 

SČVU. 

 

7.2 Vilém Heckel (1918 – 1970) 

Expedice do peruánských And skončila tragicky: 31. května 1970 zasypala lavina horolezecký 

tábor pod horou Huascarán. Spolu s ostatními členy československé výpravy pohřbila i tehdy 

dvaapadesátiletého fotografa a horolezce Viléma Heckela. Ještě téhoţ roku se do Prahy vrátily 

černobílé a barevné filmy uloţené na vyslanectví v Limě. Zachycovaly ţivot v táboře, kamarády, 
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domorodce, samotný Huascarán nebo také pohřeb přítele, který zemřel na samotném počátku. Měla 

to být Heckelova poslední výprava, rozloučení s milovaným sportem, který s oblibou spojoval s 

fotografováním. K tomu, aby se stal úspěšným fotografem, byl Heckel předurčen – dokázal se se 

svými kompozičně vyváţenými a líbivými snímky ztotoţnit s tím, co bylo povaţováno za pravdivé, 

čisté a krásné.  

 

7.3 Ivo Přeček (1935 – 2006) 

Ivo Přeček se narodil 12. 9. 1935 v Olomouci. Jako amatér se fotografii začal věnovat roku 1959 a 

od r. 1985 byl jako fotograf zaměstnán. Stal se jedním ze zakladatelů skupiny DOFO (Dobrá 

fotografie), která tvořila jednu z nejpokrokovějších fotografických skupin u nás. Tato dnes jiţ 

legendární skupina olomouckých fotografů měla zásadní vliv na Přečkovu tvorbu. Kolem roku 

1960 se skupina připojila k programu hledání poezie všedního dne, v průběhu let v ní sílila 

náklonnost k moderním výtvarným stylům (pop-art, op-art...). Ivo Přeček je znám svým cyklem 

Pracovní příleţitosti (1962), ve kterém mu jako u pozdějších prací záleţelo hlavně na významové 

interpretaci reality. O ztvárnění civilizační problematiky se pokusil v cyklech Lidé (1976) a Stohy 

(1980), později se věnoval nalezeným zátiším. 

 

 

Obr. 17 Jiří Všetečka – Procházka Prahou 
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Obr. 18 Vilém Heckel – Pákistán 

 

 

Obr. 19 Ivo Přeček – Z cyklu Zrcadla 

 

 

8 70. léta 20. století 

Přelom 60. a 70. let českou fotografii neovlivnil do takové míry jako literaturu, film nebo výtvarné 

umění. Pro reţim se nezdála nijak nebezpečná, takţe k omezování docházelo pomaleji. V 70. letech 

velmi sílila vlna inscenované fotografie. Mnozí představitelé se svým dílem vraceli zpět do 

romantismu, symbolismu, secese, expresionismu a surrealismu. Rozmohla se stylizace a deformace 

pomocí širokoúhlých objektů, které vyuţívalo mnoho tvůrců. Po dlouhé době se také začaly 
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objevovat muţské akty. Spousta snímků je zachycena v dramatických krajinách se skalami a hrady 

s podmračenou oblohou v pozadí. K výrazným představitelům patří Taras Kuščynskyj, tehdy snad 

nejvýraznější československý fotograf. 

 

8.1 Taras Kuščynskyj (1932 – 1983) 

Je dalším fotografem, jehoţ práci zakončila tragická smrt. Ovšem zatímco Viléma Heckela 

zaskočila pod lavinou Huascaránu, Taras Kuščynskyj s ní sváděl boj, jenţ si zaslouţí obdiv. „Chci 

vytvářet krásu,“ říkal. „Chci zobrazovat ţivot. Jeho nositelkou je ţena... Fotografovat pro mne 

znamená ţít!“ Koncem šedesátých let tedy otevřel cestu ještě nedávno tabuizovanému aktu a s 

Janem Saudkem předznamenal tzv. novou vlnu aranžované fotografie. Ačkoliv patřil k jejím 

hlavním představitelům, nesdílel snahu většiny tehdejších autorů o sebevýraz, soustředil se na 

vyjádření půvabu modelu. To platilo nejen u početných snímků ţen, ale také krajin. Jeho vztah a 

