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ABSTRAKT

Tato práce (studie) shrnuje a mapuje p sobení fotograf  na eské stran  poho í umavy. V nuje se 
hlavn  dob  od samotného vzniku fotografie v p li 19. století a jejího následného rozvoje, kdy  se 
zhruba v 60-t ch letech 19.století dostala do umavské oblasti, do konce 2. sv tové války  roku 
1945. Uvádí také n které d le ité osobnosti umavské fotografie druhé poloviny 20. století, 
zejména z oblasti krajiná ské, fotografy volné p írody  a krajiny. Srovnává zp sob zachycení lesa a 
pralesa na umav  fotografy 19. století s fotografy století dvacátého, p ed a povále n mi. Práce se 
zam uje na innost nejen fotograf  profesionálních, tedy t ch kte í fotografii m li za zdroj své 
ob ivy ale i t ch kte í se fotografování v novali “jen” jaksi okrajov , tedy amatérsky. 

ABSTRACT

This labour summarise activity of photographers on Czech side of Sumava mountains. It focuses 
mainly on origin of photography at half of 19th century and its development. In sixties of 19th 
century the development reached sumava county, it was end of the world war ll. 1945. Labour 
includes some of the important photographs of Sumava at  20th century, especially photographs of  
countryside and nature. It compares ways of  taking photographs of wildwood, forest in Sumava 
mountains. The labour doesn´t focus just on profesional photographers but on photographers who 
takes photos for joy.
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ÚVOD

P íroda a fotografie, dva pojmy ke kter m mám velmi v el  vztah. Práv  proto se jejich 
spojení v nuji ve své bakalá ské práci. Cht l bych se v novat popisu toho jak fotografové vizuálním 
fotografick m médiem zachycovali a zachycují nejen p írodní sv t a ivot  ovlivn n  tímto 
prost edím v tak specifickém sv t  jak m umava jist  je. Jde mi hlavn  o shrnutí práce fotograf  
kte í se po umav  s fotoaparátem pohybovali a jejich  odkaz (v p ípad  sou asn ch autor  jejich 
nedávná tvorba) jsou nejen podle mne n jak m zp sobem konáním d le it m a p ínosn m. O 
innost t ch fotograf  kte í pracovali s motivy  které zde bu to nalezli nebo v p ípad  fotograf  

místních, p ímo na umav , nebo v její blízkosti, ijících. O ty  kte í se fotografii v novali 
profesionáln  a m li tak zdroj své ob ivy jasn  dán, ale také o ty kte í se v novali a v nují 
fotografii z istého nad ení, tedy neprofesionáln . Práv  u fotograf  amatér  nez ídka jde o 
systematickou práci s velkou v pov dní hodnotou, íkající a ukazující nám mnohé o tvrdém ivot  
v tomto kraji a p íhrani ní oblasti a o zaniklém sv t  vesni ek, m ste ek, chalup a samot, tak jak v 
nich ile fungoval ivot je t  do druhé sv tové války. 

Ruku v ruce s pohledem na staré fotografie a pohlednice p ichází uva ování jak by asi dnes 
vypadal ivot na umav  kdyby nep i ly hr zy války a následn  povále n  politick  v voj. Válka, 
která tolik poznamenala bezpo et lidsk ch osud  a ivot  a nav dy zp etrhala p irozené vazby 
sou ití dvou národ  na obou stranách jedn ch hor. Nastávající povále né události jen je t  více 
podtrhly  jednu z t ch smutn ch kapitol st edoevropsk ch d jin. Toto vále né a povále né období a 
v voj jsou jednou z velk ch skvrn na na ich moderních d jinách obecn , takto to zajisté necítím jen 
já sám.

UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací                                                                                   7



UMAVA

Poho í lemující jihozápadní okraj ech, od pradávna tvo ící p írodní hranici odd lující 
echy  od západních zemí. Poho í které jist  právem adíme mezi nejv znamn j í st edoevropské 

hory. Na severu na umavu navazuje esk  les, na ji ním okraji zvolna p echází do 
Novohradsk ch hor. Tedy zhruba 140 km od V erubského pr smyku k pr smyku u Horního 
Dvo i t . Nejvy í horou na eské stran  je Plech  (1 378 m n.m.), na n mecké stran  hranice je to 
Velk  Javor, Großer Arber (1 456 m n.m.), ale to u  jsme v Bavorském lese. 

umava v dy byla d le itou oblastí na map , nejen pro své p irozené vymezení hranice. V 
minulosti jí procházelo n kolik v znamn ch obchodních stezek. K zabezpe ení t chto stezek byly 
podél nich stav ny pevné obranné hrady, vznikaly nové osady a celá m ste ka. Jak obchod 
postupn  vzkvétal, lákal dal í obyvatele, tím se obce postupn  m nily na m ste ka, s privilegii která 
ve st edov ku dávala m st m právo na dal í existenci, nap íklad právo trhu, obchodu a vlastních 
emesel. umava se stávala stále hust ji osídlenou, vzniklo mno ství v t ích i men ích vesnic. 

Stala se také kolébkou eského sklá ství, to je v písemn ch pramenech dolo eno ji  ve 14. století. 
V t í kolonizace velkého pohrani ního lesa za ala ji  v druhé polovin  16.století, pokra ovala i v 
17.století aby vyvrcholila v století 18. Velk  vliv na kolonizaci p i ítáme práv  sklá ské v rob  ale 
také t b  d eva. 

Koncem 18. a po átkem 19. století, postupn  s úpadkem skláren, se úsilí a innost 
umavského obyvatelstva obrátily jin m sm rem. Je t  v t í m rou se zdrojem ob ivy stává t ba 

d eva, i s jeho dopravou a zpracováním. K tomu p ibyl chov dobytka. To vedlo koncem 19. století k 
dal í koloniza ní vln  osídlení umavy a k zalo ení n kolika desítek nov ch vesnic ve v e 
polo en ch místech.

Tvrdé p írodní podmínky, nevlídné po así po v t inu roku, nedostatek vhodné zem d lské 
p dy, navíc ne moc kvalitní a ve vysoké nadmo ské v ce, to v echno d lá ze umavy náro né 
místo k ivotu. V ak také ivot lidí zde nebyl nijak snadn . Po átek pr myslové v roby na umav  
zna n  zaostal za n kter mi vysp lej ími esk mi oblastmi ve vnitrozemí. Na nízk  a pozdní 
rozvoj umavského pr myslu m li vliv také mnohé dal í nep íznivé okolnosti: absence v t ích 
vodních tok , sít  silni ní a elezni ní dopravy a v neposlední ad  chyb ly  d le ité suroviny 
(zejména uhlí, elezo, a dal í nerosty). P itom vzdálenost do st edisek surovinov ch zdroj  byla 
p íli  velká. 
Hlavním zdrojem ob ivy  pro obyvatele umavy tedy  byla t ba, doprava a zpracování d eva, také 
v roba nejr zn j ích nástroj  ze d eva. Chov dobytka se stával ím dál rozsáhlej í, usnad oval to 
dostatek trávy, její sklize  a zpracování zásob na zimu v podob  sena.

S p íchodem zimy  se v dy v e polo ené umavské vesnice zahalily  do spousty sn hu, ten 
je na n kolik m síc  zcela od ízl od okolního sv ta. Vesnice proto musela b t zcela sob sta nou. 
Zpravidla v ka dé vesni ce byla vcelku iroká paleta lidí ovládajících nejpot ebn j í druhy emesel. 
Bylo také t eba s p edstihem se na zimu zásobit d evem na otop, zaopat it dobytek a v neposlední 
ad  se také postarat o to, aby z hospoda ení zbyl n jak  ten krejcar na hor í asy. Hor ími asy se 

obvykle rozum la nemoc, ta umavské chalupy nav t vovala nez ídka, spolu s úrazy. Dve e jim 
otevírali t ká práce, ruku v ruce s nedostate nou v ivou. umavsk  ka dodenní ivot byl dosti 
jednotvárn . Zpest ením byl ur it  církevní rok se sv mi svátky, lidov mi zvyky a oby eji. Také 
nejr zn j í nábo enské pout , na které se sjí d li lidé z blízkého i vzdálen j ího okolí, p ispívali k 
v t ímu spole enskému ruchu. P i této p íle itosti se také v t inou konaly  nejr zn j í divadelní, 
hudební a jiná p edstavení. Pout  byly v dy p íle itostí k setkání p íbuzn ch a znám ch, kte í v 
toku asu, ka dodenní zem d lské práce a jin ch povinností, nem li p íle itost kdy jindy se sejít a 
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pohovo it si. Navazování zde r zn ch obchodních styk  bylo samoz ejmostí, p i odpoledních a 
ve erních zábavách se mladí lidé sbli ovali asto na cel  ivot.

Krom  t chto svátk  a poutí byly dal í vítanou zm nou jednotvárného denního ivota 
nejr zn j í místní slavnosti. V m stech se zakládaly celé slavnostní v bory, ty nap íklad 
p ipravovaly postavení a odhalení pomník  slavn m osobnostem. To b valo v dy velikou událostí 
pro iroké okolí. Jmenujme pár nejv znamn j ích. Jsou to ur it  odhalení pomníku císa e Josefa II. 
v Prachaticích roku 1903, tamté  pak odhalení pam tní desky básníku Fr. Schillerovi roku 1905, 
odhalení pomníku v znamného umavského spisovatele a básníka Adalberta Stiftera v Horní Plané 
v roce 1906 a odhalení pomníku Ond eji Hartauerovi, hudebníku, sklá i, autorovi známé 
písn  “Tam v krásné umav ” u Lenory roku 1937.
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Da ist mein Heimatort, 
Es ist gar lang schon her, 
Dass ich von dort bin fort.
Doch die Erinnerung, 
Die bleibt mir stets gewiss,
Dass ich den Böhmerwald 
Gar nie vergiss!

Das war im Böhmerwald, 
Wo meine Wiege stand, 
Im schönen, grünen Böhmerwald.

O sel'ge Kinderzeit, 
Kehr einmal noch zurück, 
Wo spielend ich genoss 
der allerhöchste Glück, 
Wo ich am Vaterhaus 
Auf grünen Wiese stand 
Und weithin schaute 
auf Mein Heimatland. 

Das war im Böhmerwald, 
Wo meine Wiege stand, 
Im schönen, grünen Böhmerwald. 

Nur einmal noch, o Herr, 
Lass mich die Heimat seh'n;
Den schönen Böhmerwald, 
Die Täler und die Höh'n; 
Dann scheid ich gern von hier 
Und rufe freudig aus: 
Behüt' Gott Böhmerwald, 
Ich geh nach Haus! 

Das war im Böhmerwald,
Wo meien Wiege stand, 
Im schönen, grünen Böhmerwald.

text písn  “Tam v krásné umav ”
autor: Andreas Hartauer

Na krásné umav , 
tam víska je malá
a u  po dlouh  as 
stojí opu t ná. 
V ak p ece vzpomínka 
z stala v mém srdci,
e já na umavu 

zapomenout nechci. 

V dy  tam na umav  
kolébka má stála, 
v krásné, zelené umav nce.

M j drah  tatí ek, 
ten na to v dycky dbal, 
abych tu umavu 
nav dycky miloval. 
Jak milo, útulno 
v té malé d dince 
nevym nil bych ji 
ani za tisíce. 

V dy  tam na umav  
kolébka má stála, 
v krásné, zelené umav nce.

Ach Bo e, Bo e m j, 
kdy spat ím domov sv j, 
tu zlatou Vltavu, 
zelenou umavu. 
A  já p jdu nazp t, 
radostí zaplá i, 
pozdrav te  umav  
zdaleka poslat chci. 

