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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a příznivci fotografi e,

Krajina v proměnách času. Po dvou letech osobních černobílých Mikrokosmů a Mých všedních rán se 
s pokorou vracíme k obecnějšímu tématu, které je s Černou slunečnicí spjato od jejího počátku. Čtyři 
pohledy na stejné místo, ale stejně tak pocestný putující čtvero ročním obdobím po místech různých.
Země je naší kolébkou i hrobem, krajina je ve známém a dosažitelném vesmíru náš jediný obyvatelný 
prostor. Krajina v proměnách času je naším vyjádřením, poctou, obrazovým dokumentem místa, 
svědectvím doby, v níž žijeme, subjekti vním vnímáním prostoročasu. 
Jak už je naší tradicí, každý jsme téma pochopili a uchopili jinak: krajina je pro nás barevná 
i monochromati cká, v pohybu i stati cká, s lidmi i v osamění. Stále častěji se nám však stává i úžasným 
ateliérem, ve kterém zachycujeme prchavé okamžiky ze života našich blízkých.
Námět, který jsme si na začátku určili vcelku jednoznačně, se postupně změnil v pestrou škálu 
rozličných pohledů a zpracování. Od klasického čtvera ročních období až po čtveřice barevných 
impresí. Dvanáct souborů skládá obrazový záznam proměn, plynutí  času a změn, neb změna je život.

Vaše Černá slunečnice
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PRAHA MRAZIVĚ FOTOGRAFICKÁ PODRUHÉ ANEB PODRUHÉ NEVSTOUPÍŠ DO STEJNÉ ŘEKY
|leden 2014|Aleš Zídek, Martin Klika, Milan Manda, Petr Pazour|

Milan
V únoru 2012 jsme poprvé společně fotili zamrzlou Vltavu z našeho oblí-
beného místa u Karlova mostu. Způsob letošní zimy zdál se býti poněkud 
nešťastným. Když nás během soboty začal Petr svolávat, zda nezkusíme 
opáčko, nikdo z nás netušil, že to tuto zimu bude nejspíš nejmrazivěj-
ší ráno. Teplota nakonec dosáhla –12 °C. Meteorologické radary navíc 
ukazovaly příchod husté oblačnosti. Pravděpodobnost, že to vyjde, byla 
padesát na padesát.
Nakonec nám sluníčko červánky vykouzlilo na pouhých pět minut. Poté 
zalezlo do pásu mohutné oblačnosti a bylo po všem. Záměrně jsem fotil 
několikaminutovou expozici, a tak jsem stihl pouze jeden záběr.

Martin
Počasí bylo to ráno pravé, zimní. Při cestě z centra promrzlé Prahy k Vlta-
vě jsem si broukal vlastní re-make slavné písně „My čekali Slunce, a zatím 
přišel mráz, tak strašlivou zimu nečekal nikdo z nás…“. Na Kampě už mě 

čekali ostatní Slunečníci, kteří zaparkovali svá vozidla o několik kilometrů 
blíže k řece nežli já. Slunce po chvíli přemlouvání na okamžik přeci jen 
vykouklo, a tak jsem stihl udělat pár fotek. Ranní náladu vystihuje foto-
grafie našeho rituálu s tyčemi „Čekání na Slunce na Kampě L. P. 2014“.

Aleš
To ráno mě cestou k Vltavě z Klárova zaujala hlavně absence veškerých 
fotografů. Byl jsem poslední a skoro už jsem ani nedoufal, že někoho uvi-
dím, když se z mlžného oparu na konci přístupného břehu objevilo pár 
známých postav z Černé slunečnice. Ačkoliv bylo asi o 8 °C méně než před 
dvěma lety, mírná zima mě zhýčkala a po pár desítkách minut jsem se 
třásl jako osika. Nastavil jsem záběr na výšku, a pak už jen čekal na dobré 
světlo. Škoda, že červánky nepřišly trochu dřív, mohly se na záběru po-
tkat s pouličním osvětlením na Karlově mostě. Ráno jsme zakončili obli-
gátně v kavárně na Pohořelci a v 9 hodin už jsme byli všichni zase doma.

Ze života fotoklubu

Máme hole v ruce  © Martin Klika
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Praha mrazivá I  © Martin Klika
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Karlův most  © Milan Manda
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Praha mrazivá II  © Martin Klika
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Ráno na Vltavě  © Aleš Zídek
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Svítání nad Prahou  © Petr Pazour
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(K)LUKOVSKÁ PÁNSKÁ JÍZDA
|březen 2014|Milan Manda, Michal Hejna|

Milan
Období mezi našimi půlročními klubovými víkendovými výjezdy mi tento-
krát přišlo neúměrně dlouhé. Proto, když se mi shodou okolností naskytl 
volný víkend, neváhal jsem a povolal mužskou část fotoklubu do zbraně 
(samozřejmě fotozbraně) k nám na chalupu.
Když jsem v pátek večer před chalupu dorazil, již tam čekal Jaromír, který 
se celý den toulal okolní krajinou směrem k Dubé. Pár minut po mně při-
jeli oba Michalové a Ivan. Zatažená obloha pokazila naše plány na noční 
focení, a tak jsme čas trávili debatou o sobotních plánech.
Ráno jsme vyrazili fotit svítání na naši oblíbenou kokořínskou vyhlídku. 
Bohužel pás oblačnosti na východě sluníčko zastínil. Po doplnění zásob 
a krátké prohlídce Úštěku jsme se vydali dorovnat spánkový deficit. 
Po obědě nám Michal předváděl, co všechno dokáže jeho nová hračka 
Polaroid SX-70 vybavená unikátním zaostřovacím modulem. Čtyřicet let 
starý špičkový přístroj neztratil nic ze svého kouzla a produkuje snímky 
s nenapodobitelnou tonalitou.
Odpoledne jsem kluky odvedl na obhlídku okolí Konojed. Prošli jsme 
přístupnou část areálu barokního špitálu postaveného hrabětem Špor-
kem společně se slavnějším Kuksem. Michal zkoušel pořídit pár snímků 
na modifikovaný infraaparát. Když hoši spatřili „konojedské bochníky“, 
bylo rozhodnuto, kde budeme v noci fotit hvězdné dráhy. Po cestě zpátky 
na chalupu jsme se ještě zastavili u místního potoka. Jeho okolí je každé 
jaro pokryto kobercem bledule jarní.

Fotografování poznamenaly dvě příhody. Po západu slunce se k nám při-
pojil Aleš. Při focení hvězdných drah se projevil jako „kamarád“ a přes 
několikeré napomenutí nám prozářil část záběru červeným světlem. Pro-
tože je však Aleš nejen „kamarád“, ale i kamarád, rychle jsme mu odpus-
tili. Nicméně vrcholným číslem byla Ivanova 40minutová expozice lomu 
pracně nasvíceného barevnou baterkou, při které zapomněl sundat kryt-
ku z objektivu. Na jeho počest jsme nazvali klubovou obdobu Darwinovy 
ceny „Ivan roku“. Naštěstí alespoň Aleš má dokumentační foto části na-
svícené scény, takže Ivanova práce nevyšla úplně vniveč.

Michal
Také já jsem se nominoval na „Ivana roku“ se svým půjčeným Polaroidem 
SX-70. Chtěl jsem Milanovi a Jaromírovi ukázat kouzlo instantní fotogra-
fie a cvaknout jim na památku dvojportrét. Neznajíc zákonitosti expozice 
s Polaroidem jsem ale snímek obou chlapců, opřených o chalupu s piv-
kem v ruce, totálně přeexponoval. Kolegové však byli shovívaví a žádným 
jízlivým slůvkem nekomentovali autorovu odbornost ani po hodince če-
kání, kdy na fotce místo obličejů stále zely jenom vypálené bílé fleky. Tak 
snad příště.

Přes všechny dílčí nezda-
ry se víkend na Úštěc-
ku mimořádně povedl. 
Sobotní ráno na koko-
řínské vyhlídce a večerní 
fotografování konojed-
ských bochníků měly sice 
za následek, že nedělní 
ranní budíček zůstal bez 
odezvy, ale ani to moc 
nevadilo. Obloha stejně 
nevěstila nic dobrého, 
takže z východu slunce by 
nic kloudného nevzešlo.

Nakonec ještě obrazový 
záznam dvou nominací 
na „Ivana roku“.Záznam Ivanovy „performance“  © Aleš Zídek
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U zříceniny hradu Hřídelík  © Jaromír Čištín
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Kokořínsko, návraty  © Michal Hejna
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Bledule jarní  © Milan Manda
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Na diagonále  © Michal Hejna
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Infra noc  © Aleš Zídek
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© Aleš Zídek

Barevný experiment  © Jaromír Čištín
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JARNÍ ZASEDÁNÍ ANEB POSLEDNÍ LEČ MYSLIVECKÉ SEKCE ČERNÉ SLUNEČNICE
|duben 2014|

Ivan
Léta Páně 2014, 25. až 27. dubna, se konalo další výjezdní zasedání fo-
toklubu Černá slunečnice. Zpočátku to vypadalo, že zase po delší době 
pojedeme v plné sestavě, leč nestalo se tak. Naopak: zhruba týden před 
plánovaným výjezdem se mezi členy rozšířila jakási záhadná choroba ne-
účastenství. Projevuje se zprvu plíživou a nenápadnou nechutí někam 
jet, něco udělat spontánně, leč na druhé straně jsme doma s rodinou, pil-
ně pracujeme a vše jede podle předem vytyčeného plánu. Nakonec nás 
zbylo sedm statečných. Předvoj z rodu Čištínů vyrazil již ve středu, aby 
zmapoval terén. Ve čtvrtek odpoledne vyrazili tři bratři v triku. V dobrém 
rozmaru jsme udělali první zastávku na fotografování již kousek za Lovo-
sicemi. Z hlavní silnice nás zaujal působivý výhled na Hazmburk (Klapý) 
a solitérní stromy v popředí. Na zástřel to stačilo, hlad a žízeň nám svíraly 
útroby, nasedli jsme na koně VW a vyrazili ku Dřemčicím do hospůdky 
U nás. Dojeli jsme vpodvečer a hned jsme se začali cpát klobásami, je-
jichž velikost nám obsluha musela ukázat kvůli velkému hladu, leč uká-
zalo se, že jedna stačila, každému… Ubytovali jsme se v pokoji na hoře 
Lipové v nadmořské výšce 566 m. Měli jsme výhled na okolí, a mohli tak 
pozorovat měnící se počasí či dění pod sebou. 
Večer proběhla taktická porada, kam ráno vyrazit na lov snímků. Míst-
ní znali kopečky, hory a kopce poměrně dobře, volba padla na nedaleký 
vrch Kamýk s rozhledem 360°.
V pátek ráno ve 4.30 nastala hodina vlků a my se o půl hodiny později 
v šeru počínajícího dne drápali na vrchol Kamýku. Pod námi se zelenala 
pole, kvetly sady jabloní a z mlhy vystupovaly jednotlivé vrcholky dáv-
ných sopek. Krátce po východu slunce se nám mezi mraky ukázala červe-
ná žhavá sluneční koule, leč pouze na chvíli. Nastříleli jsme pár úlovků, 
počkali, zda se změní podmínky, leč nic mimořádného se po dobu našeho 
pobytu nestalo, a tak jsme zase slezli dolů. Slunce mezitím vystoupalo vy-
soko nad obzor a svými paprsky vykreslovalo působivé kompozice v kapli 
obce Všechlapy. Na devátou nás čekala snídaně v hospůdce, dojeli jsme 
na čas. Jak k dílu, tak k jídlu.
Po snídani naše těla potřebovala odpočinek, tak jsme se zavrtali do pele-
chů a při nevalném počasí, kdy výhledům do krajiny bránil všudypřítomný 

mlžný opar, se nechali uná-
šet posilujícím spánkem.
K večeru se vzduch pročis-
til a my mohli zmapovat 
Holý vrch, další z nenápad-
ných kopců, ze kterých je 
kruhový rozhled; fotografy 
jsou taková místa ceněná, 
neboť se z nich dají pořídit 
neotřelé snímky větších 
a známějších kopců a údo-
lí. Pro bafuňáře myslivecké 
sekce Černé slunečnice je 
zápis do vrcholové knihy povinný. Sluníčko hodně pálí, tudíž i úroveň vět 
je ovlivněna měknoucími mozky, ale „Mahony to přece nebude řešit!“. 
Večer již pomalu začal přikrývat kopce namodralým pláštěm, když dorazi-
lo duo Mildred Rajský s Alicej Skoronovočlenkou. Původní dohoda zněla, 
že se sejdeme u věže hradu Skalka ve Vlastislavi. Po hodině urputného 
fotografování a bojem se vzdušným oparem zjišťujeme, že se Mildred 
s Alicej neodvažují vystoupit z auta. Sestupujeme tedy od věže a ptáme 
se, proč se nešli podívat. Prý věž neviděli, a aby nezabloudili, raději neo-
pustili bezpečí kabiny vozu, ostatně začalo i drobně pršet a difuzní filtry 
nejsou na krajinářskou fotografii příliš vhodné. V naší základně si dáváme 
„divokou“ večeři, pořizujeme fotografie ze schůze a debatujeme, kam 
pojedeme lovit záběry ráno.
V sobotu se nebe potáhlo dekou, volíme proto cestu nejmenšího odpo-
ru a vracíme se ke hradu Skalka ve Vlastislavi. Údolím mezi Lipskou ho-
rou, Milešovkou, Oltáříkem a Košťálovem se valí mlžné cáry a vytvářejí 
na snímcích zajímavé struktury. Slunce vychází nad kopcem již v plné síle, 
proto po chvíli balíme fidlátka a odjíždíme na snídani. Odpoledne se za-
stavíme v Pnětlukách u zpustlého zámku. Zaujal nás a necháme si uležet 
nápady do neděle, kdy se tam chceme vrátit.
Večer je nejistý, pršet může začít každou chvíli, tak se raději nepouš-
tíme do žádné větší akce a pokoušíme večerní svícení zlatého stromu 

Želkovice, Třebívlice, Pnětluky, Vlastislav, Sutom, Podsedlice, Oltářík. Jména vonící zemitou češtinou, místa na-
vštívená během magického víkendu v krajině dávno vyhaslých sopek Českého středohoří. Pouze poloviční účast 
aktivních členů fotoklubu nezabránila pohodové a tvůrčí atmosféře, která nás nabíjela pozitivní energií jak při 
debatách v místě našeho ubytování – v hospodě U nás v Dřemčicích, tak i při brouzdání rozkvetlou jarní přírodou.

Pnětluky  © Michal Hejna
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s Hazmburkem v pozadí. U nezkolaudované benzinky opruzuje jakýsi 
hlídač, který nám striktně nařizuje, že má rozkaz od paní ředitelky nás 
vyhnat. Po lehké výměně názorů kluci přeparkují auta, načnou si po prá-
ci plzničku a všichni čekáme na tu správnou polotmu, kdy se vyrovnají 
rozsahy jasů oblohy a zemského povrchu. Michal si jako obvykle vzal bílé 
kalhoty, takže už ví, že svítit bude v trenkách; mám pocit, že se mu to líbí, 
proto si světlé kalhoty bere pravidelně. Aleš obětoval svůj záběr kontrole 
nasvícení stromu, které se ukazuje jako nedostatečné, proto přidáváme 
několik světelných paprsků z našich baterek a za dalších deset minut je 
expozice korektní. Alici mezitím došla baterka, takže snad příště…
Na nedělní dopoledne jsme si nechali zpustlý zámek v Pnětlukách. Mil-
dred s Alicej pokoušejí pekelné portréty na schodech ze sklepa a ostatní 
náměsíčně chodí po vyklizených místnostech a hledají artefakty, které 
by pomohly vytvořit zajímavé snímky. Mne zaujaly opuštěné předměty 
denní potřeby, jako staré mýdlo na rozbitém umyvadle, potrhané závěsy 
na rozbitých dveřích kdysi snad dětského pokoje, torzo lampičky na zdi 
a „Mikimaus“ na záchodě. Zámek totiž slou-
žil k bydlení a před lety byl opuštěn, vyklizen 
a nyní čeká na další využití. Čas se zde zasta-
vil a bylo zajímavé zkusit sledovat prostory 
očima lidí, kteří zde bydleli a třeba prožili 
dětství.

Aleš
Fotovíkendy mají svoji zvláštní dynamiku. 
Začíná to přípravou ve čtvrtek ráno, kdy se 
obtěžkán fotobatohem a kufrem vydávám 
na cestu do práce. Práce končí neobvykle 
brzy (v pět hodin) a o půl šesté už mizíme 
směrem na místo. Tentokrát Středohoří. Po-
časí je příjemné a slunce se jen občas scho-
vá za mraky. Po odbočení z dálnice vidíme 
po levé straně Hazmburk a před ním na ho-
rizontu zeleně porostlého pole velký strom. 
Neváháme, dychtiví po prvním snímku sjíž-
díme smykem ze silnice a jdeme fotit. Poča-
sí se vzápětí horší a přicházejí mraky. Štěstí 
přeje připraveným (vždy fotit). Večer poři-
zujeme první bafuňářskou fotografii Micha-
lovým novým Polaroidem v hostinci U nás 

v Dřemčicích. V pátek ráno je na východě mrak „kurvič“ (nebo deka), 
vstávat se nechce, ale přesto vyrazíme naslepo na vrch Kamýk. Vesnice 
je obehnána oplocenými zahradami, musí se zajet vlevo po polní cestě 
až kam to jde. Kouzlo nechtěného poprvé: parkujeme u kapličky, která se 
později ukáže jako vděčný fotografický objekt. Ze samotného vrchu je vý-
hled na Hazmburk vystupující z mlhy, pole řepky a Ranou. Spolu se žlutý-
mi květy na vrcholu a se sluncem, které na pár minut vykoukne mezerou 
mezi mraky v magické červeno-fialové barvě, je to vydařené ráno. U auta 
na nás čeká opravená kaplička s barevnou vitráží a odlesky okna a hlava 
medúzy vykukující z rotundy sv. Petra a Pavla v Želkovicích. To je úžasné 
místo, s výhledem do kraje, nabité pozitivní energií. Cvičím pozdrav slun-
ci. Odpoledne provádíme průzkum okolí. Ve velkém vedru vystoupáme 
na vrch Holý nad Sutomí. Pěkný výhled na Lovoš na východě a na Lipskou 
horu a další vrcholy na západě, zápis do vrcholové knihy ve stylu: Ma-
hony, to neřeš. Zaujme nás místní květena a pořizujeme infrafotky flóry 
i fauny (poletující moucha je zachycena: kouzlo nechtěného podruhé). 