úcta k ţeně pramení z období druhé světové války. Taras, jak se zkráceně podepisoval, se sice 

narodil v Praze, ale dětství strávil v přírodě Podkarpatské Rusi, kam jeho rodiče odešli na výzvu 

československé vlády v období hospodářské krize. Roku 1939 jeho otec odešel s jinou ţenou a 

malý Taras zůstal s matkou sám,  spolu trávili krušná válečná léta. Stejně jako jeho matku ho 

později zastihla zhoubná choroba, která se vyvinula z mateřského znamínka. Kdyţ pochopil, ţe 

svůj zápas o ţivot prohrál, pronesl: „Sundejte mi brýle, uţ nechci vidět tenhle svět.“ 

8.2 Dagmar Hochová (1926) 

Je nazývána „fotografkou dětí“. Jako jedna z prvních absolvovala u Karla Plicky na čerstvě 

otevřené FAMU a právě v dětech dokázala ztvárnit jásavou volnost, nespoutanost, pocit radosti a 

štěstí. Dětství je pro ni ale pouze počátkem lidského ţivota, který ji zajímá nejvíce. I názvy jejích 

cyklů (Děti, Dvojice, Síla věku, Uniformy, Svátky a slavnosti, Obřady) vypovídají o tom, ţe ţivot 

náruţivě sleduje. Avšak v čem spočívá hodnota jejích prací? Vţdyť děti, dvojice, slavnosti atd. 

zachycuje spousta fotografů. Na to Hochová říká: „Předem vím, co hledám, a kdyţ to tam nenajdu, 

radši vůbec nefotografuju.“ Od začátků své kariéry se spojovala s tiskem. Její snímky se 

objevovaly v týdeníku Vlasta i jiných kulturních časopisech. Vzápětí dostala příleţitost ilustrovat 

kniţní publikace. Nikdy nefotografuje dlouhými objektivy zpovzdálí, snaţí se být v samotném 

centru děje, coţ pro ni je velmi typické.  

 

8.3 Pavel Štecha (1944 – 2004) 

O jeho snímcích se říká, ţe jsou příliš strohé a citově chladné. Štecha sice touţil po ideálních, těţko 

dosaţitelných kvalitách fotografie, ale především, jak sám říkal, ho zajímal člověk v určitém 

prostředí. Uţ za svých studií na FAMU často zachycoval domovy důchodců, chatové oblasti kolem 

Prahy (cyklus Chataři), věnoval se problematice dopravy, která je shrnuta v cyklu Doprava. Při své 
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fotografické činnosti spolupracoval se sociology a psychology, aby co nejlépe sdělil konkrétní 

smysl a účel snímků. A tak se v sedmdesátých letech stává jedním z prvních sociálních fotografů. 

V cyklu Chataři neztvárnil pouze způsob trávení volného času, ale také nahlédl do ţivotního stylu 

početné vrstvy tehdejších obyvatel. Prostředí chatařů se Štechovi stalo důvěrně známým. Stejně 

jako jeho ostatní témata se osobně týká většiny z nás. 

 

8.4 Miloslav Stibor (1927 – 2011) 

Miloslav Stibor se narodil i zemřel v Olomouci, ale v dětství ţil s rodiči na Slovensku. Vystudoval 

výtvarnou výchovu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Budova olomoucké 

základní umělecké školy, ve které se vyučuje výtvarný obor a fotografie, nese jeho jméno, protoţe 

se zaslouţil o její zaloţení roku 1960 (tehdy Lidová škola umění).  Proslavil se zejména zajímavými 

akty. Nejznámější je Cyklus 15 fotografií pro Henryho Millera z let 1968-69. Snímky jsou 

stylizované, jakoby odhmotněné, vzdušné. Názvy fotografických sérií čerpal Stibor i z antické 

mytologie (např. Chloé, Fryné). Byl nositelem mezinárodního ocenění za uměleckou fotografii. 

Sedmnáct let učil na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě (1990-2007). 