V dy  tam na umav  
kolébka má stála, 
v krásné, zelené umav nce.
Tief drin im Böhmerwald,



Nedostatek pracovních p íle itostí vedl místní lidi k tomu, aby odcházeli na sezónní práce  
do Rakouska, Bavorska, Saska a n kter ch dal ích evropsk ch zemí, a aby se pak na zimu vraceli 
zp t dom . Krom  toho ást umavsk ch obyvatel trvale odcházela do Uherska, t rska, Bosny, ale 
zdaleka jejich po et nebyl takov  jako t ch kte í ode li hledat t stí do zámo í. 

Dalekou cestu za mo e nastoupila ást umavského obyvatelstva ve druhé polovin  19. 
století kdy  odchod lidí z Rakouska-Uherska do zámo í nabyl ir ího charakteru, zejména po roce 
1848. Celkov  ve druhé polovin  19. století za al hromadn  p esun obyvatelstva Starého do 
Nového sv ta. Lidé se st hovali z r zn ch d vod . V echách jednou z p í in byly  patné 
hospodá ské podmínky. Vlna emigrace byla podnícena jist  také pocity  politické nesvobody lidí, 
iluzí o snadném zp sobu ivota za mo em, v neposlední ad  ur it  hrál roli i fakt zmírn ní a 
uvoln ní ú edních p edpis .

Osídlení a celkov  lidnatost umavy byla v minulosti velmi vysoká, mnohé vesnice le eli 
jen t sn  kolem státní hranice. Ale nep ízniv  v voj po druhé sv tové válce, zejména odsun 
n meckého obyvatelstva z pohrani í, poté následovány nep ízniv mi událostmi po roce 1948 se 
z ízením r zn ch hrani ních, zakázan ch a vojensk ch pásem m ly za následek, e celá ada 
osídlen ch míst bohu el zanikla. Bo ily se jednotlivé domy, i celé vesnice blízké státní hranici, po 
odsunut ch N mcích, aby se nestaly do asn m úto i t m pro lidi prchající p es umavu na západ. 

V minulosti obyvatelstvo umavy tvo ili p íslu níci dvou národností: eské a n mecké. 
ili tu spolu a vedle sebe po staletí, navzájem se mezi sebou svobodn  enili a vdávali a upev ovali 

tak základy p íbuzensk ch vztah  a p átelské nebo sousedské styky. Bylo b né e lidé mluvili 
ob ma jazyky, nebo alespo  základem toho druhého, mohli se tak lépe domluvit a dohodnout ve 
sporn ch zále itostech. Dokonce zde tehdy  p evládala n m ina. Teprve s rozvojem 
sudeton meckého hnutí a nástupem fa ismu se oba národy za aly stále více rozd lovat a odcizovat. 
Druhá sv tová válka vytvo ila na umav  mnoho p eká ek na spole né cest  k porozum ní a 
spolupráci obou národ . V sou asné dob  je asi dob e nakro eno k zahojení star ch ran, n me tí 
obyvatelé, vzpomínající s úctou na své rodi e, prarodi e a p edky, se t sn  po roce 1989 za ali 
vracet na místa kde strávili léta svého ivota. A  ji  radostn m dospíváním nebo dal ími léty 
dospívání a zralého ivota a kde také jejich p edci nalezli místa posledního odpo inku. Hledají 
místa která jim d íve byla tak d v rn  známá. V mnoha p ípadech jim ale hledání p ineslo 
zklamání, proto e kdysi upravené návsi a vesni ky le í v ruinách, rozbo ené základy  zarostlé, 
n které zcela zanikly a úpln  zmizely ze zemského povrchu. 

A tak se jedin m sv dectvím o zaniklém ivot  na p edvále né umav  stávají, krom  
p edávaného ústního vypravování, staré fotografie a pohlednice, poskytující nám mo nost vytvo it 
si obraz o krutém ivot  v tomto nehostinném lesnatém koutu a vrátit se zp t v ase.
Díky práci fotograf  máme tedy dnes mo nost poznat jak asi vypadal ivot na, oproti dne ku, 
hust ji zalidn né umav  konce a p elomu 19. století a první p lky 20. století. 
Na t stí obrazového materiálu je relativní dostatek. V dy  se také s fotografem lov k setká u  v 
nejni ích t ídách koly, kdy na ukon ení kolního roku po izuje skupinové fotografie, které si 
posléze á ek odná í jako trvalou vzpomínku na svá kolní léta a spolu áky.

Na i p edci m li jist  v t í smysl pro zaznamenávání své do asné existence a uchování 
jejího trvalého dokladu p í tím generacím. To samoz ejm  ovlivnil i vznik fotografie a následné 
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roz í ení zájmu o ni. Vedle fotografií zaznamenávajících v znamn j í události spole enského 
ivota, tu byly také nejr zn j í osobní fotografie, zachycující v znamné momenty ivotních 

událostí, k tiny, bi mování, svatby, odchod na vojnu a t eba setkání rodiny p i p íle itosti r zn ch 
v ro í. Nechyb ly ov em ani fotografie z té stinné stránky lidského ivota, fotografie smutn ch 
posledních chvil ivota a poh b .
           Lidé odpradávna vnímají umavu s nádechem a  jakési m tické energie a nálady. K tomu 
p ispívá jist  i fakt e zde pramení nejdel í a nejv znamn j í eská eka a celé vlastní poho í tvo í 
p írodní hranici na co  jsem u  poukazoval d íve. Um lce na umavu p itahovaly památky a 
pozoruhodnosti p írodního rázu, hlavn  horská jezera, vzniklá koncem t etihor p i ochlazování 
klimatu, kdy se vytvo ily na úbo í horsk ch svah  ledovce ze sn hov ch lavin. Tyto ledovce 
postupn m táním hrnuly p ed sebou uvoln n  kámen a t rk, tím se pod svahy  nakupily  mohutné 
hráze které zadr ely vodu z roztát ch ledovc  na konci poslední doby ledové.
Postupná elektrifikace, kon sp e ná dráha eské Bud jovice - Linec, v bec první kon sp e ná 
eleznice na evropském kontinentu, která byla postupn  uvedena do provozu v letech 1827-1836. 

Tyto a dal í návazné události a v voj m ly za následek ir í rozvoj turismu a nár st zájmu o 
umavu. Vznikaly horské chaty  a místa speciáln  ur ená pro turisty  a ve ejnost mí ící na umavu 

za odpo inkem a poznáním.
M eme íci e v voj po první sv tové válce rozvoji umavského kraje p ál ale co se zde 

d lo po druhé sv tové válce je opravdu smutnou kapitolou. Zánik bezpo tu vesnic, stavení a 
usedlostí. Lidé nuceni opustit své domovy kde ili po n kolik generací. P íchod nového 
obyvatelstva ze vzdálen ch kraj  a zemí, lidí jen  asto k tomuto krásnému koutu zem  nem li 
ádn  vztah. Rozd lení eské a n mecké ásti hor ostnat m drátem, kostely  zanikl ch vesnic 

slou ící jako ter e tankového v cviku na í armády. To jsou opravdu ty z pochmurn j ích as . 
Na t stí po listopadov ch událostech roku 1989 bylo na umav  op t kde navázat. Druhou stránkou 
je otázka metod a ochrany umavské p írody, to ale nechám na ka dého posouzení. V této práci se 
zaobírám p edev ím fotografií.

                    

UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací                                                                                   11



V VOJ FOTOGRAFIE NA UMAV

I kdy  se vynález fotografie, p ipisovan  Francouzi Josephu Niécephoru Niépcemu, datuje 
do roku 1822 (kopie rytiny  pape e Pia VII. na skle, sklen ná deska rozbitá je t  za Niépceova 
ivota) pota mo 1826 (snímek nám stí z okna), dal ího roz í ení se fotografie do kala teprve po 

roce 1839, s nástupem daguerrotypie, kdy postupn  za ala vytla ovat zavedené malby a rytiny.

1822 - t icátá léta 19.století: nejstar í známé fotografie byly zhotoveny systémem 
heliografie. Heliografie je tedy nejstar ím fotografick m procesem schopn m trvalého záznamu, 
tento proces ale nebyl pro svoji dlouhou expozi ní dobu vyu it v ir í praxi. Zhotovení heliografie 
spo ívalo v tom e se na r znou podlo ku (sklen ná, cínová, m d ná,..) nanesl prá kovan  asfalt, 
rozpu t n  v levandulovém oleji. Po usu ení skla Niépce kopíroval p sobením slune ního sv tla 
m dirytinu, která musela b t dostate n  proma t ná, aby jí prostupovalo sv tlo. Poté rozpou t l 
asfalt  na desce v misce se sm sí levandulového oleje a petroleje, ta rozpustila asfalt na místech 
chrán n ch p ed sv tlem arami rytiny. Samotná deska se potom opláchla vodou a usu ila.

Dnes víme, e p ímo na umavu se fotografie dostala a  v druhé polovin  19.století. To se 
zde za ali náhodn  objevovat první ko ovní soukromí fotografové z Mnichova, Lince, Vídn , Prahy 
a dal ích m st. Na sv ch cestách zde zachycovali v znamné stavební památky a p írodní krásy této 
oblasti. V t ího rozvoje fotografie se umava do kala zhruba v 70. letech 19.století, podíleli se na 
n m r zní fotografové, ka d  svou vlastní m rou.

První dv  desetiletí í ení nového vynálezu (40. a 50. léta 19.století) se v Po umaví mohli 
fotografií zab vat z ejm  jen amatér tí zájemci. V této souvislosti je d le ité uvést jméno Vojt cha 
Kramera, p evora konventu augustinián  v Doma licích, biskupského notá e v esk ch 
Bud jovicích. Kramer byl v bec jedním z prvních v echách kdo experimentoval s nejstar í 
technikou systému negativ-pozitiv, s kalotypií. Jeho snímky najdeme ulo eny v Muzeu Chodska v 
Doma licích.
Je ale jisté e po umav  putovali první ko ovní fotografové u  krátce po nástupu nové zobrazovací 
techniky, je  ovládla fotografii na dal ích t icet let  - mokrého kolodiového procesu. innost t chto 
prvních fotograf  není systematicky zdokumentována, v muzeích kraje ale konkrétní doklady 
existují. 
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KNIHY S TÉMATIKOU FOTOGRAFICKÉ UMAVY A NÁSLEDN  V VOJ

P esn  toho ale o po átcích fotografie na umav  stále moc nevíme. Zde uvedu n kolik 
knih zab vajících se fotografií v této oblasti. D le ité je zmínit studii Paula Praxla “Die 
Photographishe Entdeckung des Böhmerwaldes” z roku 1981, která byla uve ejn na u p íle itosti 
v stavy v Muzeu umavy v n meckém Pasov . Dále knihy  Ingeborg Jordan “Photographie im 
Böhmerwald 1880-1940”, kniha autorky Marie Frank “Land und Leut im mittleren Böhmerwald in 
alten Fotos” z roku 1985 a také kniha se sebran mi tématy  dobov ch pohlednic n meckého autora 
a sb ratele Reinholda Finka “Gruß aus dem Böhmerwald / Farbige alte Ansichtskarten” vydaného 
roku 1988 v znamn m n meck m nakladatelstvím Morsak-Verlag, v nujícímu se irok m záb rem 
tématu umavy. Tyto publikace tvo í základní literaturu, jen  nám p iná í informace a autentické 
obrazové sv dectví o fotografii na umav . Jako nejstar í datovanou fotografii umavy zmi uje 
Ingemar Jordan ve své knize pohled na Volary po velkém po áru roku 1863. Její reprodukce je dnes 
ulo ena v muzeu v Pasov . Snímek rodného domu Adalberta Stiftera v Horní Plané od víde ského 
fotografa Johanna Schneidera je jen nepatrn  mlad í, datuje se do roku 1867. To jsou asi 
nejd le it j í knihy o umav  psané n mecky a také vydané v N mecku.

