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Praha se změnila v město  
přízraků.

Prague turned into a city of ghosts. 

(Ladislav Mikeš Pařízek, 1945)
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Úvodem 7

 
„Pokud existují fotografie, válka se stává skutečností,“ napsala ve své 
eseji o válečné fotografii Susan Sontag.1 I fotografie válkou zničené 
Prahy pomáhají uchovat paměť a následujícím generacím připomínat 
dosud nejničivější konflikt v moderních českých dějinách. Ať již tyto 
fotografie vznikaly s jakýmkoliv záměrem, stávají se nedocenitelným 
historickým pramenem. Při prohlížení různých fotografií datovaných 
do období druhé světové války či těsně po ní   –   reportážních, doku-
mentárních, vědeckých, propagačních, vlastivědných, portrétů, zachy-
cení obyčejného života či zátiší   –   se nelze vyhnout jejich hodnocení 
v kontextu naší představy o dobové atmosféře a situaci války samotné. 
Ideologické, morální či politické konotace jsou v našem čtení tako-
vých snímků implicitně zakódované. 

Válečná a poválečná topografie Prahy v podání Josefa Sudka je foto-
grafickým záznamem stavu města a jeho památek, obyvatel i situací 
v roce 1945.2 Několik stovek velkoformátových negativů, pořizovaných 
robustní kamerou, není běžným obrazem války. Technické možnosti 
čtyřicátých let již dovolovaly pohotové reportážní záběry. Sudek nám 
nabízí naopak statické a pečlivě komponované fotografické záznamy, 
které dovolují vícevrstvé čtení. Naznačily jej již nečetné starší zmínky 
o jednotlivých fotografiích ze souboru,3 a dále jej rozvíjí zde publi-
kované studie Adama Havlíka, Amy Hughes, Mariany Kubištové, 
Vojtěcha Lahody a Kataríny Mašterové. Přestože katalog prezentuje 
několik možností nahlížení na Sudkovy fotografie, ve výstavě jsme 
se rozhodli soubor ukázat především jako historickou topografii. Právě 
tuto rovinu reflektuje i uspořádání obrazové části katalogu, s fotogra-
fiemi doprovázenými krátkými výstavními texty.4

V celku představeného souboru snímků zaujme systematičnost, s níž 
Sudek zachytil sutiny pražských staveb po náletech 14. února 1945 
i po útocích okupantů v průběhu Pražského povstání v květnu 1945 či 
pozůstatky některých válečných opatření (např. ochranné obezdívání 
částí památek, vznik protipožárních nádrží na náměstích, skladiště 
demontovaných kovových pomníků a zvonů). Jeho topografický záběr 
se odrazil již v dobové publikaci, která snad byla impulzem pro vznik 
souboru   –   v ilustrovaném kalendáři na rok 1946, který doplnil text 
historika umění a památkáře Zdeňka Wirtha.5 Sudkova „topografie 
sutin“ se vztahuje jak na fotografův pohyb Prahou, tak na jeho osobní, 
mnohonásobné a kontemplativní snímání jednotlivých objektů   –   
především Emauzského kláštera, proměněného v ruinu.

Josef Sudek nás nevystavuje obrazům válečných hrůz, od kterých 
bychom se odvraceli   –   jako např. úřední dokumentátor Stanislav 
Maršál či reportéři z ulic Pražského povstání.6 Jeho zpráva je mírná 
až soucitná   –   s absencí lidských obětí, zobrazující naopak (zejména 
v případě Staroměstského náměstí) návrat života do sutin a přeživší 
obyvatele, spíše nevěřícně přihlížející a truchlící, než zděšené. Sudek 
se mohl pamatovat pocit nové naděje   –   první světovou válku přežil 
se ztrátou jedné ruky a poválečnou euforii (jestli se tak dá nazvat 
doba strávená převážně v pražské Invalidovně) již jednou okusil.7 Jeho 

Katarína Mašterová
Úvodem
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KALENDÁŘ 
The Calendar

Pražský nakladatel Václav Poláček vydal po skončení druhé světové války tiskem nepříliš kvalitní týdenní 
Pražský kalendář 1946 s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939  –  1945. Ilustrovalo jej 53 celostránkových 
reprodukcí snímků Josefa Sudka a doprovodil text historika umění Zdeňka Wirtha. Sudkovy fotografie, 
reprodukovány z předtiskových pozitivů velikosti 18 × 24 cm, jsou v kalendáři řazeny bez zjevné významové 
či chronologické posloupnosti. Vedle snímků z obsáhlejších tematických skupin souboru   –   Emauzského 
kláštera, skladiště soch na Maninách či Staroměstského náměstí a radnice   –   obsahuje kalendář také 
fotografie, které zachycují různá válečná opatření. Jedná se například o preventivní obezdění, která měla 
chránit památky před leteckými útoky a jejich následky, či protipožární nádrže, které vznikaly na mnoha 
pražských veřejných prostranstvích pro případ nutnosti uhasit požár. 

After the end of the Second World War, Václav Poláček’s Prague Publishers published the 1946 Prague 
Calendar with the subtitle Prague‘s Lost Cultural Heritage 1939–1945. This weekly calendar, illustrated 
with 53 full-page reproductions of photographs by Josef Sudek with an accompanying text by art histo-
rian Zdeněk Wirth, was unfortunately printed at a less than satisfactory level of quality. In the calendar, 
Sudek’s photographs, reproduced from 18 × 24 cm pre-press positives, are organized without any imme-
diately apparent chronological or thematic order. Besides several photographs from more extensive the-
matic groups of images   –   Emmaus Monastery, the metals scrapyard at Maniny, or the Old Town Square 
and the Old Town Hall   –   the calendar also includes several photographs depicting wartime measures. 
These include protective walls built around the city’s monuments to protect them against air raids, as well 
as the water reservoirs built in many public places around Prague for fire-fighting purposes.
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1. Pohled z ochozu severní věže Týnského chrámu na chrám sv. Mikuláše, 1945 
View of St. Nicholas Church from the gallery of the north tower of Týn Church, 1945
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3. „Domy St. Hainze a F. Kynzla na Staroměstském náměstí, poničené za bojů 5.  –  8. května 1945“, 1945 
“Houses on the Old Town Square belonging to S. Hainz and F. Kynzl damaged during the fighting of 5  –  8 May 1945,” 1945

4. „Dům St. Hainze na Staroměstském náměstí poničený za bojů 5.  –  8. května 1945. Pohled do podloubí“, 1945
“House on the Old Town Square belonging to S. Hainz damaged during the fighting of 5  –  8 May 1945. View of arcades,” 1945
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15. „Socha mistra Jana Husa od Ducháčkové ze Zemědělského musea v Praze, uložená ve skladišti kovů na Maninách“, 1945
“Ducháčková’s sculpture of Jan Hus from the Agricultural Museum in Prague, stored at the Maniny metals scrapyard,” 1945
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Jedním z klíčových momentů Pražského povstání se staly boje o Staroměstskou radnici, v jejichž důsledku 
byla budova značně poškozena. Devastující požár 8. května 1945 zničil nejen novogotické křídlo radnice, 
které muselo být později strženo, ale také zde uložený cenný městský archiv; poničen byl částečně i orloj 
či gotický arkýř radnice. Sudkovu pozornost přitáhly některé detaily tohoto objektu, zejména velké okno 
historické budovy. V souboru těchto snímků si lze povšimnout průniků se Sudkovými proslulejšími foto-
grafickými cykly, vznikajícími ve stejné době. Druhá světová válka znamenala v díle tohoto fotografa jistý 
přelom a obrat k intimnějším tématům, mezi něž patří například výhledy z okna jeho újezdského ateliéru. 

A key moment of the Prague Uprising was the fighting around the Old Town Hall, as a result of which 
the building suffered serious damage. A devastating fire on 8 May 1945 destroyed not only the building’s 
neo-Gothic wing (which later had to be demolished), but the valuable town archives as well. Also dam-
aged were the astronomical clock and the building’s Gothic oriel window. Sudek’s attention was drawn to 
various details of the building, such as the great window of the historical building. This set of photographs 
shows certain similarities with Sudek’s more famous photographic series created at the same time. The 
Second World War represented a turning point in Sudek’s work and a turn to more intimate subjects such 
as his views from the window of his studio on Újezd Street.