Zamyšlená Černá slunečnice  © Michal Hejna
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Odpoledne se vydrápeme na vrch Plešivec, to se k nám už přidal Mildred 
s Alicej. Počasí se trochu horší, je opar a viditelnost v normálním spektru 
nic moc. Pár fotek s květenou v popředí přesto pořídíme a upalujeme 
přes ohradu zpět k autu a na večeři. Mildred Rajský se zapomene při 
focení kytek na úbočí vrchu Třešňovka. Po kančí večeři (přijeli jsme pozdě 
a dostali sprdunk od paní domácí) odjíždíme zpět do Vlastislavi na Skalku 

a chytáme na obloze mraky ve světle již zapadlého slunce a v mírném 
dešti. V sobotu ráno vyrážíme do mlhy na Skalku. Snažíme se chytat vý-
chod slunce a nějaké barvy, ale moc se nedaří. Mlha je silnější. Slunce se 
nad mrak „kurvič“ vydrápe až poměrně pozdě. V silném protisvětle fo-
tíme stromořadí v pozadí s Milešovkou. Odpoledne odjíždíme na zpust-
lý zámek v Pnětlukách a potloukáme se po okolí. Miloš vyjedná přístup 

„Bafuňáři“ pod gobelínem s přírodní tematikou  © Michal Hejna
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do zámku. Sem se ještě vrátíme. Prozíravě nedáváme večeři a jedeme 
fotit vyhlédnutý strom u hlavní silnice a pumpy LTM Oil (před kolaudací). 
Pořizujeme snímky stromu a Hazmburku za světla. Na zábradlí se usadí 
malý ptáček, posedí půl minuty a zase odlétá: kouzlo nechtěného po-
třetí. Čekáme na potřebnou tmu (cca 20minutová expozice), a pak svítí-
me. V neděli dospáváme a po snídani pořizujeme bafuňářské fotografie 

z poslední leče myslivecké sekce Černé slunečnice. Následně vyrážíme 
do Pnětluk a s pomocí Milošova diodového osvětlení zkoušíme kreativ-
ní portrét na pozadí zpustlého zámku. Pěkná a kolektivní práce, spousta 
námětů a nápadů, ve všeobecně dobré náladě odjíždíme na pozdní oběd 
a vzhůru do Prahy. Michalova navigace nás vede po ondulovaných okres-
kách do Slaného, teplota se pomalu zvedá a slunce svítí.

„Paroháči“ pod bystou jelena  © Michal Hejna
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Během víkendu jsem pro zachycení atmosféry a momentek používal 
nový foťák Lytro – light field camera (více na http://www.lytro.com).
Lytrozáznam akce můžete zhlédnout na:
https://pictures.lytro.com/woblooda/albums/150833?token=f2903a3a-
-ce3b-11e3-8c38-1231390a4952.

Michal
Atmosféra celého setkání byla úžasná. Z Prahy jsme s Alešem a Ivanem 
vyrazili ve čtvrtek navečer. Když jsme se konečně prodrali pražskou do-
pravní špičkou, cesta ubíhala rychle.
Prvním fotografickým motivem se stala silueta hradu Hazmburk. Z auta 
jsme zahlédli řadu stromů v polích, která tvořila zajímavé popředí hradu 
v dálce. Okamžitě jsme zastavili a na místě strávili v tvůrčím nadšení sko-
ro celou hodinu.
Páteční ráno nám přichystalo úchvatné přírodní divadlo. Přestože se 
v půl páté nikomu nechtělo z vyhřáté postele, východ slunce se povedl. 
Škvírou v mracích vysvitlo slunce na krajinu posetou žlutými lány české 
národní plodiny současnosti – řepky. Po dlouhé době se mi poštěstilo vy-
fotografovat celý sluneční kotouč nad probouzející se krajinou. Nevysoký 
vrch Kamýk se ukázal být dobrou volbou. Během dne jsem pak doplnil 
svou sbírku infračervených krajin.
Sobotní ráno na vyhlídce u zříceniny hradu Skalka v Sutomi u Vlastislavi 
přineslo další zajímavé záběry. Cáry mlh oddělovaly jednotlivé plány polí 
a stromořadí, nad kterými se v ranním šeru tyčila Milešovka.
Sobotní večer se nesl ve znamení luminografie. Na přání většiny ostat-
ních jsme nasvítili osamělý strom v Dřemčicích u nové čerpací stanice, 
který jsme si pro tyto účely vybrali již během dne. Příjezd na místo se 
neobešel bez komplikací. Zaujali jsme pozice se stativy, když jsem dostal 
chuť na plzeňský prazdroj, který spočíval tou dobou na terase našeho 
pokoje. S Alešem jsme tedy vyrazili pro občerstvení. Když jsme zpátky 
parkovali u opuštěné benzinky, vylezl člen ochranky a sdělil nám, že se 
nacházíme u nezkolaudovaného objektu a naši přítomnost prozradily ka-
mery dokonce až paní ředitelce. Okamžitě máme místo opustit. Na naši 
reakci, že zde pouze fotografujeme strom, nám bylo řečeno, že strom je 
navíc na soukromém pozemku. Aby se vlk (člen ochranky) nažral a koza 
(nejspíš paní ředitelka?) zůstala celá, zvolili jsme neutrální variantu. Obě 
auta jsme přeparkovali opodál na polní cestě a pokračovali dále již ne-
rušeně ve svícení stromu. Po plánovaných dvaceti minutách jsme chtěli 
ukončit expozici. V ten moment nám pomohl Aleš. První zavřel závěrku. 
Při prohlídce fotky na displeji jsme okamžitě viděli, že je třeba ještě strom 
i trávu dosvítit. Takže jsme s Ivanem ještě dalších deset minut běhali 
po louce s baterkou. Výsledek se dostavil: ideálně exponovaná fotografie 
„zlatého“ stromu uprostřed zeleně světélkující louky, v dálce světla ves-
niček pod Hazmburkem.
Neděle většinou na našich výjezdech bývá dnem, kdy ráno po snídani 
uděláme společné foto, a pak již každý začne přemýšlet o povinnostech 

Tři Mikimauzové  © Alice Šilerová
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a pomalu vyráží směr domov. Ne však tentokrát. Tvůrčí posedlost pokra-
čovala. Při společném focení vznikla „myslivecká sekce“ Černé slunečni-
ce. Na rozdíl od farářů a prostitutek z deníků Bridget Jonesové jsme se 
pasovali do role bafuňářů a paroháčů. Hospoda U nás prostě inspirovala. 
Při fotografování „bafuňářů pod mysliveckým gobelínem“ a „paroháčů 
s bystou jelena“ jsme si dost užili. Když jsme konečně utišili salvy smíchu 
nad displeji, nastal čas přijmout do fotoklubu Alici. Vypadala opravdu po-
těšena.
Ale to zdaleka nebylo vše. Pod záminkou testování Mildova nového led-
kového světelného parku jsme se vrátili do vybydleného zámku v Pnětlu-
kách a v jeho interiérech pořídili každý sám další neopakovatelné snímky, 
jakož i další dvě společné fotografie. Místo mě zaujalo natolik, že jsem 
zde vyfotografoval i tři záběry polaroidovou kamerou.

Iva a Jaromír
My jsme tradičně vyráželi už ve středu. Na první večer jsme neměli tip, 
na který kopec vylézt, a tak jsme zajeli pod Hazmburk a snažili se v kraji-
ně zachytit poslední paprsky zapadajícího slunce. Moc se nám tam líbilo, 
a tak jsme stejným směrem vyrazili i ve čtvrtek ráno.
Rybník, který jsme už v minulosti fotografovali, trochu zarostl rákosím, 
a tak místo nebylo pro fotografování nejideálnější. Přesto jsme se ale do-
čkali nádherného rána se siluetou Hazmburku vylézajícího z mlhy. Během 
dne jsme navštívili Lipskou horu, abychom zjistili, kam máme jít druhý 
den ráno fotit. Výšlap s technikou byl docela náročný, a i když byl výhled 
z vrchu nádherný, na východ slunce ideální nebyl. Zkusili jsme během 
odpoledne ještě Oltářík a rozhodli se, že tam půjdeme příští den ráno. 
Večer dorazil Aleš, Ivan a Michal a hned bylo veseleji.
V pátek ráno jsme nasedli do auta směr Děkovka (Oltářík), ale když 
jsme viděli Hazmburk vystupující z mlhavého polštáře, změnili jsme 
směr a opět skončili u rybníka pod ním. Nebylo to ale dobré rozhodnutí. 
Mlha byla tak hustá, že se Hazmburk vůbec neukázal. Asi po dvou hodi-
nách jsme čekání vzdali, všude jinde už bylo pokročilé ráno, po mlze ani 
památky. V pátek jsme vylezli i na Kuzov, odkud byl pěkný výhled západ-
ním směrem. Ani jeden z dalších večerů už ale nebyl takový, aby umožnil 
pěkné fotky při západu slunce. Odpoledne dorazili Miloš s Alicí, tím jsme 
byli kompletní. Strávili jsme příjemnou chvilku u společné večeře, při-
chystané z kančích biftečků, jinak se naše kroky se zbytkem fotoklubu 
trochu míjely. Kde jsou ty časy, kdy jsme společně vyráželi na celodenní 
výlety (Luční bouda v Krkonoších nebo Ostrý na Šumavě). Dnešní fotoklub 
většinou vstává brzy ráno na východ slunce, po snídani uléhá do postele, 

kde stráví dopoledne. Vyráží až po obědě a fotografuje dlouho do noci. 
Asi už nejsme tak přizpůsobiví (ve dne bdíme a v noci spíme), a tak si cho-
díme podle sebe a s ostatními se potkáváme u snídaně, málokdy i jinde.
Oltářík jsme stihli až v sobotu ráno a zatímco ostatní fotili u Skalky, my 
jsme Skalku viděli jako malou tečku utopenou v mlze. Také jsme navští-
vili Kamýk, Muzeum českého granátu v Třebenicích a krajinu prochodili 
křížem krážem, kam nás nohy nesly. Bylo to krásné setkání s nádhernou 
krajinou i s kolegy z fotoklubu a nezbývá nic jiného, než se těšit na další.

Miloš
Do Českého středohoří jsme s Alicí vyráželi v pátek brzy odpoledne. Poča-
sí slibovalo krásný víkend, a tak jsme již během cesty pozorovali zajíma-
vé motivy. Nikde jsme však nezastavovali, abychom se mohli co nejdříve 
připojit k ostatním. Cesta příjemně uběhla a hned po ubytování jsme vy-
razili do terénu. S Michalem, Alešem a Ivanem jsme se sešli v malé obci 
Vlastislav pod hradem Skalka. Společně jsme pak jeli na vyhlídku kopce 
Kamýk. Všichni jsme vyšli téměř na vrchol, ale poslední kus cesty k cíli 
jsem přenechal ostatním… Já jsem se spokojeně svalil do voňavé louky 

Alešovy Lytro-kompozice  © Alice Šilerová
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a pozoroval krásy přírody. Petrklíče se pohupovaly v mírném vánku, ptáci 
zpívali jarní koncert a vše doplňovalo bzučení všudypřítomného hmyzu. 
Prostě hotový ráj. Při zpáteční cestě jsme objevili překrásně rozkvetlou 
louku, udělali několik snímků a spěchali na večeři. Putování po několika 
dalších fotografických lokacích jsme zakončili v obci Pnětluky, kam jsme 
jeli fotit zámecký park. Byl však tak zanedbaný a zarostlý, že v podstatě 
nebylo co fotit. V okolí se ale vyskytovalo nemálo fotogenických míst pro 
nás všechny. Největším úspěchem pak bylo setkání se starousedlíkem, 
který nám prozradil, jak se dostat do jinak nepřístupného zámku. Ten 
byl hodně zanedbaný a poničený, prostě přesně něco pro fotonadšence. 
Postupně jsme se tam sešli všichni mimo Ivanky s Jaromírem, kteří fotili 
jinde. Tvořili jsme dost dlouho a myslím, že vznikl solidní základ pro další 
fotoklubovou kolekci.

Alice
Už je to tak tři měsíce, kdy jsem brouzdala po internetu a přemýšlela, jak 
by bylo super být v kolektivu lidí, kteří propadli fotografii jako já. A ob-
čas se stává zázrak. Otevřela jsem stránky fotoklubu Černá slunečnice 

a začala si prohlížet fotky, které mě dostaly. Pak lidičky a ročenky. Byla 
jsem nadšená, a tak si drze řekla, že napíšu. A ono to vyšlo. První setkání 
na Vartě a následně jarní výjezd do Českého středohoří.
Nádherná krajina. Rozkvetlá, žlutě zářící pole, kopce zvedající se až kam 
oko dohlédne. A my. Nadšenci hledající ten správný záběr – třeba „tao“. 
Občas si říkám, že kdyby nás někdo (myslím tím nefotograf) pozoroval, 
tak by se bavil. Jezdíme zdánlivě bezúčelně sem a tam, vybíháme na kop-
ce s výbavou ne zrovna lehkou, vstáváme v půl páté ráno (někteří tak 
nevstávají ani do práce), ale jsme bláznivě šťastní.
Myslím, že víkend se povedl. Fotili jsme nejenom krajinu, ale i bývalý zá-
meček, ze kterého je dnes ruina, ale pro fotografy hodně lákavá a dávající 
netušené možnosti. A na závěr pro mě překvapení. V neděli po snídani 
a společném fotografování pod obrazem s „vysokou“ neboli jelení zvěří 
jsem byla vykázána z místnosti, aby mi za pár okamžiků bylo jednohlasně 
sděleno, že jsem se stala členem fotoklubu. Měla jsem obrovskou radost 
a stále mám. Díky vám všem za vlídné přijetí a za krásné okamžiky plné 
smíchu a dobré nálady během víkendu.

O taoismu ve fotografii pojednává kniha autorů Grosse a Shapira „Tao 
of Photography“ (http://amazon.com/1580081940), kterou jsme vášnivě 
diskutovali při večerních debatách.

Podle Wikipedie taoismus (daoismus) označuje filozofii založenou 
na dvou souborech pradávných textů, a to Zhuangzi a Laozi. V českém 
prostředí známější je čínský filozof a básník Lao-cʼ a jeho Tao-te-ťing  
= Kniha o cestě (tao/dao) a její síle (te/de); transkripcí v pinyinu psáno 
Laozi a Dào Dé Jīng. Podle této moudrosti platí, že tao plodí jedno (jedno-
tu, harmonii). Jedno plodí dvě (protiklady, jin-jang). Dvě plodí tři (nebesa, 
zemi a mudrce). Tři plodí všechny věci. K pochopení taoismu je zapotřebí 
chápat „čínské myšlení“. To je zjednodušeně řečeno postaveno na několi-
ka principech: svět je v neustálém pohybu, stálost neexistuje, detail nelze 
oddělit od celku, celek nelze oddělit od detailu a protiklady harmonizují 
krajnosti.

Ráno na vyhlídce Skalka II  © Alice Šilerová
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Ráno na vyhlídce Skalka I  © Alice Šilerová

Černoslunečníci  © Aleš Zídek
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Minulost v mlze  © Ivan Bumba
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Minulost v mlze  © Ivan Bumba
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Ráno pod Hazmburkem  © Ivanka Čištínová
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Topoly  © Jaromír Čištín
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Ráno u rybníka  © Jaromír Čištín
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Čekání v dešti  © Ivanka Čištínová
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Řepkové pole  © Ivanka Čištínová
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Svítání nad Košťálovem  © Ivan Bumba
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Smaragdová krajina  © Michal Hejna
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Mlhavá rána  © Michal Hejna
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Začíná nový den  © Ivan Bumba
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Zlatý strom  © Ivan Bumba



40
Rosa I  © Ivan Bumba



41

Koniklec  © Aleš Zídek
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Zrcadlo do mých snů (polaroid)  © Michal Hejna
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Dva světy  © Michal Hejna
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Když jsem počátkem letošního roku domlouval další výstavu fotoklubu 
v lukovské Galerii na Gruntu, měl jsem již představu, na jaké téma by 
měla být. Naše vítězné soutěžní kolekce mi nepřipadaly vhodné. Oslo-
vil jsem proto kamarády z Černé slunečnice s myšlenkou vystavit krajiny 
z nejbližšího okolí Lukova, kde jsme opakovaně fotili. 
Na kolekci se podíleli Ivan Bumba, Ivanka a Jaromír Čištínovi, Michal Hej-
na, Aleš Zídek, moje maličkost a jako host moje dcera Marie (10 let).
Vznikl soubor fotografií zajímavých míst, od Kalvárie v Ostré přes zříce-
ninu skalního hrádku Hřídelík, výhledy na Polomené hory až po snímky 
z Českého středohoří, kam koneckonců Lukov také patří.
Za přípravu vernisáže, která úspěšně proběhla v sobotu 30. srpna, bych 
chtěl poděkovat Miloši Kokešovi, jeho ženě Marušce a své rodině. Hostů 
se sešlo tolik, že jsme se jen stěží vešli do výstavních prostor. Po krátkém 
úvodu jsme s návštěvníky živě diskutovali a odpovídali na zvídavé dotazy 
týkající se historie našeho fotoklubu, lokace jednotlivých fotografií i pou-
žité fotografické techniky.

