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Úvodem Kolik vzniklo v Krkonoších fotografických zábě-
rů? Kolik fotografů tímto nijak zvlášť vysokým 
pohořím v srdci Evropy prošlo? To číslo sice ještě 
nelze označit symbolem ležaté osmičky, vyhraze-
ným pro nekonečno – a fotografům tak blízkého  
z ostřicího kroužku na jejich objektivu – ale je 
prakticky nespočitatelné. Stovky milionů snímků, 
miliony fotografů? Vlastně přesněji návštěvní- 
ků hor s fotoaparáty... K lidsky představitelnější- 
mu číslu bychom se asi dostali, kdybychom chtěli 
spočítat opravdové fotografy – ať už profesioná-
ly, pro které bylo a je pořízení fotografií prostřed-
kem uměleckého vyjádření a zároveň i zajištění 
existence, nebo i vyspělé fotoamatéry, kteří jsou 
ale ve svém nadšení pro věc v mnoha případech 
schopni dosáhnout stejně dobrých výsledků, jako 
jejich kolegové s fotografickou živností. To platí 
hlavně o posledních dvou třech desetiletích, kdy 
padla umělá hranice, vytvořená nedostupností 
profesionální fototechniky a materiálů. Ale i tako-
vých fotografů se po horách toulaly stovky, tisíce.
A my najednou stojíme před úkolem vybrat z nich 
ty nejvýznamnější. Najít pár desítek představitelů 
celé přibližně stopadesátileté historie zobrazo-
vání Krkonoš pomocí přístrojů, které se označují 
jako fotografická kamera čili fotoaparát. Přístrojů 
založených na principech optiky a světlocitlivých 
médií, a to od dob fotografického kolodiového pra-
věku až po digitální současnost. Posuďte sami, 
zda se záměr alespoň zčásti podařil.

► Ctibor Košťál – Sněžka z Pomezního hřebene, asi 1993





Kniha, kterou právě držíte v rukách, se svým po-
jetím poněkud vymyká z produkce místopisných 
obrazových publikací, vydávaných standardními 
nakladatelstvími, ale není to ani odborná studie, 
vyčerpávajícím způsobem popisující určité téma. 
Jde o album, ve kterém jsou přehledně před-
staveni fotografové, jejichž životním tématem je 
nebo byla krajina a příroda Krkonoš. V případě 
autorů historických byli do výběru zahrnuti i ti, 
kteří se sice v Krkonoších objevili (či objevovali) jen  
po kratší čas, ale jejich průkopnická díla z dob prv-
ních desetiletí fotografie nemohou být opomenuta.

Koncepce knihy je založena spíše na předsta-
vení díla fotografů prostřednictvím vybraných 
snímků, než na rozsáhlých životopisných studiích  
o autorech. Knížka je tedy i obrazovým albem, za-
chycujícím krajinu Krkonoš ve světle všech proměn, 
kterými prošla v uplynulých sto padesáti letech.

Připomenuti by měli být všichni významní tvůrci 
historie fotografického zobrazování tohoto poho-
ří. A to s důrazem na poslední padesátiletí, kdy 
existuje Krkonošský národní park, jehož Správa  
na tomto území působí nejen jako úřad správní, ale 
také jako významná instituce kulturně-výchovná.

Dávnověk zobrazování hor
Hor na severu české kotliny se lidé nejprve spíše děsili, 
resp. chovali k nim úctu jako k sídlu božstev a jiných ta-
jemných bytostí. Ve spojitosti s hledáním nerostných zdrojů 
a kolonizací nových území se ale od středověku stále víc 
přibližovali i k horských hřbetům. Kovy, dřevo a později i ze-
mědělská výroba – především pastva – přivedly lidi přímo 
do hor. První potřeba zobrazit hory se odrazila v tvorbě map 
(od 16. století), zpočátku spíše obrázků než map v dneš-
ním pojetí. Na skutečných obrazech se hory objevují nej-
prve jako pozadí sídel v podhůří, od nástupu romantismu 
na konci 18. století a s ním spojenými počátky turistiky se 
malíři začali vypravovovat přímo do hor. Stoupající zájem 
o hory vyvolal potřebu dostupnosti většího množství jejich 
obrazů a za přijatelné ceny. Tomu požadavku mnohem víc 
než díla malířů vyhověla tvorba grafiků, jejichž mědirytiny, 
lepty a litografie bylo možné tisknout ve větším počtu kusů.

Fotografové, 
krajina 
Krkonoš 
a národní 
park

jiří dvořák



Doba vynálezu fotografie (2. čtvrtina 19. století) se 
shoduje s dobou rozvoje turistiky v horách. A když 
turistika v Krkonoších začala nabývat na masovosti, 
tedy ve druhé polovině 19. století, právě nastupu-
je i doba, kdy fotografie z fáze laboratorních pokusů 
přechází do široké praxe a dokonce i v terénu využitel- 
né zobrazovací techniky. Fotografie však grafické tech-
niky okamžitě nevytlačila – ještě po několik desetiletí 
tyto obory žily vedle sebe a spolu (fotografie byly před-
lohami ke zhotovení litografií, grafiky zase byly šířeny 
cestou fotografických reprodukcí).

Jaké jsou nejstarší krkonošské snímky? Že by – byť 
i v širším okolí Krkonoš – byl někdy pořízen snímek 
daguerrotypický, není známo. Daguerrotypie byl nej-
starší prakticky použitelný fotografický proces, první 
snímky jím pořízené pocházejí z let 1838–39, podob-
ně jako takřka souběžně používaná kalotypie byla 
kvůli své nízké citlivosti v exteriéru málo využívána. 
Až následující mokrý kolodiový proces a hlavně suchý 
želatinový proces (vynalezen 1871), nevyžadující mít 
všude s sebou mobilní temnou komoru, umožnily roz-
voj krajinářské fotografie.

Nejstarší fotografové Krkonoš
Prvním autorem, jehož snímky Krkonoš se dochovaly 
do dnešních dnů, byl zřejmě Francouz Adolphe Braun, 
který v letech 1858–62 se svým fotografickým vo-
zem cestoval po západní a střední Evropě a navštívil 
také tehdejší Rakousko. K našemu štěstí nevynechal 
ani Krkonoše. Zřejmě proto, že v horách fotografoval 

evidentně rád, je totiž známa řada jeho záběrů z Alp, 
především švýcarských. Z pořízených negativů zhoto-
voval místopisné fotografie a stereofotografie – právě 
ty existují také s krkonošskými motivy: Obří boudou 
a s Vysokým kolem/Sněžnými jámami.

Ve stejné době, nebo snad jen o pár let později, v Krko- 
noších také fotografoval o patnáct let mladší vrati-
slavský rodák Hermann Krone, který od roku 1852 
provozoval fotoateliér v Drážďanech. Vzhledem k je- 
ho působišti nepřekvapí, že od r. 1853 fotografoval  
ve skalách Česko-saského Švýcarska a v 60. letech 
19. století se vypravil také do Krkonoš.

Jedním z prvních místních fotografů, kteří se z atelieru 
odvážili vypravit i do terénu, byl Anton Carl Pitzek. 
Začínat v Hostinném, asi r. 1870 se usadil v Trutno- 
vě, pobočku ateliéru měl v Janských Lázních. Proslavil 
se především dokumentací rozvoje průmyslových 
podniků na Trutnovsku, nepodcenil však ani podniká-
ní v oblasti stále sílícího turistického ruchu, o čemž 
svědčí jeho vizitky (fotografie formátu cca 6×9 cm  
na papírové kartičce 6,5×10,5 cm) a stereofotografie 
turistických cílů východních Krkonoš a „johanisbad-
ských“ lázní. Na jeho činnost navázal další trutnovský 
fotograf, Robert Spatzier.

Díla dosud zmíněných autorů se ve sbírkových fon-
dech pracovišť Krkonošského muzea Správy KRNAP 
(Vrchlabí, Jilemnice, Paseky nad Jizerou) nenacházejí 
buď vůbec, nebo jen v minimálním množství. Protože 
sbírky KM tvoří základ pro obrazový doprovod medai- 
lonů krkonošských fotografů s aktivitou cca do 2. svě-
tové války, výše jmenované fotografy v samostatných 
heslech nenajdete. Zájemcům o hlubší poznání nej-
starší historie fotografického zobrazování Krkonoš 
však doporučuji nahlédnout na internetové stránky 
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▲ Adolphe Braun – Obří bouda, stereosnímek, 1858–62, 
Sbírka Scheufler

▲ Antonín Balzer – Velká Sněžná jáma, mědirytina, 1794, 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Robert Halm – Obří bouda (Krkonoše), kabinetka, kolem r. 1880, sbírka L. Erben

▲ František Krátký – Sněžka (cesta k Luční boudě), stereofotografie, kolem r. 1890, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



historika fotografie Pavla Scheuflera (www.scheufler.
cz), kde lze pěkné medailony zmíněných průkopníků 
dohledat. O význačných pozdějších tvůrcích se v tom-
to přehledu zmíníme jen velmi stručně, více si vyhle-
dáte v oddílu s medailony.