 

 

Obr. 20 Taras Kuščynskyj –  Dana 
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Obr. 21 Dagmar Hochová – Z cyklu Děti 

 

 

Obr. 22 Pavel Štecha – Otava 
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Obr. 23 Miloslav Stibor – Portrét 

 

9 80. léta 

Česká fotografie, dosud jen lehce poznamenaná normalizačním systémem, se v polovině 80. let 

setkala s řadou zastrašujících akcí. Jednou z nich bylo zatčení, vyšetřování a šikanování Jindřicha 

Štreita, autora syrových a přitom velmi humanistických snímků kruté reality na bruntálském 

venkově. Ze 70. let pokračovala ve velkém inscenovaná fotografie. Aktéry nastupující generace 

tvořili slovenští studenti katedry fotografie FAMU Tono Stano, Rudo Prekop, Miro Švohlík, Vasil 

Stanko a Kamil Varga, kteří získali české občanství a zůstali v Praze. 

 

9.1 Jindřich Štreit (1946) 

„Já mám tolik štěstí, ţe si všechny sny plním.“ odpovídá s úsměvem fotograf, vysokoškolský 

pedagog, kurátor a organizátor kulturního ţivota Jindřich Štreit na otázku, jestli má nějaké 

nesplněné sny. Jindřich Štreit se narodil 5. září 1946 a vyrůstal v obci Stříteţ, kde jeho otec působil 

jako učitel. Za svoji první fotografii povaţuje skupinový portrét své rodiny, který vyfotografoval 

fotoaparátem Etareta, kdyţ mu bylo 9 let. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého 

v Olomouci a učil první stupeň na základní škole v Rýmařově.  Tehdy se začal zajímat o fotografii, 

tvořil zátiší a krajiny, později člověka jako součást krajiny. Tak vznikla snad nejznámější fotografie 

Pohřeb (1965). Jedná se o pohřeb tří lidí, které v obci Těchanov srazil traktor.  Na konci 

sedmdesátých let absolvoval Školu výtvarné fotografie, jako závěrečnou práci vytvořil cyklus 

Divadlo, snímky z Moravského divadla v Olomouci a Státního divadla v Praze. Následoval cyklus 
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Cesta ke svobodě s drogovou tematikou. Za tři roky tvorby navštívil asi sedm věznic včetně 

olomoucké věznice nebo věznice na Mírově, kde mu bylo dovoleno shlédnout nejvíce střeţeného 

vězně Kajínka. Jindřich Štreit se dále dva roky zabýval prostředím oceláren (publikace Vítkovice) a 

psychiatrickou léčebnou v Kroměříţi, kde vznikl cyklus Hledat anděla. V osmdesátých letech 

navštívil Japonsko. Snaţil se navštěvovat spíše vesnice, neţli tolik známá města, a se znalostí věty 

„Můţu si vás, prosím, vyfotografovat?“ se mu povedlo zachytit spoustu vynikajících snímků 

japonské kultury. Vyhlášené se staly vernisáţe českých a slovenských umělců na Sovinci, kde 

trvale pobývá.  Nyní působí na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Od roku 

1990 část svého výdělku soustavně věnuje na podporu humanitární a charitativní činnosti. Za svoje 

fotografie obdrţel řadu domácích i mezinárodních ocenění. 

 

9.2 Tono Stano (1960) 

Stejně jako František Drtikol se stal  Tono Stano, tvůrce aktů a portrétů, fotografem vlastně 

náhodou. Jevil zájem o kreslení a malování a tím se vymykal běţným rodičovským představám o 

budoucnosti dítěte. Jeho rodiče, řidič a průvodčí autobusů z malého slovenského města Zlaté 

Moravce, jej dali na uměleckoprůmyslovou školu do Bratislavy. Při třídění ţáků na počátku 

prvního ročníku stál nesměle v řadě, aţ byly všechny jemu milé obory obsazeny a na Stana zůstala 

fotografie. Milota Havránková působící na škole jako pedagoţka vedla své ţáky ke specifickému  a 

vlastnímu, osobitému projevu. Poté Stano vystudoval FAMU. Ve volném čase stráveném s přáteli 

tvořil snímky, které se daly všestranně vyuţít – ať uţ pro reklamní účely nebo do časopisů. Své 

modely nikdy k ničemu nenutil, ponechával jim volný prostor.  