Foto © Miloslav Kokeš

ČESKÁ KRAJINA – VÝSTAVA V GALERII NA GRUNTU, LUKOV
|září 2014|Milan Manda|
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Výstava v Lukově s názvem ČESKÁ KRAJINA byla tematicky omezena 
na Úštěcko a jeho okolí. Vzhledem k tomu tentokrát nevystavoval celý 
fotoklub.
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Seznam vystavovatelů:
Ivan Bumba, Ivanka Čištínová, Jaromír Čištín, Michal Hejna, 
Milan Manda, Marie Mandová (host), Aleš Zídek.
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PODZIMNÍ VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ANEB TENTOKRÁT (SKORO) BEZ KRAJIN
|říjen 2014|

Ivanka
Tentokrát jsme si s Jaromírem my-
sleli, že do Hamru na Jezeře poje-
deme až v pátek, ale naše rodinné 
povinnosti se nakonec nekonaly 
a mohli jsme vyrazit už ve středu 
jako obvykle. V Praze bylo právě 
po dešti, ale před námi pět nád-
herných dní s úžasnou předpovědí 
počasí: bude krásné babí léto, slu-
níčko a ranní mlhy.
Když jsme dorazili do Hamru, bylo 
jako pod dekou. Teplo, ale po slun-
ci ani památky. Během odpoledne 

jsme obešli jezero (Hamerský rybník) a večer se vypravili na focení úplň-
ku. Co kdyby... Žádné kdyby se nekonalo, nevyfotografovali jsme nic. 
Ve čtvrtek jsme se vypravili na nedalekou zříceninu rozsáhlého středo-
věkého hradu Děvín. Místo bylo zajímavé, občas se mezi mraky nesměle 
vyhouplo i slunce. Tam jsme potkali fotografa, který nám vyprávěl o úžas-
ných výhledech z Ralska, a tak jsme se tam odpoledne vypravili zjistit, 
jak by to odtamtud bylo s případným fotografováním východu slunce. 

Vybrali jsme si kratší, ale strmější cestu. Místy byla ve svahu sotva vidi-
telná, 2 km jsme stoupali vzhůru cestou-necestou a teprve potom došli 
k rozcestníku, který ukazoval směr na vrchol. Další slušný kus jsme se 
drápali po kluzkých čedičových kamenech, až jsme dorazili k hradu. Sám 
o sobě zajímavý nebyl, chůze byla docela náročná, všude kluzký, špatně 
schůdný terén. A výhledy? V oparu zahalený průmyslový areál v Mimoni 
a na druhou stranu v oparu sotva viditelný Vranov. Celou cestu nahoru 
i dolů nás ale provázelo slunce. Kdybychom věděli, že ho další dny už 
neuvidíme, asi by náš odpolední rozvrh vypadal jinak. 
Večer dorazil Aleš, Ivan, Michal H. a Miloš. Z Prahy vyjížděli pozdě, takže 
stihli večeři na poslední chvíli, neboť paní kuchařce odjížděl autobus. 
V pátek jsme se s Jaromírem (stejně jako ve čtvrtek) pokusili vyfotit ně-
jakou atmosféru při východu slunce, ta se ale bohužel nekonala. Kluci 
dospávali, což bylo to nejrozumnější, co mohli udělat. Po snídani se vy-
dali se světly na hrad Děvín, my jsme si obešli Děvínský rybník a Chrás-
tenský vodopád, následně Široký kámen, Divadlo (vše to jsou názvy skal) 
a zříceninu hradu Stohánek, ze kterého je vidět další přírodní zajímavost 
– Dlouhý kámen. Plechová obloha nás provázela celý den, a tak jsem si 
uvědomila, jak je úžasné, že se kluci se světly vyřádí, i když jim počasí 
nepřeje. Večer dorazila Alice, Martin, Michal P., Milan a Pavel.

Hotel Pacifik  © Michal Hejna

Jaromír jako čtvrtý princ – zaklet ve skalách  © Michal HejnaIvanka se svým kanónem na Stříbrníku  © Michal Hejna
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Na sobotu jsme chtěli naplánovat společný program. Vzhledem ke stá-
le trvajícímu fotograficky nepříznivému počasí jsme nakonec společně 
vyrazili na Stříbrník, čedičový trojvrchol nedaleko Žibřidice. Odtud část 
fotoklubu odešla pěšky do Hamru, kde se věnovala převážně světelným 
experimentům. Alice, Jaromír a já jsme šli ze zoufalství fotografovat vodu 
– Chrástenský vodopád. Milan, Miloš a Pavel se vypravili směr Pusté kos-
tely, kde večer fotili jeskyni ve tmě za svitu svíček.
Společné večerní focení na hrázi u rybníka nám překazil krátký déšť, a tak 
jsme se vyfotografovali až v neděli ráno před hotelem. Počasí chvilku vy-
padalo slibně, ale zase se zatáhlo. Fotoklub se vydal se světly na hráz, my 
s Jaromírem domů. Až někam k Mladé Boleslavi jsme jeli pod dekou, pak 
se najednou vyhouplo slunce a byl krásný podzimní den.
Strávili jsme pár hezkých dní v zajímavé krajině a v příjemné společnosti 
svých kolegů a kamarádů, ale zajímavé fotografie krajiny, pro které jsme 
sem přijeli, jsme tentokrát nepřivezli.

Michal H.
Ivanka s Jaromírem a ostatní naši milí krajináři sice ostrouhali, když se 
na ně sluníčko protentokrát úplně vykašlalo a zůstalo po všechna rána 
i podvečery schováno za clonou mraků, nicméně společné chvíle určitě 
stály za to.
Ve čtvrtek navečer jsme Ivan, Aleš a já naskákali na Černém Mostě do Mi-
lošova pohotovostního vozu a plni očekávání vyrazili směr Hamr na Jeze-
ře. Cesta ubíhala rychle. Zatímco Aleš po většinu času vyřizoval pracov-
ní telefonáty, my tři jsme probírali možná témata, kterým se o víkendu 
budeme věnovat. Milda plánoval vyzkoušet sadu blesků s rádiovými od-
palovači. Měl jsem radost, že oba vlastníme systém Nikon, takže i já se 
budu moci přidat. Po příjezdu nás v penzionu Pacifik čekala teplá večeře, 
kterou pro nás vlastními těly bránili Ivanka s Jaromírem, kteří na místě už 
od středy čekali na dobré počasí.
Po vydatné snídani jsme v pátek ráno vyrazili na zříceninu hradu Děvín.
Hrad Děvín založil rod Markvarticů na vrcholu stejnojmenného kopce 
(435 m n. m.) v Ralské pahorkatině před rokem 1250. Nyní je zarostlou 
zříceninou. Je zapsán do seznamů přírodních i kulturních památek. Písem-
né zprávy dokazují existenci hradu v majetku krále Přemysla Otakara II. 
ve 13. století. Byl jedním ze sídel postavených na ochranu staré obchodní 
cesty na sever do Lužice. Další panovník Václav II. jej postoupil roku 1283 
Janovi z Michalovic a od něj jej získal vyšehradský probošt Jan. Dostav-
bu dříve královského hradu zajistili pozdější vlastníci z rodu Vartemberků 
v následujícím století. Ti jej drželi do roku 1516. Hrad odolal i nájezdům 

husitských vojsk. V roce 1516 se jeho vlastníkem stali Biberštejnové, ov-
šem za jejich panství význam hradu klesal, ač i za nich rozšiřování a sta-
vební úpravy (renesanční) pokračovaly. V následujících letech se majitelé 
střídali, během třicetileté války byl pobořen Švédy a později zcela zpustl.
Cestou kolem jezera jsme s Ivanem vytáhli mobilní telefonní techniku 
a začali dokumentovat každý po svém fotoklubové aktivity. Po výstupu 
na vrchol kopce se jako třetí v pořadí nominoval na prestižní cenu „Ivan 
roku“ Milda. Ke své hrůze zjistil, že v batohu na kopec táhne fotoaparát 
s vybitými bateriemi, a ty druhé nabité, že pasují do těla, které nechal 
doma. Ale bral to sportovně. Nicméně světelný park jsme měli komplet-
ní, takže nic nebránilo tomu, abychom začali hrátky s blesky. Fotili jsme 
se navzájem s bočním i zadním světlem řízeným na dálku pomocí rádi-
ového spojení. Shodli jsme se, že když je k dispozici kvalitní technika, jde 
všechno jaksi samo a přirozeně. Uprostřed dne vznikly zajímavé portréty 
modelované světlem blesků. S Ivanem jsme si též obhlédli místa pro plá-
nované noční svícení jako pokračování projektu Genius Lucis. Aleš rozjel 
ve velkém stylu skokovou performanci, kdy při výskoku snímal pomocí 
dálkové spouště sám sebe dvěma aparáty ze dvou různých úhlů. Povede-
né představení pro ostatní.

Alešovy skokové variace – nevypadá úžasně?  © Michal Hejna
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Večer skutečně došlo na svícení baterkami, takže jsme se na vrchol Děví-
na spolu s Ivanem a Milanem vrátili. Vypadalo to celou dobu na déšť, ale 
naštěstí jsme nezmokli ani my, ani technika. Mezitím jeskyňářská sekce 
(Milan a Milda) fotografovala padesát rozsvícených svíček v jeskyni, kde 
se točilo peklo jedné ze známých českých pohádek. 
Sobotní dopoledne nás všechny zastihlo na kopci Stříbrník, kde jsme sice 
vzhledem k počasí fotografovali pramálo, o to víc jsme však diskutovali 
sedíce v kroužku na zemi pod skalou. Vzhledem k šíři témat, za kterými 
během fotovíkendů různé skupinky fotoklubu vyrážejí, jsme vždy vděční 
za chvilky, které trávíme společně. 
Poté jsme se opět rozdělili. Iva s Jaromírem odešli pokropit sprškou zá-
běrů Chrástenský vodopád, část odešla k autu a vracela se do Hamru, ti 
nejodvážnější pak pochodovali směrem k Pustým kostelům. Cestou prý 
potkali několik opravdových záhad, ale o věrohodnosti jejich vyprávění 
nemohu podat zprávu, páč jsem s nimi v těch chvílích nebyl…
Neděle opět nedopřála sluníčku potěšit během svítání srdce fotogra-
fa fotogenickým východem, a tak z teplé postele vylezla jen Alice, aby 
přinesla fotografie probouzejícího se jezera. Po snídani jsme na terase 
hotelu pořídili obligátní společné foto. Zatímco Ivanka s Jaromírem spě-
chali směrem k domovu, ostatní se pokoušeli najít nějaký ten industriál. 
Uranové doly byly však uvězněny za ostnatými dráty a cedule upozorňo-
valy na přítomnost psů – lidožroutů. Do takové konfrontace se nechtělo 
nikomu z nás, takže jsme nakonec u zabetonované jámy č. 13 uranového 
dolu poblíž Hamru vykouzlili další dvě nezapomenutelné performance. 
Nejprve Aleš a Michal instalovali na stativy dva fotoaparáty a fotili tu 
samou scénu v zákrytech stojících členů, tak aby na každé fotografii sní-
mané z jiného úhlu nás byla „ta druhá“ polovina. Když byli s výsledkem 
svého snažení spokojeni, nastalo inscenování scénky „Únik plynu v jámě 
č. 13“. Sranda přitom byla nesmírná! 
Celý víkend jsme spolu s Ivanem dokumentovali okolí pomocí mobilů. 
Po návratu domů v rámci přípravy podkladů do letošní ročenky v nás 
postupně vykrystalizovala nová forma zpracování těchto momentek 
a vznikly první fotoklubové komiksy, které můžete spatřit na následují-
cích stranách.
Závěrem chci ještě poděkovat Milošovi, který s sebou táhl celou zábles-
kovou techniku a s obětavostí sobě vlastní ostatním pomáhal radou 
i rukou pomocnou při jejich tvorbě, bez nároku na honorář. I díky tomu 
letošní podzimní výjezdní zasedání dostalo zcela nový rozměr v přístupu 
minimálně poloviny fotoklubu k novým tématům a námětům.

Michal P.
Poslední dorazivší, neboli „pátečníci“ (neplést se „zpátečníky“, pozn. 
aut.), si nejdříve pochutnali na povinném hotelovém řízku se zelným sa-
látem, aby následně s několika dalšími nadšenci využili Milošova pozvání 
na miniworkshop věnovaný práci s bleskem v exteriéru. Za mírného mr-
holení jsme dotáhli potřebné vybavení na hráz jezera. Rozestavěli jsme 
stativy, blesky a inspirováni knihou Dustina Diaze se pustili do fotografo-
vání nočních portrétů a autoportrétů s lampami v pozadí. Pod Milošovým 
vedením jsme se během dvou hodin vystřídali jak v rolích fotografů, tak 
i osvětlovačů a modelů. Ještě jednou Milošovi díky za dovezenou techni-
ku, literaturu, technickou podporu a hlavně nadšení!
Nadšeni Michalovým pokusem s oranžovým gelovým filtrem jsme i my 
(Aleš, Martin a já) odešli hledat vhodná místa pro další portrétování. 
Po několika pokusech na cihlových schodech s vandráky v pozadí přechá-
zíme na hráz jezera. Na stativ upevňujeme blesk s dálkovým ovladačem 
a z podhledu se navzájem fotíme ve výskoku. Bleskovou seanci shrnul 
kolemjdoucí rybář slovy: „Kluci, co tady blbnete?“

Hop!  © Martin Klika



53

Alice
Budím se, ještě mi ani nezazvonil budík na mobilu. Poslouchám a pře-
mýšlím, kolik je vlastně hodin a co dělají ostatní. Jsem v pokoji sama. Ško-
da, že nejsem kluk – byla by nás tu hromada a taky sranda a pokec. Třeba 
začnou holky taky víc jezdit… Poslouchám a všude je ticho. Říkám si v du-
chu, že kluci jsou už na cestě za ranním focením. Hodiny ukazují půl šes-
té. Ještě mám chvilku času, a tak se líně převaluju. Asi jsem na okamžik 
usnula, ale je to OK. Ještě mám čas vyrazit. Koukám z balkonu a vidím 
mlhu a světla na hrázi. Bude to fajn. Jdu. Nikde ani noha. Jen co vyrazím, 
zhasnou ta nádherná světla v mlze na hrázi. No nic. Směju se v duchu. To 
je život. Sejdu k rybníku, kde hladina klesla zase o něco níž. Jdu až k vodě 
a koukám směrem k lávce, která mě oslovila hned první den příjezdu. Ze 
strany při ranní mlze taky nevypadá k zahození. Jdu do toho. Stativ, foťák 
a brýle. Pár fotek. Snad z toho něco bude. Pak se ještě kochám pohle-
dem a tím božským tichem. Najednou se otevře obloha a já opět cvakám. 
Mám ji. S tou jednou jsem spokojená. Nevím, zda se bude líbit ostatním, 
ale mně bude připomínat to tiché ráno na Hamru na Jezeře…

Aleš
Fotovíkend měl jako obvykle několik hajlajtů a jedním z nich byla neplá-
novaná procházka ze Stříbrníku zpátky do Hamru na Jezeře. Nevím, jestli 
to bylo „pavoukama v hlavě“, ale po cestě jsme potkali řadu věcí, které se 
při zpětném pohledu jeví jako víceméně záhadné. Posuďte sami: skočný 
kámen, oranžové pole, dědek na traktůrku v zatáčce úvozové cesty hlu-
boko v lese, který maje víc pavouků v hlavě než my všichni dohromady si 
to bez povšimnutí šinul dál do kopce, dotek hory Ralsko a komína místní 
uranové fabriky atd. 