Na slezské straně pohoří se krajinářská a turistická 
fotografie – nutno však podotknout, že více než sa-
motná krajina byly zpočátku zobrazovány spíše hor-
ské boudy a krajina jim byla kulisou – rozvíjela rychleji 
a masověji, což vyplynulo z postavení Jelenohorské 
kotliny a jejích paláců jako tradičního letního odpočin-
kového sídla pruské šlechty (včetně královské rodiny), 
později i nové aristokracie průmyslnické. Skutečnou 
masovost turistiky však mohl zajistit jen stále silnější 
střední stav – lidé, kteří měli prostředky i čas věnovat 
se něčemu tak „neužitečnému“, jako je chození po ho-
rách, jízdy na rohačkách, později i lyžování. Význačným 
fotografem dvou posledních desetiletí 19. století byl 
Franz Pietschmann (s hlavním sídlem v Landeshutu/
Kamenné Hoře a několika pobočkami) a velké množ-
ství kvalitních fotografií vytvořil také Robert Halm 
(Hermsdorf/Sobieszów) – oba kromě jiného prodáva-
li kabinetky, což jsou fotografie nalepené na kartonu 
rozměru cca 16×11 cm, někdy s popisem na rámeč-
ku. Kabinetky byly s nástupem 20. století nahrazeny 
pohlednicemi. O něco delší život měly stereofotogra-
fie – dvojice snímků (někdy i tištěných fotografií) po-
řízených stereofotoaparátem, nalepených vedle sebe 
na kartonu formátu obvykle 9×18 cm. Stereofoto- 
grafie nebo stereodiapozitivy poskytovaly prostorový 
vjem. Z českých fotografů byl tehdy významným au-
torem stereosnímků František Krátký z Kolína, jehož 
záběry Krkonoš konkurovaly produkci z ciziny. Výro- 
bou ucelených sérií zeměpisných stereofotografií se 
zabývala celá vydavatelství, fotografové pro ně snímky 
pořizující zůstali mnohdy utajeni; například berlínská 
firma Neue Photographische Gesellschaft nabízela 
před 1. svět. válkou více než 160 stereofotografií s let-
ními i zimními motivy z Krkonoš. 

Dalším fenoménem období od přelomu století po Vel-
kou válku (ale i dlouho po ní) byly skleněné diapozitivy, 
často kolorované. Projekce „světelných obrazů“, jak 
byly tehdy diapozitivy často nazývány, byla významnou 
osvětovou a zároveň i zábavnou činností – v českém 
prostředí měly projekce velmi často i vlastenecký pod-
text: šlo poznávání krás rodné země. Nejinak tomu 
bylo v krkonošské oblasti – pověstné byly vlastivědné 
a krásy hor propagující přednášky řídícího učitele Jana 
Buchara, jemuž většinu diapozitivů dodával jilemnický 

fotoamatér Josef Vejnar. Ve východních Krkonoších 
prezentoval přednášky s diapozitivy např. maršovský 
lékař Wenzel Lahmer, o něco pozdějšího data jsou 
krásné kolorované diapozitivy z Krkonoš (uchované  
ve sbírce KM Jilemnice) od královéhradeckého ama-
téra dr. Karla Procházky, který svého času fotografoval 
pro Svaz lyžařů v Království českém.

Kromě kabinetek, pohlednic a obrazových časopisů 
(v Čechách především Český svět, vycházející od roku 
1904) se fotografie postupně uplatňovaly i ve vlasti-
vědných a suvenýrových knižních obrazových publi-
kacích, dlouho spolu s klasickými ilustracemi. To je 
i případ pro krkonošskou turistiku zcela zásadní kni-
hy Václava Durycha Krkonoše (první vydání r. 1897), 
ve které se střídají kresby čtyř malířů s fotografiemi 
„dvorních a komorních fotografů“ Jindřicha Eckerta 
a J. F. Langhanse. Podobně je tomu u knihy Josefa 
Aleše–Lyžce Obrazy horské zimní krásy (1909), kdy 
je poprvé hlavním námětem krajina zimní (autorů foto-
grafií je několik, snímky jsou i z jiných pohoří). Na slez- 
ské straně pohoří byly úspěšné suvenýrové obrazové 
knížky, význačným vydavatelem byl Max Leipelt z Bad 
Warmbrunnu/Slezských Teplic, pro něhož pracoval 
např. fotograf dr. E. Mertens z Berlína (reprezentační 
kniha Das Riesengebirge – Eine Wanderung in Bil-
dern se snímky datovanými rokem 1891) nebo Adolf 
Rehnert (několik titulů kolem přelomu 19. a 20. stol.).
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▲ Neue Photographische Gesellschaft – Bivak 5. regimentu 
horských myslivců a Nová Slezská bouda, polovina 
stereofotografie, 1906, sbírka J. Dvořák



Od počátku 20. století 
do 2. světové války
Po roce 1900 přibývá fotografů amatérů, vzhledem 
k pořizovacím nákladům na fotoaparát většinou 
z řad lépe situovaných občanů. Jedním z nemnoha 
regionálních autorů, jejichž fotografické dílo se do-
dnes zachovalo, je jilemnický lékař Jaroslav Feyfar; 
ten se kromě běžných černobílých fotografií pouštěl 
i do zhotovování ušlechtilých tisků (uhlotisk, gumo-
tisk). Jedním z prvních fotoamatérů v západních 
Krkonoších byl Josef Hladík (fotografoval horaly už 
pro pražskou Národopisnou výstavu v r. 1895); vzác-
nějším příkladem fotoamatéra z velmi skromných 
poměrů je Petr Kučera, tkadlec z Pasek nad Jizerou.

V meziválečném období se fotografování díky zmen-
šení fotoaparátů a snadnému zpracování svitkových 
filmů (od r. 1934 pak ještě menších kinofilmů v kaze-
tách) stalo téměř běžnou lidovou zábavou, umělecká 
fotografie se od krajiny odvrátila směrem k portré- 
tu, aktu, experimentu. V oblasti místopisné fotografie 
se proto z této doby zachovala především komerční 

produkce turistických suvenýrů, převážně pohlednic. 
V tomto ohledu v Krkonoších (nebo alespoň v jejich 
západní polovině) kraloval nesmírně pracovitý Rudolf 
Slavík z Jablonce nad Jizerou s produkcí více než tisíce 
druhů téměř výhradně jednosnímkových pohlednic. 
O výrobu místopisných pohlednic se v jednotlivých 
městech a jejich okolí starali majitelé místních fo-
toatelierů – např. ve Špindlerově Mlýně Wenzel 
Pfohl, ve Svobodě nad Úpou Josef Jeschke. Na slez-
ské straně to bylo podobné, jen fotografů a zároveň 
i vydavatelů bylo podstatně více, především v Hirsch- 
bergu/ Jelení Hoře, kde sídlili např. Paul Höckendorf  
(ve 40. letech Krummhübel/ Karpacz), Alfred Männich 
(původně společníci Männich & Höckendorf) nebo 
Walter Staudte. Na dalších místech působili namát-
kou Knips–Hasse (Schreiberhau/Sklářská Poruba), 
A. Gärtner (Agnetendorf/Jagniątków), Wilhelm Müller 
(Warmbrunn-Herischdorf/Malinnik), snažili se uplat-
nit i vydavatelé z Vratislavi, Zhořelce, Drážďan, Lipska 
a dalších měst.

Druhá světová válka změnila mnohé, situace na jižní 
a severní straně pohoří však byla zcela rozdílná. Protože 
v říjnu 1938 byly prakticky celé Krkonoše připojeny 
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▲ Karel Procházka – Krkonošská zima, do r. 1920, sbírka Krkonošské muzeum Jilemnice



k Německu (v Československu a od 16. 3. 1939 
Protektorátu Čechy a Morava zůstala jen podhorská 
městečka Vysoké nad Jizerou a Jilemnice), čeští fo-
tografové až do května 1945 v horách nepůsobili. 
Němečtí autoři a vydavatelé pokračovali v produkci po-
hlednic dál – jen klientela se zčásti změnila z turistic-
ké na důstojníky a vojáky, kteří si tu doléčovali zranění 
před novým odchodem na frontu.