esk ch knih s fotografiemi nebo s informacemi o fotografování na umav  je n kolik. 
Nap íklad autorské knihy Pavla Scheuflera, z kter ch v mé práci cituji, zejména jeho kniha 
“ umava na nejstar ích fotografiích”. D le itá je kniha historika a archivá e Václava Starého 
“Stará umava” s adou star ch fotografií a pe livou p edmluvou. Dále kniha su ického autora 
Radovana Rebstöcka “ umavou za technick mi památkami” z roku 1992. Miroslav Martan shrnuje 
ve sv ch knihách zvlá t  staré pohlednice. Uvedu jeho knihy “ umava na star ch pohlednicích I.” 
z roku 1996, autorství spole n  s Miroslavem P edotou, dále “ umava na star ch pohlednicích II.” 
z roku 1997 a publikace “ umava, album star ch pohlednic”, spole n  s Romanem Karpa em. Také 
zmíním knihu Jaroslavy Vávrové z roku 1999 “Kapitoly z minulosti Kvildy”, kde je ada dobov ch 
fotografií z oblasti Kvildy a okolí. Jaroslava Vávrová letos, v roce 2009, také uspo ádala v stavu 
fotografií a filmového dokumentu o minulosti Kvildy p ímo na Kvild , v sále kdysi vyhlá eného 
hostince U Krále umavy. Za jednu z nejznám j ích knih spjat ch s fotografiemi a fotografováním 

umavy zcela jist  pat í “ umava” Karla Kuklíka. Kuklíkovu tvorbu popisuji  pozd ji. Fotografii 
lesa, pralesa a neregulovan ch lokalit p ibli uje katalog k v stav  která prob hla v Brn  na p elomu 
let 2008/ 2009. Stejn  jako v stava se katalog jmenuje “Neregulováno; Prales ve fotografii”. Tento 
katalog je vlastn  plnohodnotnou knihou s tvrdou vazbou, kvalitn  reprodukovan mi fotografiemi a 
p ehlednou grafikou.

Nemén  d le ité jsou dle mého publikace Emila Kintzla, velkého znalce a milovníka 
umavy z Ka persk ch Hor. Kintzl je autorem knih “Zmizel  kousek umavy aneb komu za to 

“dík”?” a “O po átcích ly ování na umav  slovem i obrazem”. Ob  kní ky vedle hodnotného 
psaní, vzpomínek autora a sebran ch vzpomínek a dobov ch v pov dí, obsahují zna né mno ství 
archivních fotografií ze soukrom ch sbírek vypovídajících o dávn ch asech umavsk ch vesni ek 
a usedlostí a druhá publikace se pe liv  a s velmi osobním vztahem v nuje za átku ly ování na 

umav .
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Nutno také uvést e s nar stajícím zájmem o umavu se svezlo spousta podnikavc , kte í 
pochybn m zp sobem schra ují staré fotografie a pohlednice aby pak pod nálepkou autorské knihy 
inkasovali peníze z prodeje t chto “sv ch” publikací. Takov chto publikací je mi známo n kolik a 
samoz ejm  je zde nebudu uvád t.
 

Co dnes víme jist , je fakt e prvním velk m fotografem kter  se pohyboval po umav  s 
fotoaparátem byl Franti ek Fridrich v 60. a 70. letech 19.století. Známe ho p edev ím jako 
v znamného fotografa Prahy a láze sk ch m st, nalezení jeho umavsk ch fotografií bylo proto 
jist  p ekvapením.

Nejv t í esk  fotograf 19.století Jind ich Eckert v letech 1880-1881 nafotografoval na 
velk  formát rozsáhl  cyklus snímk  umavy. Tyto fotografie m eme pova ovat za opravdovou 
fotografickou poctu krásám staré umavy. Eckertovou zálibou byla turistika s velkoformátov m 
p ístrojem, fotografoval na umav  nejmén  po dva své pobyty.

 To jsou fotografové “turisté”. Ale ji  v dob  p sobení Franti ka Fridricha zde p sobí i 
fotografové místní, usedlí. Ve v t in  p ípad  se zab vali portrétní fotografií, ta se také, po nástupu 
fotografick ch vizitek v roce 1859, stala základem ob ivy valné v t iny fotograf . To platí pro celé 
eské Království. Portrét znamenal jistotu objednávky, na rozdíl od fotografování památek které 

záviselo na organizaci prodeje a znamenalo nejist  obchodní v sledek. Fotografováním 
pam tihodností se místní fotografové v t inou zaobírali jen okrajov , jen n kte í dosp li ke 
specializaci v tomto oboru, a to také a  pozd ji, v devadesát ch letech.
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Prvním fotografem kter  il p ímo na umav  byl z ejm  Franz Veits. Ten po praxi jako 
malí  skla studoval v Praze na malí ské akademii a roku 1864 se o enil do selské usedlosti do Volar. 
Jsou známy jeho první fotografické portréty z roku 1868. 

Pozd ji, za první republiky (1918 - 1938), kdy byly na mnoha umavsk ch místech 
postaveny  pomníky  ob tem a padl m první sv tové války, bylo jejich odhalení v dy spojeno s 
místní slavností za iroké ú asti obyvatel.
V r zn ch místech, v t inou v t ích m stech a m ste kách (Prachatice, Vimperk, Volary  a jinde) 
vznikali r zné hudební a p vecké spolky, asto s vysok m po tem len . Krom  toho fungovaly 
nejr zn j í divadelní, sportovní a t lov chovné, národnostní, kolské a svépomocné spolky. Okruhu 
velkého zájmu se t ily sbory dobrovoln ch hasi , jejich  lenové po ádaly sjezdy a oslavy 
v znamn ch kulat ch v ro í svého vzniku. P i t chto slavnostech byl na mnoha místech k vid ní 
ten nov  zázrak, deskov  fotoaparát mohutn ch rozm r , nebo dokonce filmovací kamera s klikou. 
Ano, zejména  pak po p elomu století, vznikají i první amatérské fotokluby. (1889 - zalo en první 
Klub fotograf  amatér  v Praze, r. 1919 zalo en Svaz eskoslovensk ch klub  fotograf  amatér , 
kter  úzce spolupracoval s fotokluby po celé republice)
V klatovském okrese byl první fotoklub zalo en roku 1913. Ji  tehdy se lenové tohoto fotoklubu 
vzd lávají v rámci na ich i zahrani ních asopis , zapojují se také do sout e okru ních map a 
po ádají v stavy. V roce 1925 vzniká první fotoklub v Su ici. Ten organizuje, stejn  tak jako 
pozd ji dal í po umavská m sta, v stavy, zájezdy na v stavy jin ch fotoklub , sout e, 
p edná kovou innost. Vedoucími fotoklub  byli v t inou lidé um lecky  v d í a organiza n  
schopní. Nap íklad práv  fotoamaté i klatovského okresu pat ili v období p ed i po druhé sv tové 
válce k nejaktivn j ím v SR. 
V dob  po druhé sv tové válce, s postupn m stále nar stajícím zájmem o fotografii vr stá také 
po et lidí fotografujících v oblasti umavy. T ch nejv znamn j ích autor  tohoto období si také 
v ímám v ásti o fotografii umavského lesa a pralesa.
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NEJSTAR Í FOTOGRAFICKÉ PROCESY U ÍVANÉ TAKÉ V OBLASTI 
UMAVY

Kalotypie
(Calotype, talbotype)

S technikou kalotypie v oblasti umavy jako první pracoval ji  zmi ovan  Vojt ch 
Kramer, ten byl také jedním z prvních v esk ch zemích kdo s touto technikou za al 
experimentovat. Kalotypie jako taková je v bec prvním roz í en m procesem systému negativ-
pozitiv. Techniku vynalezl v roce 1840 britsk  vynálezce, fotograf, matematik Willian Henry Fox 
Talbot. Proto je technika n kdy  naz vána také talbotypií. Cel  proces byl vlastn  vylep ením 
p vodní techniky z roku 1835 “Photogenic drawing” ( esky “Fotogenické kresby”)
Technika kalotypie poprvé umo nila mno ení snímk  systémem negativ-pozitiv. V roba byla 
levn j í, fotografické obrázky mén  zranitelné, m eme ji pova ovat za jeden z nejv t ích p ínos  
fotografii.
Na základ  pokus  s kalotypií zavedl anglick  matematik, astronom, chemik a experimentální 
fotograf John Herschel (1792-1871) do praxe pojmy negativ, pozitiv a fotografie.

Mokr  kolodiov  proces, kolodiové negativy
(Wet Plate Process)

Pro rozmach fotografie na umav  byl vynález a p íchod mokrého kolodiového procesu 
velmi d le it m.
Podstatou kolodiového procesu bylo exponování a vyvolávání za “mokra”. Kolodium, je 
nitrocelulóza vynalezená v roce 1848 jako lak proti vlhkosti a princip procesu spo ívá ve vyu ití 
kolodia jako nosi e i pojidla krystalk  halogenidu st íbra na skle.
Vynálezcem procesu byl angli an Frederick Scott Archer (1813-1857) kterého m eme pova ovat 
za jednoho ze zakladatel  moderní fotografie.
P íchod mokrého kolodiového procesu znamenal neoby ejn  rozvoj fotografie v edesát ch letech 
19. století. Ve spojení s fotografickou vizitkou a stereofotografiemi nastala p ímo exploze nad ení z 
technick ch mo ností fotografie. Fotografie tak, díky mo nosti snadné neomezené a kvalitní 
multiplikace, dostala podobu zcela nového informa ního systému a stala se b nou sou ástí ivota.
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Autochrom
(Autochrome)

Jedná se o první techniku barevné technologie, v umavské oblasti d le itou zejména díky 
eskokrumlovsk m fotograf m Josefu Seidelovi a Karlu mirousovi, kter  je také autorem nejspí e 

první barevné fotografie v esk ch zemích a dále tuto techniku rozvíjel.
Vznik autochromové techniky se datuje k roku 1904. Vynálezci byli brat i Lumierové (Luis 
Lumiere zve ejnil první zprávu o autochromu v roce 1904 v asopise La Nature, t i roky trvalo ne  
byla vy e ena technologie pr myslové v roby. 
Autochrom je v dy na skle a má dob e patrn  zrní kov  rastr. Princip procesu byl zalo en na 
pou ití inverzního barevného materiálu a u ití aditivního bodového rozkladu barev pomocí 
nepravidelného rastru.
P i exponování bylo t eba respektovat nízkou citlivost materiálu, kdy  p i zata ené obloze expozice 
dosahovala 5-10 sekund. Nutností bylo u ité speciálního lutého korek ního filtru. Del í expozi ní 
asy tak ka vylu ovaly po izování momentek.

I p es star í vzácn  u ívané techniky pak autochromem vlastn  za íná kapitola barevné fotografie. 
 