STAROMĚSTSKÁ 
RADNICE
The Old Town Hall
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62. „Pohled s ochozu Týnské věže k Staroměstské radnici zničené za bojů 5. května 1945“, 1945
“The Old Town Hall damaged during the fighting on 5 May 1945; view from the tower gallery at Týn Church,” 1945
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69. Poškozený gotický arkýř Staroměstské radnice a čestná stráž u kříže padlým po skončení Pražského povstání, 1945
Damaged Gothic oriel window of the Old Town Hall and honor guard by cross for the fallen after the Prague Uprising, 1945

68. Průhled novogotickým křídlem Staroměstské radnice na kříž z ohořelých trámů   –   dočasný památník za padlé, 1945
Cross made of charred beams (provisional monument to the fallen), seen from the neo-Gothic wing of the Old Town Hall, 1945
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70. Hlavní schodiště historické budovy Staroměstské radnice poničené za bojů Pražského povstání, 1945
Josef Sudek, Main staircase of the historic building of the Old Town Hall damaged during the Prague Uprising, 1945

71. Velké okno historické budovy Staroměstské radnice, 1945
Large window of the historical building of the Old Town Hall, 1945
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TEXTY       Essays



121Adam Havlík

Kromě umělecké a dokumentační hodnoty 
mají fotografie Josefa Sudka bezesporu svůj 
význam jako historický pramen. Zachycují Prahu 
v dramatické době, kdy se teprve vzpamatová-
vala z ran, které jí uštědřily události v samém 
závěru druhé světové války. Přestože po většinu 
trvání války bylo město ušetřeno běsnění, jaké 
se odehrávalo přímo na frontách a bojištích 
v některých jiných zemích, během leteckého 
bombardování v roce 1945 a v posledních dnech 
před kapitulací třetí říše utrpělo nemalé materi-
ální škody i ztráty na životech.1 Protektorát byl 
územím, na kterém probíhaly jedny z posledních 
válečných operací v Evropě   –   bojovalo se zde 
ještě víc než týden poté, co Rudá armáda dobyla 
Berlín.

Protektorát Čechy a Morava

Než se však Praha a její obyvatelé dočkali osvo-
bození Rudou armádou dne 9. května 1945, 
museli projít obdobím šestileté okupace, která 
české země těžce poznamenala. [Obr. 78] Již v říjnu 
1938 bylo Československo na základě mnichov-
ské dohody okleštěno o rozsáhlé území v pohra-
ničních oblastech, kde převažovalo německé 
osídlení. V následujícím roce ukončilo nacistické 
Německo krátký život tzv. druhé republiky 
vojenskou okupací. Protektorát Čechy a Morava, 
zřízený na základě výnosu dne 16. března 1939,2 
považovali nacisté za jednu z nejvýznamnějších 
průmyslových oblastí, kterými na dobytém či 
anektovaném území disponovali. Zdejší finanční 
i surovinové zdroje byly systematicky vysávány 
pro potřeby třetí říše, ještě intenzivněji pak 

Adam Havlík 
Praha krvácející, Praha osvobozená. Historické 
pozadí vzniku souboru Josefa Sudka

po vypuknutí druhé světové války v září 1939. 
Okupační správa zavedla přídělový systém a řada 
obyvatel byla totálně nasazena přímo v Německu. 
V představách nacistů měl být český prostor po 
vítězné válce osídlen Němci. Na základě rasy 
a smýšlení měly být někteří obyvatelé protekto-
rátu převychováni a germanizováni, jiní depor-
továni na východ, někteří měli být využiti jako 
pracovní síla s tím, že nebudou mít možnost mít 
děti, a část byla určena k fyzické likvidaci.3

Ve veřejném životě měli privilegované posta-
vení Němci a německý jazyk. Ostatní obyvatelé 
se stali občany druhého řádu a dostávalo se jim 
o poznání méně práv než zdejším Němcům, kteří 
získali říšské občanství.4 České vysoké školy 
byly uzavřeny již v listopadu 1939 jako reakce na 
studentské demonstrace, které propukly po smrti 
posluchače Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
Jana Opletala. Devět studentů bylo popraveno 
a do koncentračních táborů bylo odvlečeno 
dalších 1 200 osob.5 Politicky nepohodlní obyva-
telé protektorátu se stávali obětmi brutálních 
represí, zejména pokud na ně padl stín podezření, 
že spolupracují s československým odbojem. 
V obavách však žili i běžní obyvatelé, kterým 
hrozila perzekuce již na základě anonymního 
udání. Jiní ovšem s nacistickými okupanty naopak 
z různých důvodů kolaborovali a spolupodíleli 
se na vytváření atmosféry strachu ve společnosti.

Významný mezník v dějinách Protektorátu 
Čechy a Morava představoval atentát na zastupu-
jícího říšského protektora Reinharda Heydricha, 
provedený skupinou československých výsad-
kářů 27. května 1942. Heydrich, šéf obávaného 

78. Tibor Honty, Sousoší Souboj Titánů na vstupní bráně Pražského hradu se svastikou v pozadí, 40. léta 20. stol.
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84. Josef Sudek, „Hradčany a Malá Strana, pohled s Petřína“, dvojstrana z knihy Rudolfa Roučka Pražský hrad, výtvarné dílo staletí, 1945

85. Josef Sudek, Zahrada vily Portheimky a zahrada na Klamovce, dvojstrana z knihy Zdeňka Wirtha Pražské zahrady, 1943

Válečné konflikty 20. století se do života fotografa 
Josefa Sudka promítly razantně. První světová 
válka, které se Sudek aktivně účastnil jako voják 
rakousko-uherské armády, sice zapříčinila jeho 
celoživotní invaliditu, ale také podpořila jeho dopo-
sud vlažný zájem o fotografii. Druhá světová válka 
se podepsala zejména na charakteru Sudkovy 
tvorby, která v průběhu války získala intimnější 
rozměry a postupně se začala vyhýbat věcnějšímu 
zobrazení, jež si žádaly do té doby hojné komerční 
zakázky. Soubor fotografií válkou zničených praž-
ských památek, který ve většině případů vznikl 
těsně po jejím konci, pak můžeme v podstatě 
považovat za jakousi syntézu Sudkových válečných 
zkušeností, rysů jeho tehdejší tvorby a motivů, 
které válečné podmínky nabízely.

Přestože měl Josef Sudek podle svých slov zájem 
o fotografování již před tím, než v roce 1915 
narukoval do rakousko-uherské armády,1 na vojně 
se jeho zájem prohloubil   –   s malým fotoaparátem 
4,5 × 6 cm zde dělal první fotografické pokusy.2 
Z této Sudkovy rané tvorby se převážně v pozděj-
ších reprodukcích zachovalo několik snímků krajin 
či záznamů z vojenského života.3 Zaujmou však také 
fotografie se zmrzačenými stromy či zbořeninami 
kostelů a starých budov, které signalizují Sudkův 
zájem o krásu skrytou v hrůzách válečných ruin, 
patrný právě na pozdějších snímcích zničené Prahy. 
Josef Sudek na své fotografické začátky později 
vzpomínal: 

„Ironií osudu, když jsem byl potom na té 
vojně, kde to stálo za velký hovno, začal jsem 
tam venku na italský frontě koukat na nějakou 
krajinu. Viděl jsem tam krásnou krajinu, která 
byla pochopitelně devastovaná tím válčením, 
a řekl jsem si: ‚Sakra, já bych se to tak rád 
vyfotografoval, to by asi šlo.‘ Ale nevěděl jsem 
ještě jak.“ 4

Druhá světová válka už Josefa Sudka jako invalidu 
nezastihla na frontě, ale v „městské krajině“ Prahy, 
které se   –   na rozdíl od teroru směřovaného na její 
obyvatele   –   až do konce války ničivé útoky prakticky 
vyhýbaly. Přesto to však byla právě válka, která 
způsobila, že byly pražské historické památky foto-
grafovány intenzivněji než dříve. „Válka zesílila smysl 
pro historické vědomí, a někteří fotografové architek-
tury přispěli k neotřelému prošetření toho, za co bylo 

Mariana Kubištová
Reportáž o zničeném městě. Sudkova 
„Zbořená Praha“ 1945

bojováno a co bylo zachováno, a k pátrání po kulturní 
identitě a kořenech, jež válka podnítila.“5 Snímky 
historických částí Prahy od různých fotografů byly ve 
válečných letech často publikovány napříč širokým 
spektrem tištěných periodik. Tento typ fotografií 
byl pro německou cenzuru v podstatě nezávadným 
uměleckým projevem, avšak pro české obyvatele 
představoval nenápadnou protiněmeckou reakci 
se skrytou symbolikou národní hrdosti a vlastenectví. 
Už během války vznikla také řada fotografií Prahy, 
jež byly publikovány ve výpravných fotografických 
knihách, často však až v době míru. Například už 
v roce 1940 vyšla Praha ve fotografii Karla Plicky, jež 
shromáždila Plickovu práci ve Státním fotoměřičském 
ústavu v Praze v letech 1939  –  1940,6 po válce pak 
byla publikována další pragensia   –   např. posmrtně 
vydané Pražské kostely Jaromíra Funkeho v roce 
1946, o rok později Chrám sv. Víta od Jiřího Jeníčka 
s fotografiemi z let 1942  –  1946, v roce 1948 Praha 
romantická Jindřicha Marca.7