Peky  © Alice Šilerová Miloš neúnavně velel světelnému parku  © Alice Šilerová

Jedna hospodská  © Martin Klika
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Fotovíkendy mají svoji zvláštní dynamiku. Začíná to přípravou ve čtvrtek 
ráno, kdy se obtěžkán fotobatohem a kufrem vydávám na cestu do prá-
ce. V práci končím nezvykle brzy (v 17 hodin) a o půl šesté už mizíme 
na dané místo. Tentokrát Ralsko. Počasí je při výstupu z metra na Čer-
ňáku příjemné a západ slunce výstavní. Později se ukáže, že to byl po-
slední fotogenický západ slunce celého prodlouženého víkendu. Vyráží-
me a po cestě nás zastihne brzká tma. Objíždíme kopec Ralsko, vysvitne 
krásný měsíc. Už už zastavujeme, ale nakonec zvítězí hlad a zavírací doba 
kuchyně hotelu Pacifik. Večer sedíme v restauraci a následně pokuřuje-
me na balkoně našeho krásného pokoje. Vidíme různá strašidla a světlo 
komína uranového úložiště vykreslí srdce. Ráno na východ slunce nevstá-
váme, zůstáváme v posteli, na nebi je deka. Po snídani vyrážíme po hrázi 
jezera na vrch Děvín. Brzy se courám poslední a fotím si svoje momentál-
ní téma: krajinu v pohybu. Po asi dvou kilometrech začne stezka stoupat 
k sedlu. Potkávám tam Miloše, který vypadá zdrceně. Je to ještě horší 

než na fotovíkendu v Podyjí. Tam si aspoň zapomněl s sebou vzít celý 
fotobatoh. Teď sice batoh táhne, ale ve foťáku mu chybí baterie. Zuřivě 
telefonuje zbylým Slunečníkům, aby mu baterku přivezli z domova. Stane 
se, ale Miloš si zafotí až v sobotu. Na vrcholu Děvína aspoň organizuje 
bleskání v exteriéru. Pěkná práce a pár povedených záběrů. Já zkouším 
duální foto – normál a infra. S posunujícím se odpolednem se posuneme 
zpět do Hamru na oběd a po něm následuje krásně sladký spánek pod za-
taženým nebem. Při večeři listujeme Milošovou knihou o bleskání v exte-
riéru a připravujeme záběry na večer. V sobotu ráno opět žádný východ. 
To je značně neobvyklý slunečnicový víkend a Ivanka je z toho nešťastná. 
Odjíždíme do obce Žibřidice, kde necháváme auta a stoupáme loukou 
na Stříbrník. Po cestě fotíme, já svoji krajinu v pohybu, Miloš svoji maxi-
mální hloubku ostrosti a Martin pobíhá po louce a hledá minimalistickou 
kompozici. Na Stříbrník vede prudké stoupání, ale místo stojí za to. Magie 
dosedla i na Slunečnici a v sedle pod vyvřelinou sedíme a rozebíráme 

Trojskok  © Aleš ZídekStrašidlo  © Aleš Zídek
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různá témata. Po sestupu se rozdělujeme. Skupina čtyř chodců pokračuje 
pěšky doprava po cestě do Hamru. Je to povedená vycházka. Pořizujeme 
duální záběr seskoku z kamene (nebo je to zuřivý cloumač mladým doub-
kem?), potkáváme mlčenlivého dědka na fréze hluboko v lese a fotí me 
krásné výhledy přes oranžové louky na místo, kde v mracích pouze tuší-
me Ještěd. Hamr se blíží i se siluetou kopce Ralsko, ukazuje se znovu i ko-
mín, ano, ten, co ve čtvrtek vykreslil srdce. Teď se nemilosrdně zapichuje 
do kopce a rozděluje ho napůl. Průmyslová krajina poprvé. V poněkud 
zanedbaném, prapodivně vyhlížejícím podniku naproti  hotelu Pacifi k prý 
celkem dobře vaří. S esteti kou si ale hlavu nelámou a grilovaná vinná klo-
bása ve tvaru pěkně zatočeného psího lejna je zdrojem veselí. Po obědě 
odcházíme na promenádu k jezeru vyzkoušet záběry s bleskem. Prosa-
zuje se modré ladění s oranžovým gelem přes blesk. Po hrázi se potu-
lují různá individua, všichni zdraví o 106. Zatí mco s Michalem P. zkou-
šíme batmanské záběry při skocích z přepadu hráze, místní rybář loví

v náhonu okounky. Nebezpečí úrazu. S nastupující tmou se uchýlíme 
na večeři a dlouho do noci kecáme. V neděli opět žádný východ slun-
ce a deka. Čiští novi rychle mizí a nás to trochu mrzí. Vyjíždíme za Hamr 
na místo, kde má být podle mapy starý uranový lom. Je tam pouze vy-
bagrovaná zemina a jáma č. 13. Průmyslová krajina podruhé. Podněcuje 
naši fantazii a vzniká duální foto Černé slunečnice a foto Černé sluneč-
nice otrávené uniklým radioakti vním plynem. Nemáme dost. Táhne nás 
to k odkališti  Diamo, které je vykolíkované cedulkami „Nebezpečí radio-
akti vity“. Vedle na poli pěstují květák. Průmyslová krajina potřetí . Fotí me 
na odkališti , dáme ještě jeden oběd v prapodivném podniku a odjíždíme 
domů. Vychází slunce, to slunce, které se celý víkend šetřilo a nevylézalo 
zpoza mraků. Mohli jsme tak v klidu vychutnávat denní focení v rozptýle-
ném světle a experimenty s blesky, duální fotky, mobilování...

Dvojí Slunečnice – uran  © Aleš Zídek & Michal Pekárek
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Milan
Při pohledu na předpověď počasí, která byla pro krajináře víc než ne-
příznivá, nezbylo než naplánovat alternativní program. Upřímně řečeno 
nás to alespoň donutilo věnovat se trochu jiným tématům než obvyk-
le. Společně s Milošem a Pavlem, které se mi podařilo přemluvit, jsme 
v sobotu odpoledne vyrazili do nedalekých Velenic. V údolí říčky Svitávky 
se nachází řada technických památek z 18. a 19. století spjatých s výro-
bou zrcadel. Pro účely broušení se používal místní písek, těžený v lomech 
v blízkosti brusíren.
Naplánoval jsem focení v pískovně nazývané Pusté kostely. Zachovala 
se v téměř původní podobě a pro svou atmosféru byla použita i filma-
ři. Poprvé jsem ji navštívil ve čtvrté třídě během pionýrského tábora 

a ještě si pamatuji váhu na hříšníky, kterou zde nechali filmaři po natá-
čení pohádky S čerty nejsou žerty. Po příjezdu jsme si místo nejprve de-
tailně prohlédli a pokoušeli se nalézt „nejlepší“ záběr. Práci nám kompli-
kovalo přirozené světlo přicházející zvenku. Bylo příliš intenzivní a nedalo 
se dobře kombinovat se zamýšleným umělým osvětlením. V jednu chvíli 
se navíc do jeskyně vřítil na svém pekelném krosovém stroji zvědavý mo-
torkář. Nevím, kdo z nás se lekl víc. Jestli on, nebo my. Nakonec jsme se 
soustředili na zadní část lomu, zády k venkovnímu světlu. Postupně jsme 
na podlahu rozložili padesát čajových svíček, které rozjasnily prostor 
jemným teplým světlem a zvýraznily jeho genius loci. Poté, co se venku 
setmělo, jsme se vrátili do přední části a nafotili druhý záběr. 

Peklo I  © Miloslav Kokeš
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Bříza  © Michal Pekárek
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Akvarel  © Michal Pekárek
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Krajinka  © Martin Klika
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Lávka  © Alice Šilerová
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Výskok  © Aleš Zídek
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Multi autoportrét  © Aleš Zídek
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Noční chodec  © Miloslav Kokeš
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Můj kamarád Ivan  © Michal Hejna
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Orel  © Michal Pekárek
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Dobytí vrcholu  © Miloslav Kokeš
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Nádvoří hradu Děvína  © Ivan Bumba
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Kouzelné jezero  © Michal Hejna
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© Michal Hejna
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Hamerský rybník  © Ivanka Čištínová
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Den poté  © Ivan Bumba
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Ráno u jezera  © Jaromír Čištín
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Odkaliště  © Milan Manda
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Jak se fotografoval skupinový portrét...  © Michal Hejna
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Černá slunečnice u hotelu Pacifik  © Jaromír Čištín

Zleva sedí Aleš Zídek, Jaromír Čištín, Ivanka Čištínová, Alice Šilerová, Ivan Bumba a Michal Hejna,
nad nimi stojí zleva Miloslav Kokeš, host Pavel Ouběch, Milan Manda, Michal Pekárek a Martin Klika.
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SIGNAL FESTIVAL – LUMINOGRAFIE V PRAŽSKÝCH ULICÍCH
|říjen 2014|Michal Hejna|

Na Ivanovu výzvu zúčastnit se společného nedělního fotografování fes-
tivalu reagovali oba Michalové. Slovo dalo slovo a nic nebránilo tomu, 
abychom se sešli kolem šesté večerní na Křižovnickém náměstí. 

Postupně jsme navštívili tři instalace:
MURMUR (Chevalvert) – tato interaktivní instalace odhalovala a mate-
rializovala pohyb zvukových vln. Murmur symbolizoval tep/dech/šepot/
šelest zprostředkovávající paralelní komunikaci mezi diváky a objektem 
mostecké věže. Světelná instalace simulovala pohyb zvukových vln a ar-
chitekturu použila jako pomůcku (protézu).
THE POOL (Jen Lewin) – interaktivní světelnou instalaci tvořila stovka 
kruhových stupínků. Pokud jste na ně vstoupili, ocitli jste se ve světě, kde 
hra, pohyb a spolupráce vytvářely vířící efekty světla a barev.
CYCLIQUE (Maxime Houot & Nohista) – hranice mezi digitálním minima-
lismem a monumentální kinetickou instalací. Síť z 256 heliem a LED žá-
rovkami plněných balonků autoři použili jako interaktivní světelné pole, 
svého druhu gigantickou obrazovku s nízkým rozlišením.

K mostecké věži na Křižovnickém náměstí jsem dorazil o něco dřív. Po de-
batě s ochrankou rozbaluji stativ hned vedle místa, kde bude později pás-
ka zabraňující návštěvníkům vstoupit přímo pod věž. Za chvíli přichází 
Ivan, nakonec i druhý Michal. Pomalu se smráká. Přesně v sedm hodin 
začíná světelná show. Po vlákně z ledek míří paprsky projekce na mostec-
kou věž, na které se v pravidelných intervalech střídají motivy Murmuru. 
Asi nejzajímavější jsou bubliny tryskající ze středu k okrajům fasády věže. 
Snažím se najít ten nejlepší čas s přednastavenou clonou a proměnnou 
citlivostí. Zpočátku kompozici vhodně doplňuje večerní obloha, jak se 
však smráká, postupně tmavne a nakonec se na obrazu prakticky nepo-
dílí. Balíme stativy a pokračujeme na Kampu. Druhý Michal se odděluje 
a pokračuje po vlastní ose.

Na Kampě již vládne úplná tma a tančící a poskakující dav rozsvěcuje 
svojí vahou na zemi spočívající kruhové stupínky v měnících se barvách. 
Úžasné divadlo. Po našem příchodu spatříme druhého Michala, který již 
s fotoaparátem na stativu loví záběry. Fotí se ale těžko, protože kolem je 
spousta lidí a navíc se prostranství houpe spolu s poskakujícím davem. 
Fotoaparát na stativu je nutno chránit před pádem. Dělám asi šedesát 
expozic a doufám, že se alespoň jedna jediná povede. Mým cílem je za-
chytit rozmazané postavy s alespoň několika ostrými botami na svítících 
ostrůvcích.

SIGNAL festival je největší přehlídka světelného umění v České republice. První ročník zhlédlo v říjnu 2013 téměř 250 tisíc návštěvníků. Letos se festival 
opět vrátil do pražských ulic, parků, na náměstí a náplavky a proměnil veřejný prostor historického centra v zářící galerii. Divákům nabídl velkofor-
mátové videomappingové projekce na fasády významných budov a technologicky pokročilé, mnohdy interaktivní světelné instalace. Některá vybraná 
díla již slavila úspěch na festivalech v zahraničí, polovina z dvacítky projektů ovšem vznikla speciálně pro pražský SIGNAL, který je uvedl ve světových 
premiérách. Druhý ročník festivalu proběhl ve dnech 16.–19. října 2014 a byl pro návštěvníky opět zdarma.

Signal festival 2014-III  © Ivan Bumba
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U stánku si kupuji svařák (hodně vody a skořice, méně již čer-
veného vína) a s Ivanem pokračujeme na Palackého náměstí 
k heliem naplněným balonkům. V naprosté tmě komponujeme 
fotografie z mírného nadhledu u zábradlí. Zkouším kompozice 
na výšku i na šířku. Nakonec Ivan dostává nápad, vyndává ba-
terku a naší oblíbenou brčálovou nasvěcuje stromy v popředí 
do tvaru V. Další luminografická scéna je na světě…

Když dorazí na místo i druhý Michal, loučíme se a nastupujeme 
cestu směr domov. Stálo to za to!

Jak jsme později zjistili, festival nezávisle na nás fotila i Alice.

Signal festival 2013  © Ivan Bumba
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Tanec světla v kruzích  © Michal Hejna
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Murmur  © Michal Hejna
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Cyclique Emauzy  © Michal Pekárek
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Geometrická  © Michal Pekárek
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Rej fotonů  © Alice Šilerová
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Čtení na knihovně  © Alice Šilerová
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Signal festival 2014-I  © Ivan Bumba
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Signal festival 2014-IV  © Ivan Bumba
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Ivanka
Broumovsko má krásnou krajinu plnou tajuplných skalních měst, staro-
bylých kostelů a křížků podél cest. Také statky, tak typické pro tuto oblast 
a dnes často krásně opravené, jsou jeho ozdobou. Jenom počasí je tu 
nevyzpytatelné, jak tvrdí zdejší rodáci.
V Broumově jsme byli s Jaromírem před lety a o letošním podzimu jsme 
se tam rozhodli vrátit. Když jsem na srpnové Vartě mluvila s Pavlínou, 
ke svému překvapení jsme zjistily, že jedou nejen na stejné místo, ale 
i do stejného hotelu těsně po nás. Pokusila jsem se náš pobyt prodloužit 
o dva dny, abychom aspoň část dovolené strávili spolu. Vzhledem k nad-
cházejícímu svátku 28. 10. se to ale povedlo jenom o jeden den. A tak se 
budeme těsně míjet. Alespoň pár hodin ale strávíme společně.
Vyrážíme v neděli 19. října. Předpověď počasí je mizerná, ale nic si z toho 
neděláme. Když jsme jeli na jaře do Hamru, předpověď byla nádherná 
a realita potom zcela jiná. Do Broumova dorážíme kolem 11. hodiny. 
Naše představa, že se najíme v hotelové restauraci, se rozplynula jako 
dým. Restaurace už není, je zrušená. Do hotelu se vstupuje na kartu, kte-
rou ale obdržíme až ve 14 hodin, kdy se otevírá recepce, a tak hledáme 
restauraci, kde bychom se najedli. Mnoho z těch, které tu fungovaly před 
lety, už neexistuje. Jednu z mála jsme ale přece jen našli.
Po ubytování se vydáváme do Broumovských stěn. Vyrážíme od Hvěz-
dy. Je to výletní místo se stejnojmennou turistickou chatou v alpském 
stylu z 19. století a barokní kaplí P. Marie Sněžné. Jdeme obhlédnout te-
rén na focení. Vyhlídka od Hvězdy i Supí hnízdo směřují na Broumov, ale 
vyhlídka Skalní divadlo směřuje do skal. Sluníčko s námi laškuje, je víc 
za mraky než na čisté obloze, a tak než stačíme připravit stativy a fotoa-
paráty, je definitivně pryč. Obrovský mrak nad západním obzorem ho už 
dnes nepustí. Do Broumovských stěn se ale vracíme ještě jednou, když 
jdeme fotit Kovářovu rokli. Tam dole je vidět, že Broumovské stěny jsou 
opravdu stěny. Do úzkého údolíčka spadají svými kolmými stěnami ze 
všech stran. Při druhé návštěvě je k nám i Skalní divadlo přívětivější a do-
volí nám udělat alespoň pár záběrů, než se zase slunce schová za mraky.
Až do úterka se touláme zdejší krajinou a hledáme zajímavá místa k foce-
ní. Vysněná slunečná rána s mlhou válející se po polích jsme tu nezažili, 
i tak si ale užíváme. Navštěvujeme také malé skalní město Ostaš, kde 
jsme před lety nebyli. Pro změnu tentokrát vynecháváme polskou Hejšo-
vinu, tolik času zase nemáme.

Středa a čtvrtek prší. Ve středu poměrně dost. Ve čtvrtek dopoledne 
jdeme na prohlídku kláštera. Je zajímavá, ale protože tam Pavlína půjde 
určitě také, nechám popis na ní, vím, že památky miluje ona i Standa. 
Odpoledne už jenom mží, a tak vyrážíme do lesa chytit alespoň nějakou 
atmosféru s trochou mlhy. Fotoaparáty máme ale za chvíli mokré a tak 
musíme končit.
Pátek trávíme v Adršpašských skalách. Nad námi je stejná deka, jako byla 
na jaře v Hamru, ale ve skalách to přece jen tolik nevadí. Je po dešti a Vel-
ký adršpašský vodopád nemusí nikdo pouštět, teče sám.
V sobotu dopoledne přijíždí Pavlína se Standou. Vyprávíme si zážitky 
a míříme k hřbitovnímu kostelu Panny Marie z poloviny 15. století, nej-
starší dochované celodřevěné stavbě ve střední Evropě. Prohlídky se už 
nekonají, je po sezoně. Ještě společně poobědváme, a zatímco Pavlína 
se Standou přebírají štafetu, my vyrážíme směr Praha. Tak si to tu hezky 
užijte, kamarádi!

