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FOTOGRAF Vladimír Kunc při slavnostní vernisáži své knihy. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Svůj první fotoaparát měl v sedmi letech 
a koníček školních let se mu stal profesí. 
Vysočinu má nafocenou ze všech úhlů, ny-
ní je nadšený pro snímky z ptačí perspekti-
vy. Nejraději se vrací na Žďársko. 
� Lenka Kopčáková

Fotograf Vladimír Kunc je rodákem z Havlíč-
kova Brodu. Začátkem října oslavil 66. narozeni-
ny. Vyrostl v osadě Dolík u Petrkova, kde rodiče 
pracovali v JZD. Vzpomíná na své idylické dětství 
plné her v přírodě a pak na toulky historickou Pra-
hou při studiu geodézie a kartografie.

Od mládí absolvoval mnoho fotografických 
soutěží a výstav. Když v roce 1987 přišla nabídka 
z brodského kulturního domu Ostrov, chytil pří-
ležitost za pačesy a stal se profesionálním fotogra-
fem. V roce 1991 se osamostatnil. Fotí vše, co je 
potřeba, ale nejraději má šumavskou přírodu. 

„Vysočinu fotím vedle Šumavy nejčastěji, vydal jsem 
řadu obrazových publikací na toto téma,“ ohlíží se 
muž s dobráckým úsměvem.

Vladimír Kunc se nadchnul pro záběry z tzv. pta-
čí perspektivy. 

Před třemi roky si zakoupil dron a jak říká, po 
půlročním školení složil zkoušku na Úřadu pro 
civilní letectví.

„Záběry z této perspektivy mne pohltily. Jak jsem 
neměl rád klasické letecké záběry, tak z dronu je to 
úžasné. Volíte si dobu, kdy chcete fotit podle počasí a 
atmosféry, výšku od 1 metru až do povolených 120 
m, přesnou kompozici záběru. Vše vidíte na monito-
ru s nohama na zemi,“ vysvětluje nadšeně.

V zápětí s úsměvem dodává, že první létání nád-
hera, ale hned asi při třetím letu - první zrušený 
dron. Zavadil o větve stromu. 

To však nadšence neodradilo. 
„Dron má spoustu zajímavých možností, lze 

naprogramovat let, kroužit kolem objektu, lze tak-
to vytvářet panoramatické snímky,“ pochvaluje si 
fotograf.

A úsměvných historek z focení ve vzduchu, 
těch má Vladimír Kunc řadu. Občas prý na něho 
někdo vyběhne, že létá nad jejich domem či 

zahradou a určitě je natáčí. Přitom on fotí nějaký 
objekt.

„Jednou na mě vyběhla paní jen v županu, že jsem 
ji fotil v bazénu na zahradě. Nakonec jsem uká-
zal záběry, na nichž byl protilehlý kostel, a ne ona 
v bazénu,“ vzpomíná.  Fotograf se představil a že-
na zjihla, že má jeho knihy o Vysočině a těší se na 
další.

Na otázku, jaký autorský záměr Vladimír Kunc 
sledoval pro knihu Žďársko nadhledem – a zda i 
zohledňoval představy města Žďáru, coby partne-
ra knihy, fotograf vysvětluje, že podoba knihy byla 
čistě na jeho rozhodnutí. „Ve výběru záběrů mám 
volnou ruku, ale samozřejmě beru ohled na odběrate-
le knih a tím pádem i na město,“ říká.

Nová publikace dle jeho slov znamenala rok 
focení. Najdeme zde záběry z období celého roku. 
Některá místa, např. Zelenou horu Vladimír Kunc 
fotil několikrát.

Největším oříškem dle jeho slov byly záběry 
v CHKO Žďárské vrchy, kde je nutné povolení 

CHKO i Úřadu civilního letectví.
Fotografové vědí, že technicky nejsložitější je 

pořizování snímků v zimním období. To kvůli cit-
livé technice. 

„Přesto mám zimní záběry moc rád. Už jen pro-
to, že klasické letecké záběry z letadla byly v zimě 
nemožné, nebo uskutečnitelné jen s velkými problé-
my,“ říká Kunc.

Dle jeho vysvětlení v zimě trpí hlavně baterie 
dronu, je nutné je nevystavovat mrazu. „Asi největ-
ší problém je vytváření námrazy na vrtulkách dronu, 
což může způsobit kolizi až pád. Několikrát mi dron 
signalizoval tuto závadu, hlavně při focení v mlze, 
kdy bývá teplota kolem nuly,“ ohlíží se. 

Žďársko je Kuncův nejoblíbenější region na 
Vysočině, před deseti lety již vydal knihu Žďárské 
vrchy - klenot Vysočiny. 