Fotografování pražských památek se za války hojně 
věnoval také Josef Sudek. Vznikly tak stovky snímků, 
na nichž „převládá řemeslně dokonale ztvárněná 
objektivní skutečnost a reprezentativně oficiální 
charakter popisu,“8 které v mnoha případech dobře 
posloužily (nezřídka bez Sudkova úmyslu nebo 
snahy) právě ve zmíněném vlasteneckém kontextu. 
Raným válečným příkladem může být bibliofilský tisk 
Praze 1939, vydaný nakladatelem Františkem Janem 
Müllerem, který kromě Prahu oslavujících básní 
Jaroslava Hilberta, Josefa Hory, Jaroslava Seiferta, 
Vítězslava Nezvala a Františka Halase a reprodukcí 
historických vedut mírové i válečné Prahy, obsahuje 
také její soudobé panorama (1938), které Josef 
Sudek vyfotografoval pravděpodobně z věže chrámu 
sv. Víta.9 V lednu 1941 nabídl Josef Sudek naklada-
telství Sfinx dílo Pražský hrad, které mělo obsahovat 
100 fotografií. Při jejich vzniku v průběhu války měl 
Sudek dokonce povolen vstup do veřejnosti nepří-
stupných částí Pražského hradu a také na terasy 
Národního divadla, odkud pořizoval dálkové záběry 
Hradčan.10 Podle Sudkova plánu měl být celý soubor 
snímků hotový už v dubnu 1941; vyšel ale nakonec 
až po válce na podzim roku 1945, v rozsahu 105 
fotografií.11 [Obr. 84] O dva roky později byla v Londýně 
vydána anglická mutace knihy s názvem Magic in 
Stone a 113 fotografiemi.12 Rovněž ještě za války, 
v květnu 1944, požádal Sudka historik umění 
Emanuel Poche o snímky pro knihu o Karlově 
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je vyfotografoval na Karlově, Staroměstském, 
Malostranském a Hradčanském náměstí, na 
náměstí Kinských či před Muzeem hlavního města 
Prahy. [Obr. 2, 13] Další nádrže z celkových šedesáti 
sedmi29 se nalézaly např. na Betlémském náměstí, 
na náměstí Míru, v Sadech Svatopluka Čecha, 
ve Františkánské a Loretánské zahradě či v dolní 
části vrchu Vítkova u dnešního Armádního muzea. 
Některé z nádrží byly po válce zasypány, jiné 
přeměněny na parková jezírka.

Z historického hlediska zaujmou i další, v celém 
souboru spíše jednotlivé snímky, Sudkem pojaté 
veskrze dokumentačně. Josef Sudek fotografoval 
například kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově 
ulici, dějiště nejdramatičtějšího momentu po aten-
tátu na říšského protektora Reinharda Heydricha 
v roce 1942,30 nebo opuštěnou barikádu na 
Smetanově nábřeží. [Obr. 14]

Pražský kalendář 1946

Snímky zničené Prahy z roku 1945 nebyly za 
Sudkova života samostatně vystavovány a publiko-
vány byly zejména ty z nich, které mají spíše doku-
mentární charakter. Největší část z celého souboru 
se objevila v Pražském kalendáři 1946, který v před-
cházejícím roce vydal již zmíněný Václav Poláček ve 
svém Pražském nakladatelství, s podtitulem Kulturní 
ztráty Prahy 1939  –  1945. [Obr. 88]

Pracovní přátelství Josefa Sudka a Václava Poláčka 
mělo v polovině čtyřicátých let již bezmála dvaceti-
leté trvání. Josef Sudek od roku 1928 spolupracoval 
s nakladatelstvím Družstevní práce, jehož byl 
Václav Poláček v roce 1922 spoluzakladatelem 
a v následujících jedenácti letech postupně admi-
nistrátorem, tajemníkem a ředitelem. Sudek pro 
Družstevní práci fotografoval jak knihy, tak proces 
jejich výroby; proslulejší se však staly jeho snímky 
designu, vytvořené pro dceřinou instituci naklada-
telství   –   síť prodejen moderního bytového zařízení 
Krásná jizba. Inovativní, pracovitý, organizačně 
schopný, leč konfliktní Poláček z Družstevní práce 
roku 1934 odešel a o tři roky později se stal ředite-
lem firemních knihkupectví nakladatelských podniků 
Jaroslava Stránského. V této funkci reorganizoval 
bývalé knihkupectví F. Topič v Praze na Národní 
třídě a zejména zdejší výstavní síň Topičův salon 
s prodejnou uměleckých předmětů. Šíří i výtvarnou 
aktuálností nabídky z ní učinil vážného konkurenta 
Krásné jizby. K propagaci zde prodávaných před-
mětů opět využíval fotografie Josefa Sudka, který 
stále paralelně fotografoval i pro Krásnou jizbu. 
Když byl Poláček v roce 1942 nucen z politických 
důvodů opustit i toto místo, založil vlastní Pražské 
nakladatelství se sídlem ve své funkcionalistické vile 
na pražské Babě. Vydával umělecké a umělecko-
historické publikace, v nichž opět využíval snímků 
Josefa Sudka.31

Po válce se Václav Poláček chystal tuto tragickou 
epochu bilancovat. „Jednou z mých utkvělých 
myšlenek bylo, že se po válce ohledáme a zjistíme 
rány, které nám tato válka zasadila na životech, 
zdraví a svobodě, hospodářských a kulturních 

hodnotách.“32 Pro Svaz knihkupců a nakladatelů 
tedy vypracoval návrh na vydání čtyř Knih smutku, 
které „by obsáhly ztráty na popravených, zemřelých 
či umučených, obětí z náletů a ztráty z bojů všech 
československých vojenských jednotek, ztráty na 
svobodě a zdraví, […] ztráty hospodářské, zabrání, 
zabavení, vykradení závodů i půdy […] a na konec 
bilance ztrát kulturních, které jsem chtěl vydat 
sám“.33 Knihy smutku v tomto pojetí vydány nebyly, 
Poláček však pro Svaz knihkupců a nakladatelů 
připravil pamětní sborník o osudech české knihy 
za okupace. Zaznamenával oběti na životech mezi 
českými knihkupci a nakladateli, jejich věznění, 
ztráty majetku, válečnou cenzuru, řízení knižního 
trhu, zabavování a ničení knih a vydavatelskou 
činnost za války. Přestože v roce 1947 sborník 
zřejmě odešel do tisku, k jeho vydání nedošlo.34 
Podle svých slov Poláček rovněž připravoval knihu 
Umělecké ztráty Československa 1939  –  1945, 
těsně po válce však byli autoři, kteří na ní měli 
pracovat, zaneprázdněni jinými úkoly.35 Až v roce 
1948 se mu tento záměr podařilo částečně napl-
nit vydáním pátého dílu knižního cyklu Zmizelá 
Praha, jehož poslední část byla věnována právě 
památkám poničeným ve válečných letech.36 Text 
Zdeňka Wirtha doprovodily tři Sudkovy fotogra-
fie z popisovaného souboru. Poláčkovo úsilí 37 
o bilanci válečných ztrát bylo v největší míře napl-
něno právě Pražským kalendářem 1946 se snímky 
Josefa Sudka.

U mnoha Sudkových prací je dnes těžké určit, 
jaká byla motivace jejich vzniku   –   zda se jednalo 
o zakázku, či zda snímky vznikly z prvotního foto-
grafova zájmu o téma či motiv a pro „komerční“ 
účely byly použity až následně. U některých tema-
tických skupin v Sudkově tvorbě lze také předpo-
kládat, že primárně Sudek vyfotografoval několik 
prvních snímků z čistého zájmu, tyto snímky vzbu-
dily pozornost potenciálních objednavatelů, kteří 
pak Sudka pobídli k dalšímu fotografování.38 Nebo 
naopak při práci Sudek vytvořil jak snímky, které 
vyhovovaly záměru zadavatele, tak takové, které 
více odpovídaly Sudkovu „gustu“. To je také případ 
Sudkových fotografií zničených pražských památek 
z roku 1945, které zřejmě částečně vznikly jako 
zakázka pro Pražské nakladatelství do Pražského 
kalendáře 1946.

Ze Sudkových zachovaných diářů je patrné,39 
že byl s Poláčkem v průběhu celého roku 1945 
v pravidelném pracovním kontaktu. Přesto Poláček 
počátek spolupráce na celém souboru přičítá 
spíše náhodě. V cyklostylovaném nakladatelském 
věstníku Zprávy  Oficiny Babensis40 v souvislosti 
s kalendářem píše: „První můj Pražský kalendář 
1946   –   Kulturní ztráty Prahy, je výběr fotografií 
Josefa Sudka, kterého jsem našel po revoluci 
u trosek Staroměstské radnice, když se snažil 
zachytit do své bouchačky, jak říká fotoaparátu, 
všechnu tu spoušť.“41 [Obr. 90] Také vzpomínka 
jiného pamětníka, Sudkova zaměstnance 
a „učmuče“ (učedníka) z válečných let Vladimíra 
Fuky napovídá, že snímky zničené Staroměstské 
radnice mohly vzniknout ze Sudkovy vlastní 
iniciativy:

88. (a) Pražský kalendář 1946, titulní strana s fotografií Josefa Sudka: Pohled z ochozu severní věže Týnského chrámu na kostel sv. Mikuláše – 
v pozadí Pražský hrad, 1945
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91. Josef Sudek, Výhled z okna mého ateliéru, 1940  –  1954

 