Pavlína
My děkujeme za přání, na oplátku přejeme šťastnou cestu domů a vzhle-
dem k tomu, že je stále zataženo a nevlídně, míříme na prohlídku bene-
diktinského kláštera. V celém objektu včetně zahrady se pracuje, takže 
mezi lešením navštívíme jen některé části včetně působivého kostela sv. 
Vojtěcha. Jeho barokní přestavbu dokončil K. I. Dientzenhofer, kterého 
sem spolu s jeho otcem Kryštofem povolal břevnovsko-broumovský be-
nediktinský opat. Otec a syn přestavěli i klášterní budovy. Broumovsko 
je pověstné skupinou jejich dalších kostelů (dohromady jich je 11 + 2 
od jiných stavitelů), zasazených do zdejší krajiny a myšlenkově vztaže-
ných k ústřednímu klášteru v Broumově. Cesty k nim jistě ukazovaly ale-
je a drobná sakrální architektura. Dnes jsou nepřístupné, v žalostném 
stavu, avšak na jejich obnově se začíná postupně pracovat. Oprýskaná 
omítka ale někde odhaluje zdivo z červeného pískovce, které nádherně 
koresponduje s červenozemí podzimně nahatých polí v okolí. Asi nejhezčí 
dochovaná alej, kterou jsme viděli, vede z Broumova ke kostelu v Šono-
vě. Oduševnělost krajiny se zšedlou noblesou baroka okatě kontrastuje 
se stále ještě sem tam socialistickou umouněností částí vesniček.
V neděli nás budí slunce. Právě na takový slunečně sychravý, tlejícím 
listím provoněný barevný podzim jsem se těšila. Vlhko nahromaděné 

SEDM DNÍ + ČTYŘI NA BROUMOVSKU
|říjen 2014|Ivanka Čištínová, Pavlína Klazarová|
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ve vzduchu za celý uplynulý deštivý týden ale hned tak nezmizí, vzná-
ší se nad krajinou v podobě lehkého oparu. Jedeme na Hvězdu a vyrá-
žíme do Broumovských stěn. Přijeli jsme si hlavně vyčistit hlavu, a tak 
jdu bez stativu, ani nepočítám s velkým focením. Jen když něco trkne 
do oka a ruka udrží. Nejspíš nějaké podzimní imprese. Míjíme Supí hníz-
do, procházíme skalními městy s vyhlídkami a míříme ke Slavnému, kde 
jsou nedaleko vyhlídky do Zaječí rokle skalní hřiby. Zpátky přes Suchý důl 
a Kovářovu rokli.
V pondělí je počasí ještě lepší. A tak nabíráme směr pohraniční Javoří 
hory, které mne lákají představou javorové vínové. Cestou jsme si pro-
hlédli kostel v Ruprechticích s renesanční zvonicí, kolem kterého se vlní 
malebné podhůří s okrově zbarvenými listnáči. Stoupáme na Ruprechtic-
ký Špičák s rozhlednou. Krásné přírodě by jistě slušel invenčnější typ roz-
hledny, než je zdejší účelová kovová červeno bíle pruhovaná konstrukce. 
Z její výšky vyhlížíme hřebe-
novou túru, na kterou se vy-
dáme za podzimními barvami 
Javořích hor. Ale jejich název 
mystifikuje – na všechny stra-
ny zejí jen temně zelené plo-
chy ponurých jehličnanů. Jen 
tu a tam zasvítí žlutý modřín 
a vítr na šmolkově modrém 
nebi rozpíjí cáry bílých mraků 
do jemných kaligrafií. Sestu-
pujeme níž, do luk a pastvin, 
kde vše hraje žlutou a oran-
žovou, šmrncnutou tu a tam 
i trochou té vínové. Touláme 
se v okolí kostela ve Vižňo-
vě, do kterého nás řemeslní-
ci pracující na jeho záchraně 
pustili; obdivujeme jeho sice 
zchátralý, ale velkorysý pro-
stor. Na skok se pak ještě sta-
víme u kostelů ve Vernéřovi-
cích a Heřmánkovicích.
V úterý je nádherně, slunce 
nabralo na síle a postupně 
čistí zbytky vzdálených oparů. 

Z osady Ostaš stoupáme do komorního skalního bludiště. Z poslední zna-
čené Frýdlantské vyhlídky, kde se už cesta lomí zpět, mě intuice navedla 
na neznačenou pěšinu dál do lesa, na jejímž konci čekala kamenná plo-
šina se snad nejhezčím výhledem do mírné, zvlněné, členité a barevné 
krajiny Broumovska; navíc úplně bez lidí.
Je krásný den a do Prahy se nechce. A tak ještě popojedeme do Slavného, 
ze kterého sestoupíme do Zaječí rokle, abychom pak vystoupali ke Ka-
menné bráně a dál na vyhlídku Koruna: pod námi se prolínají barvy, pole, 
louky, pastviny, remízky, silničky s alejemi a na nich jako korálky navle-
čené vísky s tušenými věžemi dientzenhoferovských barokních kostelů... 
Vracíme se po zelené a červené, která nás vyvede na obvod lesa – před 
námi se rozehrává finále: přes pole se šťavnatou zelení ozimu se v nízkém 
slunci pozdního odpoledne, které už předává žezlo podvečeru, zvedají 
jednotlivé plány temně modrých až ocelových Krkonoš...

Východ slunce  © Jaromír Čištín
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Skalní divadlo  © Jaromír Čištín
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Podzimní krajina  © Jaromír Čištín
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Adršpašský vodopád  © Ivanka Čištínová
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Lesní kříž  © Ivanka Čištínová
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Na slunci  © Ivanka Čištínová
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Čáry máry, podzim  © Pavlína Klazarová
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Krajina v proměnách času | Výstavní kolekce 2014
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Jaromír Čiští n
* 1945

Krajina v proměnách času... Čtyři stejné 
fotografi e, ale každá trochu jiná. Ono se to 
hezky řekne...
Během celého roku (zadání vzniklo někdy 
v únoru) jsem se k plnění fotografi cké úlohy 
nedostal (nedokopal). V listopadu bylo už 
docela pozdě. V první dekádě prosince jsem 
neměl ani nápad. Když mi Iva stále připomínala, 
abych s tí m něco udělal, konečně jsem se 
odhodlal a prohledal svůj archiv. Není ještě 
myslím tak bohatý, jako u ostatních kolegů, 
navíc spoustu fotografi í hned vyhazuji. Často 
ale jezdíme na hory. Nemám víc záběrů 
stejného místa, vybral jsem ale snímky hor, 
které sjednocuje šikmý svah v popředí. V kolekci 
jsou dvě fotografi e z Rychlebských hor, jedna 
z Jizerských a jedna z okolí Králického Sněžníku.
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Čtyři roční období  © Jaromír Čištín
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Čtyři roční období I  © Jaromír Čištín
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Čtyři roční období II  © Jaromír Čištín
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Čtyři roční období III  © Jaromír Čištín
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Čtyři roční období IV  © Jaromír Čištín
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Ivanka Čiští nová
* 1946

Zase jeden rok za námi. Zdá se mi, že utekl 
rychleji než ty před ním. Asi to bude tí m, že 
jsem opět nesti hla vše, co jsem chtěla. Moje 
předsevzetí , že si doplním webové stránky, se 
rozplynulo v nedostatku času, na stránky jsem 
téměř nesáhla. Snad to v příští m roce napravím.
S Jaromírem i s fotoklubem jsme byli párkrát 
foti t, počasí nám ale ne vždy přálo a i doma 
bylo nějak víc co dělat... Tenhle rok považuji pro 
sebe za fotografi cky slabší. V tom příští m si to 
ale hodlám vynahradit.
Ke splnění úkolu Krajina v proměnách času 
jsem proto musela sáhnout do archivu a dofoti t 
jenom to, co mi chybělo. Moje série zobrazuje 
osadu Jizerka, místo, které mám velmi ráda 
a kam se ráda a často vracím.
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Jizerka  © Ivanka Čištínová
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Jizerka, jaro  © Ivanka Čištínová
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Jizerka, léto  © Ivanka Čištínová
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Jizerka, podzim  © Ivanka Čištínová
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Jizerka, zima  © Ivanka Čištínová



114

Ilona Goby (Cíchová)
* 1979

Pro téma Krajina v proměnách času jsem 
zapátrala ve svém archivu z dalekých cest 
a vybrala čtyři fotografi e staletých stromů. 
Na opuštěných místech, kde jsem snímky 
pořídila, na mě vždy dýchla tajuplná atmosféra, 
která můj soubor spojuje.
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Stromy  © Ilona Goby
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Stromy I  © Ilona Goby
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Stromy II  © Ilona Goby
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Stromy III  © Ilona Goby
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Stromy IV  © Ilona Goby
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Michal Hejna
* 1962

Krajina. Jedno místo, případně moti v, ve čtyřech 
po sobě jdoucích fotografi ích. Tak znělo 
fotoklubové zadání výstavní kolekce pro rok 
2014. Od začátku jsem věděl, že tentokrát 
musím k tématu přistoupit jinak a po svém. 
Okamžitě jsem se rozhodl pracovat na několika 
tématech současně a v rámci možností  
využít též mobilní telefon. Krajinu jsem chtěl 
pojmout v minimalisti cké formě a soustředit se 
na krajinný detail.
Časosběrné snímání má svůj půvab. Vždy mě 
osloví fotografi e, na kterých můžeme s časovým 
odstupem konfrontovat jedno místo. Jeho 
podobu v čase, změny, kterými prochází. Tento 
způsob snímání nutí  k přemýšlení, téma se 
musí vyčekat. Čekání na správný okamžik, kdy 
každá další fotografi e doplňuje a zároveň rozvíjí 
původní myšlenku.
Na první pohled banální krajinný moti v 
zemědělské půdy, který nic neříká o místě, 
kde se nachází. V různých barvách a náladách, 
v časovém úseku čtyř ročních období jednoho 
konkrétního roku…
Fotografováno iPhone 4S s využití m aplikace 
Hipstamati c.
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Krajina u Křeslic  © Michal Hejna
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Krajina u Křeslic, jaro  © Michal Hejna
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Krajina u Křeslic, léto  © Michal Hejna
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Krajina u Křeslic, podzim  © Michal Hejna
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Krajina u Křeslic, zima  © Michal Hejna
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Pavlína Klazarová
* 1964

Salve, poutníče...
Ráda se toulám krajinou pěšky, na kole, 
na běžkách..., za každého počasí. Vyhodím 
myšlenky z hlavy, naladím tělo i mozek na jiné 
frekvence a jen tak se pohybuju cestou 
necestou. Odpočívám. Nepřemýšlím. Nechávám 
se překvapovat a inspirovat tí m, co na cestě 
potkám. Krajina otevírá náruč, ví své a šeptá 
o svém nekonečnu, trvání i proměnách. A spolu 
s ní prochází proměnou i poutník sám.
Buď zdráv, po-cestný...
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Salve, poutníče...  © Pavlína Klazarová
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Salve, poutníče..., jaro  © Pavlína Klazarová
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Salve, poutníče..., léto  © Pavlína Klazarová



130
Salve, poutníče..., podzim  © Pavlína Klazarová
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Salve, poutníče..., zima  © Pavlína Klazarová
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Marti n Klika
* 1971

„Krajina v proměnách času“ je téma, které je 
(alespoň pro mne) zrádné. První asociace, jako 
„jaro–léto–podzim–zima“, případně „ráno–
poledne–večer–noc“, mě moc neoslovují. 
Zkouším se zaměřit na městskou krajinu 
(např. přechody pro chodce), ale ve všech 
sériích, které připravuji, je ve výsledku krajiny 
docela pomálu. Nakonec se tedy vracím 
k původnímu tématu a říkám si, proč jej nevzít 
doslova: „krajina“ a „v proměnách“ – rozuměj 
„v pohybu“. Vzniká tak série polo-rozmazaných 
fotografi í, které mohou evokovat příchod 
různých ročních období, věčný koloběh zrození 
a zániku anebo jen prostý vítr v korunách 
stromů.
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Proměny času  © Martin Klika
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Proměny času I  © Martin Klika
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Proměny času II  © Martin Klika
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Proměny času III  © Martin Klika
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Proměny času IV  © Martin Klika
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Miloslav Kokeš
* 1963

Ještě předtí m, než se sluneční paprsky 
zalesknou v chladné oceli kolejí, spěchají první 
ranní cestující do svého vlaku. Jak putuje slunce 
po obloze, opakuje se to ještě mnohokrát. Když 
pak navečer zmizí koncová světla posledního 
motoráčku v nejbližší zatáčce, na nádraží 
se v ti chosti  začnou snášet sněhové vločky 
a ledový vítr je vhání výpravčímu do tváře. 
Lehce se zachvěje, dýchne si do zkřehlých dlaní 
a rychle se jde schovat do vytopené místnosti . 
Nad nádražím převzal moc měsíční svit... 
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Nádraží  © Miloslav Kokeš
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Nádraží I  © Miloslav Kokeš
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Nádraží II  © Miloslav Kokeš
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Nádraží III  © Miloslav Kokeš
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Nádraží IV  © Miloslav Kokeš
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Milan Manda
* 1973

Obvykle se při zpracovávání společného tématu 
dlouhou dobu trápím. To letošní mi ale bylo 
natolik vlastní, že jsem hned věděl, co foti t. 
Dokonce jsem znal i konkrétní místo. Kolem 
této lipové aleje jezdím dvakrát denně. Jsem 
zvyklý vídat ji v průběhu celého roku, ve všech 
myslitelných proměnách počasí i denní doby. 
Pokaždé je schopna mě překvapit. Počasí 
a světlo dokáží vykouzlit i na zdánlivě všedních 
místech neopakovatelnou atmosféru.
PS: Chtěl bych poděkovat Michalovi H. za skvělý 
post-processing.
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Čtyři roční období  © Milan Manda
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Čtyři roční období, jaro  © Milan Manda
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Čtyři roční období, léto  © Milan Manda
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Čtyři roční období, podzim  © Milan Manda



149
Čtyři roční období, zima  © Milan Manda
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Petr Pazour
* 1973

Vždy, když z domova odcházím nebo se vracím, 
vidím tuto scénu, kterak mění náladu podle 
denní doby, ročního období či počasí. Vítá mne 
čelem, loučí se tušeným dechem do zad. Má 
ti síce podob, ze kterých jsem se snažil vybrat 
čtyři.
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Proměny za oknem  © Petr Pazour
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Proměny za oknem I  © Petr Pazour
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Proměny za oknem II  © Petr Pazour
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Proměny za oknem III  © Petr Pazour



155
Proměny za oknem IV  © Petr Pazour
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Michal Pekárek
* 1981

Fotografi e v proměnách času, ať už jednoho 
roku nebo celých dekád, mne sice vždy 
fascinovaly, ale již od zadání letošního tématu 
jsem tušil, že tudy má cesta nepovede. 
Zavírám oči a přemýšlím o jiných významech 
čísla čtyři. Hledám něco nespoutaného, 
nezkrotného, ale zároveň bych se nerad příliš 
vzdaloval od zadání. Představuji si přírodu 
v různých ročních dobách, ale z mysli postupně 
vytěsňuji všechny doprovodné rušivé vlivy 
od barev po tvary až nezbývá nic, tedy téměř 
nic. To poslední, co v hlavě zůstává, jsou čtyři 
základní stavební kameny starověké alchymie. 
Někdy ničivé, jindy naopak neobyčejně tvořivé, 
ale vždy neodmyslitelně spjaté s přírodou – 
živly (voda, oheň, vzduch a země). Všechny 
nás doprovázejí po celý rok a přeci má každý 
k některému ročnímu období o něco blíž. Jsem 
zpět u čtyř ročních období, i když jsem přišel 
oklikou.
Otevírám oči, už znám cestu.
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Čtyři roční období  © Michal Pekárek
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Čtyři roční období, jaro  © Michal Pekárek
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Čtyři roční období, léto  © Michal Pekárek
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Čtyři roční období, podzim  © Michal Pekárek
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Čtyři roční období, zima  © Michal Pekárek
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Alice Šilerová
* 1967

A je to tady. Nové téma, nová výzva. Jen 
ji uchopit, zachyti t ten správný okamžik 
v proměnách času. Přemýšlím, ale protože mi 
dvě roční období už utekla, říkám si, co s tí m 
provedu. Občas jezdím přes město, a když jsem 
se zase jednou vracela později domů, uchváti l 
mě pohled na nově postavený osvětlený 
most, který se zrcadlil na vodní hladině. Okolí 
dokreslovalo atmosféru a najednou se zrodil 
nápad: Co takhle zkusit městskou krajinu...
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Městská krajina  © Alice Šilerová
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Městská krajina I  © Alice Šilerová
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Městská krajina II  © Alice Šilerová



166
Městská krajina III  © Alice Šilerová
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Městská krajina IV  © Alice Šilerová
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Aleš Zídek
* 1973

Tento rok byl pro mne rokem hledání nových 
fotografi ckých cest. Začalo to fascinací 
noční a astrofotografi í a zejména skládáním 
záběrů v programu StarStax. Pokračovalo to 
náhodným nákupem fotografi ckého přístroje 
Lytro na amsterdamském leti šti . A prozatí m 
to skončilo hledáním námětu před výletem 
na Boubín. Poprvé jsem si uvědomil, že při 
dostatečně dlouhé expozici je možné pohybem 
foťáku vytvářet různé obrazce, akcentovat linky, 
plochy a barvy: vytvářet fotoimprese. Výběr 
čtyř krajinných lesních impresí vám předkládám 
na následujících stránkách.
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Imprese  © Aleš Zídek
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Imprese I  © Aleš Zídek
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Imprese II  © Aleš Zídek
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Imprese III  © Aleš Zídek
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Imprese IV  © Aleš Zídek



174

A na závěr...