Dal í procesy se objevují jen vzácn  a procesy moderní, novodobé zde nebudu více rozvád t
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UMAVA FOTOGRAFICKÁ - PO JEDNOTLIV CH OBLASTECH

Nyní si projdeme umavu po jednotliv ch centrech kde se z hlediska fotografického d lo n co 
zásadního

Prachatice
 

V Prachaticích je znám jako z ejm  první fotograf Emil Wangemann, ten je uvád n jako 
fotograf v soupisech m stského obyvatelstva Prachatic z roku 1866, ateliérem v dne ní Husov  
(tehdej í kolní) ulici p. 68 v centru m sta. P sobí zde je t  roku 1870, potom po n m nejsou v 
Prachaticích dal í stopy. Zachovalo se zde v Okresním archivu n kolik rodinn ch fotografií s 
Wangemannov m firemním ozna ením a s ur ením místa jeho fotoateliéru. V první polovin  70.let 
19.století v Prachaticích p sobil jako fotograf také Ignác Josef Schächtl, ten je asi prvním 
fotografem prachatick ch památek. Schächtl m l vedle prachatického ateliéru ateliér také v 
Nepomuku. V roce 1874 mu v Prachaticích umírá ena, ale Schächtl se nedlouho poté tamté  znovu 
o enil a novoman elé se p est hovali do Tábora kde Schächtl svoji fotografickou innost zahájil k 
30.5.1876. Základem jeho fotografování byl portrét. Jako cestující fotograf zachytil tvá  mnoh ch 
m st na jihu a jihozápad  ech.
Z fotografické historie za zmínku jist  stojí, jak uvádí archivá  Václav Star  ve své knize Stará 

umava (Vimperk 1991) 1 - v okresním archivu v Prachaticích se zachoval zajímav  doklad k 
d jinám fotografie. 8. b ezna 1879 napsal prusk  dvorní fotograf Franti ek Fridrich z Prahy  dopis 
prachatické m stské rad , oznamoval v n m e pra ské muzeum má zájem na po ízení fotografií 
star ch budov ve m st . ádal m sto o zaji t ní pobytu dvou fotografick ch pomocník  a uhrazení 
finan ních náklad  za p epravu fotoaparátu. Prachatická m stská rada po del ím váhání odpov d la 
F. Fridrichovi dopisem, v n m  mu pod kovala za jeho nabídku a uvedla, e v sou asné dob  nemá 
zájem na po ízení fotografií Prachatic. Ale p esto existují Fridrichovy záb ry Prachatic. 

Su icko

Za átky  fotografie a první v znamní fotografové v Su ici jsou spjaty se jménem um lecké 
rodiny Quast . Není známo e by p ed nimi n kdo ve m st  fotografoval na profesionální úrovni. 
Konrad Ferdinand Quast, jeden ze syn  Jana Zachariá e Quasta, v znamného malí e porcelánu, asi 
v roce 1875 otev el v Su ici filiálku rodinného fotografického podniku (sídlo v Písku). Poté co 
Konrad Ferdinand Quast ukon il ne astn  sv j ivot sebevra dou v roce 1877, p evzal podnik v 
Su ici jeho bratr Gustav Adolf Quast. Ten fotografoval nejen m sto ale i blízké ásti umavy. Do 
ateliéru v Su ici si z Písku odskakuje také sestra Karolina, ta také po odchodu Gustava Adolfa z 
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m sta vedla po n jakou dobu místní ateliér. V Su ici se také zdr ovala sestra Konstancie, která 
Karolin  pomáhala zejména p i retu ování negativ .
Dal ími Su ick mi fotografy od p elomu osmnáctého a devatenáctého století do druhé sv tové 
války  byli, krom  v znamné rodiny Quast , zejména Václav Trojan, Chr. Smidt, Jaroslav O. 

rámek a Jaroslav Jav rek, kter  získal praxi u J. rámka aby si pak v roce 1911 otev el ve dvorku 
u su ického nám stí sv j samostatn  ateliér. Dodnes jsou na dvo e patrné památky  na mal  
fotografick  ateliér.
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V 80. letech 19.století se fotografická ivnost stala ji  pom rn  stabilizovanou, objevovalo 
se ji  v t í mno ství portrétních fotograf . Ale jejich existence byla stále provázána s 
v znamn j ími centry oblasti.

esk  Krumlov

Po krátkém p sobení ve Volarech p i el roku 1880 do eského Krumlova jako vandrující 
fotograf Gotthard Zimmer, kter  se ozna oval jako fotograf z Vídn . V Krumlov  si za ídil 
fotoateliér v Linecké ulici p.64. Nosnou ást jeho tvorby zastávaly portréty, vedle toho se 
v znamnou m rou v noval také fotografick m pohled m ze umavy. Ostatn  ve vydávání pohled  
m l v polovin  osmdesát ch let v znamné postavení. Roku 1881 nastoupil k Zimmerovi do u ení 
Josef Wolf. Ten se po vyu ení toulal po ateliérech v Evrop , nakonec se ale vrátil zp t  do rodného 

eského Krumlova. Wolf kter  roku 1891 získal v Krumlov  fotografickou koncesi a otev el si 
fotografickou ivnost. Má zásluhy na tom e si ji  v roce 1897 francouzská spole nost nato ila v 
Ho icích místní známé pa ijové hry. Byl to první film v bec natá en  v echách.  Gotthard Zimmer 
zem el v Krumlov  v roce 1886 ve v ku pouh ch 39 let, tím byla ukon ena jeho slibná fotografická 
cesta. Jeho fotoateliér poté vedla vdova Karolina, v roce 1888 se stal vedoucím závodu Josef Seidel 
aby po dvou letech cel  ateliér p evzal. Seidel, kter  procestoval Uhry, Rakousko a echy má 
mimo ádné zásluhy o roz í ení fotografie na eské stran  umavy. Byl vedle Josefa Wolfa ur it  
nejv znamn j í osobností umavské fotografie. Wolf byl citliv j í k um leck m vliv m secesního 
piktorialismus, Seidel zase novinkám v barevné fotografii po technické stránce. Barevné pohlednice 
z autochromu vydával jako jeden z prvních fotograf  v esk ch zemích, jako první v praxi pou íval 
techniky barevné fotografie. Nejspí  tak byl prvním profesionálním fotografem kter  na umav  
fotografoval barevn . Rejst ík jednotliv ch témat byl jak u Seidela tak i u Wolfa velmi irok , ale 
zachycení ivota a zobrazování p írody a krás umavy hrálo u obou fotograf  podstatnou roli. 

eské Bud jovice

V pr kopnick ch dobách umavské fotografie hrálo dost v znamnou roli je t  jedno 
vzdálen j í m sto které musím zmínit, a to eské Bud jovice. V roce 1884 tam byl zalo en spolek 
Der Deutsche Böhmerwaldbund. Ten si roku 1886 objednal u místního fotografa Josefa Woldana 
sérii snímk  umavy. Tyto snímky pozd ji eskobud jovické nakladatelství a knihkupectví 
L.A.Hansena nabízelo ve t ech velikostech. Tyto snímky se také vystavovaly v turistick ch klubech 
kde m ly popularizovat hory a pobízet  lidi k jejich náv t v . V roce 1888 byly  n které tyto 
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Woldanovy snímky  pou ity  jako ilustrace prvního velkého obrazového pr vodce umavy vydaného 
tímto spolkem. Ve stejnou dobu vydal sérii “50 pohled  ze umavy” M. Kopeck . z Vimperka. 
Kopeck , spole n  s J. Woldanem pat í k prvním velk m fotograf m umavy, oba systematicky 
fotografovali kraj a jejich archiv ítá na t i stovky záb r .

Vimperk
 

Rudolf Dürhammer se stal fotografem ve Vimperku p ed rokem 1897, p vodním 
povoláním byl drogista. V znamn j í postavou ve Vimperku ve smyslu fotografie byl ov em Felix 
Pohl, ten po roce 1901 p evzal studio Helios a po ídil velké mno ství snímk  Vimperka a okolí. 
Krom  toho roku 1914 získal kinematografickou licenci a v sále hotelu Wieser promítal filmy. Roku 
1925 postavil první kino ve Vimperku, v tomto kin  byl roku 1931 promítnut první zvukov  film ve 
Vimperku. O tom e byl v znamn m obyvatelem m sta sv d í fakt e byl roku 1923 zvolen 
starostou m sta, ve funkci z stal po dv  volební období.
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FOTOGRAFIE KRAJINY, LES, PRALES NA UMAV  

Samostatn m fotografick m odv tvím spjat m s umavou jsou fotografie ryzí p írody, zde
hlavn  lesa a p ímo také pralesa. Abych mohl popsat fotografie lesních scenerií, musím se nejd íve 
pokusit definovat prales a lokality divoké p írody jako takové.

Co je to vlastn  prales?
V na ich podmínkách m eme hovo it o p irozeném lesu, kter  je voln  a neru en  

ponechán svému v voji. Pod pojmem prales také chápeme tu ást lesa která není p ímo ani nep ímo 
ovliv ována lov kem, tudí  p vodní les není vyu íván t bou, jin m pr myslov m vyu itím, ani 
není lov kem zne i ován i jinak ekologicky zat ován. V praxi se pak této definice u ívá 
voln ji, v esku, ostatn  ani jinde v Evrop , v pravém slova smyslu pralesy dnes u  neexistují. Jsou 
tu n které izolované prostory, mající charakter pralesa, ale ty jsou nep ímo ovliv ovány lov kem.

Z hlediska estetiky se pohled lov ka na prales postupem asu m nil. Jak uvádí Karel 
Stibral v publikaci k v stav  fotografií z esk ch prales  Neregulováno/ Prales ve fotografii, 
estetick  vztah kter  k pohledu na prales, lesy a vcelku vzato p írodu obecn  chováme dnes, pro el 
zna n m v vojem. To e se nám jako Evropan m divoká p íroda líbí je fakt pom rn  nedávn , 
sahající do 18. století. Vzr stající zájem o o lesní nebo horské scenerie ve v tvarném um ní 
nacházíme ji  d íve, od 16. století. To ov em ale je t  nezna í definitivní zalíbení v nich. Jak 
doslova pí e op t  Karel Stibral: “to co je pova ováno za hezk  obraz je t  nemusí zobrazovat hezké 
p edm ty.”  
Nap íklad je t  v 18. století pí e Diderot ve sv ch Filozofick ch úvahách o p vodu a povaze krásna 
e “lesy, hory, propasti, chaos, sta ecké vrásky, smrtelná sinalost, následky nemoci” se mohou líbit 

v um ní, ale ne u  pak ve skute nosti. Práv  a  v 18. století se ve vy í mí e objevují písemné 
reflexe které jsou dokladem o poci ování krásy p i pohledu na divoké p írodní scenérie.
To se ji  dostáváme k estetice jako samostatné filozofické disciplín  a po átku obdivu voln ch 
p írodních scenérií, které velebí ve svém díle Moralisté, filosofická rapsodie (1709) v znamn  
filozof lord ze Shaftesbury (1671-1713), jeden z inspirátor  anglického krajiná ského parku. U n j 
je v e podmín no tvrzením e taková p íroda vze la z rukou Bo ích a ruka lov ka, která ji reguluji 
a vnucuje sv j geometrick  ád, ji pouze znásil uje a kazí. U Shaftesburyho, p esto e u n j 
nenajdeme p ím  obdiv k divo in , se m eme do íst e je mu divok  terén hodnotn j ím p ed 
um lostí lidsk ch zahrad. 