Josef Sudek během války fotografoval na Pražském hradě, ale současně pro sebe 
objevil okno svého ateliéru, které se mu stalo matricí vesměs melancholických 
nálad. [Obr. 91] Na počátku Protektorátu Čechy a Morava si vyvěsil v zasklené vitríně 
vlastní fotografii malíře Emila Filly. Později to škodolibě komentoval, že „ti tupí 
Němci“ nepřišli na to, že jde o osobu tehdy vězněnou v koncentračním táboře 
Buchenwald.1 Celá akce s Fillovou podobiznou naznačuje Sudkův postoj k okupaci. 
V posledních měsících druhé světové války se Praha stala terčem bombardo-
vání amerických letadel a německé tankové dělostřelecké palby během Pražského 
povstání. Sudek byl jedním z fotografů, kteří byli zničenou Prahou zaujati. K její 
dokumentaci byl nejspíše vyzván nakladatelem Václavem Poláčkem, bývalým ředi-
telem Družstevní práce, pro nějž fotograf pracoval již na přelomu dvacátých a třicá-
tých let. Poláčkovým cílem bylo zdokumentovat válečné škody v Praze.2 Pražský 
kalendář 1946, vydaný právě v nakladatelství Václava Poláčka, otevírá rok 1946 
Sudkovou fotografií arkýře kaple Staroměstské radnice,3 pobořeného během bojů 
5.  –  8. května 1945. Dokladem ničení Prahy v Sudkových fotografiích nejsou jen 
trosky a sutiny, ale například i záběry soklů bez soch, které byly deinstalovány na 
popud protektorátních úřadů. [Obr. 40, 46]

„Když Poláček začal vydávat knihy o Praze,4 nevěřilo se v jeho úspěch, ale o knihy 
byl pak takový zájem, že lidé otravovali Poláčka i doma; chodili si kupovat knihy až 
k němu do bytu. Psali, dotazovali se, kdy knihy vyjdou, a nedočkavě na ně čekali. 
Vypadalo to, že Poláček z toho úžasně zbohatne, ale byl to velký omyl. Náklad tři 

Vojtěch Lahoda
Sudek v troskách. Ruiny, chaos a fragment
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97. Neznámý autor, „Plačící Pražané přihlížející požáru Star. radnice“, 1945

Dílo Josefa Sudka dokumentující spojenecké bombardování v roce 1945 a nacis-
tické ničení Prahy za druhé světové války nám nabízí jedinečnou příležitost stát 
se, slovy Dariusze Gafijczuka, „virtuálními svědky“ jedné kapitoly pražských dějin, 
která z ulic města zcela zmizela   –   tím, že budovy a místa, jež Sudek zaznamenal, 
byly dávno obnoveny.3 Uvažujeme-li o válkou zničených a vybombardovaných 
městech či stavbách, činíme tak často subtraktivním způsobem   –   vnímáme budovy 
či místa v různém stavu destrukce či rozpadu, případně postrádající jednu z důle-
žitých částí původního celku. Jak však někteří badatelé upozornili, tato subtrakce 
a absence v sobě ve skutečnosti obsahuje i přítomnost a ztělesňuje dialektiku vlastní 
těmto místům: vítězství i porážku, viditelnost i neviditelnost, paměť i zapomnění, 
fragment i celek.4 V tomto smyslu nám Gafijczukovo pojetí městských rozvalin 
jako „obydlených“ prostorů, v nichž „koexistují částečně zhroucené konceptuální, 
fyzické a časové prvky“, může posloužit jako teoretický nástroj umožňující vytěžit 
z takových míst zpochybňovaná, paradoxní a vzájemně provázaná témata.5 V této 
eseji chci pomocí zmíněné dialektiky ukázat, že Sudek pouze nedokumentuje části 
Prahy zničené za druhé světové války, ale že rovněž   –   zapojením afektu   –   nabízí 
strategii, jak zpracovat ztrátu a trauma z toho, co Hannah Arendt označila za „šok 
zkušenosti“.6 S využitím Benjaminova pojmu „profánního osvícení“7, čili skry-
tých možností, pozůstatků minulosti, které jsou schopny prostřednictvím setkání 
s diváky vytvářet jistou formu „inspirace“ či pohled přesahující aktuální realitu 
a umožňující tak „citovat z minulosti každý její okamžik“8, se budu rovněž zabývat 
politickými otázkami, jež před nás dnes tyto obrazy coby profánní osvícení staví. 

Amy Hughes
Uvnitř „šoku zkušenosti“. Sudkovy afektivní 
krajiny války
„Dějiny, jako forma aktivního vnímání, se v okamžiku našeho setkání s historickými artefakty,  
ať už jde o texty, fotografie či budovy, blíží virtuálnímu svědectví minulosti.“

Dariusz Gafijczuk, 20131

„Pravý obraz minulosti se mihne kolem. Minulost lze zachytit pouze jako obraz, jenž se jednou 
jedinkrát zablýskne v okamžiku své poznatelnosti. […] Jde totiž o nenávratný obraz minulosti, 
který může zmizet s každou přítomností, jež nepoznala, že ji měl na mysli.“
 
Walter Benjamin, 19682
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Ulice Prahy a na dlažbě zraněný německý voják 
od Zdeňka Tmeje. Zátiší s vyhozenou figurínou na 
Václavském náměstí od Miroslava Háka. [Obr. 99] 

Pohřeb vojína padlého v posledních vteřinách války 
od Tibora Hontyho, židovská dívka čekající na 
transport od Jana Lucase, soubor fokalků od Miloše 
Korečka, záznamy „Řádění“ od Václava Zykmunda 
či fotoobjekty Jindřicha Heislera.2 Fotografii 
kritického období 40. let minulého století máme 
v uměleckohistorické literatuře tendenci redukovat 
na úzký výběr a vztahovat ji k umění. Co však byla 
fotografie především, nám ukazují běžné metry 
fotodokumentačních sbírek veřejných archivů. 
Většina institucí a často i rodin si druhou světovou 
válku uchovávala v různě namnožených obrazech.3 
A jestli ten který snímek pochází od velikána foto-
žurnalismu Karla Hájka, od anonyma korporátní 
agentury, fotografického amatéra, nebo je to jen 
dar z rodinného alba, není často v těchto archivech 
známé, ani důležité. 

Anonymní masy archivních karet s nalepenými 
snímky, tematicky uspořádaná alba či digitální kopie 
(redukující fotografii na obraz v ní obsažený)4 nabízejí 
nový pohled na starý a ve třicátých letech minulého 
století nově akcelerovaný spor o povahu média foto-
grafie.5 Postupně nabyté přesvědčení, že „fotografie 
je uměním“, v mnohém ovlivnilo vyhraněný výběr 
snímků, které dnes v intencích dějin umění repre-
zentují rok 1945 či šířeji celé období druhé světové 
války. Pohled do archivů nejrůznějších institucí 
i samotných fotografů však napomáhá demytizaci 
zažitého pohledu na častokrát opakující se snímky, 
a poodhaluje škálu významů, které může fotografie 
v obecném smyslu sdělovat. Jak naznačuje Elizabeth 
Edwards v úvodním citátu, pojetí fotografie coby 
výhradně umění (které se v dotčeném období teprve 
naplno etablovalo) je potřeba dekonstruovat. K tomu 
se nám nabízí fotografie Prahy z období druhé 
světové války, ve které může hrát zobrazení města 
několik rolí.6 

Fotografie jako důkaz

Fotografie odkrývající podoby Prahy v roce 1945 
jsou k nalezení převážně v archivech historicky 
zaměřených institucí. Tyto „archivy hrůzy“, jak je 

Katarína Mašterová
Paradoxně krásná. Praha v archivech 
fotografií války

definuje Susan Sontag, jsou „relikviemi“   –   „mají 
zajistit, aby zločiny, které zobrazují, zůstaly uchovány 
ve veřejném vědomí   –   jde o více než vzpomínky.“7 
Fotografie v nich umístěné mají charakter důkazu 
o uskutečněném zločinu.8 Česká teorie fotografie, 
která se objevovala na stránkách fotografických 
časopisů ve válečném období, vyzdvihovala právě 
dokumentární charakter fotografického záznamu   –   
přes všechny dobové diskuze o tom, je-li fotografie 
uměním. Český amatérský fotograf František Bouček 
v roce 1944 opakuje jednu ze stěžejních tezí o foto-
grafii, že „její nadčasová platnost a užitečnost tkví 
právě v schopnosti být dokumentem“.9 Bouček tehdy 
předjímal význam podobných fotografií v situaci, 
kterou zažila Praha v roce 1945, proměněná najed-
nou v bitevní pole: „Dokumentární hodnota naší 
práce stoupne však mnohonásobně, připustíme-li 
možnost, že naše město utrpí škody přímým působe-
ním války.“10

Fakt, že válka „ničí“   –   „vysidluje, rozmetává a tříští 
svět postavený lidskýma rukama“, se stal důleži-
tým podnětem pro fotografický záznam válečné 
spouště.11 V topografické a lokálně průzkumné 
fotografii válečného a poválečného období slouží 
fotografie na prvním místě k záznamu skutečnosti, 
který později může posloužit jako důkazní materiál 
trestního řízení i rekonstrukce dějin.12 Podobně 
jako fotografie holokaustu, které v době po jejich 
zveřejnění otřásly světem,13 fotografie roztříštěných 
památek se staly důkazním materiálem pro revizi 
památkových ztrát hlavního města Prahy.14

