
Komentář ke snímku: 
Fotka je ze 2. června letošního roku, kdy jsem společně s několika dalšími lidmi vyrazil za dětmi 
na sídliště do Chánova - oslavit Den dětí a strávit s nimi odpoledne. Samotné sídliště dětem moc 
příležitostí k zábavě nenabízí, a každý návštěvník se tak během pár minut ocitne v obležení 
desítek dětí, které čekají na něco zajímavého.  

Strávil jsem asi dvě hodiny hraním fotbalu (který neumím) a zodpovídáním otázek, které pršely 
ze všech stran, než jsem se vůbec odvážil vytáhnout z batohu foťák (a ten jsem pak hned 
samozřejmě musel několika dětem půjčit). Děti byly velice bezprostřední a fotogenické, ale já 
jsem jejich vděčného zájmu nechtěl hned využívat pro svoje fotografické ambice. Velice si vážím 
důvěry, kterou jsem nakonec získal a která mi umožnila dostat se k nim i k jejich rodičům tak 
blízko. 

Při podobném fotografování někdy nastává problém s tím, že děti, které o focení stojí, začnou 
pózovat a předvádět se - a chvíli to trvá, než na přítomnost fotoaparátu pozapomenou a než je 
zase možné zachytit “normální”, přirozenou situaci. 

Tématem, na které jsem se většinu času soustředil, byla hromada zrezivělých pružin ze starých 
matrací, které si děti dotáhly od popelnic k pískovišti a ze kterých postupem času odpršela 
veškerá látka. Útvar teď slouží jako improvizovaná trampolína, na které si děti krátí čas a 
předvádějí neuvěřitelné akrobatické kousky. 

Prostředí sídliště je v mnoha ohledech celkem bezútěšné, a tak jsem rád, že fotka zachycuje něco 
pozitivního. 

Vždy se snažím hotové fotky přivézt zpátky, nebo (pokud je to možné) snímky alespoň zaslat přes 
internet a nechat dětem nějakou památku, ale vlastně až do tiskové konference v Czech Photo 
Centre jsem fotky nikde nezveřejnil, a snímek tak kromě dětí nikdo neviděl. 

Životopis: 
Focení se věnuji asi 5 let. Začínal jsem s dokumentární fotografií, ale v poslední době se věnuji 
také stylizovanějším druhům fotek a portrétům.  

Bez ohledu na žánr se snažím nejdříve fotku zvládnout technicky - převážnou většinu práce nikde 
nepublikuji, slouží mi pouze jako studie, příprava na nadcházejcí projekty, dokumentace něčeho. 
Při focení samotném rád téma zjednodušuji a hodně mi záleží na “čistotě” fotek.  

V současné době dokončuji podklady pro tisk prvního uceleného souboru svých fotek, malé 
fotoknížky, kterou bych rád do Vánoc nechal v malém nákladu vytisknout a ze které mám už teď 
velkou radost. 
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