Polská krkonošská fotografie
Výměnou etnika sice velmi podobná, ale v porov- 
nání s českou částí pohoří ve skutečnosti zcela jiná 
byla poválečná situace ve slezských, od května roku 
1945 polských Krkonoších. Zatímco Češi se vraceli 
do jim domovských – nebo ve východní a střední, do- 
sud převážně německojazyčné oblasti alespoň dobře 
známých – hor, Poláci přišli pod Krkonoše po šesti 
stoletích, do prostředí téměř neznámého, ba až ne-
přátelského. Prvním polským fotografem, který se již 
v roce 1945 natrvalo usídlil ve Sklářské Porubě, byl 
Jan Korpal; o rok později začal v Kamenné Hoře pů-
sobit jeho přítel Stefan Arczyński (r. 1951 přesídlil  
do Vratislavi). V letech 1946–49 do Krkonoš zajížděl 
nestor polské fotografie Jan Bułhak, autor programu 
vlastenecké fotografie („fotografia ojczysta“), snažící-
ho se obrazově věrně dokumentovat rodnou krajinu, 
sídla, životní styl. Na styl z piktorialismu vycházející 
krajinářské fotografie v 50. a 60. letech navázali např. 
Wacław Narkiewicz, Jerzy Wiklendt, Tomasz Olszew- 
ski nebo Zygmunt Trylański, později Zbygniew Kulik 
a Janusz Moniatowicz (absolvent pražské FAMU), kte-
rý ale precizní krajinářskou produkci, stále žádanou 
turistickým průmyslem, vyvažuje umělecky ambicióz-
nější volnou tvorbou.

Význačným představitelem amatérského fotografic- 
kého života Jelení Hory byl od poloviny 60. let  
mnohostranný autor – povoláním lékař-chirurg – Jan 
Kotlarski; život Jelení Hory i Krkonoš po řadu deseti-
letí dokumentoval také Waldemar Wydmuch, Roman 
Hryciów a Józef Bożek, stále tak činí Waldemar 
Grzelak, Jan Foremny a Tadeusz Bilozor.

V Polsku socialistickém i současném jsou fotografo-
vé výrazně organizovanější než v Česku. Profesioná- 
lové a nejvyspělejší amatéři jsou organizovaní ve Svazu 
polských uměleckých fotografů (Związek Polskich 
Artystów Fotografików, ZPAF) – dolnoslezská oblast-
ní organizace se ještě člení na pobočku opolskou  

a krkonošskou se sídlem v Jelení Hoře. Významné 
je také amatérské fotografické hnutí: v Jelení Hoře 
působí od roku 1961 silný fotoklub Jeleniogórskie 
Towarzystwo Fotograficzne, zároveň také sdružení 
Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii.

Samostatnou kapitolou je tzv. jelenohorská škola fo-
tografie, vycházející z principů elementární fotografie 
formulovaných v 1. polovině 80. let. Jaké jsou snímky 
tvůrců, hlásících se k jelenohorské (krkonošské) škole 
výtvarné fotografie? Téměř výhradně černobílé, expre-
sivně pojaté (ne vždy přesně lokalizovatelné, často 
mlžné a oblačné) krajiny nebo malé výseky přírody, 
mnohdy jsou vystavovány kontaktní kopie, pořízené 
velkoformátovými kamerami. Její principy po léta ší-
řila Jelenohorská fotografická škola – vícesemestro-
vé studium pořádané pod křídly Jelenohorského kul-
turního centra (JCK). Průkopníkem tohoto směru byl  
Wojciech Zawadzki, který je spolu s Ewou Andrze-
jewskou hlavním lektorem fotokurzů v Jelení Hoře. 
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▲ Waldemar Wydmuch – Horolezci ve Sněžných jámách/
Wspinacze w Śnieżnych Kotłach, kolem r. 1968, sbírka 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej 
Górze



Dalšími představiteli tohoto směru jsou novinář a or-
ganizátor dění kolem krkonošsko-jizerskohorské fo- 
tografie Jacek Jaśko nebo kurátorka výstav Janina 
Hobgarska. K mladší generaci vycházející z ideí jele-
nohorské školy patří Tomasz Mielech (skvěle zvládají-
cí staré fotochemické postupy) nebo povoláním grafik 
Wojciech Miatkowski. Nové pohledy na hory (hlavně 
Sněžku) přináší meteorolog Piotr Krzaczkowski.

Nejvýznamnější polskou fotografickou soutěží s hor-
skou krajinářskou tematikou je roku 1980 poprvé 
zorganizované Bienále horské fotografie (Biennale 
Fotografii Górskiej) v Jelení Hoře, v roce 2016 pořá-
dané JCK již po devatenácté. Akci obvykle doprovází 
několik výstav.

Fotografové českých Krkonoš 
– nedávní a současní

Poválečné období přineslo nový stav věcí – zatímco 
v západních, vždy česky hovořících Krkonoších a v pod-
hůří čeští fotografové pouze obnovili svoje živnosti, fo- 
toateliery po uprchlých či odsunutých německých  
fotografech zůstaly prázdné. Ne však nadlouho, takřka 
vzápětí v nich fotografické živnosti začali provozovat 
Češi z nedalekého vnitrozemí. Např. ve Špindlerově 
Mlýně vystřídal Wenzela Pfohla novoměstský Zdeněk 
Menec, ve Velké Úpě Hugo Gleissnera (též tvůrce  
pohlednic z povodí horní Úpy) nahradil Miroslav Šem-
bera. Soukromé podnikání však netrvalo dlouho,  
po únoru 1948 bylo zlikvidováno – většinou převe- 
deno na komunální služby.

Z velkých českých krajinářů se Josef Sudek Krkonoším 
vyhnul zcela (přitom skvěle fotografoval v Beskydech), 
Karel Plicka sice občas zajížděl do Špindlerova Mlýna 
za Z. Menecem, který zpracovával jeho negativy, ale 
výrazněji zde netvořil. Jen legendární fotograf-horole-
zec Vilém Heckel nejvyšší české hory minout nemohl; 
jeho Krkonoše z 50. a 60. let jsou – na rozdíl od vět-
šiny novodobých autorů – velmi často oživeny lidmi.

Významným kulturním počinem, který oživil zájem o kra- 
jinářskou fotografii v Krkonoších, byla první výstava 
Zdenko Feyfara v jilemnickém Krkonošském muzeu. 
Uskutečnila se ve dnech 16. 7. – 15. 9. 1957 a by- 
la velkou inspirací pro mnohé fotografy – Feyfarovy 
následovníky. Zdenko Feyfar sice už žil v Praze, ale  
do rodné Jilemnice a hor se pravidelně vracel; ostatně 

v té době připravoval materiál pro – podle mnohých, 
včetně autora této publikace – nejobjevnější foto-
grafickou knihu o Krkonoších, vydanou pod prostým 
názvem Krkonoše nakladatelstvím Orbis poprvé 
v roce 1961. V jeho šlépějích šel a styl realistického, 
ale zároveň poetického, z hlubokého pochopení duše 
krajiny vycházejícího pohledu na hory stále rozvíjí Jiří 
Havel. Ten svůj někdejší vzor překonal nejen v počtu 
vydaných obrazových publikací, ale také technickou 
precizností snímků.

Autoři zabývající se komerčně krajinářskou fotografií 
(pro pohlednice, kalendáře, periodika nebo reklamu 
klasickou i internetovou) často poněkud balancují 
mezi požadavky trhu a vlastním uměleckým názorem. 
I dobře zvládnuté řemeslo je hodno pozornosti a po-
chvaly; pokud takový autor chystá výstavu (ostatně jak 
je dnes snadné uspořádat výstavu virtuální, ale zde 
hovoříme i o fotografech éry předinternetové) nebo do-
stane příležitost vydat knihu, konečně dostává prostor 
jeho výtvarné cítění. To platilo a platí o profesionálech 
i poloprofesionálech – z krkonošských autorů může-
ne jmenovat Zdeňka Menece, Václava Nováka, Jiřího 
Bruníka, ze současných Karla Hníka, Ctibora Košťála, 
Milana Lhotáka, Břetislava Marka nebo Petra Tomana. 
Posledně jmenovaný fotograf a nakladatel propadl 
kouzlu jinými krkonošskými autory jen nesměle do-
týkané letecké fotografie a dovedl ji k dokonalosti. 
Souboj prodejnosti a výtvarna nemusejí řešit ryzí 
amatéři, kteří s nepřistřiženými křídly dosahují po-
zoruhodných tvůrčích výsledků. Namátkou jmenujme 
Jiřího Grunda, Zbyňka Šance nebo též trutnovského 
Romana Dulu, „černobílou vránu“, duši spřízněnou 
ideově i fakticky s polskou jelenohorskou školou. Ji-
ným styčným bodem česko-polské spolupráce na poli 
fotografie je Kontakt – sdružení fotografů Eurore-
gionu Nisa (do něhož Krkonoše ze dvou třetin patří). 