K souborům, které vznikaly se specifickým záměrem, 
patří vedle prací Sudka (najatého pražským nakla-
datelem Václavem Poláčkem)15 také dokumentační 
fotografie pražských památkových úřadů. Fotograf 
Antonín Alexander pracoval pro Památkový sbor 
hl. města Prahy16 a skupina několika fotografů, z nichž 
známe jmenovitě Marii Pavlovou, Jana Tuháčka 
a Bohumila Končinského, byla vyslána fotografovat 
válkou zničené památky Státním fotoměřičským 
ústavem.17 Na Pražském hradě pracoval pro místní 
správu Antonín Gubčevský.18 Tyto památkově orien-
tované instituce cílily fotografickou kampaň archivně 
a navazovaly na tradici fotografických památkových 
průzkumů, zrozených v 19. století.19

„Proč se zdá, že výchozí hodnotou fotografie je vždy ‚umění‘? To totiž implikuje závěr, 
že konečným účelem fotografie je estetické rozlišení a vyjádření. Podle mne však toto,  
samo o sobě, nevypovídá o významu či moci fotografie.“ 

Elizabeth Edwards, 20151

Forma fotografií byla v těchto válečných a bezpro-
středně poválečných kampaních podřízena funkci. 
Fotografové Státního fotoměřičského ústavu 
dokumentovali pobořené město na velkoformátové 
negativy 13 × 18 cm a 18 × 24 cm. [Obr. 100, 101] 
Z tohoto rozměru byly pořizovány kontaktní kopie   –   
dochované pozitivy s původními razítky nemají větší 
rozměr. Bylo potřeba, aby se fotografie „vešla“ do 
standardizovaných kartoték,20 zároveň však byly 
záběry snímané na velké formáty s důrazem na 
maximální obsah informací. Dodnes tak mohou být 
zásadním historickým pramenem (dobře čitelné 
nápisy, struktura zdiva, stav nástěnných maleb 
apod.). V případě Státního fotoměřičského ústavu 
byly fotografie navíc prostorově zaměřovány. 
Na zadní straně a v inventáři fotografií z Emauz 
tak obsahují číslo „stanoviště“ měření, které 
napomáhá zaznamenanou stavební strukturu 
v prostoru co nejlépe identifikovat.21 Také Antonín 
Alexander v památkovém sboru předmět fotografie 
zaznamenal natolik podrobně, že je možné z jeho 
inventáře získat mnoho cenných informací o již 
zaniklých stavbách (dochovaly se pouze formáty 
pozitivů 13 × 18 cm).22 [Obr. 102, 103] Obecně tyto 
archivně zaměřené památkové dokumentace 
charakterizuje systematičnost zkoumání jednot-
livých objektů   –   památka se snímala ze všech 
přístupných stran a úhlů pohledu. Jednotlivé snímky 
vytržené z kontextu (např. jako zde otištěný výběr 
na obr. 100   –  103) ztrácí svoji hlavní archivní hodnotu, 
tvořenou celým souborem fotografií a přísluš-
ných dokumentů (inventářů, karet, databázových 
záznamů apod.).23

Ve všech případech památkově zaměřené doku-
mentace se jednalo o fotografii přísně statickou   –   
velkoformátová kamera se nemohla hýbat a její 
použití vyžadovalo dostatek času. Tento čas je 
zároveň promítnut do techniky, která byla v oboru 
fotografie architektury na vynikající profesionální 
úrovni (nesbíhající se linie, správná expozice při 
snímání proti obloze24 apod.). Není proto překva-
pivé, že zkušení fotografové si dokázali najít také 
záběry, které pro nás dnes mají nadstandartní 
estetickou hodnotu, anebo u nich předpokládáme 
záměrný obsahový přesah.25 Fotografie Tuháčka 
a Končinského z Emauzského kláštera lze v tomto 
směru srovnávat se Sudkovým souborem ze 
stejného místa. Vzhledem ke svému zadání však 
fotografové Státního fotoměřičského ústavu 
usilovali o přesný záznam stavu stavby (podobně 
jako u objektů Staroměstské radnice či Národního 
muzea), na rozdíl od Sudka však nevkládali 
do snímků efekty, například ve formě paprsků 
světla, a fotografovali úsporně (zatímco u Sudka 
pozorujeme zastavení u motivů, které jej hlouběji 
zaujaly). Účel objektivního, úředního záznamu byl 
navíc podtržen dvojím autorstvím fotografů, kde 

osobnost „umělce“ nehrála roli.26 Povedený soubor 
fotoměřičského ústavu však obstojí i z hlediska 
uměleckého hodnocení snímků   –   jak zdůraznil 
Wolfgang Kemp, kompozičně působivé obrazy 
rozpadu nás nezřídka přitahují: „K našim nejpodi-
vuhodnějším nabytým vlohám patří nepochybně 
schopnost vnímat s estetickým zalíbením předměty 
a situace dokládající úpadek.“27

Fotografie jako památník 

S poznáním i rekonstrukcí minulosti úzce souvisí 
otázka paměti. „Problém není v tom, že si lidé 
pamatují prostřednictvím fotografií, ale v tom, že 
si pamatují pouze fotografie. […] Vzpomínat stále 
častěji znamená být schopen vyvolat si v paměti 
místo příběhu obraz“, jak upozornila Susan 
Sontag.28 Na takovém chápání fotografie staví 
hromadně distribuované fotografie v podobě obra-
zových publikací, které slouží jako médium kolek-
tivní paměti.29 Nebezpečí, které Sontag popisuje, 
spočívá především v prezentaci a výběru fotografií, 
schopných evokovat příběh a tím diváku umožnit 
se na něj „rozpomenout“. V použití fotografie 
do určitého výběru je vždy přítomný jistý manipula-
tivní potenciál, který je nutno rozkrývat: „Fotografie 
nedokáží vyprávět příběhy. Mohou pouze poskyt-
nout důkazy příběhů a důkaz je němý   –   vyžaduje 
zkoumání a interpretaci.“30 

Historické obrazové publikace jsou nejčas-
těji sestavovány samotnými historiky. Ti foto-
grafický obraz chápou především ve formě 
obsaženého sdělení, jako „průhled“ do minulosti.31 
Původní artefakt fotografie a velmi často i jméno 
jejího autora jsou neznámé   –   v archivech bývají 
k dispozici někdy až násobné kopie (v některých 
případech dokonce jen její reprodukce z novin).32 
Pro pozdější publikování bývá méně podstatné, 
je-li zdrojový snímek kvalitní, protože hodnotu 
snímku určuje zachycená událost. Výběr použitých 
snímků je závislý na uchování, řazení a popsání 
fotografií v archivech, které je nejčastěji pořádají 
dle témat.33 Nejvíce se využívají archivy tiskových 
agentur, archivy historických institucí či obecné 
národní a místní archivy, v poslední době také 
přibývající specializované soukromé sbírky. 

Nejstarší obrazové publikace připomínající válku 
v Praze a město jako bitevní pole vznikaly bezpro-
středně po jejím závěru.34 Často jsou zdrojem 
informačně bohatých či působivých snímků, které 
se v originále nedochovaly. Tyto nejstarší publikace 
jsou obvykle tištěny kvalitněji než dnešní retrospek-
tivní publikace. Jejich vznik brzy po pořízení repro-
dukovaných snímků mohl znamenat, že samotní 
autoři mohli ovlivnit výběr fotografií či kvalitu a formu 
reprodukce.
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122. Zdenko Feyfar, Josef Sudek (za revoluce), 1945

Josef Sudek (1896  –  1976)

