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Příběh fotografi e. Když toto téma 
vyslovuji před fotografem Antoní-
nem Vystrčilem ze Žďáru nad Sáza-
vou, jeho tvář se rozjasní. Nad pří-
během fotografi e jsou totiž nadšenci 
jako on schopni debatovat hodiny… 
Fotografování se věnuje víc jak 40 
let a každá dobrá fotografi e podle 
něho musí umět vyprávět příběh.

 Lenka Kopčáková

Sedíme u nás v redakci a každý 
mícháme svůj hrnek kávy. Já tu redak-
torskou, kdy fotografování je sice můj 
občasný chléb, ale při reportážích není 
času nazbyt… Na druhé straně stolu 
sedí nad svojí kávou nadšený pozoro-
vatel věcí a dějů, co dokáže zachycený 
okamžik podat v uměleckém „balíč-
ku“… 

Jak se dnes 61letý Antonín Vystrčil 
vyznává, moc rád fotí makrosnímky v 
přírodě, ale zrovna tak rád zachycuje i 
cirkusy. 

Samozřejmě se ptám na fotografi cké 
začátky a můj host si vybaví klukovská 
léta, ještě prý v době analogové.

„S kamarádem jsme prolézali  místa, 
kde se boural starý Žďár. Různé motivy 
a zátiší jsme měli okoukané od legendár-
ního fotografa Josefa Sudka. A chtěli jsme 
to také tak zkusit. Fotili jsme tedy stře-
py rozbitých oken a zajímavá zákoutí,“ 
ohlíží se dnešní předseda brněnského 
fotoklubu FreeLand. 

Za doby analogové…
Antonín Vystrčil je rodákem ze Žďá-

ru nad Sázavou a profesí inženýr strojí-
renství. Ještě před vojnou docházel do 
fotoklubu tehdejšího s.p. Žďas. Zde se 
potkával s dalšími budoucími známými 
fotografy jako byl Stanislav Chmelíček, 
Antonín Kant, Josef Tomek či Ladislav 
Trávníček. „Někteří z těchto kluků už 
dnes nejsou mezi živými,“ lituje.

Fotoklub fungoval při propagaci Žďa-
su. „My jsme jim pořizovali fotky z akcí, 
a za to jsme si mohli dělat to své umění,“ 
vzpomíná Antonín Vystrčil. 

„Poznal jsem kouzlo analogové fotogra-
fi e, vůni vývojky a tlumené světlo labo-
ratoří fotoklubu, ale i kouzlo činžákové 
koupelny, která se o víkendech měnila ve 
skromnou, leč potřebnou temnou komo-
ru,“ ohlíží se fotograf. Mládí mu při-
pomíná pár ocenění z výstav a oslavné 
články v tisku. 

Pozdější doba digitální přinesla Anto-
nínu Vystrčilovi také několik ocenění a 
výstav v tuzemsku i v zahraniční… 

Dobrá fotografi e musí umět vyprávět… 

Privatizací podniku  skončil i žďárský 
fotoklub. Někteří členové se uchytili 
v dnešním fotoklubu FreeLand Brno. 
Sdružuje profesionály i ryzí amatéry z 
celého Česka a dokonce i pár umělců 
ze zahraničí. „Známým členem je např. 
vynikající krajinář Saša Kolovratník,“ 
říká můj host. 

Spolupráce krajů
Po celé Vysočině současně pracuje 

do deseti fotoklubů a ve hře je i navrá-
cení fotoklubu do Žďáru. 

Díky pestrým specializacím členů 
nemá předseda problém obsadit výsta-
vy na různá témata či obesílat fotosou-
těže. „Někteří kolegové jezdí hodně do 
zahraničí a přiváží nádherné snímky z 
Ceilonu, Afr iky nebo i z Benátek, kam v 
únoru s oblibou vyráží fotit masky,“ říká 
Vystrčil. 

Další skupina zase fotí naše české 
masopusty, nebo vyjíždí za rozkvetlý-
mi konikleci, bledulemi a sasankami. 
Někdo se také specializuje na lidovou 
architekturu a tradice. 