      Dal í generace po Shaftesburym, brit tí myslitelé, malí i i obdivovatelé p írody a 
turisté pak postupn  p echázejí od obdivu k lov kem p etvo ené p írod  zem d lské a zahradní k 
obdivu p írod  vysloven  divoké. Tento jejich náhled na krajinu asto pochází z filozofické, 
um leckokritické a estetické literatury  stejn  jako i z teorie zahradního um ní. T mito p ejíman mi 
principy a “rastry” pak na krajinu nahlí ejí. 
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POHLED NA PRALES Z FOTOGRAFICKÉHO HLEDISKA

Díky americk m fotograf m, v ele se Skupinou f/64, zná mnoho lidí u nás lépe pohled na 
kalifornské národní parky ne  divokou p írodu vlastní zem . Ale vedle fotografií od Ansela Adamse 
(1902-1984) mají lidé do obecného pov domí vryt  alespo  jeden kout u nás a tím je Boubín. Kdo 
dnes ale ví e je u nás vlastn  okolo stovky prales  a n které z nich se adí k nejstar ím 
neregulovan m divo inám v celé Evrop ? Díky  Josefu Sudkovi byl proslaven je t  beskydsk  
prales Mion í. Kniha Rudolfa Jandy “Prales v Beskydách” (Praha 1943), jedna z prvních knih o 
pralese v bec, pojednává práv  o pralese Mion í. M eme proto íci, e práv  Boubín a Mion í u 
nás zastupují modelov  obraz pralesa místních st edoevropsk ch podmínek.

Pohled, a  u  zprost edkovan , ztvárn n  a nebo skute n , na umavsk  les a prales je 
zcela specifick , jasn  vymezen  charakterem zdej í p írody a rázem celé krajiny. Pohled na 

umavsk  les je temn , temn  jako voda ve vysoko polo en ch slatích, ern  jako stará ra elini t . 
Ji  jsem zmi oval v úvodu jakousi m tizaci pohledu na umavsk  les spojenou s pramenem Vltavy 
a svojí celkov  temnou atmosférou. Troufám si tvrdit  e svojí náladou a atmosférou je umavsk  
les, zejména na t ch místech blí e k hranici, zcela ojedin l  a li í se velmi od jin ch rozsáhl ch 
lesnat ch ploch v esku a od dal ích pralesních území na eho státu. 
Ve fotografii je práv  toto dob e z ejmé p i srovnání star ch fotografií ze umavsk ch les  
nap íklad s fotografiemi Josefa Sudka a jeho následovník  z ji  zmi ovaného beskydského pralesa 
Mion í. Fotografie Mion í p sobí prosv tlen j ím dojmem, Sudk v prales se vypíná vzh ru k 
nebes m a uschlé mrtvé stromy se na Sudkov ch fotografiích prom ují v sochy. Fotografové 
následovníci pak asto, práv  po vzoru Sudka, vyu ívají k fotografování mlhavé po así (k tomu se 
je t  vrátím pozd ji), tak e tyto fotografie v té podob  jak je známe jsou pak a  jakoby snové, 
získávají a  jak si romantick  nádech. Zato pohled na umavské lesy je v t inou temn j í, jdoucí 
do hloubky, nijak nep ikrá lující. Pohled drsn  a syrov  stejn  jako byl tehdy  ivot v tomto kraji. 
Také z odkazu Váchalovi umavy si dnes nejvíce vybavujeme obrazy tlení, rozkladu a zániku 
spojeného s cykly p írody. Zániku sm ujícímu dol  do nitra zem .
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Boubínsk  prales pat í k nejd íve fotografovan m prales m na na em území a také je s rokem 
vzniku 1858 druh m nejstar ím pralesem u nás. Hned po ofínském pralese v Novohradsk ch 
Horách, jen  byl za prales prohlá en u  roku 1838 a kter  je tak jednou z nejstar ích rezervací ve 
St ední Evrop .
 

U fotografování volné krajiny na umav  je d le ité p ipomenout jedno datum, a sice 
26.10.1870. Toho dne se p es umavu p ehnala mohutná vich ice a zkosila v t inu vzrostl ch 
strom . Pozd ji byly padlé kmeny navíc napadeny k rovcem a tato kalamita m la za následek 
zni ení posledních zbytk  p vodního umavského pralesa.
Kalamitu popisuje také znám  umavsk  spisovatel Karel Klostermann kter  jí oné noci 26. íjna 
sám pro il v myslivn  na ho e B ezník u obce Modravy (Mader). 
Klostermann je z ejm  nejv znamn j í osobností oslavující svojí tvorbou ivot na umav , i s jeho 
nástrahami a t kostmi s kter mi se museli tehdej í obyvatelé vypo ádat. Hlavn  v období dlouhé 
zimy. Ka dá vesni ka se musela stát sob sta nou, pro velké p ívaly  sn hu nebylo asto mo no na 
celé m síce opustit svojí vesnici, stavení.
Po kalamit  v roce 1870 trvalo dlouhá léta ne  byla kalamitou posti ená místa znovu zalesn na a 
dodnes se vedou spory o to zda tehdej í rekultivace les  prob hla nejlep í mo nou formou.
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Nyní se soust edím na fotografy pracující p ímo v t chto definovan ch p írodních lokalitách 
a podmínkách

Jako první fotografoval tyto neregulované lokality Jind ich Eckert (1833-1905), 
nejv znamn j í pra sk  fotograf 19. století. Je znám jeho jeho cyklus Upomínka na umavu v jeho  
rámci známe dva soubory: I. “Po í í Úhlavy” a II. “Po í í erného ezna”. Celkem 47 snímk  ve 
foliovém formátu, vizitky  a kabinetky a okolo 25 kontaktních pozitiv . Historik fotografie Pavel 
Scheufler cyklus datuje do let 1880 a  1882. Vedle turistick ch a d eva sk ch objekt  zde najdeme 
nap íklad pohled na Kamenné mo e v lese Spiegelwald, n kolikrát také samoz ejm  erné a 

ertovo jezero s okolím, “skalní partii na horizontální st n ”. Typick  prales zde chybí. Fotografie 
jsou popisné, s jasnou kompozicí, autor nám p edkládá objektivní informaci, zárove  ale ve 
stafá ích fotografie mohou p ipomenout p edstavy o romantick ch lesích. 
P írodní dominanty i nenápadné krásné kouty na umav  fotografoval také Franti ek Fridrich kter  
byl by vedle Jind icha Eckerta jedním z prvním velk ch fotograf  pohybujících se po umav  s 
fotografick m p ístrojem.
Franti ek Krátk , dal í z v znamn ch osobností kterou m eme z fotografického hlediska spojit s 

umavou. Jeho katalog k roku 1893 obsahuje 70 fotografií ze umavy, historik fotografie Pavel 
Scheufler odhaduje celkov  po et Krátkého umavsk ch záb r  na 100.
Jedná se hlavn  o fotografie lesních partií a lidí p i práci, po ízen ch v rámci jeho práce na projektu 
Stereoskopické obrazy z ech, Moravy a Slezska, kter m cht l p iblí it hlavn  ivot lidí. Tomuto se 
v noval d sledn  a v takovém rozsahu jako p ed ním u nás nikdo. Vedle pozd j ích fotograf  

umavy, samoz ejm  krom  t eba dále mnou zmi ovaného Karla Kuklíka je autorem asi nejv t ího 
po tu umavsk ch fotografií lesa a pralesa.

S fotografováním lesa a pralesa byli rovn  spojeni dva v znamní eskokrumlov tí rodáci, 
nejstar í krumlovsk  fotograf Josef Seidel a Karel mirous. Karel mirous, o t icet let mlad í ne  
Seidel, získal fotografické zku enosti práv  v Seidelov  atelieru. Spole n  pak fotografovali esk  
Krumlov, vyjí d li do kraje, cestovali po umav  a fotografovali také v Boubínském pralese. Oba 
experimentovali s tehdy moderními fotografick mi technikami, p edev ím s technikou autochromu, 
tedy  s prvními barevn mi fotografiemi. S autochromem p i el první z ejm  Karel mirous, tehdy 
jako v bec první fotograf v esk ch zemích. Nakladatelství Minerva v roce 1910 publikovalo jeho 
pohled na esk  Krumlov z roku 1908, jedná se pravd podobn  o první barevnou pohlednici z 
autochromu v echách. Josef Seidel po jin ch experimentech za al fotografovat barevnou 
technikou autochromu v roce 1910.
Známe barevné autochromové fotografie Boubínského pralesa od obou autor , dokonce 

mirousovu fotografii tém  identickou se Seidelovou. Z toho je patrné e opravdu tyto lokality 
fotografovali spole n  a jestli ne, pak fotografie spole n  konzultovali, m li jeden na druhého vliv, 
kdy se asi postupn  smazal vztah u itele a áka. Spole n  fotografovali na Boubín  z ejm  ji  p ed 
rokem 1914. Seidelovy  snímky jsou nyní majetkem Musea Fotoateliér Seidel v eském Krumlov . 
V knize sebran ch pohlednic n meckého autora Reinholda Finka “Gruß aus dem Böhmerwald / 
Farbige alte Ansichtskarten” kterou jsem ji  zmi oval v úvodu ásti mé práce V voj fotografie na 

umav  jsou vyobrazeny Seidelovy pohlednice Boubínského pralesa. 
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Dnes známe také uhlotisky z Boubínského pralesa od Karla N mce, datované kolem roku 
1910. N mec pat il k fotograf m - amatér m, kte í m li z tvorby u lechtil ch tisk  jist  radost a 
po itek.
Boubínsk  prales fotografoval také grafik a malí  Josef Váchal (1884-1969). Fotografoval zejména 
pro sebe, jsou známy sklen né negativy  10x15 cm, doba jejich vzniku se datuje p ibli n  do roku 
1930. Váchal t chto fotografií pou íval jako p edlohu k d evoryt m do své vynikající bibliografie 

umava umírající a romantická. Pozitivy z Váchalov ch fotografií provedl Milo  ejn v roce 1983.
Josef Váchal, kter  umavu ztvárnil hlavn  graficky, se zmi uje o vjemech “sluchov ch za innosti 
ivl ”, dodával ke sv m vyobrazením e”...sv t mokra má své typické v n ” a vypo ítával si kdy je 

to shnilotina, kdy jasmín, pach lihovaru, silná káva, lesní ozón za slune n ch dní, prysky ice. 
“Jinak voní sla , jinak prales a jinak strán  kolem vod”, íkával. Váchal u  tehdy asi dob e v d l e 
tohle v echno fotograf se sv m aparátem nebo filma  se svojí kamerou zachytit nem e. 

Ale co je tedy  vlastn  fotograf v t chto neregulovan ch lokalitách schopen zachytit a 
zobrazit? Záv rem této ásti mé práce dám prostor srovnání metod, technik a p ístupu jednotliv ch 
autor  v odli nosti zachycení t chto neregulovan ch prostor, lesa a pralesa na umav .