 

9.3 Jan Saudek (1935) 

Jan Saudek je světově proslulý český fotograf. Narodil se v Praze v roce 1935 do ţidovské rodiny, 

většina z jeho příbuzných zemřela v koncentračních táborech, on a jeho dvojče Karel byli drţeni ve 

zvláštním dětském táboře pro dvojčata. Oba válku přeţili a Karel se později stal slavným kreslířem 

komiksů. Jan studoval grafickou školu a pomalu se z něj stával fotograf. Roku 1950, v patnácti 

letech, dostal svůj první fotoaparát Kodak Baby Brownie. Nastoupil k armádě na povinnou sluţbu a 

vzápětí se oţenil a měl dvě děti. Na konci roku 1960, kdy v Československu vládla volnější 

atmosféra, navštívil USA a pořádal tam výstavu. Kdyţ se vrátil do Prahy, musel pracovat v 

částečné ilegalitě, protoţe orgánům veřejné moci se nelíbil svobodný duch jeho díla. V roce 1972 

se rozvedl a objevil „svoji“ zeď ve sklepě židovského domu, kterou pak pouţíval jako podklad pro 

většinu ze svých slavných obrazů. V roce 1970 se stal široce uznávaným v západním světě a v roce 

1984 oficiální úřady konečně dovolily, aby se stal profesionálním fotografem. Dnes je 

pravděpodobně nejznámějším fotografem v České republice, a to nejen pro jeho obrazy, ale také 
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pro jeho extrovertní ţivotní styl. Jeho nejznámější díla jsou ručně kolorované polonahé portréty 

žen a jako pozadí je velmi často pouţita slavná zeď. V současnosti ţije a pracuje v Praze. 

 

 
Obr. 24 Jindřich Štreit – Pohřeb 

 

 
Obr. 25 Tono Stano – Smysl 
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Obr. 26 Jan Saudek – Ţivot 

 

10 Začátek 21. století 

Fotografie v prvním desetiletí 21. století je charakteristická mj. zaměřením na společensky závažná 

témata. Odráţí se v ní rychlé ţivotní tempo, nejistota a změny postihující ţivot mnoha lidí. 

Typickým stylem fotografie zachycujícím současný svět je reportáţní fotografie. 

 

10.1  Jan Šibík 

Je představitelem soudobé reportážní fotografie, své snímky zveřejňuje hlavně v časopisu Reflex. 

Známý je svými fotografiemi z prostředí válečných konfliktů (Čečna, území bývalé Jugoslávie, 

Náhorní Karabach aj.). Dokumentuje politické zvraty (Česká republika, Německo, Rumunsko), 

přírodní katastrofy (následky zemětřesení, hurikánů), problematiku uprchlíků, epidemie a jiná 

závaţná humanitární témata. Získal mnoho cen v soutěţích, např. Czech Press Photo i World Press 

Photo. 
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Obr. 27 Jan Šibík – Soutok Gangy a Jamuny 
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Závěr 

Zpracování tématu Čeští fotografové mi přineslo mnoho nových informací a podnětů. Zaujaly mě 

ţivotní příběhy a vývoj umělecké dráhy význačných osobností české fotografie. Základní fakta 

jsem se pokusila přehledně podat v této práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracovala samostatně a použitou literaturu jsem uvedla. 

 

 

  

V Olomouci, červen 2011 _______________________  

           podpis  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

32 

Literatura 

Knihy a články: 

BIRGUS, V., MLČOCH, J.: Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2005 

DUFEK, A.: Černobílá fotografie. Praha: Odeon, 1987 

MATĚJŮ, V.: Miloslav Stibor. Československá fotografie. 2011, ročník 1, č. 4, s. 18-19 

MRÁZKOVÁ, D., REMEŠ, V.: Cesty československé fotografie. Praha: Mladá fronta, 1989 

SKOPEC, R.: Sto let fotografie. Praha: E. Beaufort a. s., 1939 

 

webové stránky: 

ŠTREIT, J. http://www.jindrichstreit.cz/#/cz/portfolio/1. [2011-05-28] 

BROMOVÁ, V. www.veronikabromova.cz/english/text.html. [2011-05-28] 

CHOCHOLA, V. http://www.vaclavchochola.cz/Dali/detail.np/detail-04.html. [2011-06-06] 