I pod jižními svahy hor fungují fotokluby – jsou však 
volněji organizovanými skupinami, než je tomu u pol-
ských sousedů. Omezíme se jen na prostý výčet foto-
klubů, aktivních v době vydání knihy: KDÚ a Nadraka 
Trutnov, Spoušť Vrchlabí, FHFB Jilemnice, KD Semi- 
ly, Safír Turnov. V sousedních Jizerských horách to 
jsou kluby SDF Desná, Balvan a Nekras Jablonec 
n. N., Fomaklub Liberec a Jizerský fotoklub Hejnice. 
Geografická propojenost Krkonoš a Jizerských hor 
se projevuje i v krajinářské fotografii. Mnohé foto-
grafy domácí v Jizerkách lze do jisté míry pokládat 
i za autory krkonošské; jmenovat můžeme nesto-
ra jizerskohorských krajinářů Siegfrieda Weisse,  
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Bohumila Jakoubě (autora mnoha krkonošských po-
hlednic ze 70. let), Miloše Kirchnera nebo Jana Baldu, 
žijícího v Příchovicích na pomezí obou horstev. Ten byl  
v r. 1999 iniciátorem vzniku velké obrazové publika- 
ce Krkonoše/Karkonosze, novodobě poprvé předsta-
vující celé pohoří bez ohledu na státní hranici. Podílela 
se na ní tři vydavatelství (Buk, Gentiana a Moniatowicz 
Foto Studio), čtyři čeští (Bruník, Dvořák, Feyfar a Hník) 
a dva polští (Moniatowicz, Raj) fotografové, textem ji 
doprovodila spisovatelka Marie Kubátová.

Neopominutelným solitérem mezi krkonošskými fo-
tografy – i když jeho bytostné téma je člověčí doku-
mentaristika a podhorská krajina bývá jenom kulisou 
– je mladobucký Bohdan Holomíček, po dlouhá léta 
dvorní fotograf disidenta a poté presidenta Václava  
Havla.

Nejstarší historii krkonošské fotografie se zatím sys-
tematicky věnoval pouze historik fotografie a publi- 
cista Pavel Scheufler, v Polsku Robert Rzeszowski 
(Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze). Především 
o západokrkonošské autory se zajímal Miroslav  
Kubát, ve východních Krkonoších působí (a bohatý 

archiv stále rozšiřuje) Pavel Klimeš, současnou čes-
kou i polskou fotografií se při své novinářské práci za-
bývá Jiří Dvořák. Fondy fotografií v jednotlivých praco-
vištích Krkonošského muzea Správy KRNAP spravují 
Blanka Zázvorková, Jan Luštinec a Andrea Bariaková.

Ve sbírkách a službách 
Krkonošského národního 
parku
Když byl 17. května 1963 zřízen Krkonošský národní 
park, nikdo asi netušil, jak významnou institucí pro celý 
region se stane jeho Správa. Není jen odbornou or-
ganizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní 
služby a od roku 1994 i hospodaření v krkonošských 
lesích, ale také významnou kulturně-výchovnou orga-
nizací. Pod ochranná křídla národního parku se v 60. 
a 70. letech postupně dostávají muzea ve Vrchlabí, 
Jilemnici a Pasekách nad Jizerou – součástí jejich 
sbírkových fondů jsou i cenné kolekce z oblasti fo-
tografie – skleněné i filmové negativy a diapozitivy, 
zvětšeniny, sbírky pohlednic a obrazových publikací. 

▲ Vilém Heckel – Lyžaři na Studniční hoře, kolem r. 1960, sbírka Helena Heckelová
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Kolekce jsou systematicky doplňovány, přírůstky i sta-
ré položky dál zpracovávány. Převážně díky těmto sbír-
kám (a zároveň za účelem jejich představení široké 
veřejnosti) mohl vzniknout obrazový doprovod medai-
lonů nejstarších krkonošských fotografů.

S rozšiřováním činností Správy KRNAP vznikala po-
třeba účinně působit na návštěvníky národního par-
ku, nabídnout jim informační materiály, usměrňovat 
pohyb turistů v horách, vychovávat mládež i dospě- 
lé. Proto velmi brzy vzniklo oddělení propagace (v sou-
časnosti transformované do podoby dvou oddělení  
odboru vnějších vztahů), jehož součástí vždy byl  
i fotograf, v dobách klasické fotografie též laborant  
(fotolaboratoř pochopitelně zajišťovala i veškerou foto- 
dokumentaci činnosti Správy NP). Jako fotografo-
vé, zpočátku ve spojení s jinými funkcemi, působili 
Miroslav Hladík, též filmař Petr Chytrý, Jiří Bruník 
a Karel Hník, laborantkami a zároveň fotografkami 
byly Ingrid Dufková a Jitka Kopáčová. V současnosti 

je fotografkou Správy KRNAP Kamila Antošová; obra-
zovou digitalizaci sbírkového fondu zajišťuje precizní 
fotograf Pavel Kraus.

Významným prostředkem působení na širokou veřej-
nost se hned od založení v roce 1968 ukázal být po-
pulárně-naučný obrázkový časopis Krkonoše, od roku 
2002 s rozšířeným názvem i obsahem: Krkonoše – 
Jizerské hory. Časopis, od r. 1978 měsíčník, se stal 
a dodnes je obrazovou kronikou regionu a v mnohých 
dobách byl téměř jedinou platformou, kde mohli svou 
tvorbu uplatnit někteří fotografové-krajináři. Ať už to 
byli autoři, kteří dočasně upadli v nemilost režimu 
(např. i Jiří Havel) nebo velmi dobří regionální fotoama-
téři, kteří většinou také dokumentovali život své obce, 
ale kromě fotosoutěží a výstav fotoklubů neměli jinde 
možnost své práce veřejně představit. Z řady jmen 
lze uvést např. harrachovského Miloslava Kosa, vít-
kovického Vlastimila Kosinu, vrchlabské Petra Fišera, 
Ludvíka Hanuše a Ladislava Jirmana, černodolského 

▲ Zdeněk Rejzek – Prales na Rýchorách, kolem r. 1980, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory
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Jaroslava Pacholíka, Zdeňka Rejzka ze Svobody  
nad Úpou nebo Ivana Fitla z Mladých Buků. Odborní- 
ky na specifické oblasti fotografování jsou Valerian 
Spusta (laviny a sníh) a Radko Tásler (snímky z podze-
mí historického i krasového).

Na stránkách Krkonoš, ale také v mnoha Správou vy-
dávaných informačních a ekovýchovných tiskovinách 
své fotografie krkonošské přírody a krajiny publikova-
la a publikuje celá plejáda pracovníků Správy KRNAP. 
Převážně jde o snímky dokumentačního typu, někteří 
autoři ale prokazují, že se rozdíly mezi profesionály 
a dobrými amatéry mnohdy smývají. Z minulých lze 
jmenovat kupříkladu Ludvíka Hausera, Jana Vaňka 
a Jana Štursu, ze současných zaměstnanců Rad- 
ka Drahného, Jiřího Baštu nebo Jiřího Marka. Totéž 
platí i o polském národním parku (KPN), když velmi 
dobrým fotografem je jeho ředitel Andrzej Raj; živé 
i neživé přírodě v hledáčku kamery se věnují Ro- 
man Rąpała a Roksana Knapik. Ze stálých externích 
spolupracovníků časopisu Krkonoše – Jizerské hory, 
věnujících se intenzivně fotografování krkonošské 
krajiny, ještě zmíníme dva autory, stále věrné kla- 

sickým středoformátovým kamerám – Ingrid Holma-
novou a Miloše Tůmu – a naopak dva fotografy, ochot-
ně využívající možnosti digitálních technologií – Pavla  
Musila a Valeriána Spustu mladšího.

V posledních měsících a letech se na internetu denně 
objevují desítky či stovky nových fotografií Krkonoš. 
Některé jsou dobré i velmi dobré, mají však větši-
nou krátký život, nejsou-li z dat převedeny do hmata- 
telné podoby. Zajet dvakrát do Krkonoš, usadit stativ 
do důlků po desítkách předchůdců, nacvakat (a v kom- 
pjůtru vyšperkovat) několik západů slunce a vodopá-
dů a rychle zřídit facebookový profil „Moje Krkonoše“ – 
to lze docela dobře. Pardon, ale to z vás ještě krko-
nošské fotografy neudělá. Napřed je musíte poznávat, 
pochopit, a ony vám pak občas v té šťastné chvíli do-
volí vyfotografovat je takové, jaké opravdu jsou. Tato 
knížka se snaží zachytit zřejmě končící epochu, kdy  
ve fotografii měl cenu ten obraz, který byl vyvo- 
lán, zvětšen, případně vytištěn. Uvidíme, co přinese  
budoucnost – v knize, která leží před vámi, je ve struč-
nosti zachyceno jeden a půl století krkonošské foto-
grafické minulosti.