Snímky d evin a porost , p ímo spojené se surrealismem, jsou známy od Václava Zykmunda 
(1914-1984), kter  byl lenem postsurrealistické skupiny Ra. Jeho ernobíl  cyklus z let 1935-1948 
nese pojmenování Letorosty. Mají sv m zp sobem, hlavn  surrealistick m pojetím, blízko k 
fotografiím pralesa tak jak je fotografoval Jaromír Funke. Blízko mají zejména k Funkeho cyklu  
(1940 - 1944). U Funkeho ale p evládají, narozdíl od Zykmundov ch erotizujících fantazií a 
nefigurativních textur, vize nadvlády  rostlinné í e nad lov kem, které ostatn  m ly sv j p vod 
práv  v surrealismu. Oba auto i nejsou p ímo spojeni s fotografováním na umav , zmínil jsem je 
hlavn  v rámci jejich tvorby n jak m zp sobem spojené s pralesem. 
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estmír Krátk  (1932), 
jeden z nejv znamn j ích p edstavitel  informelu, fotografoval Boubínsk  prales koncem 

padesát ch let. Tyto fotografie ukazují les zabydlen  fantaskními tvary v vrat . Krátk  vychází z 
hlubok ch osobních pro itk , dokazují to zachované dopisy. asto také fotografuje za mlhy, toto 
jako zám rn  princip  fotografování uvádí za nápad profesora Karla Plicky, kterému byl ob asn m 
asistentem. Vyobrazení za mlhy podle slov Karla Plicky dodávalo zachycen m v jev m t etí, 
hlubinn  rozm r. Jak jsem ji  uvád l, tento zp sob fotografování lesa a pralesa nebyl n ím zcela 
ojedin l m. Po Plickov  vzoru tak hojn  fotografoval i Josef Sudek. Postupem asu se tento princip 
zobrazení stal oblíben m, vyu ívá jej práv  Krátk  a dal í. estmír Krátk  v dopise Antonínu 
Dufkovi z roku 2006 pí e: “Sta ilo p itom najít zajímavé místo, nej ast ji n jak  vyvrácen  ko en 
nebo zvlá tní spletenec v tví, a stanou se z toho d sivé p í ery v kouzelném, tak trochu neskute ném 
prost edí.”  
O osobnosti Karla Plicky a jeho vlivu zde doufám není pot eba rozvád t del í psaní.
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Karel Kuklík (1937), 
kter  je samoz ejm  v znamnou osobností spojenou s fotografií umavy kterou je t eba také 
zmínit. Kuklík se stejn  jako estmír Krátk  ú astnil v stav Konfrontace (Konfrontace II, III, Praha 
1960, 1965). Jeho fotografické zpodobn ní umavy je zachyceno v knize umava, kde sleduje 
krajinu hlavn  z topografického hlediska, ov em nabízí se zde také r zné fantazijní asociace. V této 
knize najdeme najdeme Kuklíkovo vyznání se z lásky a obdivu k umav , fotografick m 
zaznamenáním toho, jak se sem, hlavn  v edesát ch letech opakovan  vracel. Kuklík není sice 
krajiná em v pravém slova smyslu, zato v ak o to intenzivn ji pro ívá vnit ní sounále itost lov ka 
s p írodou. Jeho umav  p edcházela postupná práce na souborech kde se soust edil na strukturu 
zobrazovan ch materiál , pracoval se sv m charakteristick m smyslem pro detail kter  mohl 
rozvíjet a kultivovat na p íkladu díla Miroslava Háka. A  p echází k fotografování krajiny. Krajina 
z stávala pro Kuklíka nadále hlavním nám tem a osou jeho fotografické tvorby. Témata která 
p ímo p edcházely jeho jeho umav  byly cykly “Skály” (1966), zasv cen
Prachovsk m skalám, ten byl zárove  cyklem kter m ukon il léta svého u ení a hledání. Pak také 
cyklus “Kameny” (1967-1969), kter  navazuje na jeho rané “Krajiny s kameny”, ale kámen zde 
dostal v razn j í symbolick  smysl. P i práci na krajinách které p edcházely  cyklu o umav  získal 
a rozvinul svoji schopnost chápat a zachytit zvlá tní nálady p írodního mikroklimatu.
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Pavel Ne leha (1937-2003), 
malí , len skupiny  Zaostalí a profesor na V UP v Praze, se s rostoucí intenzitou v noval rovn  
fotografování. Rád se vracel na umavu, zejména v letech 1971-1996, aby  zde hledal 
neregulovanou p írodu a lokality. Se zalíbením zde vytvá el hlavn  diptychy a triptychy je t  
umoc ující expresivní ú inek fotografií. Jeho fotografická orientace se obracela k fantazii a a  
romantickému cít ní. B hem let vznikaly ady snímk  míst ke kter m m l autor a  nitern  vztah. 
Krom  umavy fotografoval eské st edoho í, pískovcové skály, zbytky dávn ch schodi , p írodní 
krajinné útvary a horizonty, krajinu Máchov ch cest, a zdevastovaná díla Matyá e Brauna a 
Václava Levého. Jeho fotografie vznikaly  paraleln  s malí skou a kresebnou praxí, v pr b hu 
osmdesát ch let p echázelo jeho fotografování v samostatnou um leckou reflexi. Ne leha p i 
fotografování trp liv  vy kával pravé chvíle, vracel se opakovan  na místa aby pro itek odpovídal 
jeho vnit ní p edstav . Snímky asto koloroval, tónoval a jinak sv teln  upravoval, s d sledkem co 
nejp esn ji vyjád it vnit ní pro itek na daném míst . Takto na umav  vznikly cykly které se 
postupn  stále rozr staly: umava, Popelná, Vydra.   

Zmíním také Jaroslava (Slávu) tochla (1913-1990). P vodn  uznávan  sportovní reportér 
kter  v kv tnu 1945 vybo il ze sv ch zaveden ch fotografick ch témat a jako p ím  ú astník 
pra ského povstání nafotografoval velmi ucelenou v pov  t chto dramatick ch dní. Po válce 
pracoval jako redaktor a spolupracovník ve v znamn ch asopisech a novinách. Krátce po tom co 
se stal lenem Svazu noviná  a Svazu v tvarn ch um lc  svoji innost v redakcích ukon il a za al 
se jako voln  fotograf v novat své celo ivotní lásce, p írod . Základem jeho díla se pak stalo 
vydávání obrazov ch publikací o p írod  a lovu. Byl propagátorem hesla “ulov a nechej ít”. 

tochl na umav  fotografoval zejména oblast toku Vltavy, z konce edesát ch let  pocházejí jeho 
ernobílé fotografie Mrtvého luhu, údolní ra elini t  na soutoku Teplé a Studené Vltavy.

Mezi mlad í generaci fotograf , kte í se tv r ím zp sobem v nují fotografování v divoké 
p írod  umavy pat í ur it  dvojice Pavel Berkovi  (1977) a David Cysa  (1975), jinak kameraman 
a filma , oba jsou absolventy FAMU. Jejich spole nou prací vznikl v stavní soubor “Labyrintem”, 
ítající 23 d l, kter  je inspirován knihou Martina Stejskala “Labyrintem tajemna aneb po 
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Pavel Ne leha
umava, Stromy - polomy



magick ch místech eskoslovenska” (Praha, Litomy l 1991). Fotografie jsou dopln ny autorsk mi 
explikacemi. umavy se soubor dot ká velkoformátovou ernobílou fotografií Povltaví ( umava) 
která je dopln na následujícím autentick m komentá em autor :

Místo sabat : Tyto plán  byly prastar m vyhlá en m místem slet  arod jnic. Vypráví se 
zde o místní arod jnici-selce, která v noci nasazovala uzdu svému eledínovi, prom ovala ho tím 
v kon  a létala s ním na sabat. Jednou se nechal prom nit eledín v kamarád. Na sabatu v e 
vyslechl, a kdy  se zm nil znovu v lov ka, nasadil uzdu selce. Potom ji nechal podkovat jako kon . 

arod jnice n jak  as p edstírala, e je nemocná, nakonec ji v ak usv d ili a upálili.
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Pavel Berkovi  a David Cysa
Povltaví ( umava)



SROVNÁNÍ P ÍSTUPU K FOTOGRAFOVÁNÍ LESA A PRALESA NA 
UMAV  

Nabízí se srovnání jednotliv ch p ístup  k fotografování lesa na umav . Stejn  jako je 
jin  ka d  umavsk  strom, li í se i pojetí p ístupu ve fotografování lesa a pralesa. První 
fotografové lesa v oblasti byli samoz ejm  limitováni nebo odkázáni na tehdy dostupn  materiál a 
techniky. Fotografovali na dlouhé asy, v t inou si vybírali scenérie kde mohli praktikovat své z 
v t iny  statické pohledy. Díky i n kolikavte inov m expozicím to nejstar í fotografové v oblasti 
nem li v bec lehké, zvlá t  jestli e cht li zachytit ivot na umavsk ch horách, tedy  komponovat 
do svého záb ru i lidi. Zpo átku jsou tedy ztvár ovány spí e stati t j í, popisné scény a scenérie, 
ale vlastn  tak ka ihned jsou fotografováni i lidé. Ty  museli asto, práv  kv li dlouhé expozici, na 
drahnou chvíli a  jakoby ustrnout. V jimkou nejsou fotografie kde jsou lidi lehce rozost ení, v 
pohybu. A kdy  u  jsou tedy na fotografii zachyceni i lidé, a to v n jakém bli ím záb ru, pak je 
vcelku zajímavé v ímat si v razu v jejich tvá i. V dobách kdy je t  fotograf se svojí kamerou nebyl 
tak zcela za it m pojmem je tento v raz dle mého celkem hodn  odli n  od dob pozd j ích. 
Zachycení lidé jako kdyby nejist  o ekávali okam ik expozice, p itom ale nev d li co v echno toto 
p esn  obná í. Staré snímky jsou asto aran ovány, fotograf s velkou pozorností rozmis oval 
fotografované do formátu a v noval velkou pe livost  re ii celého snímku. asto je také na star ch 
snímcích patrné jak autor v noval hodn  asu studiu jednotlivého místa, mo ná si i nechal poradit 
od místních lidí, v kone ném snímku je pak tato pe livost jist  znát. 
Co se t ká fotografování lesa, vcelku etné jsou snímky s lidmi, jakoby oslavujícími to dané místo, 
asto aran ované a s v mluvn m gestem kter m jako kdyby nám zachycen  lov k sd loval: 

„Pohle  na ty krásy je  sk tá umavsk  les.” 
U fotografiích z Boubínského pralesa se jedná o specifické odv tví. asto je praktikována 

ji  d íve mnou popsaná technika nebo spí e zp sob fotografování pralesa za nep íznivého po así a 
mlhy. Pralesní scenérie tak dostane je t  více snov  nádech a pozorovatel fotografie je 
konfrontován s pohledem p i kterém asi zcela jist  okam it  dostává prostor jeho p edstavivost. 
Divák si pak za ne do této zaml ené ponuré krajiny  dosazovat sv j p íb h a d j. O odli nosti, 
tmav ch útrobách umavského lesa a pralesa, nap íklad od Mion í jsem se ji  také zmi oval. Jakási 
snovost v tomto fantaskním sv t  je dob e patrná nap íklad i na pozd j ích barevn ch 
autochromov ch fotografiích Boubína od Josefa Seidela a Karla mirouse. Tyto fotografie v barv  
jsou nám mo ná n ím ji  bli í. Mo ná e p i své barevnosti se tolik neli í od toho jak si pohled na 
prales v esk ch podmínkách p edstavujeme nebo jak si ho pamatujeme p ímo z osobní náv t vy 
n které z neregulovan ch lokalit. Myslím e u barevné fotografie pralesa je t  více zále í na 
sv telném podání, fotografové jist  ekali na moment kdy bude slunce a sv tlo pro n  p íhodné. 
Tyto barevné fotografie se mo ná mohou zdát n ím snaz í ve svém zachycení, zajisté tomu tak ale 
není. 

Postupem asu, jak se m nily fotografické techniky, se samotn  akt fotografování stával 
vlastn  jednodu ím. V lese a pralese fotografové z velkoryseji pojat ch pohled  za ali p istupovat 
k témat m blí e a za ali hledat nové cesty. Fotografové za ali postupn  m nit své velkoformátové 
kamery za fotoaparáty st edního formátu. Za aly vznikat a  popisné studie strom , jejich padl ch 
kmen  a fotografie pralesa se za ala více napl ovat v tvarn m vlivem. Toto je dob e patrné 
nap íklad na Kuklíkov ch fotografiích. I kdy  ten se fotografování pralesa a umavy  celkov  
v nuje a  s jakousi popisnou systemati ností, pe liv  sbírá a rozvádí své nám ty. Zmi ovan  Pavel 
Ne leha pak jde s fotoaparátem je t  blí e a z jeho diptych  a triptych  pozorujeme expresivní 
ú inek jeho fotografií. Myslím e na Ne lehov ch fotografiích je jist  patrné e autor soub n  s 
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fotografováním kreslil a maloval. Jeho fotografie tak získávají dosti specifick  v raz, je t  spojen  
nap íklad s tónováním jednotliv ch fotografií. 
Co se dá ale íci obecn  k sou asn j ím fotograf m lesa a pralesa, tedy t m druhé poloviny 20. 
století, oproti autor m století devatenáctého? 