Je spousta krásných míst, báječných momentů a zajímavých věcí, které 
každého z nás v životě obklopují. Neříkám, že vše kolem je dobré, ale já 
se snažím vidět to lepší. Jsem takový optimistický pesimista. Mám ráda, 
když můžu zachytit okamžik ať už místa či nálady, a asi proto mě oslo-
vila fotografie. Dá se jí zachytit realita, ale taky realitu přeměnit v něco 
jiného, třeba abstraktně bláznivého. A protože jsem člověk od přírody 
kreativní a taky netrpělivý, fotografování se stalo mým koníčkem. Zpr-
vu jsem se věnovala kresbě a malbě, ale fotografování je dynamičtější. 
I když s odstupem času musím konstatovat, že obojí je prima a hlavně, že 
je pořád co se učit a objevovat. 

Když jsem byla malá holka, táta mě brával často do zoo a taky mi dal 
knihu od Ericha Tylínka, který fotil zvířata převážně v zoologických zahra-
dách. Možná, že to mě tak trochu ovlivnilo a dodnes je to moje srdeční 
záležitost. Mám ráda toulky sychravým dnem, kdy je v zahradě jen pár 
návštěvníků a já si to užívám. Dokážu zvířata pozorovat hodiny. Někdy 
se skicákem, jindy s foťákem. Je to úžasná relaxace, i když zoologické za-
hrady beru jako nutné zlo a jako prostředek k zachování genofondu pro 
budoucnost. 

Fotografie nabízí mnoho možností a žánrů, kterým se věnovat. A to je 
na ní tak lákavé. Každý z nás má jiný pohled na stejnou věc, a proto se 
ráda setkávám s lidmi, kteří fotografují. Chodím na výstavy nejenom fo-
tografické, ale i malířské. Podle mě je hranice mezi těmito obory tenká 
a dodnes se vedou různé polemiky, zda je fotografie dost „umělecká“. 
Můj názor je, že to je úžasné médium. Každý obor má své plusy a mi-
nusy a v malířství mě oslovilo období realismu a impresionismu. A snad 
odtud je krůček k fotografování krajin, detailu v krajině, zátiší. Zkoušela 
jsem fotit i jiné žánry, jako je reportáž či portrét. Zachycení člověka v jeho 
prostředí, při činnosti, která ho naplňuje a odráží se v jeho očích coby 
oknech do duše – to je pro mě výzva, ale to až příště...

Vaše Alice Šilerová 

Foto © Alice Šilerová

NOVÝ ČLEN FOTOKLUBU SE PŘEDSTAVUJE: ALICE ŠILEROVÁ

Motýli ve Fata Morganě
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Lemur kata

U mámy je nejlépe
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Cestou na Kleine Lagazuoi
2778 m n. m. (Dolomity)
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Kouzlo večera – nedaleko Omiše (Chorvatsko)
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Cesta za světlem
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Jak jsem se dostal k myšlence začít si něco s Polaroidem?
Už ani nevím, na jakém webu jsem spatřil transfer polaroidové fotografie 
na papír. Okamžitě mě okouzlil jeho vzhled. Uvědomil jsem si, že tohle je 
přesně to, co hledám. Jako východisko z přesycení dokonalostí a neko-
nečnou množitelností digitálních dat návrat k analogové klasice. Kouzlo 
originálu postupně vznikající pod rukama fotografa. Další informace jsem 
načerpal z tematického čísla časopisu FOTO zaměřeného právě na tech-
niku polaroidu.
Od myšlenky byl již malý krok k realizaci. Zjistil jsem, že na www.eBay.
com je k mání nepřeberné množství stále fungujících přístrojů. Dokonce 
i po zániku firmy Polaroid v roce 2008 se stále vyrábějí dva základní typy 
filmů: barevný FUJI FP-100C typu peel-apart a velké množství variant in-
tegrálního filmu od společnosti The Impossible Project.
Prvním přírůstkem z eBay se stal 
18. března 2014 zachovalý aparát 
Polaroid ProPack camera včetně 
blesku.
Když přístroj dorazil, radost byla 
nesmírná. Funguje to! Pár nezda-
řených snímků kvůli vyzkoušení 
expozice a hurá do světa instantní 
fotografie…
Druhým přírůstkem do rodiny mých Polaroidů se stala klasická kamera 
na integrální filmy z konce 70. let Polaroid SX-70 Sonar OneStep. Na roz-
díl od prvních SX-sedmdesátek z roku 1972 byla vylepšena o zaostřovací 
modul typu Sonar, který díky vysílání radiových vln dokáže ostřit v úplné 
tmě.
Obvyklá cena těchto přístrojů se pohybuje v rozmezí 50–200 $. Měl jsem 
štěstí a kamera mě stála pouhých 31 $. Byl to risk, protože americký pro-

dejce deklaroval pouze vyzkou-
šení přístroje s prázdnou kazetou 
bez filmu. Ale vyšlo to. Černá kůže 
je lehce ošoupaná, ale jinak je pří-
stroj plně funkční. Zaostřuje kam 
má a po vyčištění válečků a cesty 
filmu ven z kamery vytlačuje che-
mii dovnitř integrálního filmu rov-
noměrně a po stisku spouště ka-
mera vyplivne fotografii okamžitě. 
Pátral jsem po historii tohoto kon-
krétního přístroje. Na stránce SX-
70 Serial Number Calculator se mi 
po zadání sériového čísla vypsaly 

tyto informace: The SX-70 serial number calculator has determined the 
following statistics about your camera: The complete serial number 
you entered is 5C9401182. Your camera has the Alpha 1 shutter design 
with the Alpha „K“ focus wheel. Your camera is probably an SX-70 Sonar 
OneStep. The serial number itself is: 1182. Your camera was made on 
March 1, 1979 during the C shift.

Krátký pohled do historie vzniku instantní fotografie
Pro lepší pochopení dalšího textu považuji za rozumné se nejprve podí-
vat na jednotlivé typy instantních filmů, které Polaroid provází od vzniku 
instantní okamžité fotografie.
Rozdělovat filmy můžeme podle různých hledisek. Podle způsobu ma-
nipulace během vyvolání fotografie existují dvě základní skupiny filmů: 
starší peel-apart a novější integral. Starší filmy, obecně nazývané peel-
-apart, na rozdíl od integrálních vyžadují několik kroků k vyvolání fotogra-

LÁSKA JMÉNEM POLAROID
|Michal Hejna|

Vlastně je to jako s brontosaurem. V muzeu obdivujeme monumentalitu kostry dávno vyhynulého pravěkého zvířete. Možná ještě někde na světě pod 
nánosy písku spočívá posledních pár kostí, jsou to však už jenom zbytky. Stejně tak je to s instantní fotografií. Její éra skončila se starým tisíciletím 
a tenčí se i celosvětové zásoby původních Polaroid filmů. A stejně jako po světě leckde pobíhají malí nepřímí potomci druhohorních potvor (třeba 
ještěrky, chameleoni a jiná havěť), vyrábí i Fujifilm poslední barevný film peel-apart a Impossible Project stále drží při životě několik typů integrálních 
filmů. Digitální fotografie zapříčinila vyhynutí Polaroidu, podobně jako srážka s obrovským meteoritem zkázu dinosaura.
Polaroid – symbol okamžité fotografie. Fenomén 60. a 70. let 20. století, který splnil touhu fotografů okamžitě spatřit hotový snímek. Udržel se na vý-
sluní do konce tisíciletí, kdy ho postupně vytlačil a nakonec pohřbil jiný fenomén – digitální fotoaparát.
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fie. Jejich název je odvozen z anglického peel it apart, protože po ručním 
vytažení filmu z kamery a uplynutí času pro vyvolání musíme od sebe 
negativ a pozitiv odtrhnout, abychom spatřili hotový obrázek. Tyto fil-
my provázely Polaroid od jeho vzniku. Naproti tomu u integrálních filmů 
k oddělení negativu a pozitivu nedochází.
Podíváme-li se na instantní filmy jednak podle výše popsané manipulace 
a zároveň také podle adjustace, zjistíme, že v celé historii instantní foto-
grafie do současnosti vznikly čtyři základní typy filmů:
1. Roll film. První filmy byly baleny podobně jako ty klasické svitkové. 
Byly distribuovány ve dvou roličkách, odděleně negativ a pozitiv. Vyvolá-
vání probíhalo uvnitř kamery. Roll film byl představen v roce 1948 a vyrá-
běl se až do roku 1992. Dnes už je nedostupný. 
2. Sheet film. Tento typ plochého filmu byl představen v roce 1958 ve for-
mátu 4 x 5“ pro film holder #500. Každý jednotlivý filmový list obsahuje 
negativ, pozitiv a vyvolávací látky. Do zadních stěn velkoformátových ka-
mer je umisťován po jednom listu a po expozici je vyjmut a vyvolávání 
probíhá mimo zadní stěnu ve speciálním vyvolávacím stroji. V roce 1973 
Polaroid představil větší formát 8 x 10“. Tento typ filmu patří do skupiny 
peel-apart, čili nakonec je nutno odtrhnout negativ od pozitivu, vyvo-
lávací stroj pouze zabezpečí průchod filmu mezi válečky a vytlačení vy-
volávacích látek. Dnes se vyrábí film do velkoformátových kamer pouze 
jako IMPOSSIBLE B&W 8X10 FILM ve velikosti 8 x 10“. Úspěšně byl také 
nastartován projekt New 55 film, který má za cíl pokračovat v nabídce 
plochých filmů velkého formátu. Jak bude úspěšný a jestli se podaří film 
v omezeném množství vyrábět, ukáže blízká budoucnost.
3. Pack film. V podstatě se jedná o podobné médium jako sheet filmy čili 
také obsahuje negativ, pozitiv i vyvolávací látky. Rozdíl je v tom, že pack 
filmy jsou distribuovány v kazetách po 10 kusech snímků a navíc kazeta 
obsahuje válečky. Kazeta s deseti snímky se 
umístí do těla kamery. Po expozici se neděje 
nic. Proces vyvolávání začíná až po ručním vy-
tažení snímku z fotoaparátu. Do té doby není 
možno vyfotografovat další snímek. Pack fil-
my se liší různými velikostmi kazet, podle ur-
čení patří opět do skupiny peel-apart. Na trh 
se dostaly v roce 1963 spolu s kamerou Po-
laroid Automatic 100. Dnes vyrábí pack film 
typu 100 pouze japonský Fujifilm. Poté, co 
zhruba před rokem skončil výrobu posled-
ního černobílého filmu, stále ještě vyrábí 
barevný Fuji FP-100C. 

4. Integral film. Integrální filmy jsou také distribuovány v kazetách, ale 
základní rozdíl mezi nimi a předchozími filmy skupiny peel-apart je dán 
způsobem manipulace během vyvolávání a jeho ukončení. Tyto filmy ko-
nečně splnily touhu zakladatele Polaroidu Edwina Landa okamžité foto-
grafie v jediném kroku. Přímo po expozici je film automaticky vytlačen 
z kamery, a protože prošel mezi válečky v těle kamery, ihned se začíná 
vyvolávat. Po uplynutí vyvolávací doby máme hotový snímek, aniž by-
chom museli podniknout něco dalšího. Vyvolávání probíhá mimo kame-
ru a můžeme ho sledovat na vlastní oči. Negativ a pozitiv zůstávají nadále 
spojeny a mezi oběma zůstanou i vyčerpané chemikálie. Integrální filmy 
přišly na trh v roce 1972 společně s představením nové kamery Pola-
roid SX-70. Dále následovaly filmy vyšší citlivosti pro kamery řady 600 
a posléze mírně odlišný formát do kamer image/spectra. Dnes pokraču-
je v tradici Polaroidu a výroby integrálních filmů pouze společnost The 
Impossible Project. V nabídce má jak filmy pro SX-70, tak i pro kamery 
řady 600 a image/spectra. Jak barevné, tak i černobílé a navíc v různých 
provedeních rámečků kolem obrazu.
Pro úplnost je třeba se ještě zmínit o posledních dvou materiálech, které 
jsou dnes už skoro zapomenuty. Polavision byl instantní materiál pro na-
táčení pohybových filmů, který sice nedosáhl většího rozšíření, nicméně 
se stal základem pro vznik diapozitivních materiálů. Polachrom z roku 
1983 byl jednoduše zpracovatelný kinofilm jak barevný, tak monochro-
matický i černobílý. Ke každé roličce byla přibalena cartridge s chemi-
káliemi, které se vtlačily mezi film a vyvolávací pás v zařízení zvaném 
autoprocesor. Nebyla zapotřebí temná komora, ale výsledky nebyly kon-
stantní.

Vynález instantní kamery a filmu je připisován americkému vědci Edwi-
nu Landovi. Narodil se 7. května 1909 jako syn obchodníka s kovo-
vým šrotem jménem Harry a jeho manželky Marthy. Edwin nevyrůstal 
v intelektuálním prostředí. V domě nebyly žádné knihy. Jednou však 
našel kopii textu Fyzikální optika od Roberta W. Wooda. Jako se jiné děti 
naučí nazpaměť například baseballové statistiky, Edwin se naučil takřka 
nazpaměť kapitolu o polarizaci světla. To předurčilo jeho první pozdější 
objevy a zájem. Když nastoupil v roce 1926 na Harvardskou univerzitu, 
stále přemýšlel o polarizaci. Poté, co po roce Harvard opustil kvůli pocitu 
zklamaní z nedůslednosti třídy a spolužáků a vrátil se do New Yorku, pro-
najal si malý pokoj a začal s pokusy s velkými krystaly kalcitu. Protože byly 
drahé a byl jich omezený počet, přišel na nápad použít velké množství 
krystalů malých, které na vlhké ploše srovnal do shodné orientace pomo-
cí magnetu. Jeho první vynález, světově první syntetický polarizační filtr, 
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přišel na svět v roce 1928. Byl to v té době unikátní a zároveň komerčně 
prodejný vynález, oficiálně patentovaný 26. dubna 1929.
Toho času se mladý Edwin vrátil zpět na Harvard a spojil se s profesorem 
fyziky Georgem W. Wheelwrightem. Ten byl okouzlen Landovým obje-
vem a nadšením. Sdíleli společnou laboratoř a společně přemýšleli, jak 
vynález komerčně využít. Land měl k dispozici malý kapitál od svého otce 
a polarizační patent, Wheelwright dodal zbytek. Následně byla v roce 
1932 založena společná firma Land-Wheelwright Laboratories. Spolu 
s pár zaměstnanci pracovali velmi tvrdě. I osmnáct hodin denně, mnoho 
dnů v kuse. Pokoušeli se prodat automobilkám první komerční výrobek, 
dvojici polarizačních filtrů, jeden umístěný ve světlometech a druhý jako 
stínítko na předním skle, které zabraňovalo oslnění řidiče protijedoucí-
mi automobily. Na stěně kanceláře jim visel nápis: „Každou noc zahyne 
kvůli oslnění na dálnicích 50 lidí“. Následovaly kontrakty se společnostmi 
Kodak, Dell a posléze smlouva s American Optical na výrobu slunečních 
brýlí. Když s Clarencem Kennedym přemýšleli v roce 1934 o značce prv-
ního produktu, první návrh zněl „epibolipol“, což v řečtině bylo cosi jako 
polarizer. Těžko vyslovitelnému slovu přidali koncovku -oid, což zase evo-
kovalo celuloidovou bázi produktu. „Musíme to zkombinovat se slovem 
polarizer,“ tvrdil Land. Vzniklo cosi jako „poyla-rode“ a následně přepi-
sem výslovnosti vzniklo slovo polaroid.
V roce 1937 byl Land-Wheelwright malý koncern s potenciálem vysoké-
ho růstu. Nevydělával příliš peněz, ale nebyl ve ztrátě. O automobilových 
stínítcích pokračovali v diskuzích s automobilkou Plymouth v Detroitu, li-
cence slunečních brýlí s American Optical přinášela první ovoce. V Union 
Pacific railroad lounge car byla instalována velká polarizační okna, která 
nabízela pozorovatelům okolní krajiny možnost upravovat množství svět-
la procházejícího oknem pomocí otáčení dvou polarizačních filtrů proti 
sobě – stejný princip, který je použit u dnešních fotografických šedých fil-
trů s proměnnou denzitou. V roce 1939 byly představeny speciální brýle, 
které umožňovaly sledovat na plátně krátké 3D filmy.
Rok 1940 byl rokem, kdy byl uzavřen československý pavilon ve Worldʼs 
Fair v důsledku obsazení Československa nacistickým Německem. Rok 
před útokem na Pearl Harbour řekl Edwin Land všem svým 75 zaměst-
nancům, aby pomohli v armádě. To však nebylo všechno, co Polaroid 
mohl udělat. Továrna vyrobila během druhé světové války milion hle-
dáčků ke zbraním, včetně modelu s párem polarizačních filtrů pro úpra-
vu množství procházejícího světla, bombové navigace a speciální okna 
do kokpitů válečných letadel. Před válkou byl Polaroid malá společnost, 
jejíž obrat tvořila zejména výroba slunečních brýlí. Během následujících 
let se její obrat zvýšil více než dvacetkrát na 16 milionů amerických do-

larů a měl více než 1200 zaměstnanců; 87 % obratu tvořily armádní za-
kázky. Land přímo nesnášel tento způsob obživy, takže již během války 
přemýšlel, kam společnost dále směrovat.
Pomohla k tomu jedna zásadní událost. Když na sklonku roku 1943 pobý-
val s rodinou na dovolené v Santa Fe, šel se svojí tříletou dcerou Jennifer 
na procházku a měl s sebou i Rolleiflex. Později přiznal, že v té době nebyl 
žádný fotograf, pouze dělal obrázky malé dcerky. Když se vrátili, položila 
mu Jennifer jednoduchou otázku: „Proč už teď nemůžu vidět ten obrá-
zek?“ Nikdy se už nedozvíme, jestli se to stalo právě takhle, nicméně jisté 
je, že Land o tom začal okamžitě přemýšlet. Během následujících něko-
lika hodin si uvědomil, že není možné mít celou chemii na vyvolání fo-
tografie kolem fotoaparátu. Ale snad by šlo umístit přípravky do malých 
kapes k fotopapíru a nějak zařídit, aby se rozlily přes negativ po expozici 
snímku. Ale jak by se měl tisknout pozitiv? Možná je spojit a nechat projít 
mezi dvěma válečky, a vytlačit tím vývojku mezi ně. Jak ale instalovat ne-
gativ a pozitivní papír přímo do těla přístroje? Základní geniální myšlenka 
okamžité fotografie byla na světě. Protože poslední dva válečné projekty 
dostaly jména SX-68 a SX-69 (SX jako zkratka Special Experiment), nový 
projekt dostal analogicky název SX-70. Ačkoliv Land dostal nápad během 
několika hodin, trvalo ještě dlouhých třicet let (1943 až 1972), než byly 
vyřešeny všechny technické problémy a na svět přišel revoluční fotoapa-
rát Polaroid SX-70.
V říjnu 1943 Edwin Land začal experimentovat s kamerou nové vlastní 
konstrukce a s novými typy filmu. Další tři roky strávil vylepšováním geo-
metrie kamery, umístění filmu a papíru, zlepšováním aplikovaných che-
mikálií a mnoha dalšími detaily. Jedna z prvních dochovaných fotogra-
fií pochází z 13. března 1944, pár měsíců poté, co Jennifer položila otci 
zásadní otázku.
Následovaly tisíce zku-
šebních snímků. Všech-
ny byly v sépiovém 
odstínu hnědé. Během 
roku 1946 malý tým 
pořizoval testovací sady 
snímků každý týden.