▲ Valerián Spusta ml. – Sněhový most na Úpské hraně, 17. 6. 2012
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Jak fotografovat Krkonoše? Tato otázka mi vrtá 
hlavou už přes šedesát let, a nemohu tvrdit, že 
na ni znám uspokojivou odpověď. Obávám se,  
že žádný dobrý recept na to neexistuje. Ale něja-
kých zkušeností jsem za ta léta nabyl a není mým 
zvykem nechávat si je pouze pro sebe.

Krkonoše se mi dívaly do oken již odmalička. Byly však 
mimo okruh mých klukovských zájmů, bral jsem je jako 
samozřejmost a nic zvláštního jsem na nich neshledával. 
Ostatně – za války jsem je poznávat ani nemohl, protože 
se nacházely již „v Říši“. Kousek od našeho domu v Hor-
ní Branné totiž probíhala protektorátní hranice, sousední 
Dolní Branná – tehdy Hennersdorf – a s ní i celé Sudety  
pro nás byly nepřístupné. Takže jsem se tam poprvé podíval 
až po válce, v roce 1945.
Otec byl zaměstnán na ředitelství pošt a přebíral příslušný 
německý majetek v pohraničí, mezi jiným i poštu ve Špin- 
dlerově Mlýně. A jednou mne tam vzal sebou. Když se mi 
otevřelo u Krausových Bud panorama Kozích hřbetů, udive-
ně jsem zíral na pro mne zcela nezvyklou, podivuhodnou 
krajinu: svahy šrafované tmavými ostrůvky kleče, potřísněné 
světle zelenou sutí, nahoře ohraničené ostrým hřebenem. 
Setrvávaje do té doby v Podkrkonoší, kraji jen mírně zvlně-
ném a s podnebím vlídným, nic tak zvláštního jsem dosud 
nespatřil. Celou válku jsem nad různým dobrodružným čti-
vem snil o dalekých krajích, že však svou první exotickou sce-
nerii spatřím jen pár kilometrů od domova, to jsem netušil.

Tak začal pozvolný, dlouhý proces mého poznávání Krko-
noš, který vlastně trvá dodnes. Prochodil jsem je důkladně 
od Harrachova po Žacléř a zase zpátky, strávil v nich tisí-
ce hodin, nedá se však říci, že už mne v nich nic nemůže 
překvapit. Desítky let mi například trvalo, než jsem objevil 
kousek od Janských Lázní těsný důl, zvaný též Klauzák, 
romantickou roklinu, pro fotografy jako stvořenou. Plnou 
skotačivých kaskád, bystrých vodopádů, tůní lemovaných 
kapradím a zlacených spadaným bukovým listím. A jak už 
to u mne chodí, další roky mi trvalo, než jsem se zde rozkou-
kal a naučil se Klauzák fotografovat. V průzračných tůních 
se totiž točí všelijaké proudy a protiproudy, které se zvidi-
telní, až když něco plave na hladině. Listí, pěna, nějaké to 
lesní chrundí. Pak to stačí vyfotit delší expozicí, asi tak jed-
nou vteřinou, a kouzlo zvané pohybová neostrost vyčaruje 
na fotce podivuhodné kruhy, spirály a křivky, připomínající 
galaxie či planetární mlhoviny.

A není to tak dávno, co jsem si uvědomil, že Kotelský po-
tok neteče jen pod horou Kotlem v západních Krkonoších, 
ale že také existuje jeho jmenovec, který vytváří divokou, 

O Krkonoších 
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špatně přístupnou rokli na jižním svahu Liščí hory, ne-
daleko Dolního Dvora. A teprve před třemi roky jsem 
se dozvěděl o existenci vodoteče zvané Honzův po-
tok, ačkoli jsem ji při cestách do Pece pod Sněžkou 
měl v Temném dole přímo před nosem.

Také mi dlouho nedocházelo, že ani hory tak minia-
turní, jakými Krkonoše jsou, se nedají poznat a vyfo-
tit za chvilku. Musel jsem tam dlouho chodit, často  
za tmy, v mraze, nebo i nepohodě, abych poznal 
všechny jejich nálady a rozmary, našel si nejlepší mís-
ta k focení. Časem jsem si vytvořil celou síť takových 
„parket“ a pokud vypukne nějaká zajímavá nálada, už 
se nezdržuji hledáním odkud a jak fotit. Jdu již na jisto.

Jedním takovým mým oblíbeným místem je dvorský 
les na Rýchorách čili Rýchorský prales. Nejedná se 
ovšem o monumentální soubor lesních obrů, jaké 
známe ze Šumavy nebo Beskyd, nýbrž jen o takový 
shluk drsným podnebím pokroucených stromů, chou-
lících se spíš při zemi. Pahýly buků obrostlé choro- 
ši připomínají sochy Matyáše Brauna, padlé kmeny 
se plazí po zemi jako tlustí zelení hadi, jiné se tváří 
jako draci, či ještěři. Tajemné, až strašidelné prostředí 
ještě víc vynikne, když padne do pralesa mlha, kte-
rá vypíchne popředí, vymaže změť v pozadí a zvýraz-
ní vzdušnou perspektivu. Není tedy divu, že prales 
na Rýchorách zaujímá významné místo v portfoliu 
mnohého krkonošského fotografa. Fotil tady už pan 
Feyfar, já sem chodím už přes padesát let, jezdí sem 

fotografové z celé republiky, pořádají se zde dokon-
ce semináře a workshopy. Nedávno jsem se však 
jednoho poněkud později narozeného fotografa Žac- 
léřska ptal, jak fotí Rýchorský prales. Prý nefotí! Už 
mu připadá příliš okoukaný, zprofanovaný!! Nezbývá  
než doufat, že časem nepostihne podobný osud celé  
Krkonoše...

Ačkoli Luční hora, Kotel či Zlaté návrší patří k nejvyš-
ším partiím Krkonoš, jsou to jen takové mírné, zaoble-
né pahorky, jakoukoliv vysokohorskou monumentalitu 
postrádající. A přece se z nich dají udělat záběry, 
které často ty alpské svou emotivitou předčí. Třeba 
v pozdním podzimu, kdy údolí zalije nízká inverzní 
oblačnost, ze které Krkonoše vyčnívají jako tajuplné  
ostrovy. Když kleč, traviny a sutě ještě postříbří jino-
vatka, bývá to taková nádhera, jakou snad nenajdete 
ani ve všech horách světa. Jako na proslulé foto-
grafii Zdenko Feyfara „První jinovatka u Harrachových 
kamenů“.

Ani pančavský vodopád nesnese co do velikosti srov-
nání s žádným světovým vodopádem. Je sic u nás 
nejvyšší, neřítí se ovšem do propasti volným pádem,  
ale jen tak laškuje, skáče z jednoho skalního stup-
ně na druhý. A přece – když se ho podaří zastihnout  
během prvních mrazíků, kdy se jeho okolí promění 
v křišťálové království, nebo když ho v létě najde- 
te ověnčený mléčivci, arnikami, náholníky – kam se  
na něj hrabe třeba Niagara.
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Tak bych mohl v líčení půvabů svých oblíbených kr-
konošských míst pokračovat ještě dlouho. Ale zmíním 
ještě alespoň lokalitu jménem čertova zahrádka. 
Tvoří ji skalní strž na východním úbočí Studniční hory, 
plná botanických klenotů. Zejména na jaře, kdy zde 
rozkvétají růžové polštáře lomikamene vstřícnolisté-
ho, voňavé keříky lýkovce jedovatého, něžné kvítky 
prvosenky nejmenší, fialové kalichy koniklece jarního. 
Mne tam kdysi vyslal pan Šourek, znalec krkonošské 
květeny. Koncem šedesátých let o ní připravoval knihu 
a vybral si mne, abych ji opatřil fotografiemi. Posílal 
mne do různých botanických lokalit a jednou z prvních 
byla právě Čertova zahrádka. Tehdy tam ještě kvetly 
konikleců jarních stovky, ale ze záhadných důvodů 
postupně vymizely. Mně se je však ještě podařilo vy-
fotografovat v plné slávě a jsou i na obálce Šourkovy 
Květeny Krkonoš, která vyšla v roce 1969.