Les a prales je skoro stále identick , fotografové si hledali nové cesty ztvárn ní, li se 
sv m aparátem blí e k fotografovan m p írodním objekt m a útvar m. Tyto útvary na fotografiích 
pak mimod k p i sledování dal í osobou zaujímají a  stylizované tvary, z kter ch se rodí t eba 
fantaskní bytosti, p ímo podléhající fantazii a p edstavivosti toho kterého pozorovatele. Nejstar í 
fotografové se podle mne soust edili hlavn  na zachycení ducha pralesa, nebo cht li zachytit 
lov ka p i jeho práci v lese, p i innosti spojené s divokou p írodou. Mlad í fotografové, 

rozum jme nyní tedy hlavn  po druhé sv tové válce, jdou více do hloubky, soust edí se na nálady, 
pracují více s p edstavivostí, snovostí a následn  ve sv ch makro fotografiích jsou ji  tak blízko e 
p ed námi otevírají hru a  zcela nov ch sv t . Postupem asu se také m nil p ístup lov ka k lesu a 
pralesu. Zatímco d íve byl les pokládán hlavn  za zdroj práce a ob ivy, dnes hraje nezanedbatelnou 
roli také faktor lesa jako rekrea ního prostoru, jako místa na odreagování se, jako místo út ku a 
odpo inku lidí prchajících z velk ch m stsk ch aglomerací. Jak se m nil celkov  náhled na les a 
prales, m nil se samoz ejm  pohled na tyto p írodní lokality také ve vztahu zobrazení fotograf . 
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Jind ich Eckert
Kamenné mo e v lese Spiegewald 1880-1881

Josef Seidel
Boubín, ca. 1911

Jaroslav tochl
Mrtv  luh, 1968



MEDAILONY AUTOR

 
Zde v krátk ch medailonech shrnu nejv zna n j í osobnosti umavské fotografie,
s d razem p edev ím na dobu od po átku fotografování na umav  do období druhé sv tové války

Josef Wolf
1864 esk  Krumlov - 1938 esk  Krumlov
 

Vedle Josefa Seidela ur it  nejv znamn j í osobnost umavské fotografie. po absolvování 
gymnázia v eském Krumlov  nastoupil do u ení k místnímu fotografovi Gotthardu Zimmerovi. Po 
vyu ení n kolik let cestoval, nav tívil adu evropsk ch m st - Linec, Steyr, Wells a dal í. 7.7. 1891 
získal koncesi na vlastní fotografickou ivnost v eském Krumlov , zde pak p sobí a  do své smrti. 
Hlavní náplní jeho fotografické práce byla portrétní fotografie. Vedle toho se velkou m rou v noval 
fotografování umavy a po roce 1918 za al také vydávat fotografické pohlednice záb r  od 

eského Krumlova po Karlovy Vary. Archiv Josefa Wolfa podle odhad  obsahuje a  na 7000 
záb r . M eme ale ící e v t í v znam pro poznání ivota na umav  (hlavn  p ed rokem 1918) 
má archiv Seidl v. Wolfovi také p ipisujeme zásluhy na tom e v roce 1897 francouzská spole nost 
nato ila v Ho icích místní známé pa ijové hry. Byl to rovn  první film nato en  v echách. Po 
smrti Josefa Wolfa roku 1938 p evzali jeho obchod a fotografick  ateliér jeho t i synové: Walter 
(*1895), Josef (*1900) a Franz (*1907)

 

Franti ek Fridrich 
1829 M lník - 1892 Praha
  

Je jednou z nejd le it j ích postav eské fotografie 19. století. Je znám p edev ím jako 
v znamn  fotograf Prahy  a láze sk ch m st, ale p esto byly  nalezeny jeho snímky umavy. Byl 
prvním velk m fotografem pohybujícím se s fotoaparátem po umav . V noval se i vydavatelské 
innosti. Po svém návratu z pobytu v USA v roce 1860 obnovil v Praze svoji velkoryse za ízenou 

fotografickou ivnost a specializoval se hlavn  na fotografování památek a krajiny. Kolem roku 
1870 pat il k nejv znamn j ím vydavatel m fotografií v celém Rakousko-Uhersku. Spolupracoval s 
akademick m malí em Janem Malochem. Jeho fotografie se prodávaly tak ka po celém sv t . 
Vlastní fotografické ivnosti se ú edn  vzdal roku 1889 a dále se v noval dráze spisovatele. (mj. 
napsal a 1887 vydal Rundreise durch Böhmen). Katalog, vydan  z ejm  roku 1883, obsahuje krom  
jin ch i 25 fotografií umavy.

UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací                                                                                   33



Josef Seidel 
1859 Hasel (u D ína) - 1935 esk  Krumlov
   

Nejznám j í a nejv znamn j í ze star ch fotograf  umavy. Po vyu ení fotografem strávil 
dlouh  as na cestách. Mj. nav tívil Uhry, Sedmihradsko a Rakousko. Ve Vídni dva roky pracoval u 
firmy která vyráb la fotografické desky. V echny znalosti které na cestách nabyl, pozd ji vyu il k 
samostatné innosti. Postupn  od roku 1886 il v Opav , rok 1887 v Prachaticích a  kone n  v roce 
1888 nastoupil v eském Krumlov  jako obchodvedoucí fotoateliéru Gottharda Zimmera (1847 - 
1886), kter  vedla po smrti fotografa jeho ena Karolina. Roku 1890 tento ateliér na Linecké ulici 
p.64 Seidel p evzal. Vedle portrétování se soust edil hlavn  na fotografování umavy. Ve 

spolupráci se Slezsk m fotografem Adalbertem Rehnerem za al v roce 1891 také kopírovat své 
záb ry na diapozitivy (n kdy i kolorované). Byl prvním kdo fotografoval na umav  barevn  
(autochromovou technikou) následován Karlem mirousem (1890 - 1981). Ji  v roce 1910 vychází 
Seidlovy  barevné autochromové pohlednice. V té dob  m l ji  Seidel p i svém ateliéru vlastní 
fungující a prosperující nakladatelství "Böhmerwaldverlag J. Seidel", které vydávalo pohlednice 
Seidlovy  umavy, eskokrumlovska a Novohradsk ch hor. Hlavn  na sv tlotiscích, hlubotiscích, 
chromografiích i prav ch fotografiích r zn ch formát . Náklady se pohybovaly od 100 do 1000 
kus  jednoho záb ru.  V podniku kde pracovalo 11 zam stnanc  pozd ji pokra oval jeho syn 
Franti ek (1908 - 1997). 

Karel mirous
1890 esk  Krumlov - 1981 Praha

V znamn  eskokrumlovsk  rodák, pr kopník barevné fotografie u nás. Fotografii se 
v noval od dvanácti let. Vystudoval technickou chemii v Praze na p ání otce. Roku 1908 za ala 
jeho práce s autochromy. Jeho fotografii pohledu na esk  Krumlov z roku 1908 odkoupila 
Minerva aby ho v roce 1910 vydala jako z ejm  první eskou barevnou pohlednici. Zku enosti ve 
fotografickém oboru získal od Josefa Seidela, s kter m také pozd ji podnikal fotografické v pravy 
po kraji a po umav . Známe jeho a Seidelovy velmi podobné barevné fotografie z Boubínského 
pralesa, tak e je patrné e opravdu nejspí e fotografovali spole n . Po první sv tové válce byl 

mirous vyslán národohospodá sk m ústavem p i eské Akademii v d do Francie kde se 
seznamuje s bratry Lumiérov mi, pracuje zde ve Spojen ch francouzsk ch barvírnách i po návratu 
zp t do ech se sem opakovan  vrací. V roce 1931 zde vy e il zp sob barevného zv t ování 
fotografií p i um lém sv tle a nejen tím potvrdil svoje mimo ádné místo v oblasti barevné 
fotografie.

Franti ek Krátk
1851 Sadská - 1924 Kolín

Narodil se do rodiny malí e a majitele tiskového provozu. Zde se také vyu il tiska em, 
pozd ji studoval na malí ské akademii v Praze. V roce 1880 si v Kolín  otevírá fotografick  ateliér 
(údajn  mo ná ji  roku 1878). V roce 1901 vybudoval v Kolín  Um leck  závod, kter  postupn  
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za ídil na r zné tiskové techniky. Vystavoval a vydával stereofotografie. Jeho katalog k roku 1893 
obsahuje 70 záb r  umavy, celkov  po et jeho umavsk ch snímk  je odhadován na 100.

Jind ich (Heinrich) Eckert
1833 Praha - 1905 Praha
     

Za nejv t í osobnost eské fotografie 19. století je Jind ich Eckert pova ován pro svou 
kvalitu a mnohostrannost  své tvorby. Základem jeho fotografické tvorby  byl portrét, nejvíce cen ny 
jeho v sledky v krajiná ské a místopisné fotografii. 15. 7. 1863 zakládá ateliér na Malé Stran , kde 
p sobí a  do konce ivota. Jako první v esk ch zemích koncipuje vlastiv dné fotografické 
soubory, jeho snímky byly pou ity v prvních fotografick ch publikacích Prahy.  Eckertovou velkou 
zálibou byla turistika s velkoformátov m p ístrojem. Na umav  fotografoval minimáln  po dva 
pobyty v letech 1881 a 1882, na velk  formát. Po té inzeroval cyklus Upomínka na umavu - dva 
soubory: Po í í Úhlavy a Po í í erného ezna. Celkem 47 snímk  ve foliovém, vizit a kabinet 
formátech. Tyto práce práce nejsou více známy, to je jist  velká koda - m eme je toti  pova ovat 
za skute nou poctu krásám umavy. Vedle umavského souboru nafotografoval také d le itou 
fotografickou práci v Krkono ích.

rodina Quast  - Su ice
   
Um lecká rodina Quast  je v znamná nejen svojí fotografickou inností. Jejich jméno je také 
spojeno se umavou, podle mne by rozhodn  nem li v tomto v tu chyb t. Rodinu Quast  
p iblí ím í eji.
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Quast
zna ka rodinné firmy



 

Jan Zachariá  Quast 
1814 Pirkenhammer (B ezová) - 1891 Písek                                                     
   

Druhorozen  z 12 d tí malí e porcelánu Konráda Ferdinanda Quasta (1789-1845), od 
d tství se pohybující v prost edí porcelánek, zd dil po otci um leck  talent. Po pobytu v Sasku a 
Bavorsku, studiích na pra ské malí ské akademii, získal roku 1843 povolení k malí ské ivnosti. 
Byl znám a uvád n jako malí  porcelánu. O jeho fotografování, není o této innosti ádn  ú ední 
doklad. Je ov em dolo eno jeho osobní razítko s esko-n meck m opisem: "Fotograf a akad. malí  
J. Quast". Z jeho deseti potomk  se jich osm n jak m zp sobem v novalo fotografii, ke které byli 
otcem vedeni. 
   