„Loni jsme např. pracovali na projek-
tu Kraje Vysočina o starých řemeslech a 
nafotil se moc hezký kalendář,“ ohlíží se 
nadšenec. 

Uvolněné pluginy odhalily 
pravdu...

Na otázku, zda jsou zkušení fotogra-
fové ochotni předávat své fígle ama-
térům, pokyvuje. „Profesionálové jsou 
sdílní a chtějí se o své zkušenosti podělit. 
Zato někteří zapšklí amatéři si drží věci 
pod pokličkou,“ říká. Přitom dnes už 
to prý není zapotřebí,vývoj jde velmi 
dopředu.  

„Loni google uvolnil řadu pluginů, tedy 
programů k vylepšení snímků. A vyšlo 

najevo, že hodně fotografi í, které jsme 
obdivovali, bylo digitálně upraveno,“ 
konstatuje předseda klubu. 

Na „vylepšování“ fotografi í v počítači 
má Antonín Vystrčil svůj názor. Byť má 
raději přirozenost, třeba v makrofoto-
grafi i se prý digitální úprava vyloženě 
hodí. „Mám-li zachycenou květinu a 
potřebuji zdůraznit její buket či znásobit 
vrstvu, aby květina vynikla,“ vysvětlu-
je. „Samozřejmě laborujeme a uvolněné 
pluginy jsme si vyzkoušeli. Rádi si o tom 
na klubu povídáme,“ říká fotograf. 

Nelžeme si do kapsy...
Antonín Vystrčil dojíždí i do havlíč-

kobrodského fotoklubu, kde je kole-
gům velkou oporou známý fotograf 
Ladislav Kunc. 

„K pluginům nám Laďa říká, ať si 
nelžeme do kapsy a vykašleme se na 
nějaké nastavování. Stejně se to pak 
pozná. Radí nám: Když vám to nevy-
chází, raději se na místo vraťte vícekrát a 
nafoťte to znovu,“ tlumočí fotograf.

Jenže běžný divák si již díky rekla-
mám a časopisům pomalu na uprave-
nou kvalitu zvykl a stává se tak nároč-
nějším. Řada výstavních snímků bývá 
digitálně upravena kvůli kvalitě tisku 
zvětšeniny. 

„Dřív, když jsme fotili analogově, tyto 
možnosti nebyly. Velmi záleželo na vývoj-
ce, osvitu a papírech. Čarovat se dalo jen 
s citlivostí,“ ohlíží se fotograf. Návrat 
k analogové čb. fotografi i jedině vítá, 
neboť se vždy ukáže pravda. 

Antonín Vystrčil miluje velké kouz-
lo v poznávání detailů makrofotogra-
fi e. Za nalezení cesty ke krajinařině prý 
vděčí právě Ladislavu Kuncovi.

Žďárské baroko černobíle
Rád fotografuje, jak on říká „v dosa-

hu komína“, tedy kam dojde pěšky. 
Podobně smýšlející fotografové  vyhle-

dávají nejen Žďárské vrchy, ale i v kraji-
ně rozseté klenoty baroka.

V rámci letošního Roku českého 
baroka se tedy přímo nabízí téma. A 
tak se Žďár může těšit na červenco-
vou výstavu Antonína Vystrčila, Pavla 
Juráčka a Ladislava Kunce.

„Cílem společného černobílého projektu 
je ukázat veškerou krásu baroka ve Žďá-
ře. Představíme nejen Zelenou horu, ale i 
zámek a Dolní hřbitov,“ uvádí Vystrčil.

Předtím FreeLand Brno vystavuje 
na žďárské Staré radnici snímky z cyk-
lu Fotocestománie - Napříč Žďárský-
mi vrchy. V červnu naváže klubový 
projekt v Městském  divadle. K vidění 
bude profi lující výstava FreeLandu.