Vymírání je, bohužel, úděl mnoha krkonošských dru-
hů. Vytratily se bohaté porosty sasanky narcisokvě-
té pod silnicí k Vrbatově boudě, mizí koniklece bílé  
a violky sudetské v Modrém dole, již tam vyhynul 
hvozdík pyšný alpinský, jinořadec kadeřavý. Květinové 
lokality na mnoha místech zatlačuje rozpínající se 
smrkový les, na Rýchorách například sasanky nar-
cisokvěté nebo česneky hadí. A to je velká škoda  
pro krkonošskou přírodu i její fotografy. Ti se tak vlast-
ně stávají jejími kronikáři, a často mimoděk vytváře-
jí i její nekrolog. Mnoho nádherně kvetoucích lokalit 
existuje už jen na fotografiích.

Dost dlouho mi trvalo, než jsem se naučil Krkonoše  
fotografovat, „vyučil se řemeslu“. Nebylo nikoho, kdo 
by mi poradil, žádné fotografické učebnice ani příruč-
ky neexistovaly, o nějakých kurzech nebo seminářích 
se tehdy nikomu ani nezdálo. Tápal jsem ve všem: 
technice, výtvarném vyjádření, nevěděl co fotografo-
vat, ani jak. A kdy toto mé trápení skončilo? To vím 
přesně: v létě roku 1956.To jsem v jilemnickém mu-
zeu zhlédl výstavu fotografií Zdenko Feyfara, která 
pro mne byla úplným zjevením! Do té doby nikdo tak 
objevně a osobitě Krkonoše nevyfotil, jeho fotografie 
mne uchvátily, pan Feyfar se stal mým velkým vzorem. 
Ať už to bylo zásluhou této výstavy, nebo snad i mým 
vlastním přičiněním – od té doby se mi začalo fotogra-
ficky dařit...

Pak jsem se s Mistrem Feyfarem potkával dost často. 
Obvykle v terénu, kde jeho přítomnost signalizoval čer-
vený moskvič, zaparkovaný někde u silnice na Zlaté 
návrší. Mně se většinou počasí moc nezamlouvalo,  

on ho však shledával přívětivým. Já se honil, abych 
toho vyfotil co nejvíc, on nikoliv. Byl v pohodě... Léta 
plynula, nemohu říci, že se z nás stali přátelé, pan 
Feyfar byl spíš takovým mým dobrým patronem. 
Pomáhal mi s opatřováním tehdy nedostupné techni-
ky ze Západu, zval mne do svého pražského atelieru, 
občas mi přihrál nějakou zakázku.

V červenci 1993 jsem mu po delší době zavolal do ji- 
lemnického bytu, zdali bych s ním nemohl něco na-
točit svou novou videokamerou. Takový medailonek. 
Nechtělo se mu, nebyl na tom moc dobře fyzicky ani 
psychicky. Před kamerou jakoby z Mistra všechny 
chmury spadly a výborně mi zahrál „náhodné“ setká-
ní při fotografování na Pančavské louce. Pak mi ještě 
v hospodě u piva vyprávěl nad svými fotografiemi 
o panu Sudkovi, se kterým se scházel v pražské hos-
podě U kocoura, stoleté hraběnce Waldštejnové, 
kterou skvěle portrétoval, o milovaném Kotli. A nako- 
nec mi jednu svou fotografii této hory věnoval. Rozepsal 
jsem se o Mistru Feyfarovi poněkud obšírněji, ale mys-
lím, že si to jako nejlepší fotograf Krkonoš zaslouží.

Prvním „panem fotografem“, se kterým jsem se osob-
ně setkal ovšem nebyl pan Feyfar, nýbrž Zdeněk 
Menec. Znal se s mým otcem a ten mi u něj sjednal 
návštěvu v jeho atelieru ve Špindlerově Mlýně. Bylo 
krátce po válce, všeho nedostatek a on mi tehdy vypo-
mohl s nějakým fotografickým materiálem. Pan Menec 
a jeho atelier byli tehdy proslulí nejen ve Špindlu, ale 
i v Praze a po celé republice. Vydával pohlednice, fo-
tografie mu uveřejňovaly různé časopisy, například  
Svět v obrazech, proslavil se i portrétováním Petra 
Bezruče. Stal se spolupracovníkem Karla Plicky, zvět-
šoval mu fotografie a v jeho knize Československo  
měl dokonce několik krkonošských obrázků. Obdivo- 
val jsem jeho publikační činnost, já tehdy marně toužil 
po tom, aby mi někde otiskli alespoň jednu fotku.

Jednou jsem se na Krkonoších setkal i s Vilémem 
Hecklem. Bylo to někdy v šedesátých letech, nedlou-
ho před jeho tragickou smrtí v Andách. Fotil jsem 
zimní východ slunce na Zadní Planině a najednou se 
z Klínovky vyhrnul zástup lyžařů a za chvilku už jsem 
byl svědkem jakéhosi fotografického happeningu: 
pěkné holky se předváděly před skvěle vybaveným 
fotografem, měl na krku ROLLEIFLEX, vedle mu asis-
tent nesl LINHOFKU, padaly poznámky jako „řekni čís“ 
nebo „usměj se, budeš na plakátě“. Nesměle jsem se 
jednoho z asistujících zeptal: „Není to pan Heckel?“ 
Byl! Ale oslovit jsem se ho neodvážil... On už byl slavný 
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svými fotografiemi z velehor, zejména z Kavkazu, ale 
„uměl“ i Krkonoše. Například v knize Naše hory, kterou 
mu vydal Orbis již v roce 1956, měl krkonošských zá-
běrů přes dvacet.

Krásné fotografie, zejména zimních Krkonoš, měl i La-
dislav sitenský. Náhodně jsem se s ním jednou setkal 
na nově otevřené Labské boudě v zimě 1976. Měl jsem 
ji vyfotit na pohlednice, ale počasí nestálo za nic, tak 
jsme si povídali o fotografování. Jeho snímky vynikaly 
nejen pojetím, ale i brilantní technikou. Byl na to i nále-
žitě vybaven. Ke svému speciálnímu přístroji, „handce“, 
měl 15 (!) výměnných objektivů a ty všechny vozil se-
bou. I na běžkách po Krkonoších. Pomáhala mu s tím 
i jeho paní. Byla to Francouzka, a díky ní mohl tehdy cel-
kem volně vyjíždět na Západ a opatřovat si u nás teh-
dy nedosažitelnou techniku. Jeho krkonošské snímky 
mu vycházely na pohlednicích, plakátech, v zimě 2007 
byly k vidění na souborné výstavě v galerii Veselý výlet 
v Peci pod Sněžkou.

O význačnějších krkonošských fotografech mladších 
ročníků psát nebudu. Je jich mnoho a většina zde 
má své medailony. Je však s podivem, že tak malé 
a nijak zvlášť atraktivní hory mají tolik fotografických 
autorů. To snad nemá ve světě obdoby, určitě se zde 
jedná o rekord v počtu fotografů na kilometr čtvereční.  

Mezi odborníky se dokonce již mluví o „krkonošské fo-
tografické škole“. Zůstává záhadou, v čem je toho pří- 
čina. Jedná se snad o moderní pokračování krkonoš-
ských písmáků, tvůrců vánočních betlémů nebo šikov-
ných řemeslníků?

Čím jsou vlastně Krkonoše pro všechny ty fotografy tak 
přitažlivé? Už jsem to v předchozích řádcích několikrát 
zmínil, tak to jen shrnu. Jde o takový malý kousek jedi-
nečné přírody uprostřed nezměrného moře civilizace, 
která na něj dravě dotírá. K drancování jeho přírodního 
bohatství docházelo již v minulosti, například těžením 
dřeva pro kutnohorské doly, v poslední době však ten 
nápor nabyl nových, nebývalých rozměrů. Developeři se 
rvou o zisk, kde se dá, staví se stále nové sportovní 
areály, hotely, celá města apartmánů. A to i v místech, 
kde vyloženě nemají co dělat, jako třeba na Horních 
Mísečkách. Není ale v krkonošské přírodě vše tak 
chmurné. Člověk nemusí být ani lesníkem, aby si v ní 
nepovšiml spousty nově vysazených listnáčů – buků, 
javorů, jeřábů – které se mají čile k světu. Krkonošské 
lesy se podařilo po kalamitě způsobené průmyslový-
mi exhalacemi nejen zachránit, ale i zkvalitnit. Změnit 
málo odolnou skladbu dřevin. Což je dobré i pro foto-
grafy, smíšený les je určitě lepší motiv než smrková 
monokultura. Na Rýchorách se vzpamatovaly již téměř 
vyhynulé lilie cibulkonosné, kvetlo jich tam naposle- 
dy nejmíň padesát. Což však potěšilo víc fotografy než 
botaniky, protože ti pochybují, že tyto krásné lilie jsou 
v Krkonoších původní. Totéž se dá říci i hořcích panon-
ských, které se mají čile k světu na úbočí Studniční 
hory. V západních Krkonoších znovu hnízdí sokol stě-
hovavý, ve východních kulík hnědý. Zřejmě se navrací 
i rys ostrovid. Daří se lépe opečovávat i to nejcennější: 
severskou tundru na hřebenech. A to zejména zkvalit-
ňováním turistických chodníků a stále lepším informo-
váním veřejnosti.
Dá se tedy říci, že krkonošská příroda náporům civiliza-
ce stále odolává, její rozmanitost se zvyšuje, ochranná 
pásma se nejen respektují, ale i rozšiřují. A to vše hlav-
ně zásluhou Správy Krkonošského národního parku, 
od jehož založení před třemi roky uplynulo 50 let...