Ferdinand Konrad Quast 
1843 Praha - 1877 Su ice 

Nejstar í ze syn  Jana Zachariá e Quasta. Zatím neznáme detaily jeho zp sobu vyu ení a o 
jeho fotografické praxi. V kv tnu 1869 je pra sk m magistrátem vy ízena jeho ádost o z ízení 
fotografického ateliéru a zapsána do ivnostenského rejst íku. Pra ského atelieru se po dvou letech 
vzdal, v té dob  ji  otevíral fotoateliér v Písku. V rodinném podniku, jako osoba s nejv t ími 
fotografick mi zku enostmi, byl v d í osobností. Pracovali zde jeho otec i dal í sourozenci. 
Nejspí e v roce 1875 roz í il své p sobení také o pobo ku v Su ici. Tam se také posléze st huje. Ke 
svému zájmu o ateliérov  portrét p idal kvalitní snímky m sta, krajiny a sídel v okolí. Z dnes blí e 
neznám ch d vod  ukon il v roce 1877 sv j ivot v Su ici sebevra dou.
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Quast
ukázka tvorby su ického atelieru



Gustav Adolf Quast 
1846 Praha - 1894 Su ice 

Dal í ze syn  Jana Zachariá e Quasta. P vodn  se také zab val malbou na sklo, následoval 
svého otce i b hem jeho p sobení ve sklárn  v Leno e. Fotografické zku enosti nabyl v Písku u 
svého star ího bratra. M l zna n  fotografick  talent, umn  fotografie také koloroval. Po jeho smrt 
v roce 1877 vedl ateliér v Su ici. Zde pokra oval v portrétní ateliérové fotografii a také v malb . 
Dochovaly  se jeho snímky Su icka a Povyd í, které jej adí k v znamn m fotograf m umavy 
konce 19. století. V ateliérech v Su ici a Písku mu p i retu ování negativ  byla nápomocná sestra 
Konstancie (1862-1903 sebevra dou v Su ici). G. Quast byl v Su ici postavou dosti oblíbenou a byl 
také vyhledávan m spole níkem. M eme se dnes jen dohadovat co vedlo v celém rodu Quast  k 
tolika sebevra dám. Nejinak tomu bylo u Gustava Adolfa. Jak uvádí Su ick  místní plátek 
Svatobor, konkrétn  první íslo roku 1894, na t i krále, 6. ledna tého  roku ode el G. Adolf ráno z 
domu, pr  za procházkou. Je t  toho dne byl marn  hledán aby byl kone n  dne následujícího 
nalezen v lesíku nedaleko m sta ob en  na vlastním átku. K sebevra d  m lo dojít údajn  v ten 
sam  den, t.j. 6. ledna, kdy se p ed sedmnácti lety rovn  ob sil jeho bratr, Ferdinand Konrad.

      
Karolina Quastová 
1850 Praha - 1941 Písek

Dcera Jana Zachariá e Quasta. Po otcov  smrti p evzala vedení fotoateliéru v Písku, kter  
ale fakticky vedla u  od roku 1877 kdy zem el její bratr Ferdinand v Su ici.

       Nebylo vyjímkou e se otec p i hledání zakázek a práci vzdaloval z Písku i na n kolik 
dlouh ch m síc . Jeho píseck  ateliér se nacházel u p. 49 za domem v zahrad . Podnik 
ozna ovan  jako "Quast" nebo "K. Quast" se v noval nejen portrétní, ale hojn  také krajiná ské a 
místopisné fotografii. Ta nacházela vyu ití nejen na klasick ch fotografiích, ale i na pohlednicích 
(nakladatele Theyera a po roce 1901 Karla Klementa). Theyer i Klement také mohli na 
pohlednicích vyu ívat kreseb n koho z rodiny  Quast . Zna ku nebo podpis odkazující na autorství 
fotografií najdeme na pohlednicích od Quast  jen z ídka. Kdy  ano, je pou ito nápisu "dle 
fotografií ateliéru Quast". Reverzy s portréty "Fotografické dílny Quast v Písku" také informovaly 
o ocen ních za snímky. Karolina Quastov  fotografovala a vedla fotografickou ivnost do roku 
1924. 

Po sebevra d  bratra Gustava Adolfa v Su ici nejspí e vedla tamní fotoateliér. V píseckém 
ateliéru pr  pomáhala Karolinina sestra Anna provdaná Stossová (*1847), zejména s kolorováním a 
retu ováním fotografií. Negativy retu ovala také sestra Konstancie, zdr ující se ale z ejm  ast ji v 
Su ici.  Konstancie  Quastová - retu érka, pracovala krom  Su ice i v ateliéru v Písku. V roce 1903 
se v Su ici otrávila a byla tak dal ím z rod  Quast  kdo volil sebevra du jako dobrovoln  odchod z 
tohoto sv ta.

Osudy rodiny Quast  nebyly veselé a kolem osud  d tí Jana Zachariá e Quasta existuje 
stále velké mno ství nejasností. Fotografie asto nabízeli pouze za ob ivu. Snad práv  proto si 
vzájemn  pomáhají a jen málo fotografií je ozna eno jménem by  i jednoho z nich, nej ast ji je 
pou ito v eobecné ozna ení „fotografická dílna Quast v Písku“.
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Wenzel Faber
1850 Prachatice - 1928 Prachatice
    

Narozen jako tvrt  syn prachatického m ana, malí e Jakuba Fabera a jeho eny Evy. 
Rod Faber  je v Prachaticích dolo en ji  od 18. století. Z tohoto rodu pocházeli také známí malí i 
Wenzel a Felix Faberové. Po vyu ení se na sládka ve kyni pracoval v m anském pivovaru v 
Prachaticích odkud pozd ji podnikl cestu do sv ta. Nem eme v ak pro nedostatek písemn ch 
zpráv podrobnosti této cesty sledovat. jist  ale víme e se ur it  as zdr oval také ve Vídni. V roce 
1892 se Faber o enil s Marií Speralovou z Dob an. Zde se poté novoman elé usadili a Wenzel 
Faber si zde otev el fotografick  salón. V 90.letech 19. století se Faber vrátil do svého rodi t , jeho 
pobyt je dolo en v roce 1896. V Prachaticích si poté také otev el fotografick  salon a fotografování 
se stane zam stnáním které ho provází cel  ivot. Wenzel Faber byl piln m dokumentaristou 
Prachatic, prachatick ch dom , slavností i ka dodenního ivota. Zde také 29.5.1928 zem el ve v ku 
78 let. V jeho poz stalosti byly  uvedeny dva fotografické p istroje o celkové hodnot  tehdej ích 
300 K .
    
     
Felix Pohl
1878 Neustadt a.d. Tafelfichte, severní echy - 1961 Freyung SRN
    

V roce 1901 se objevil ve Vimperku kde se o enil a usadil v dom  p. 62. Zde také pozd ji 
p evzal fotoateliér Helios. První Pohlovy fotografie z Vimperka se zachovaly  z doby okolo roku 
1903. 13. b ezna 1913 byl obecním zastupitelstvem ve Vimperku p ijat do svazku m sta. V roce 
1914 získal kinematografickou licenci a v sále hotelu Wieser promítal filmy. Roku 1925 postavil ve 
Vimperku první kino, zde roku 1931 poprvé ve Vimperku promítli zvukov  film. V roce 1925 byl 
Pohl zvolen starostou m sta Vimperka, funkci vykonával po dal í dv  volební období. Roku 1930 z 
této funkce rezignoval. Felix Pohl byl také aktivním lenem celé ady vimpersk ch n meck ch 
spolk . Po druhé sv tové válce z Vimperka v rámci odsunu ode el do SRN a il zde ve Freiyungu 
a  do své smrti roku 1961. Jeho fotografická poz stalost je ulo ena v Muzeu ve Vimperku. 

Josef Woldan
1826 Písek - 1891 eské Bud jovice 

il v esk ch Bud jovicích, ivnostenské povolení získal jako 3. stál  fotograf tamté  v 
roce 1872. Fotografoval p edev ím portréty, ale vedle toho také pohledy na eské Bud jovice, 
Hlubokou a esk  Krumlov. Své fotografie ve form  vizitek, kabinetek i v t ích formát  nabízel 
prost ednictvím knihkupce L. E. Hansena ale také sám. V roce 1879 fotografuje odhalení pomníku 
podnikateli Adalbertu Lannovi. M l velké zásluhy o lep í poznání umavy. Roku 1886 po ídil k 
pot ebám n meckého Svazu umavy (Deutche Böhmewaldbund), zalo en  roku 1884 a sídlící v 

esk ch Bud jovicích, sadu fotografií umavy. Tyto snímky rovn  nabízelo nakladatelství a 
knihkupectví L.E. Hansena, ve t ech velikostech. ást z nich byla vystavována za ú elem 
propagace náv t vy hor a reprodukována v pr vodci umavou, vydaném spolkem roku 1888. Josef 
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Woldan je vedle M. Kopeckého mno stvím sv ch snímk  prvním velk m místopisn m fotografem 
umavy. Nejvy í zji t ná polo ka v jeho íslovan ch umavsk ch kabinetkách je 199. 

Po Woldanov  smrti v roce 1891 jeho fotografickou dílnu a archiv následn  p evzal Jan P íbramsk  
(1859-1915) 
___________

Karel Kuklík 
(1937 Praha)

Jednou z nejv znamn j ích osobností spojen ch s fotografií umavy pro druhé sv tové 
válce kterou je t eba také zmínit  je jist  Karel Kuklík. Je fotografem tvo ícím ve svobodném 
povolání od roku 1964. ije v Praze. Nosníkem jeho práce jsou fotografie architektury, ale hlavn  
krajina a p írodní detail, kdy se zam uje na chrán ná krajinná území. P edev ím na umavu, 
T ebo sko, esk  Kras a Slavkovsk  les. Jeho oblíben m tématem jsou také prom ny Prahy. Karel 
Kuklík je autor ady fotografick ch publikací.
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ZÁV R

Jak jsem ji  p edznamenal v úvodu, v této svojí práci se v nuji v cem které jsou mi 
n jak m zp sobem blízké. P íroda a fotografie. V p írod , zvlá t  ve dne ní zrychlené dob , 
poci uji klid a hledám tu asto úto i t .
Podobn  je to pro mne s fotografick m médiem. Fotografie je pro mne jak si katalyzátor pocit  a 
dojm . Zajímalo m  skloubení klidu p írody a pojetí jednotliv ch fotograf . I jak t eba zaznamenali 
krajinu kterou d v rn  znám.

Ve své práci jsem se pokou el popsat vznik nebo p íchod fotografie na umavu, pokou el 
jsem se najít n které spole né znaky které fotografie má v této specifické krajin  ale zárove  jsem 
se sna il v ímat si osobitého rukopisu toho kterého autora.
V t í prostor jsem ponechal umavské fotografii od jejího za átku v této oblasti do druhé sv tové 
války. Zvlá  jsem se pak v noval fenoménu fotografie ryzí p írody, tedy lesa a pralesa. Pokusil 
jsem se na p íkladech popsat rozdíly v p ístupu k fotografování pralesa a neregulovan ch lesních 
prostor, co  je termín kter  jsem v práci také popsal. Lesu je v nován d raz také proto, proto e je 
mi z na í eské krajiny nejbli í.

Jednotlivé kapitoly na sebe voln  navazují, práce kon í shrnutím nejv znamn j ích 
osobností umavské fotografie, s d razem práv  na devatenácté a první polovinu dvacátého století.
V noval jsem se pe liv ji oblasti mého rodného Su icka a p i tom p i el na n kolik zajímav ch 
souvislostí které jsou ale spí e v znamné v rámci na eho m sta ne  v kontextu celé umavy.

Text je rozd len do devíti kapitol z nich  ka dá p ibli uje dané téma. Práce jako celek pak 
popisuje v voj fotografie na umav  s t mi body o kter ch si myslím e jsou d le ité a zásadní.
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