Omega Publishing Group s. r. o. 

http://www.digifotomag.cz/cz/view.php?cisloclanku=2009030018&menu=4. [2011-06-06] 

SCHEUFLER, P. http://www.scheufler.cz/cs-CZ/fotohistorie/fotografove,z.html. [2011-06-

06] 

www.prague.net/jan-saudek. [2011-05-29] 

http://obstastnik.divno.cz/kuk.php?id=74. [2011-06-06] 

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=1659. [2011-06-06] 

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=1659. [2011-06-06] 

http://takemedownlittlesusie.blogspot.com/2009_06_01_archive.html. [2011-06-06] 

http://www.nash.cz/svet/week/wfa11-1.html. [2011-06-06] 

http://www.mkuh.cz/index.php?id=show&fid=2307&pid=16895. [2011-06-06] 

http://www.klucov.cz/index.php/ZajmoveOrganizace/Myslivci. [2011-06-06] 

http://updateslive.blogspot.com/2007/06/jindrich-marko-souvenir-from-varava.html. [2011-

06-06] 

http://www.csfd.cz/uzivatel/120341-psice/. [2011-06-06] 

http://www.mzv.cz/chicago/en/news/exhibition_of_jiri_vsetecka_s.html. [2011-06-06] 

http://lacryma.sblog.cz/vilemheckel/. [2011-06-06] 

http://www.wwg.cz/news/taras-kuscynskyj-odesel-pred-25-lety. [2011-06-06] 

http://www.phpweb.cz/archiv-vystav/2008/fotogenie-identity-pamet-ceske-fotografie.html. 

[2011-06-06] 

http://www.pr.uz/foto-nedeli/3391. [2011-06-06] 

http://zpravy.idnes.cz/promarnena-prilezitost-ceske-fotografie-v-bonnu-f68-

/kavarna.aspx?c=A090414_173003_kavarna_bos. [2011-06-06] 

http://www.kompas.estranky.cz/clanky/zajimavosti-z-asie/Ilahabad-Allahabad-Indie-foto-

hinduismus-kumbh-mela-ganga-jamuna-sarasvati.html. [2011-06-06] 

http://www.jindrichstreit.cz/#/cz/portfolio/1
http://www.veronikabromova.cz/english/text.html
http://www.vaclavchochola.cz/Dali/detail.np/detail-04.html
http://www.digifotomag.cz/cz/view.php?cisloclanku=2009030018&menu=4
http://www.scheufler.cz/cs-CZ/fotohistorie/fotografove,z.html
http://www.prague.net/jan-saudek
http://obstastnik.divno.cz/kuk.php?id=74
http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=1659
http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=1659
http://takemedownlittlesusie.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
http://www.nash.cz/svet/week/wfa11-1.html
http://www.mkuh.cz/index.php?id=show&fid=2307&pid=16895
http://www.klucov.cz/index.php/ZajmoveOrganizace/Myslivci
http://updateslive.blogspot.com/2007/06/jindrich-marko-souvenir-from-varava.html
http://www.csfd.cz/uzivatel/120341-psice/
http://www.mzv.cz/chicago/en/news/exhibition_of_jiri_vsetecka_s.html
http://lacryma.sblog.cz/vilemheckel/
http://www.wwg.cz/news/taras-kuscynskyj-odesel-pred-25-lety
http://www.phpweb.cz/archiv-vystav/2008/fotogenie-identity-pamet-ceske-fotografie.html
http://www.pr.uz/foto-nedeli/3391
http://zpravy.idnes.cz/promarnena-prilezitost-ceske-fotografie-v-bonnu-f68-/kavarna.aspx?c=A090414_173003_kavarna_bos
http://zpravy.idnes.cz/promarnena-prilezitost-ceske-fotografie-v-bonnu-f68-/kavarna.aspx?c=A090414_173003_kavarna_bos
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/zajimavosti-z-asie/Ilahabad-Allahabad-Indie-foto-hinduismus-kumbh-mela-ganga-jamuna-sarasvati.html
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/zajimavosti-z-asie/Ilahabad-Allahabad-Indie-foto-hinduismus-kumbh-mela-ganga-jamuna-sarasvati.html


Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

33 

 

 

 

 

 

 