Kudlanka z Egypta
Když se ptám na nejlepší snímek, 

který se mu kdy podařil,  Antonín 
Vystrčil si se smíchem vzpomene 
na historku s kudlankami nábožný-
mi. Jeden čas prý fotil samé kudlanky. 
„Fascinovaly mě svou dravostí a pozoro-
váním kořisti,“ uvádí.

Fotograf jednou obdržel kudlanku až 
z Egypta. Zahlédl kokony a těšil se na 
mladé. 

„S čím jsem ale nepočítal, že se začnou 
líhnout zrovna na Vánoce. Za mrazů 
Zverimex nedostal cvrčky ani octomilky 
a já měl doma najednou asi 300 kudla-
nek. A tak se stalo nevyhnutelné, samičky 
začaly požírat samce,“ líčí.

Pokud prý však chce někdo pocho-
pit, co je to příběh fotografi e, ať se 
vydá fotit mraveniště. Zde lze pořídit 
nečekané záběry… „Rád si u toho ještě 
pouštím na fotoaparátu kameru a pak v 
klidu doma objevuji úžasné věci,“ říká. 

Antonín Vystrčil připouští, že foto-
grafování je dnes značně nákladným 
koníčkem, k němuž nesmí chybět čas, 
vůle a trpělivost. „Fotograf se také musí 
neustále vzdělávat, aby neustrnul, uzaví-
rá žďárský nadšenec.

KRA JINA Žďárska, jak ji zachytil A. Vystrčil.

Antonín Vystrčil

Ve Žďáře již od dubna běží akce s 
názvem Hledá se Kinomil.

Lidé si mohou v modernizovaném 
kině Vysočina po dva roky adoptovat 
sedačku a přispět tak na komfortněj-
ší posezení diváků.

Adopce jednoho sedadla vyjde na 
1.500 Kč, dvojsedačky na 3.000 Kč 
a celého boxu na 6.000 Kč. Nový 
typ sedačky byl nedávno k vidění a 
vyzkoušení v Knihovně M. J. Sychry. 

„Vybraná sedačka bude označena, 
kdo ji sponzoruje a stejně ve foyer kina 
bude umístěn seznam dárců,“ infor-
muje starosta Zdeněk Navrátil. 

V polovině dubna již bylo adopto-
váno na devět míst. Jedním z Kino-

milů je i dárce odjinud, kterého prý 
se žďárským kinem pojí vzpomínky 
na první romantické rande.

„A to bylo důvodem, proč se rozho-
dl adoptovat sedačku a tím podpořit 
modernizaci kina Vysočina,“ dodává 
Navrátil pro zajímavost. 

Kinomilové získají jako poděko-
vání slevu na deset vybraných, tzv. 
kinomilských  fi lmů a 10% slevu na 
útratu v baru Biják. Dar si také může 
odečíst z daní. 

„Dle vývoje prací na rekonstruk-
ci interiéru je pravděpodobné, že kino 
otevře do konce června. Kinomilové 
budou na slavnostní zahájení provozu 
pozváni,“ dodává starosta. -lko-

Hledá se Kinomil...

Vyšlo propagační leporelo Žďáru nad 
Sázavou. Na skládance jsou zobrazeny 
nejvýznamnější  památky ve městě.

 „Jedná se o šest výjevů, které jsou sou-
částí velké kompozice se zobrazením 
Zelené hory,“ vysvětluje místostaros-
ta Josef Klement.  Vidět ji můžeme na 
billboardu v ulici Žižkově, na parko-
višti v Zámku a nově i na banneru na 
bývalém MěÚ na náměstí. 

 „Loni jsme si tuto typovou řadu necha-
li vytvořit od výtvarníka Miloše Slámy,“ 
informuje místostarosta. Skládanka 
stála 11 tis. Kč

Je pořízena jen v nízkém nákladu pro 
prezentaci města. Prodejná nebude. 
„Originální obrazy v provedení linorytu 
jsme věnovali partnerským městům, aby-
chom touto cestou byli s nimi symbolicky 
propojeni,“ dodává Klement.  -lko-

Leporelo obrazů