Josef Sudek byl český fotograf, který se narodil v Kolíně a později 
se usadil v Praze. Vyučil se knihařem. V roce 1915 narukoval do rakous-
ko-uherské armády a v důsledku bojů na italské frontě přišel o pravou 
ruku. Po návratu z války žil několik let v pražské Invalidovně, kde 
se rekvalifikoval na fotografa. Na počátku dvacátých let vystudoval 
Státní odbornou školu grafickou, obor fotografie, což mu umožnilo 
založit si v roce 1928 vlastní fotografický ateliér v Praze na Újezdě, 
který využíval až do své smrti. Již před dobou studií se Sudek pohy-
boval ve fotoamatérských kruzích a volné fotografii („pro sebe“) 
se nikdy věnovat nepřestal, od konce 20. let se však intenzivně oddal 
práci profesionálního fotografa. V ní se specializoval zejména na 
reprodukce uměleckých děl, reklamní a produktovou fotografii, foto-
grafii architektury, městských krajin a památek. Významná byla jeho 
spolupráce s nakladatelstvím Družstevní práce, která mu napomohla 
k rozvinutí osobních i profesních vztahů s mnohými umělci. V roce 
1945 pracoval pro Václava Poláčka, bývalého ředitele Družstevní práce 
a tehdy již samostatného nakladatele. Dokumentoval pro něj Prahu 
poničenou druhou světovou válkou. Válečné období Sudka promě-
nilo a iniciovalo v něm zájem o imaginativní témata, prohlubovaný 
v pozdějších desetiletích. V závěru svého života byl Josef Sudek již 
světoznámý fotograf. Zemřel v roce 1976 v Praze, po uspořádání něko-
lika monografických výstav k osmdesátým narozeninám, zejména 
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (kurátorka Anna Fárová) 
a v Moravské galerii v Brně (kurátor Antonín Dufek). Pozůstalost 
Josefa Sudka po jeho smrti zpracovala Anna Fárová, jejíž vrcholným 
dílem je kniha Josef Sudek z roku 1995 (Torst, Praha). 
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negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, S12326N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 30
Josef Sudek, Nádvoří před fasádou klášterního kostela Panny Marie 
v Emauzích, 1945, bromostříbrná fotografie, 16,7 × 12,2 cm, Sbírka fotografie 
UPM, GF 54091. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 31
Josef Sudek, Severozápadní nároží klášterního kostela Panny Marie 
v Emauzích, 1945, digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, 
S12649N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 32
Josef Sudek, Pohled od severu na skladiště kovů na Maninách   –   v pozadí školní 
areál Pražačka a libeňský plynojem, 1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, 
Fototéka ÚDU, S12507N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 33
Josef Sudek, Skladiště kovů na Maninách, 1945, digitálně upravený negativ, 
13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12479N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 34
Josef Sudek, Skladiště kovů na Maninách, 1945, digitálně upravený negativ, 
13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12525N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 35
Josef Sudek, Skladiště kovů na Maninách, 1945, bromostříbrná fotografie, 
23,8 × 17,8 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 526a. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 36
Josef Sudek, Sousoší alegorie Útisku ze Suchardova pomníku Františka 
Palackého ve skladišti kovů na Maninách, 1945, digitálně upravený negativ, 
13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12469N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 37
Josef Sudek, „Bronzové plastiky pomníku Fr. Palackého od St. Suchardy 
ve sběrně kovů na Maninách“ (Kalendář, obr. 48), 1945, bromostříbrná 
fotografie, 17,8 × 23,2 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 1568. © Josef Sudek, 
dědicové.

Obr. 38
Josef Sudek, „Bronzové plastiky pomníku Fr. Palackého od St. Suchardy ve 
sběrně kovů na Maninách“ (Kalendář, obr. 46), 1945, bromostříbrná fotografie, 
23,6 × 17,5 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 1569. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 39
Josef Sudek, „Rozložená kamenná socha F. Palackého od St. Suchardy ve 
skladišti na Maninách“ (Kalendář, obr. 10), 1945, bromostříbrná fotografie, 
17,7 × 23,3 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 528. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 40
Josef Sudek, „Místo, kde stával Suchardův pomník Fr. Palackého“  
(Kalendář, obr. 2), 1945, bromostříbrná fotografie, 17,6 × 23,5 cm, Sbírka 
fotografie AHMP, II 1686. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 41
Josef Sudek, Skladiště kovů na Maninách, 1945, bromostříbrná fotografie, 
18 × 23,9 cm, Fototéka ÚDU, S12488. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 42
Josef Sudek, „Socha světlonoše ze sloupu na mostě Sv. Čecha ve sběrně 
kovů na Maninách“, (Kalendář, obr. 52), 1945, bromostříbrná fotografie, 
23,4 × 17,4 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 1711. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 43
Josef Sudek, „Hřbitov zvonů a sousoší Sv. Čecha od Jana Štursy ve sběrně 
kovů na Maninách“ (Kalendář, obr. 29), 1945, bromostříbrná fotografie, 
23,4 × 17,3 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 1701. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 44
Josef Sudek, Sochy ve skladišti kovů na Maninách, uprostřed T. G. Masaryk 
od Otakara Španiela, 1945, bromostříbrná fotografie, 23,4 × 17,6 cm, Sbírka 
fotografie AHMP, II 917a. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 45
Josef Sudek, „Bronzová socha Fr. Lad. Riegra od J. V. Myslbeka z Riegrových 
sadů, uložená ve skladišti na Maninách“ (Kalendář, obr. 25), 1945, 
bromostříbrná fotografie, 23,4 × 17,5 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 527. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 46
Josef Sudek, „Podstavec Zoulova pomníku Kar. Světlé od J. Fanty na Karlově 
náměstí“ (Kalendář, obr. 3), 1945, bromostříbrná fotografie, 24,1 × 18 cm, 
Fototéka ÚDU, S12791. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, 
dědicové.

Obr. 47
Josef Sudek, Pohled z podesty Národního muzea směrem na Václavské 
náměstí a dům čp. 812/II zbořený v průběhu Pražského povstání, 1945, 
digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12546N. Repro 
© Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 48
Josef Sudek, Václavské náměstí po skončení Pražského povstání   –   v pozadí 
budova Národního muzea, 1945, bromostříbrná fotografie, 11,9 × 17,9 cm, 
Sbírka fotografie UPM, GF 59250. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 49
Josef Sudek, Pohled od Celetné ulice na Staroměstské náměstí po 
skončení Pražského povstání   –   vlevo Dům U Kamenného beránka, 1945, 
digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, S12722N. Repro 
© Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 50
Josef Sudek, Pohled od Celetné ulice na Staroměstské náměstí a radnici po 
skončení Pražského povstání, 1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, 
Fototéka ÚDU, S12669N. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 51
Josef Sudek, Pohled na Dům U Kamenného beránka vlevo a Staroměstskou 
radnici poškozenou během Pražského povstání v pozadí, 1945, 
digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12531N. Repro 
© Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 52
Josef Sudek, „Detail průčelí domu U Kamenného beránka na Staroměstském 
náměstí, vypáleného za bojů 5.   –   8. května 1945“ (Kalendář, obr. 27), 1945, 
bromostříbrná fotografie, 23,5 × 17,6 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 1700a. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 53
Josef Sudek, Staroměstské náměstí a radnice po skončení Pražského povstání, 
1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12673N. Repro 
© Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 54
Josef Sudek, Lidé sedící na zábradlí vodní nádrže na Staroměstském náměstí 
po skončení Pražského povstání, 1945, digitálně upravený negativ, 8 × 8 cm, 
Fototéka ÚDU, S12633NA. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, 
dědicové.

Obr. 55
Josef Sudek, Staroměstské náměstí s vodní nádrží po skončení Pražského 
povstání   –   v pozadí Staroměstská radnice a kostel sv. Mikuláše, 1945, 
digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12543N. Repro 
© Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 56
Josef Sudek, Staroměstské náměstí při vzpomínkové slavnosti za padlé dne 
13. května 1945   –   v pozadí Staroměstská radnice, 1945, digitálně upravený 
negativ, 13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12670N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 57
Josef Sudek, Lidé procházející dnešní Pařížskou ulicí po skončení Pražského 
povstání   –   v pozadí torzo Staroměstské radnice, 1945, digitálně upravený 
negativ, 8 × 8 cm, Fototéka ÚDU, S12633NB. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 58
Josef Sudek, Vyhořelá Staroměstská radnice s orlojem obestavěným 
ochrannou zdí po skončení Pražského povstání, 1945, digitálně upravený 
negativ, 13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12763N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 59 
Josef Sudek, „Staroměstské náměstí poškozené za bojů 5.  –  8. května 1945. 
Pohled z Malého náměstí k radnici a kostelu P. Marie před Týnem“ (Kalendář, 
obr. 31), 1945, bromostříbrná fotografie, 17,7 × 23,5 cm, Sbírka fotografie 
AHMP, II 1702a. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 60
Josef Sudek, Schierův dům na Staroměstském náměstí poničený za 
Pražského povstání   –   v popředí vpravo nároží Staroměstské radnice, 1945, 
digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, S12548N. Repro 
© Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 61
Josef Sudek, „Dům Antonína Balvína U Bílého páva v Celetné ul. vyhořelý za 
bojů 5.  –  8. května 1945“ (Kalendář, obr. 34), 1945, bromostříbrná fotografie, 
23,4 × 17,5 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 1703a. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 62
Josef Sudek, „Pohled s ochozu Týnské věže k Staroměstské radnici zničené 
za bojů 5. května 1945“ (Kalendář, obr. 20), 1945, digitálně upravený negativ, 
18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, S12576N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 63
Josef Sudek, Pohled z ochozu severní věže Týnského chrámu směrem 
k Petřínu, 1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, 
S12741N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 64
Josef Sudek, Staroměstská radnice vyhořelá v průběhu Pražského povstání, 
1945, bromostříbrná fotografie, 18,1 × 23,9 cm, National Gallery of Canada, 
Ottawa, Anonymní dar 2010, př. č. 43619. Foto © National Gallery of Canada. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 65
Josef Sudek, Staroměstská radnice vyhořelá během Pražského povstání   –   pohled 
od severovýchodu, 1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, 
S12533N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 66
Josef Sudek, Staroměstská radnice vyhořelá během Pražského povstání   –   
pohled od severu, 1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Fototéka 
ÚDU, S12532N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.
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Obr. 67
Josef Sudek, Průhled portikem Staroměstské radnice směrem k poničenému 
arkýři, 1945, bromostříbrná fotografie, 17,2 × 12,5 cm, Sbírka fotografie UPM, 
GF 54012. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 68
Josef Sudek, Průhled novogotickým křídlem Staroměstské radnice na kříž 
z ohořelých trámů   –   dočasný památník za padlé, 1945, bromostříbrná fotografie, 
59 × 43 cm, Sbírka fotografie UPM, GF 36657. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 69
Josef Sudek, Poškozený gotický arkýř Staroměstské radnice a čestná stráž u kříže 
padlým po skončení Pražského povstání, 1945, bromostříbrná fotografie, 
16,8 × 12 cm, Sbírka fotografie UPM, GF 54009. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 70
Josef Sudek, Hlavní schodiště historické budovy Staroměstské radnice poničené 
za bojů Pražského povstání, 1945, digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, 
Fototéka ÚDU, S12606N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 71
Josef Sudek, Velké okno historické budovy Staroměstské radnice, 1945, 
digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, S12686N. Repro 
© Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 72
Josef Sudek, Průhled velkým oknem historické budovy Staroměstské radnice 
na vnitřní dvůr, 1945, digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, 
S12600N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 73
Josef Sudek, Průhled velkým oknem historické budovy Staroměstské radnice 
na vnitřní dvůr, 1945, digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, 
S12688N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 74
Josef Sudek, Detail velkého okna historické budovy Staroměstské radnice, 
1945, digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, S12684N. 
Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 75
Josef Sudek, Torzo severního novogotického křídla Staroměstské radnice 
po částečném ubourání následkem poškození z Pražského povstání, 
1945, digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, S12620N. 
Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 76
Josef Sudek, Staroměstské náměstí a historická část radnice pod lešením   –   
v pozadí Týnský chrám, [1948], digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, 
Fototéka ÚDU, S12612N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, 
dědicové.