Edwin Land na jedné z testovacích fotografií
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Z 1200 zaměstnanců během války pracovalo tehdy v Polaroidu jen 240 
lidí. V té době nebyl na prodej žádný produkt a vývoj stál velké peníze. 
Nicméně pro uvedení okamžité fotografie na trh byla ta správná doba. 
Američané během války nemohli tolik cestovat a tím pádem i vzhledem 
k omezenému trhu ušetřili peníze, které byli ochotni investovat.
Okamžitá fotografie byla představena v hotelu Pensylvania v New Yor-
ku během vědecké konference the Optical Society of America 21. úno-
ra 1947. Land kabelovou spouští pořídil vlastní autoportrét kamerou 
na formát 20 x 24 centimetrů. V sále v zadních řadách bylo přítomno 
i množství novinářů, pro které byl tento objev také potenciálně určen. 
Měli najednou k dispozici technologii, kdy okamžitě po návratu do re-
dakce byli schopni dodat do zpravodajství hotové vyvolané obrázky. Celý 
zbytek dne tým Polaroidu strávil fotografováním přítomných a zodpoví-
dáním otázek.

Druhý den byla přes celou titulní stránku The Times Landova fotografie. 
Následně byl snímek vybrán jako fotografie týdne magazínu Life. Musíme 
si uvědomit, že se tehdejší poválečná amatérská fotografie příliš nelišila 
od roku 1888, kdy Eastman Kodak představil svůj první film. Ano, přístro-
je byly dokonalejší, ale při zhotovení fotografií stále byly pouze dvě mož-
nosti: buď pracovat sám v temné komoře, nebo exponovaný film odeslat 
do fotolaboratoří Kodaku a čekat týden na fotografie. Land to popisoval 
slovy: „Položte mi otázku. A teď si představte, že vám řeknu, abyste si 
přišli za sedm dnů pro odpověď. Jste nedočkaví? Jestli váš obrázek, který 
uvidíte za pár okamžiků po stisku spouště, bude stejně hezký jako ten, 
na který budete čekat sedm dnů, je ztřeštěnost říkat, že čekání je ctnost.“
Po tomto úspěchu přišla méně zajímavá práce, a to zavést experimentál-
ní model do sériové výroby. Polaroid uzavřel na tu dobu nevídaný kon-
trakt s firmou Kodak a dalších dvacet let byl každý instantní negativ této 
značky. Kromě dalších problémů narazil 
tým na nemožnost nalézt na trhu kameru 
s přesnou závěrkou. Nepřesné expozice ne-
gativů byly opravovány při práci na poziti-
vech v temné komoře. Polaroid proto začal 
pracovat na fotoaparátu vlastní konstrukce.
Celý systém aparátu a filmu byl předsta-
ven 26. listopadu 1948 v obchodním domě 
v Bostonu. První prodávanou kamerou 
se stal Polaroid Land Camera Model 95. 
Během prvního dne se přímo v obchod-
ním domě prodalo všech 56 kamer za cenu 
89.75 $ za kus.

Po bouřlivých 50. letech, kdy vzniklo mnoho nových typů filmů a kamer 
zajímavých konstrukcí, se 60. a 70. léta stala zlatou érou instantní foto-
grafie. Po vynálezu digitálního zobrazování v polovině 90. let začal Po-
laroid ustupovat do pozadí. Výroba se snižovala a po finálním nástupu 
digitálních kamer po roce 2000 začala mít firma finanční potíže. V roce 
2001 společnost vyhlásila první bankrot a v roce 2008 ukončila výrobu 
instantních filmů a zanikla.

Představení okamžité fotografie roku 1947 v New Yorku

Polaroid Land Camera 95
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První fotka a co s ní
Pojďme společně vyrazit na lov snímků s Polaroidem ProPack camera. 
Obrázek, na kterém si ukážeme základní možnosti, které zpracování pola-
roidových fotografií nabízí, jsem nazval Loď bláznů. Neptejte se mě proč. 
Na některé věci nemám odpověď.
Polaroid ProPack používá typ instantního filmu peel-apart, konkrétně 
barevný FUJI FP-100C. Po expozici a vytvoření latentního obrazu na ne-
gativu se film musí z kamery ručně vytáhnout. Tímto okamžikem začíná 
vyvolávání pozitivního obrazu. Film projede mezi dvěma válci, které vy-
tlačí potřebnou chemikálii mezi negativ a pozitiv. Doba vyvolávání závisí 
na teplotě okolního prostředí. Při 25 °C je to minuta a půl, při 20 °C mi-
nuty dvě a při 15 °C činí vyvolávací doba již tři minuty. Po uplynutí této 
doby odtrhneme hotovou fotografii od negativu a je hotovo. Za dalších 
několik minut obrázek uschne a již se ho můžeme dotýkat prsty. Máme 
polaroidovou fotografii:

Na hotových fotografiích schválně nechávám po okrajích zbytky krycího 
papíru. Tento „náhodný“ rámeček se mi líbí víc než jen pouhé bílé okraje 
kolem snímku.
Dobrá. Máme snímek, originál. Techniku polaroidu jsem však začal po-
užívat právě kvůli dalším možnostem, které nabízí následné zpracování 

přenosu pozitivního obrazu na jinou podložku. Používám ruční papír Vel-
ké Losiny formátu A4 a gramáže 280 g/m2. Techniku transferu obrazu 
na ruční papír si necháme na někdy jindy, nyní se podívejme na výsledek:

Opět originál. Okraje emulze se v horké vodě kroutí, takže výsledek závisí 
hodně na trpělivosti při narovnávání. Již neexistuje původní fotka, pozi-
tivní obrazová emulze byla přenesena na jinou podložku. Dalo by se říci, 
že cíl byl splněn. Máme fotografii vlastnoručně vyrobenou speciální tech-
nikou. Na konečném vzhledu se podepsala mimo jiné i naše zručnost.
Existuje však ještě jedna možnost, jak získat fotografii na alternativní 
podložce. Je to však o něco složitější než v předešlém případě. Venku 
na vycházce vyfotografujeme snímek. Necháme ho však v kameře. Po ná-
vratu domů potřebujeme tmavé místo, kam neproniká denní světlo. 
Dříve se tomu říkalo temná komora. Ve tmě vytáhneme film z kamery, 
ale nenecháme fotografii vyvolat standardním způsobem. Co nejrychle-
ji odtrhneme negativ od pozitivu, pozitiv tentokrát vyhodíme a negativ, 
na kterém je chemikálie v počátečním stadiu vyvolávání latentního ob-
razu, přitiskneme na ruční papír. Stále ve tmě. Poté si můžeme rozsvítit 
tlumené světlo a válečkem vtlačíme vyvolávací emulzi do papíru. Chce to 
trochu cviku. Výsledek ale stojí určitě za to.

Loď bláznů, polaroidová fotografie  © Michal Hejna

Loď bláznů, technika image transfer  © Michal Hejna
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V této chvíli nemáme žádný hmatatelný důkaz původní fotografie, která 
nespatřila světlo světa. Máme pouze přímý otisk vyvolávací emulze.
Tak co říkáte? Je analog mrtev a budoucnost je ne v aluminiu, ale jen 
v jedničkách a nulách? Nevím. Otázkou je, jak dlouho se budou ještě 

vyrábět instantní filmy. Nejedná se o masovou výrobu, polaroidových 
nadšenců po světě neběhá tolik, aby se firmám výroba dlouhodobě vy-
plácela. Důkazem byl zánik posledního černobílého filmu peel-apart FUJI 
FP-3000B v roce 2013.

Loď bláznů, technika emulsion transfer  © Michal Hejna
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Dobrodružství prošlých filmů
Usmyslel jsem si využít celosvětové docházející zásoby originálních filmů 
Polaroid a na prošlé zbytky exponovat některé ze svých tvůrčích záměrů. 
Zpočátku chci vyzkoušet filmy, které jsou relativně „mladé“. Podle na-
bytých zkušeností a výsledků pak půjdu dále do minulosti. Je možné, že 
na filmech z 90. let minulého století se již žádný obraz neukáže. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že Polaroid ukončil výrobu instantních filmů v roce 
2008, nejzazší doba expirace, se kterou se dnes můžeme setkat, je konec 
roku 2009. Zajímavé je, že když pánové na startu projektu Impossible 
vykupovali a distribuovali v roce 2010 původní Polaroid filmy v limito-
vaných edicích Paul Giambarba, dovolili si na kartonový přebal napsat: 
možno použít do 12/2010, ačkoliv skutečná expirace tímto způsobem 
prodávaných filmů byla o více než jeden rok kratší:

Na dalších stránkách představuji vybrané fotografie ze dvou cyklů.

Cyklus Expired Faces
Expired Faces, doslova přeloženo „prošlé obličeje“. Název cyklu vychází ze 
dvou skutečností. Jednak jsem jako záznamové médium zvolil prošlý film 
značky Polaroid, a zároveň jsem se na fotografiích snažil zachytit obličeje 
na graffiti kresbách, které potkávám při toulkách městem…
Fotografováno na integrální film Polaroid 779. Integrální filmy jsou ty, 
které jsou obecně s Polaroidem spojovány. Obrázek čtvercového formá-
tu 3.1 x 3.1 palce s bílým, zespoda širším okrajem. Jedná se o film, kte-
rý navazuje na Polaroid 600. Ve srovnání s ním vykazuje jen velmi malé 
rozdíly v celkovém podání barev. Podle dostupných materiálů má střední 

kontrast a produkuje vysoce kvalitní barevné fotografie. Je vyvážen pro 
denní světlo a světlo elektronických blesků, dle výrobce užitečný pro fo-
tografickou dokumentaci. Doba vyvolávání je okolo tří minut při 21 °C.
Fotografoval jsem kamerou Polaroid SX-70 Sonar OneStep. Protože film 
má citlivost ISO 640, zatímco kamera pouze 100 ISO, umístil jsem do kaze-
ty před filmy šedý filtr ND4, který tento rozdíl vyrovnává. Na fotografiích 
se objevil silný hnědožlutý závoj. Prostřední svislá třetina filmu obsahuje 
tmavší pruh. Zřejmě způsobeno stářím emulze a jejím nerovnoměrným 
směšováním při vytlačování. Vzhledem k tomu, že expirace na obalu byla 
08/2008 a film byl tedy prošlý „pouhých“ šest let, docela mě to překvapi-
lo. Určitě nebyl skladován v optimálních podmínkách.

Cyklus Modré moře
Každý z nás slyšel o Rudém moři. Ve skutečnosti ale rudé není, naštěstí. 
Stejně tak moře Modré. Nemá barvu žádnou, protože jsem si ho vymyslel. 
Název cyklu jenom popisně odkazuje na barvu fotografií prošlého filmu 
značky Polaroid. Jadranské pobřeží se na začátku prázdnin topí v záplavě 
barev. Ne však v mé hlavě, která si bláznivě umanula vrátit se do starých 
časů, a ukázat jadranské pobřeží tak, jako by nebyl počátek 21. století. 
Jak zpívá Žlutý pes, modrá je dobrá. Deset let prošlý film a líné pobřeží 
na začátku prázdnin…
Fotografováno na monochromatický film Polaroid 100 Blue kame-
rou Polaroid ProPack. Citlivost 80 ASA. Vzhledem k modrému zabar-
vení filmu jsem se rozhodl vyzkoušet ho během dovolené u moře 
v Chorvatsku. Výrobcem doporučená vyvolávací doba je 90 sekund při 
21 °C. Tuto dobu jsem použil u všech fotografií, přestože se aktuální okol-
ní teplota pohybovala mezi 25 až 30 °C. Fotografie vycházely velmi dob-
ře, kontrast byl sice o něco nižší, ale to je u prošlých filmů celkem známá 
věc. Jediné, co mě trápilo, byla skutečnost, že vzhledem k vysoké okolní 
teplotě měl papírový rámeček kolem snímků tendenci se odtrhávat při 
oddělování fotografie od negativu. 
Myslím si, že tento film z edice monochromatických Polaroidů byl velmi 
povedený. Kromě filmu Blue ještě existují monochromatické v barvách 
Sepia a Chocolate. Zvlášť na tu „čokoládu“ mám chuť, jenže se obtížně 
shání. Jedna „sépie“ už ale čeká v mrazáku… Jedná se o kus z počáteč-
ní produkce projektu Impossible, kdy před započetím prodeje vlastních 
filmů balili zbytky originálních filmů Polaroid do vlastních přebalů Paul 
Giambarba Edition.

Zdrojem kapitoly o historii značky Polaroid mi byla kniha 
Christopher Bonanos: INSTANT The Story of Polaroid.
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Ukázka z cyklu Expired Faces  © Michal Hejna
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Cyklus Modré moře  © Michal Hejna
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Tak zněl úkol Velkého Mága naší ročenky Michala Hejny. Ale co s tím? Re-
cenzí tohoto malého japonského zázraku je na internetu dost, namátkou 
třeba ta detailní na dpreview.com, případně podstatně osobnější kolegy 
ze Slunečnice Petra Pazoura (už její název „Fuji X100s – skoro geniální 
foťák“ hovoří za vše). Technické detaily, parametry a jednoduchost ovlá-
dání atd. už byly probrány, tak o čem mám vlastně ještě psát, říkal jsem 
si. Jediné, co mě napadlo, byl můj osobní příběh: Jak jsem k Fuji vlastně 
přišel a jak se s ní cítím. Tak začínáme...

Fuji X100s jsem poprvé zahlédl u kamaráda Jakuba, který je fanatik street 
fotografie. Jelikož fujinku už nějakou dobu vlastnil, viděl její kvality, plu-
sy a minusy racionálně. No a protože s jídlem roste chuť, vyprávěl nám 
nadšeně o Leice, ke které už zamilovaně vzhlížel. Nejsem velký fanda re-
trodesignu, a tak mě tento aspekt Fuji X100s extra nezaujal. Ale co mě 
fascinovalo, byla rychlost a jednoduchost ovládání a pevné sklo – žádný 
zoom, zkrátka, když chceš změnit záběr, musíš se pohnout. A ty rozmě-
ry! Zatímco při focení streetfota jsem si se svým Nikonem d800 připadal 
vždy úplně nepatřičně, miniaturní rozměry fujiny k tomuto tématu přímo 
vybízely.

Asi o týden později pak svou fujinku přinesl do Slunečnice Petr. Slovo 
dalo slovo, z Petra nadšení přímo sálalo, a tak jsem se s ním dohodl 
na několikadenní zápůjčce. Petr mě svou ochotou pomyslně připravil 
o docela dost peněz :-). Moje osobní zkušenost se totiž rychle proměnila 
v rozhodnutí fujinku si pořídit. Při pochůzkách Prahou (cestou do práce 
a z práce a přes poledne místo oběda: fota 1–3) jsem se do ní prostě 
zamiloval. Nevím, jak to říct jinak. Jak už jsem zmínil, vlastním i Nikon 
d800 a k tomuto stroji chovám velký respekt – technické kvality, množ-
ství nastavení, zpracování, jeho robustnost a kvalita skel…, to všechno 
jasně ukazuje profesionalitu týmu Nikon a skvělý foťák. Ale o emocích 
to s Nikonem moc není. Naopak Fuji je pro mě především o nich. Když ji 
vezmu do ruky, mám okamžitě chuť vyrazit, a to převážně za streetfoto, 
což je oblast, která mě dlouhodobě zajímá, ale mám s ní i dlouhodobě 
problém. Jak totiž vyfotit neznámé lidi v zajímavých (byť každodenních) 
situacích, tak aby se necítili ohrožení, uražení, pod tlakem apod.?