A tak stále ještě můžeme obdivovat „ostrov Arktidy 
uprostřed Evropy“, jak se Krkonoším pro jejich severský 
charakter také říká, arkto-alpínskou tundru na jejich 
hřebenech, vzácnou květenu v ledovcových karech, 
četné glaciální památky. Harrachovy kameny, Sněžné 
jámy, Obří důl. A nejen obdivovat, ale i fotografovat.  
Ať již pro účely vědecké či výtvarné, propagační nebo 
dokumentární. Ale třeba i jen tak, pro radost...

21

▲ Jiří Havel – Hořec panonský, 2011



Jaká byla kriteria pro zařazení autorů do hlavní, 
„medailonové“ části publikace? Je jich více a na-
vzájem se kombinují. Jsou to především dlouhodo-
bá tvorba v regionu včetně bydliště v Krkonoších 
nebo jejich blízkosti (výjimkou jsou nejstarší fo-
tografové z doby před všeobecným rozšířením 
fotografické techniky a několik současných kme-
nových autorů měsíčníku Krkonoše – Jizerské 
hory). Dalším a vlastně nejpodstatnějším měřít-
kem je výtvarná kvalita tvorby, uchované v podo-
bě fotografií, negativů či diapozitivů v muzejních 
a soukromých sbírkách, nebo reprodukovaných 
v tištěných publikacích – především knihách, ale 
i v dalších obrazových produktech dostupných  
veřejnosti (zde máme na mysli hlavně pohledni-
ce). U autorů soudobých nebo fotografů nedávné 
minulosti bylo při jejich výběru přihlíženo i ke spo-
lupráci se Správou KRNAP.

Kromě převažujících autorů z české (československé, ještě 
dříve rakousko-uherské) strany pohoří představujeme i fo-
tografovy působící pod severními svahy Krkonoš – pruské 
a německé, po 2. světové válce polské.

U každého autora v hlavním textu uvádíme velmi stručný 
životopis, je-li znám, pak i jeho vývoj v oboru – včetně fo-
totechniky–, jeho charakteristiku jako fotografa Krkonoš 
a publikační aktivity. V levém sloupci pod fotografickým 
portrétem najdete zajímavost o její/jeho tvorbě či životě 
a knižní publikace – z prostorových důvodů pouze zkrácené 
citace, uvádějící název knihy, vydavatele, rok vydání a typ 
publikace (černobílá × barevná). Obrazová část nabízí fo-
tografie, které co nejlépe charakterizují autorovu krkonoš-
skou tvorbu, je-li to možné i v jejím vývoji. Popisky snímků 
v ideálním případě obsahují název, dobu vzniku, typ média 
(neuváděno u fotografií digitálních) a kameru – mnohdy se 
však úplné údaje nepodařilo zjistit nebo neexistují.
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Jeden z prvních krkonošských fotografů-krajinářů, půso-
bící na slezské straně pohoří.

Karl Robert Halm se narodil v tehdy saské (historicky horno-
lužické) Lubani, jako provozovatel portrétního fotoateliéru 
je poprvé připomínán v Žitavě, kde získal domovské právo  
r. 1868 a působil tu do roku 1879. Lákala ho však kraji-
nářská fotografie a zvláště Krkonoše, kde se díky turistic-
kému ruchu dal očekával odbyt upomínkových fotografií. 
Roku 1879 svoji firmu přesídlil do Hermsdorfu (dnes Sobie- 
szów) pod hradem Kynastem (Chojnik), kde měl zřejmě už 
od r. 1877 filiálku. Pobočky firmy poté zřídil ve Slezských 
Teplicích a v Jelení Hoře – tu roku 1880 převzal nejstarší syn 
Alexander Halm (1856–1946). Halmův hermsdorfský foto-
podnik převzal Paul Stuckenberg. Název firmy Fotoatelier 
R. Halm, uváděný např. na stereofotografiích, tehdy rozšířil 
do poněkud komplikované podoby Fotoateliér a vydavatel-
ství P. Stuckenberg, nástupce R. Halma – Halmovo jméno 
mělo zřejmě dobrý zvuk. Stuckenberg dál mnohdy použí-
val původní Halmovy negativy; podobně to dělal i slezsko-
teplický fotograf P. Kriegel. V letech 1885–87 je známo 
působení R. Halma v Görlitz (Zhořelci), poté se několikrát  
stěhuje po Německu, až v r. 1904 zakotvil v Eisenachu.

Robert Halm tvořil vizitky, kabinetky i tehdy oblíbené stere-
ofotografie (známo jich je kolem 1 200). Pro nás je cenné, 
že se R. Halm v hledání námětů neomezoval jen na slez-
skou stranu pohoří, mnoho snímků pořídil i na straně české 
(např. Špindlerův Mlýn, Pec, Pančavský vodopád), fotogra-
foval i v Jizerských horách a Česko-saském Švýcarsku – 
mnohdy se stafáží místních obyvatel. Byl zřejmě prvním, 
kdo hory fotografoval nejen v létě, ale i v zimě.
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ZajíMaVost: 
Všichni čtyři synové Roberta Halma 
se stali fotografy – kromě již  
zmíněného Alexandra také Emil,  
Max a Paul.

pubLiKace:
Pavel Scheufler: Osobnosti  
fotografie v českých zemích  
do roku 1918 (Nakladatelství  
AMU, Praha, 2013, čb).

Robert Halm
* 20. 7. 1828 Lauban 
(Lubań)
† 2. 12. 1910 thal  
u eisenachu (německo)

▲ Pec pod Sněžkou, 1876, čb. fotografie (kabinetka), 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



▲ Labský vodopád/Der Elbefall, 1879, čb. fotografie (kabinetka), sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Malý rybník/Der kleine Teich, 1882, čb. fotografie (kabinetka), sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Labská bouda/Die Elbfallbaude, 1880, čb. fotografie (kabinetka), sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▼ U Kowar (?), 1884, čb. fotografie (kabinetka), sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



Významný fotograf a vydavatel, působící v několika prus-
kých městech; na jeho práci navázal syn.

O soukromém životě Franze Pietschmanna toho víme vel-
mi málo, chybí nám i základní životní data. Víme však, že 
získal četná ocenění a medaile na výstavách a soutěžích 
od Vídně přes Berlín po Vratislav a Zhořelec v letech 1875 
až 1895. Svůj první ateliér provozoval ve Vídni od r. 1868, 
pak přesídlil do pruského Slezska a jeho hlavním sídlem 
pod Krkonošemi byla Kamenná Hora (Landeshut), pobočné 
ateliéry měl i ve Slezských Teplicích (Warmbrunn), Jele- 
ní Hoře (Hirschberg) a Libavě (Liebau), krátce dokonce 
i v českém Trutnově. Poskytoval klasické portrétní služby, 
ale zároveň se pouštěl i do fotografování v terénu – snímky 
uplatňuje nejprve jako stereofotografie a kabinetky, poz-
ději klasické pohlednice. Dobře zavedenou firmu Kunst- 
verlag Franz Pietschmann (Umělecké nakladatelství F. P.)  
roku 1903 převzal syn Erich Pietschmann (narozen r. 1880) 
a přesídlil ji do Zhořelce (Görlitz). S nezměněným křestním 
jménem v názvu podniku, později upraveném na Kunst- und 
Verlagsanstalt Franz Pietschmann, firmu vedl – byť mnohdy 
s finančními potížemi – až do druhé světové války.