Obr. 77
Josef Sudek, Staroměstské náměstí a torzo radnice pod lešením, [1948], 
digitálně upravený negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, S12612N. 
Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 78
Tibor Honty, Sousoší Souboj Titánů na vstupní bráně Pražského hradu 
se svastikou v pozadí, 40. léta 20. století, bromostříbrná fotografie, 28 × 21 cm, 
Sbírka fotografie UPM, GF 2652. © Tibor Honty, dědicové.

Obr. 79
Jan Erban, „Staroměstský orloj dne 5. 5. 1945 ráno před zničením okupanty“, 
1945, bromostříbrná fotografie nalepená na kartě, 17,6 × 12,9 cm, Fotoarchiv 
VÚA   –   VHA, karton č. 219. 

Obr. 80
Neznámý autor, „Dvořákovo nábřeží   –   pohled z Letenských sadů“, 1945, 
bromostříbrná fotografie nalepená na kartě, 13,4 × 11 cm, Fotoarchiv VÚA   –   
VHA, karton č. 219, č. 9932.

Obr. 81
Neznámý autor, „Bombardování Prahy   –   Nálet na Vysočany 1945“, 1945, 
bromostříbrná fotografie nalepená na kartě, 12,6 × 17,5 cm, Národní archiv, 
fond 1347   –   Fotoarchiv Ústavu marxismu-leninismu, nezprac.

Obr. 82
Karel Hájek, „V Balbínově ulici vznikla ostrá přestřelka mezi německými 
ochránci rozhlasu a čs. bojovníky / Květnová revoluce 1945 / Skupina 
bojovníků se zbraněmi zpředu   –   vpravo předek nákladního auta“, 1945, 
bromostříbrná fotografie nalepená na kartě, 13 × 18 cm, Fotoarchiv VÚA   –   
VHA, karton č. 225, č. 11794. © Karel Hájek, dědicové.

Obr. 83
Neznámý autor, „Pražské povstání 1945. Poslední barikáda na 
Černokostelecké ulici na konečné 16 / Mohutná barikáda z dlažebních 
kostek a železných tyčí a rour, před ní stojí ozbr. bojovník v přilbě“, 1945, 
bromostříbrná fotografie nalepená na kartě, 12,6 × 17,9 cm, Fotoarchiv VÚA   –   
VHA, karton č. 224, č. 42823.

Obr. 84
Josef Sudek, „Hradčany a Malá Strana, pohled s Petřína“, dvojstrana z knihy 
Rudolfa Roučka Pražský hrad, výtvarné dílo staletí, Sfinx   –   Bohumil Janda, 
Praha, 1945, obr. 59, 27,5 × 20,3 cm (obálka), knihovna ÚDU, sign. C 758. 
Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 85
Josef Sudek, Zahrada vily Portheimky a zahrada na Klamovce, dvojstrana 
z knihy Zdeňka Wirtha Pražské zahrady, Pražské nakladatelství V. Poláčka, 
Praha, 1943, obr. 40  –  41, 21,2 × 15,1 cm (obálka), knihovna ÚDU, sign. C 23b. 
Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 86
Josef Sudek, Z cyklu Svatý Vít, 1924  – 1928, bromostříbrná fotografie jako 
pohlednice, 14 × 9 cm, Sbírka fotografie UPM, GF 34906. © Josef Sudek, 
dědicové.

Obr. 87
Josef Sudek, Kostel sv. Václava v Praze-Vršovicích, [1933?], digitálně upravený 
negativ, 18 × 13 cm, Fototéka ÚDU, S7490N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 88 (a, b)
Pražský kalendář 1946 (Pražské nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945), 
s fotografiemi Josefa Sudka (a: Pohled z ochozu věže Týnského chrámu na 
kostel Sv. Mikuláše  –  v pozadí Pražský hrad; b: dvojstrana č. 45; „Portál 
nadačního domu Richtrova na Malém náměstí, zničený za bojů 5. – 8. května 
1945“), 1945, 20,7 × 14,7 cm (obálka), knihovna UPM, sign. D 3728. Repro 
© Adéla Kremplová, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 89
Dodací listy Josefa Sudka z let 1944  –  1945, „4/VIII“ [1945], 11,2 × 16,2 cm 
(zavřené), Sbírka fotografie UPM, Písemná pozůstalost Josefa Sudka, Dar 
Boženy Sudkové, Krabice 4.

Obr. 90 (a, b)
Václav Poláček, text „Torso   –   torsa, nikoliv naděje čili Pražský kalendář 
1946“, Zprávy Oficiny Babensis II, 1945  –  1946, č. 1 (20. 11. 1945), s. 2  –  3, 
29,6 × 20,9 cm (každá), soukromá sbírka.

Obr. 91
Josef Sudek, Výhled z okna mého ateliéru, 1940  –  1954, bromostříbrná 
fotografie, 40 × 28,7 cm, Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 115/87. 
© Josef Sudek, dědicové.

Obr. 92
Stanislav Maršál, Interiér klášterního kostela Panny Marie v Emauzích po 
náletu 14. února 1945   –   záchranné práce, 1945, bromostříbrná fotografie, 
20 × 22 cm, Vojenský historický ústav Praha, inv. č. F XIX  –  28204. © VHÚ.

Obr. 93
Vilém Reichmann, Arabeska (z cyklu Raněné město), 1945, bromostříbrná 
fotografie, 37 × 29,6 cm, Moravská galerie v Brně, MG 3680. 
© Vilém Reichmann.

Obr. 94
Josef Sudek, z cyklu Zmizelé sochy, 1953  –  1970, bromostříbrná fotografie, 
16 × 11 cm, Moravská galerie v Brně, MG 8464. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 95
Karel Ludwig, Staroměstská Radnice hoří, Praha, 8. květen 1945, 1945, 
bromostříbrná fotografie, 22 × 15,5 cm, Archiv B&M Chochola. 
© Archiv B&M Chochola.

Obr. 96
Josef Sudek, série fotografií Hlav uveřejněná v časopise Blok, časopis pro 
umění II, 1947, č. 6 (O fotografii), s. 196, 27,6 × 20,5 cm, soukromá sbírka. 
Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

Obr. 97
Neznámý autor, „Plačící Pražané přihlížející požáru Star. radnice“, 1945, 
bromostříbrná fotografie nalepená v albu, 12,9 × 18 cm, Národní archiv, fond 
1330   –   Květnové povstání 1945, Album č. 4, inv. č. F 08/3/34.

Obr. 98
Josef Hanka, „Zajaté Němky odstraňují barikády (jedna z nich má hákový 
kříž vystřižený z praporu na zádech)“, 1945, bromostříbrná fotografie 
nalepená na kartě, 8,3 × 11,4 cm, Fotoarchiv VÚA   –   VHA, karton č. 226, 
č. 12269. 

Obr. 99
Miroslav Hák, Václavské náměstí, 1945, bromostříbrná fotografie zařazená 
do portfolia Jiří Taufer   –   Jiří Prošek, Květen 1945, SNKLHU, Praha, 1960, 
29,7 × 24,9 cm, Knihovna ÚDU, sign. C 2921, Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. 
© Miroslav Hák, OOA-S 2018.

Obr. 100
Jan Tuháček   –   Bohumil Končinský, „Praha 2, Emauzy, Interiér hlavní lodi 
kostela“, 1945, digitálně upravený negativ, 24 × 18 cm, Oddělení fotografické 
dokumentace NPÚ, inv. č. F 33099. Repro © Ladislav Bezděk, NPÚ. 
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Obr. 101
Jan Tuháček, „Praha 1, Staroměstská radnice, Demolované interiéry“, 1945, 
digitálně upravený negativ, 24 × 18 cm, Oddělení fotografické dokumentace 
NPÚ, inv. č. F 33687. Repro © Ladislav Bezděk, NPÚ. 