„Záběry v knihách se snažím vždy udělat nově, ale 
je jasné, že náměty se opakují. Některé jsou třeba 
foceny v jiné roční době, v jiné atmosféře a úhlu zábě-
ru. V této nové knize jsem se víc zaměřil na oblast 
Vírské přehrady a Bystřicka,“ uvádí fotograf.

Hlavně jižnější část Vysočiny změnil k nepozná-
ní kůrovec. Může být ještě vůbec krajina bez lesů 
pro fotografa atraktivní či výzvou? 

Vladimír Kunc jako fotograf obdivuje, jak se 
kácením otevřely nové netradiční výhledy, třeba 
i na Vírskou přehradu. „Takže nafotit. Za 20 let to 
již nebude možné pro vzrostlý les,“ uvádí.

Ale kůrovec je pohroma. Vladimír Kunc však za 
čtyřicet let toulek po Šumavě poznal, že příroda si 
dokáže pomoci sama. „A hlavně tam, kde se nechal 
ten mrtvý les. Na Vysočině máme hospodářské lesy, 
tak se kácí a osazuje nový les, ale chybí mi více listná-
čů,“ poukazuje.

Problémem je podle něho i přemnožení spárkaté 
zvěře, která okusuje mladé stromky. Odhaduje, že 
problém rovinaté Vysočiny je větší než na Šumavě.  
„Ale jak říkám, příroda to nakonec zvládne a snad ji 
člověk správně pomůže,“ věří vysočinský patriot. 

Vladimír Kunc zatím pokračovatele nemá. „Syn 
Martin fotí i natáčí, ale jen tak pro rodinu. Teď mám 
ročního vnuka Vladimíra, tak třeba on bude jednou 
fotograf,“ vkládá naděje do nejmladšího nositele 
jména. 

Fotí od dětství, teď je okouzlen dronem

JEDEN z neotřelých snímků v nové publikaci Žďár-
sko nadhledem. Foto: archiv V. K.

Naše město má další okázalou 
obrazovou publikaci. Je jí kniha 
Žďársko nadhledem se snímky brod-
ského fotografa Vladimíra Kunce. 

Je to již jeho 49. obrazová publi-
kace. Jak říká, po Šumavě nejraději 
fotí právě náš region. Texty ke knize 
vytvořil žďárský patriot a muzikant 
Stanislav Růžička. 

Kniha na svých 144 stranách z kří-
dového papíru přibližuje Žďársko 
coby svérázný kout Vysočiny. San-
tiniho stavby, CHKO Žďárské vrchy, 
prales na Žákově hoře, nebo i chudo-
bínskou borovici - Evropský strom 
roku 2020...

Žďársko jako nejvýše položený 
region Českomoravské vrchoviny 
má rozhodně co nabídnout, zvláště 
na snímcích z těch nejhezčích úhlů 
pohledu...

Jak při slavnostním křtu publika-
ce v říjnu na Staré radnici uvedl sta-
rosta Martin Mrkos, knihy se sním-
ky Žďárska bývají tím nejvěčnějším 
dárkem místním jubilantům a patri-
otům. „Rádi si prohlížejí fotografie 
míst, k nimž je mnohdy vážou osobní 

vzpomínky,“ podotýká starosta. 
Krom místostarostky Ludmily 

Řezníčkové a poslankyně Romany 

Bělohlávkové přišli autora pozdravit 
někteří zastupitelé města a kolego-
vé fotografové. O netradiční podání 

klasické hudby se postarala brodská 
akordeonistka Jitka Baštová. 

Vladimír Kunc prozradil, že 
v posledních letech zcela propa-
dl focení krajiny pomocí dronu. Na 
to navázal Stanislav Růžička, když 
pro pobavení posluchačů vyprávěl o 
předchůdcích dronu. 

Překvapivě to byli váleční holu-
bi, kteří v obou světových válkách 
pořizovali vyzvědačské snímky nad 
nepřátelským územím. S opeřenci v 
leteckém snímkování experimento-
val již počátkem 20. století německý 
lékárník Julius Neubronner. Holuby 
vybavil lehkou miniaturní kamerou 
připevněnou na prsou. Neubronne-
rův model z roku 1920 vážil nece-
lých 40 gramů a dokázal pořídit dva-
náct snímků. 

Drony dnes patří k moderním 
technikám nejen v armádě. Neobe-
šlo by se bez nich např. ani plánová-
ní velkých silničních staveb.

V případě publikace Žďársko 
nadhledem posloužil dron k objevo-
vání krásy krajiny. Kniha je zastoupe-
na ve žďárských „íčkách“.  -lko-

Žďársko nadhledem je plejádou 
snímků z blízkého okolí i regionu