Fuji tento problém řeší. 

MARTIN BY MOHL NAPSAT NĚCO O SVÝCH ZKUŠENOSTECH S FUJI...
|Martin Klika|

obr. 1

obr. 2
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– Fotí rychle. Pro street používám pevně přednastavenou clonu a čas, 
a pouze ISO nechávám dopočítávat (např. snímky 5, 6, 9 a 12). Výhodou 
fujiny je super kresba, a to i při vysokých ISO (foto 4, ISO 6400), a tento 
postup (přestože mi trvalo, než jsem se k němu dopracoval) dává dobré 
výsledky. Fuji X100s nemá zoom, to už jsem říkal. Chvíli trvá, než si na to 
člověk odkojený pohyblivými skly zvykne. Ale časem zjistíte, jak vás hý-

bání objektivem v některých situacích (zase třeba u street) zpomaluje 
a vy se přizpůsobujete technice, místo toho, abyste si snímek připravili, 
zarámovali, a pak už jen čekali na vhodný moment a fotili. I tento postup 
ukazuje, že jsem s fujinou začal nad focením přemýšlet jinak a ve výsled-
ku i jinak fotit. 

obr. 3
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– Fotí nenápadně. Díky rozměrům si fujiny spousta lidí ani nevšimne, pří-
padně na ni nijak nereaguje. Mám teorii, že to souvisí s tím, jak vypadá, 
respektive nevypadá. Nevypadá totiž jako profesionální fotoaparát, ale 
spíš jako amatérská hračka. Když fotím Nikonem, lidé se cítí jeho velikostí 
a profesionální vizáží zaskočeni, zastrašeni a reagují negativně. Zastaví 
se nebo se na poslední chvíli odvrátí, jen aby tomu „profíkovi“ nezkazili 

záběr. Netuší, že to jsou právě oni, koho chci vyfotit, a že na ně doslova 
čekám. S fujinou se mi to stává mnohem méně. Tím, jak vypadá a jak je 
malá, na ni prostě lidi tolik nereagují. A přitom zdání klame: foťák dává 
špičkové výstupy, třeba kvalita JPGů je úžasná a s Fuji jsem si prakticky 
odvykl fotit do RAWu. 

obr. 4
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– A navíc je fujinka praktická. Vzhledem 
k rozměrům a váze si ji můžu vzít doslova 
do kapsy a tudíž s sebou kamkoli. A tak fo-
tím i tam, kde bych dříve nefotil vůbec nebo 
jen telefonem (protože Nikon je zkrátka moc 
velký a lenost/praktičnost by zvítězila a ne-
bral bych ho s sebou). Mám na mysli třeba 
cestu do a z práce, různé krátké rodinné vý-
lety (8, 11 a 12), případně služební cesty (13) 
apod.

Fujinku jsem si pořídil zejména pro street-
foto, ale zjistil jsem, že její použití je univer-
zálnější, viz např. astrofoto (7) nebo krajina 
(10). 

obr. 6

obr. 5
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obr. 7

obr. 8 obr. 9
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obr. 10
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obr. 11



197

Můj kamarád Jakub si nakonec opravdu pořídil Leicu, aby po ně-
kolika měsících zjistil, že Fuji je prostě Fuji… Leicu prodává a těší 
se na Fuji X100t. Já se zase těším na další a další dobrodružství, 
která na mě i díky tomuto zázraku digitální techniky čekají. 

Foto © Martin Klika

obr. 13

obr. 12
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Areál barokního piaristického kláštera, jeho zahrad a přilehlý gotický au-
gustiniánský kostel jsme měli z oken bytu ve čtvrtém patře renesančního 
domu jako na dlani. Tehdy byl omšelý a tajemný, neb se do něj nesmělo. 
Psala se 70. léta 20. století.

Jako dítka školou povinná jsme přes dvůr vyběhli po kamenném schodi-
šti zastíněném mohutnými lípami nahoru ke kostelu, prošli loubím u fary 
a už jsme kousek od školy míjeli kamennou zeď zapovězených klášterních 
zahrad. Přitahovala jak magnet. Neodehrávají se za ní náhodou stejně 
tajemné příběhy jako v Trnkově Zahradě? Abychom se přesvědčili, zeď 
jsme jednoho dne tajně přelezli a jako správní dobrodruzi, průzkumníci 
a objevitelé se dostali do úplně jiného světa. Klid zpustlého, zarostlého 
a ústrky opředeného sadu, o který se nikdo nestaral. Zakázané ovoce. 
Nebezpečí. Vzrušení. Nad námi visela pomyslná, strachvyvolávající ruka, 
která nás mohla kdykoli a kdekoli chytit ze zálohy za límec a jako hrom 
udeřit otázkou: „Co tady děláte, bando uličnická?“ Krve by se v nás ne-
dořezal… Ale my tam jen tiše naslouchali, pozorovali, spřádali fantazii 
a možná i trochu podvědomě vnímali zaniklý řád a smysl kdysi dávno 
mnichy šlechtěného sadu a záhonů.

Do klášterního chrámu jsem se poprvé podívala jako gymnazistka pro-
vázející v letní sezoně na sousedním renesančním zámku. S ohromnými 
klíči od starého zámku mne tam vyslal kastelán jako doprovod přespol-
ních restaurátorů: „Kdyby se náhodou něco stalo.“ Poloprázdný, velko-
rysý prostor, omítka opadaná místy až na dřeň odkrývala umně vysklá-
dané cihly klenutí, pilířů, hlavic a říms; pukliny ve zdech, různobarevné 
mapy po zatékání, ztrouchnivělá zábradlí na emporách… A nad tím ma-
jestátným zmarem jako Damoklovy meče levitovaly čtyři mohutné sochy 
světců od M. B. Brauna. Restaurátoři postupně demontovali a do dílen 
odvezli poslední zbytky mobiliáře, které se snad ještě podaří zachránit.
Psala se 80. léta 20. století.

Jako gympláci jsme pomáhali také při festivalu Mladá Smetanova Lito-
myšl – pracovali jsme v tiskovém oddělení a jako hostesky. Na postup-
ně obnovovaných studentských majálesech jsme v amfiteátru zámecké 
zahrady tancovali Moravskou besedu… Sgrafita na fasádě zámku tehdy 
opravovali malíři a sochaři na indexu: Václav Boštík, Olbram Zoubek, Sta-
nislav Podhrázský a Zdeněk Palcr. Na podsíni člověk potkával a klábosil 

s dalším rebelem ze sousedství, temperamentním bělovlasým malířem 
Bohdanem Kopeckým, pétépákem a mimo jiné přítelem Karla Šiktan-
ce nebo Josefa Sudka. Bohdanův ateliér byl plný fantazie a vůně barev, 
hlavně té jeho hluboké modré. Naší třídě namaloval maturitní tablo se 
siluetou piaristického chrámu – symbolem tradice zdejších odbojných 
studentů. V jedné z výloh na podsíni bylo obdivované.

Litomyšlí prošli Slavníkovci, benediktini, premonstráti, biskup Jan II. ze 
Středy – kancléř Karla IV., augustiniáni, Kostkové z Postupic a protestant-
ská jednota bratrská, Pernštejni a piaristé, Trautmannsdorfové a barokní 
architekt G. B. Alliprandi, odbojní studenti místních škol… Gotika, rene-
sance, baroko, Filozofská historie... Architektura, výtvarné umění, hud-
ba – ideály, invence, kumšt, vášeň... To všechno tady pořád nějak visí 
ve vzduchu a až do morku kostí vysílá své vlnění – zákon o zachování 
energie v praxi.

Litomyšlský renesanční zámek zapsali v roce 1999 na seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, o rok později byly obnoveny 
a veřejnosti zpřístupněny klášterní zahrady. Piaristický chrám G. B. Alli-
prandiho se díky řemeslu svých tvůrců ocitl v jedné z knih (Architektu-
ra barokní) vydaných v rámci výstavy Deset století architektury konané 
na Pražském hradě v roce 2001. Ale v reálu vypadal, že se uchátrá k smrti. 

Někdy v 90. letech jsme v něm slyšeli Dvořákovo Requiem; koncert měl 
díky léta nepřístupnému syrovému prostředí obdivuhodnou sílu.

V létě roku 2006 jsem měla příležitost půjčit si snad ty samé staré velké 
klíče. Tak na hodinu dvě za mnou zapadla mohutná vrata a já se zno-
vu ocitla v tom ohromném, poničeném prostoru – s foťákem nabitým 
tehdy ještě černobílým filmem. Prostor dýchal svým pokojným staletým 
rytmem, trpělivě „vyprávěl“ a se stoickou vyrovnaností důstojně nesl svůj 
úděl. Světlo tančilo ve stínech, v provazcích jeho paprsků vířil prach. Jako 
v tranzu jsem nafotila pět filmů a do soutěže ve Svitavách vybrala čtyři 
snímky a nazvala je Ztracení andělé… 

Po letech se kruh uzavírá a andělé se vracejí: na emporách teď už obno-
veného chrámu se připravuje stálá výstava s názvem Andělé na návrší...

ZTRACENÍ ANDĚLÉ SE VRACEJÍ
|2006 x 2014|Pavlína Klazarová|
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Píše se 5. červenec 2014 
Sedíme uvnitř veřejnosti právě otevřeného chrámu na jednom z koncer-
tů Smetanovy Litomyšle: Händelův Mesiáš. Zvykáme si na jeho novou 
tvář. Vypadá spokojeně. Hudba do prostoru začíná zapisovat nové emo-
ce. Oči kloužou po detailech postupně nasvěcovaných pozdně odpoled-
ním světlem... Jemně šedá na stěnách uklidňuje, neruší, vypíchne tvary

a ty zase stínohru, která chvíli je a za chvíli zase není, nebo si poskočí 
o kus dál. Vybavila se mi slova malířky Adrieny Šimotové: „Poslední svo-
bodou člověka je vzlétnout.“ Mně je čerstvě padesát a tenhle prostor 
je vzkříšen ke kulturním účelům; čas je prostě relativní... Začalo hřmít. 
I zvědavá příroda se přišla podívat…

Foto © Pavlína Klazarová
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Z nové, moderní lávky, kterou architekti vložili jako „novou cestu“ nad jed-
nu z apsid příčné lodi, lze pozorovat jiné dimenze a perspektivy chrámu 
a získat „životní“ nadhled...

Na hlavicích je do malby přidána slída, která odleskem zvýrazní kresbu 
detailů.
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Uprostřed křížení se nad tmavým kruhem ze skla vznáší čirý skleněný hranol. 
Jako tenká jehla svědomí, která se chystá pročísnout vodní hladinu a zmizet pod 
ní. Nikdy se nedotknou. Návštěvníci mimoděk zvedají hlavu, duše se odpoutává 
od zemské tíže a míří nahoru, k lehkosti myšlenky. Když sem dopadají sluneční 
paprsky, v prostoru téměř neviditelný hranol ožívá vnitřním světlem, rozkládá 
ho do barev, které pak vysílá do všech světových stran. Navíc se zrcadlí v ploše 
pod sebou, která v sobě jako živá voda převrací i obraz interiéru chrámu – co 
pohyb po kruhu, to jiný odraz. Baroko si umně hrálo s prostorovou iluzí a doko-
nale si s ní pohráli i autoři tohoto díla, sklářský výtvarník Václav Cigler a archi-
tekt Michal Motyčka.
O těžkých kamenných menhirech se říkává, že je lidé vztyčovali v místech se 
silnou zemskou energií jako „vysílače“ mířící do oblak. Subtilní skleněný hranol 
tady naopak visí z nebe, jako by dnes bylo potřeba jeho energii naší zemi do-
dávat.
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piaristický chrám Nalezení sv. Kříže s kolejíklášterní zahradygotický augustiniánský/proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

Chrám Nalezení sv. Kříže s kolejí a zahradami patří k největším piaris-
tickým i barokním stavbám v České republice. Řád piaristů, zaměřený 
na vzdělávání chudých chlapců, do Litomyšle uvedla Frebonie z Pernštej-
na v roce 1640. Gymnázium otevřeli v roce 1644. V té době už stála kolej 
se zahradou a sadem, škola a na místě dnešního chrámu malý kostel. 
V roce 1714 začal tehdejší majitel panství, František Václav z Trautmann-
sdorfu, se stavbou nového kostela a škol podle projektu G. B. Alliprandi-
ho. Po jeho smrti v roce 1720 (je pohřben v proboštském kostele) stavbu 
o dva roky později dokončil F. M. Kaňka. Na její výzdobě se podílela dílna 
M. B. Brauna. V hrobce pod chrámem odpočívají příslušníci řádu i hra-
bata z rodu Trautmannsdorfů a Valdštejnů-Vartenberků. Chrám utrpěl 

několika požáry (1735, 1775 a 1814). V letech 1948–1949 proběhla jeho 
poslední oprava. Neúspěšné snahy o rekonstrukci se táhly od roku 1958, 
kdy byl oficiálně konstatován havarijní stav. V letech 1981–1982 byla de-
montována část vnitřního zařízení a předána k restaurování; další práce 
byly zastaveny. Sloužil jako sklad. V letech 1991–1994 byla opravena stře-
cha, obě věže a fasáda. Jeho právě dokončená obnova se stala součástí 
úprav zámeckého návrší, na nichž se podíleli významní čeští architekti. 
Otevření se dočkal v létě 2014, tedy po téměř 60 letech chátrání a de-
vastace. Úprava interiéru je dílem brněnských architektů Marka a Vandy 
Štěpánových.
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Už delší dobu při diskuzích o námětu naší 
další fotoklubové kolekce padá návrh 
na zpracování tématu železnice. To, že je to 
téma živé, koneckonců potvrdila také loňská 
ročenka, v níž Michal s Milošem a Ivanka 
s Jaromírem uvedli samostatné články o že-
leznici a vlacích.
Letos se mi po dlouhé době poštěstilo při 
různých příležitostech několikrát využít slu-
žeb ČD. Pomalu jsem si začal uvědomovat, že 
svět, který si pamatuji z doby, kdy jsem s ka-
marády každý víkend vyrážel vlakem na van-
dr, pomalu mizí. Na našich tratích ubývá sta-
rých, ručně ovládaných přejezdů a výhybek, 
z nádraží mizí dřevěné budovy skladišť a je-
řáby na doplňování vody do parních lokomo-
tiv. Pokusil jsem se pár takových mizejících 
zákoutí zaznamenat. Zpracování v retro stylu 
bylo samozřejmostí.

PS: Když jsme s Milošem připravovali verni-
sáž výstavy v Lukově, zastavili jsme se ráno 
v Úštěku vyfotit jeden ze zbývajících ručně 
ovládaných přejezdů. Měl jsem štěstí a paní 
železničářka mi dovolila přejezd obsloužit. 
Čtyřicet otáček klikou stačilo, aby mecha-
nický převod ozubených kol a řetězů zvedl 
závory. Miloš fotil a mně se splnil dětský sen.

Foto © Milan Manda

KONEC STARÝCH ČASŮ
|Milan Manda|

Milanův dětský sen  © Miloslav Kokeš
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Konec starých časů I
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Konec starých časů II
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Konec starých časů III
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PF 2015 ANEB ROZLOUČENÍ S ROKEM 2014
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SEZNAM AKTIVNÍCH ČLENŮ FOTOKLUBU ČERNÁ SLUNEČNICE

Navšti vte nás na adrese: www.cernaslunecnice.cz

Děkujeme rodinám a přátelům za tolerantní přístup k našemu počínání.

Ivanka Čiští nová
ivacisti n@seznam.cz
www.fotografi e-foto-fotky.cz

Ilona Goby (Cíchová)
ilona_c@seznam.cz
www.ilonacichova.estranky.cz

Pavlína Klazarová
p7k@seznam.cz

Alice Šilerová
k.alice@volny.cz

Spící členové:

Petra Lončáková (Kamenická)
petra.kam@atlas.cz
www.atelier-petra.cz

Josef Lončák
loncak@seznam.cz

Ivan Bumba
ivan.bumba@gmail.com
www.ivanbumba.cz

Jaromír Čiští n
jcis@seznam.cz
www.jaromir.cisti n.cz

Michal Hejna
hejna.michal@gmail.com
www.michalhejna.cz

Marti n Klika
marti n.klika@gmail.com
www.marti nklika.com

Miloslav Kokeš
miloslavkokes@seznam.cz
www.fotokokes.cz

Milan Manda
milanmanda748@gmail.com

Petr Pazour
petr.pazour@gmail.com
www.petrpazour.cz

Michal Pekárek
peckycup@gmail.com

Aleš Zídek
aleszidek@seznam.cz
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ČLENOVÉ FOTOKLUBU REPREZENTUJÍ

Ocenění:

Na cenu Ivan roku 2014 byli nominováni:

Ivan Bumba (třicetiminutová expozice nasvícených skal na krytku objektivu)
Michal Hejna (přeexponovaný Polaroid přátel s lahváčemi v rukou)
Miloslav Kokeš (transport jinak funkčního těla Nikon D800 bez baterií na hrad Děvín)

A vítězem se stává...

Ocenění Ivan roku 2014 získává:
Ivan Bumba za třicetiminutovou expozici nasvícených skal na krytku objektivu.

Výstavy:

Galerie na Gruntu, Lukov –   výstava Česká krajina, Černá slunečnice, září 2014

Školicí a kulturní centrum InGarden, Praha –   repríza výstavy Česká krajina, Černá slunečnice, říjen až listopad 2014
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