Obr. 102
Antonín Alexander, „Emauzy, čp. 320, Praha 2“, 1945, bromostříbrná 
fotografie, 17,2 × 12,2 cm, Sbírka fotografie AHMP, sign. A 17399.

Obr. 103
Antonín Alexander, „Č.p. 1   –   I, starom. radnice, arkýřová kaple pobořená 
zuřivostí němců při osvobození Prahy 5.  –  9. V. 1945, fot. 17. V. 1945“, 
1945, bromostříbrná  fotografie, 17,2 × 12,3 cm, Sbírka fotografie AHMP, 
sign. A 16944.

Obr. 104
Dvojstrana z publikace František Hrubín, ed., Památník Pražského povstání, 
Václav Šesták, Praha, 1946, s. 50  –  51, s fotografiemi Stanislava Hulíka 
a Heleny Pištěkové, 29,5 × 21,3 cm (obálka), knihovna ÚDU, sign. C 12355/2. 
Repro © Vlado Bohdan, ÚDU.

Obr. 105
Neznámý autor, „Pálení něm. knih před budovou Detsche Arbeitsfront na 
Václavském náměstí č. 25“, 1945, bromostříbrná fotografie nalepená v albu, 
12,9 × 18 cm, Národní archiv, fond 1330   –   Květnové povstání 1945, Album 
č. 4, inv. č. F 08/3/108.

Obr. 106
Neznámý autor, „Praha I   –   Staroměstské nám. / Květnová revoluce   –   účtování 
s okupanty či kolaboranty (?)“, 1945, bromostříbrná fotografie nalepená na kartě 
(identifikováno jako políčko z filmu Cesta k barikádám, režie Otakar Vávra, 
1946, uloženo v NFA), 10,7 × 15,3 cm, Fotoarchiv VÚA   –   VHA, karton č. 219.

Obr. 107
Neznámý autor, Hořící Emauzy od severu, 1945, digitálně upravený negativ, 
5,9 × 5,9 cm, Fotobanka ČTK, F201002030119001. © ČTK.

Obr. 108
Stanislav Maršál, Bourání střední části bývalé Jezuitské koleje na Karlově 
náměstí, 1945, bromostříbrná fotografie, 20 × 22 cm, Vojenský historický ústav 
Praha, inv. č. F XIX–282046 © VHÚ.

Obr. 109
Tibor Honty, Pražané s vojáky Rudé armády (v pravém políčku uprostřed 
fotografova manželka Irena), 1945, bromostříbrná kontaktní fotografie, 
5,6 × 12,5 cm, soukromá sbírka Ivana Hoffmanna. © Tibor Honty, dědicové.

Obr. 110
Neznámý autor, Focení s Rudoarmějcem, 1945, bromostříbrná fotografie, 
17 × 16,7 cm, Vojenský historický ústav Praha, inv. č. F XIX  –  28203.

Obr. 111
Neznámý autor, „Václavské náměstí“, 1945, bromostříbrná fotografie nalepená 
v albu, 18,2 × 12,9 cm, Národní archiv, fond 1330   –   Květnové povstání 1945, 
Album č. 4, č. fot. 08/3/155.

Obr. 112
Strana s článkem Jana Vaška, „Letecký teror nad Prahou“, Pestrý týden 20, 1945, 
č. 8 (24. 2. 1945), s. 3, s fotografiemi z agentury Centropress, 1945, 30,7 × 23 cm, 
knihovna UPM, sign. 54 A 1304. Repro © Digitální knihovna MZK.

Obr. 113
Stanislav Maršál, Kouřící trosky interiéru dílen Národního divadla na Větrově 
po náletu 14. února 1945, 1945, bromostříbrná fotografie, 17 × 12 cm, 
Vojenský historický ústav Praha, inv. č. F XIX  –  28205. © VHÚ.

Obr. 114
Neznámý autor, „Barikáda na nynější třídě Obránců míru“ [Milady Horákové], 
1945, bromostříbrná fotografie nalepená v albu, 13,6 × 8,7 cm, Národní archiv, 
fond 1330   –   Květnové povstání 1945, Album č. 2, inv. č. F 08/2/130.

Obr. 115
František Illek a Alexandr Paul, „Míčovna vnitřek po požáru krovu 9. V. 1945“, 
1945, bromostříbrná fotografie, 17,5 × 13 cm, Sbírka fotografie APH, 
inv. č. F 5422. © Alexandr Paul. © František Illek.

Obr. 116
František Illek a Alexandr Paul, „Míčovna vnitřek po požáru krovu 9. V. 1945“, 
1945, bromostříbrná fotografie, 17,5 × 13 cm, Sbírka fotografie APH, 
inv. č. F 5421. © Alexandr Paul. © František Illek.

Obr. 117
Karel Hájek, „Sklep v budově rozhlasu v němž vybuchlo torpedo“, 1945, 
bromostříbrná fotografie nalepená na kartě, 13 × 18 cm, Fotoarchiv  
VÚA   –   VHA, karton č. 225, č. 11780. © Karel Hájek, dědicové.

Obr. 118
Karel Hájek, „Zničené mramorové schodiště z přízemí do I. patra Rozhlasu“, 
1945, bromostříbrná fotografie nalepená na kartě, 13,1 × 18 cm, Fotoarchiv 
VÚA   –   VHA, karton č. 225, č. 11833. © Karel Hájek, dědicové.

Obr. 119
Karel Hájek, „Po náletu v únoru 1945“, 1945, bromostříbrná fotografie, 
22,9 × 30,2 cm, Národní archiv, fond 1362   –   Svaz českých fotografů, nezprac. 
© Svaz českých fotografů. © Karel Hájek, dědicové.

Obr. 120
Neznámý autor, „Zničené výkladní skříně za revoluce na Václ. náměstí   –   
několik hasičů [s] hadicemi před rozbitým obchodem“, 1945, bromostříbrná 
fotografie nalepená na kartě, 17,2 × 21,4 cm, Fotoarchiv VÚA   –   VHA, 
karton č. 220, č. 12297.

Obr. 121
Neznámý autor, Vitríny v Národním muzeu poničené za Pražského povstání, 
1945, bromostříbrná fotografie, 18 × 13 cm, Archiv Národního muzea, 
nezprac. 

Obr. 122
Zdenko Feyfar, Josef Sudek (za revoluce), 1945, bromostříbrná fotografie, 
38,8 × 29,2 cm, Moravská galerie v Brně, MG 11378. © Zdenko Feyfar.

Obr. 123 (a, b)
Pozvánka na oslavu 50. narozenin Josefa Sudka, na přední straně kresba 
Aleny Ladové, 1946, tisk jako pohlednice, 15 × 10,5 cm, Památník národního 
písemnictví, fond Josef Träger, inv. č. F 1243. © Alena Ladová, dědicové. 

Zkratky
AHMP  Archiv hlavního města Prahy
APH  Archiv Pražského hradu
ČTK      Česká tisková kancelář
inv. č. inventární číslo
Kalendář  citace z knihy Josef Sudek – Zdeněk Wirth, 
  Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945,   
  Pražské nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945
LACMA  Los Angeles County Museum of Art
MG  Moravská galerie v Brně
MZK    Moravská zemská knihovna
NFA    Národní filmový archiv
př. č.  přírůstkové číslo
sign.  signatura
ÚDU  Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
UPM  Uměleckoprůmyslové museum v Praze
VÚA  Vojenský ústřední archiv
VHÚ  Vojenský historický ústav Praha
VHA Vojenský historický archiv
zn.  značka

Ediční poznámka
Názvy fotografií v uvozovkách jsou převzaty z jiných zdrojů, buď z citovaného 
Pražského kalendáře 1946 (viz seznam zkratek), anebo z archivních karet, na 
nichž jsou fotografie nalepeny, či z inventářů. Názvy v kurzívě jsou převzaté 
originální názvy od autorů fotografií. Názvy bez kurzívy i uvozovek jsou 
popisné názvy nově vytvořené editorkou publikace.

Reprodukce fotografií Josefa Sudka, uvedeny jako „digitálně upravený negativ“, 
byly vytvořeny digitálním přefotografováním negativu, jeho převedením do 
pozitivu a následnou úpravou v editačních programech fotografem Vlado 
Bohdanem. V této formě jsou zařazeny pouze v případech, kdy se nepodařilo 
dohledat originální pozitiv Josefa Sudka. 

Autorská práva jednotlivých autorů jsou uvedena v případech, kde 
se držitele autorských licencí podařilo dohledat. U některých autorů 
(Antonín Alexander, Bohumil Končinský, Jan Erban, Josef Hanka, Stanislav 
Hulík, Helena Pištěková a Jan Tuháček) se majitele licencí nepodařilo 
dohledat a prosíme je, aby v případě nalezení této poznámky kontaktovali 
nakladatelství Artefactum (artefactum@udu.cas.cz). Rovněž prosíme, aby 
tak bylo učiněno v případě, že fotografie od „neznámého autora“ byla 
autorsky identifikována. 
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