Za půlstoletí činnosti otec a syn Pietschmannové vydali 
několik tisíc vzorů pohlednic. Největší počet jich je z Krko- 
noš a Jelenohorské kotliny, ale najdeme mezi nimi motivy 
od Lužice po Vysoké Tatry a pohlednice kreslené.
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Franz 
Pietschmann
* 18??
† 1903–6

ZajíMaVost: 
Své úspěchy s hrdostí prezentoval  
na rámečcích fotografií-kabinetek. 
Na zadní straně pohlednic byla  
cca po roce 1910 používána 
zajímavá ochranná firemní známka 
– kresba zátiší s turistickými 
potřebami a fotografickou kamerou.

▲ Jelení Hora/Hirschberg, 1896, čb. fotografie 18×24 cm, 
sbírka J. Moniatowicz

► Velký rybník/Der Gr. Teich, 1893, čb. fotografie (kabinetka), 
sbírka J. Dvořák
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▲ Stará bouda u Sněžných jam, po r. 1880, čb. fotografie (kabinetka), sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Špindlerův Mlýn – Sv. Petr/Spindelmühle – St. Peter, po r. 1880, čb. fotografie (kabinetka), 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Krausovy Boudy, Labe s mlýnem, 1882, čb. fotografie 
(kabinetka), sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Spálený Mlýn/Mohornmühle in Böhmen, foto zřejmě Erich Pietschmann, kolem r. 1910, kolorovaná pohlednice, 
sbírka Muzeum Karkonoskie Jelenia Góra



Jeden z nejvýznamnějších českých fotografů 19. století, 
který se z Prahy vypravil i do Krkonoš.

Jindřich (Heinrich) Eckert byl Pražan, absolvent Stavovského 
polytechnického institutu v Praze. Po studiích devět let pra-
coval jako celní úředník a fotografování se zpočátku věnoval 
coby amatér. Byl veřejně činný (též charita), živě se účastnil 
národního života.

Dne 15. července 1863 v Praze na Újezdě otevřel fotografic-
ký ateliér Heinrich Eckert, zpočátku zaměřený na portrétní 
fotografii. Jeho význam pro dnešek ale spočívá především 
v místopisné fotografii. V objektivu jeho fotoaparátu se nej-
častěji objevovala Praha (zvláště cenné jsou snímky asa-
novaných pražských čtvrtí), po roce 1881 jako první u nás  
začal s fotografováním krajiny, přírodních krás a historic-
kých památek na venkově.

Máme to štěstí, že se zřejmě roku 1883 a jistě r. 1884 vy-
dal fotografovat také Krkonoše. Nejsou to jenom popisné 
snímky objektů a krajin známých, ale také nově nalezená 
zákoutí hor. Z Krkonoš se zachovaly desítky Eckertových 
snímků, a to jak větších fotografií (soubor 49 zvětšenin 
v pražském Náprstkově muzeu), tak kabinetek (16×11 cm). 
Některé snímky jsou známy pouze z otištění v knihách – 
např. spolu s dalším průkopníkem krajinářské fotogra- 
fie v Čechách J. F. Langhansem obrazově doprovodil knihu 
V. Durycha Krkonoše – cestopisné kresby Václava Durycha 
(první vydání r. 1897). Krkonošské muzeum ve Vrchlabí 
vlastní kvalitní kolekci několika desítek podlepených zvět-
šenin, s náměty především z údolí Labe.
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ZajíMaVost: 
Byl prvním autorem v Čechách,  
který vytvářel ucelené soubory  
vlastivědných fotografií. 
Fotografování v terénu však  
znamenalo nosit sebou příruční  
chemickou laboratoř  
a improvizovanou temnou komoru.

pubLiKace o autoroVi:
Scheufler P.: Jindřich Eckert 
(Odeon, Praha, 1985)

Jindřich 
Eckert
* 22. 4. 1833 praha
† 28. 2. 1905 praha

▲ Labe pod Špindlerovým Mlýnem, kolem r. 1884, čb. fotografie, 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

Sbírka Scheufler



▲ Špindlerův Mlýn, kolem r. 1884, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▼ Labe a Bedřichov, kolem r. 1884, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Červený potok (?), kolem r. 1884, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí 

▼ Malý Labský vodopád, kolem r. 1884, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



▲ Sněžka z Obřího dolu, kolem r. 1884, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí 

▼ U Sněžných jam, kolem r. 1884, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



Velmi úspěšný portrétista a všestranný podnikatel v ob-
lasti fotografie poslední čtvrtiny 19. a prvního dvacetiletí 
20. století

Vyrůstal v Nových Dvorech u Kutné Hory, pocházel z dobře 
situované rodiny (jeho otec byl ředitelem velkostatku hrabě-
te Rudolfa Chotka). Studoval na chemickém oboru pražské 
polytechniky, po studiích strávil tři roky praxí v cukrovaru  
ve Žlebech.

Amatérsky fotografoval již za studií, což dokazují snímky 
jeho sester. První skromný fotografický ateliér si otevřel 
20. května 1876 v Jindřichově Hradci a provozoval jej  
do roku 1879. Poté r. 1880 přesídlil do Prahy do Vodičkovy 
ulice, kde po desetiletí budoval a provozoval atelier, svého 
času největší fotostudio v Čechách. R. 1882 se stal členem 
Fotografické společnosti ve Vídni. Zřídil filiálky v Jindřichově 
Hradci a v Mariánských Lázních, kde fotografoval význam- 
né osobnosti – lázeňské hosty. V letech 1898–1902 otevřel 
pobočky v Plzni, Českých Budějovicích a v Hradci Králové. 
Jan Langhans byl ve svém fotografickém podnikání velmi 
vytrvalý, pracovitý a uměl vystihnout trendy doby. Jeho ate-
liér s rozsáhlými službami byl nejprestižnějším podnikem 
svého druhu v Praze. V letech 1905–1912 zastával funk-
ci protektora Českého fotografického spolku v Praze. Roku 
1886 se tehdy pětatřicetiletý fotograf oženil s devatenácti-
letou Paulinou Holubovou ze Svobody nad Úpou a zřejmě 
i díky ní se Langhans častěji vypravuje do Krkonoš. Jeho 
snímky nafocené v Krkonoších pocházejí především z vý-
chodní a střední části pohoří, převažují snímky osídlené 
krajiny. Krkonošské muzeum ve Vrchlabí vlastní soubor 
33 Langhansových fotografií – tyto snímky jsou technicky 
kvalitní a je mezi nimi i větší množství záběrů výškového 
formátu, tehdy v exteriérové fotografii málo obvyklého (ale 
výhodného pro otištění v obrázkových časopisech).
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Jan Nepomuk 
Langhans
* 9. 7. 1851 Klášter  
u Vilémova
† 22. 3. 1928 černošice

ZajíMaVost: 
Ze dvou dcer manželů 
Langhansových – Pauliny a Marie 
– zůstala firmě věrná Marie, jejíž 
manžel Viktor Meisner II. roku 
1919 převzal vedení prosperujícího 
fotografického závodu, zatímco 
ona řídila obchodní záležitosti. 
Většina skleněných desek, tvořících 
statisícový firemní archiv, byla  
po znárodnění zničena vyvezením  
na skládku v zimě 1951–52.
Dům ve Vodičkově ulici 707/37 
(Palác Langhans) byl v letech 
2001–02 rozsáhle rekonstruován, 
sídlí zde Nadace Langhans Praha 
a velký obchod i atelier tu má firma 
Centrum FotoŠkoda.

pubLiKace:
P. Scheufler: Jan Langhans
(Fototorst 2005)

ateliér Jan Langhans

▲ Špindlerův Mlýn, kolem r. 1895, čb. fotografie, 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



▲ Řeka Malá Úpa a Křižovatka, před r. 1897, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Turisté v Dlouhém dole, Hřebínky, kolem r. 1895, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Obří důl se Sněžkou, po r. 1897, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí 

▼ Pec pod Sněžkou, kolem r. 1895, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



První z fotografů (jistě z českých), který programově oži-
voval své snímky z krkonošských hor lidmi, tu vytvořil 
řadu stereofotografií.

Pocházel ze Sadské, kde měl jeho otec tiskárnu. V té se 
v letech 1864–67 vyučil, později krátce studoval i na praž- 
ské malířské akademii. Roku 1880 si otevřel fotoateliér 
v Kolíně (když pro živnost nezbytnou praxi absolvoval u ko-
línského fotografa A. Pinkase). Víc než ateliér ho lákala  
exteriérová fotografie a po téměř dvacet let pak vyjížděl  
pořizovat snímky (především ve formě tehdy oblíbených ste-
reofotografií) krajin a památek na český a moravský venkov 
i do zahraničí.

Jedním z jeho cílů byly i Krkonoše, kde opakovaně fotografo-
val od 2. poloviny 80. let 19. století. Z dnešního pohledu je 
velmi cenné, že do svých záběrů vkomponovával i lidi, a to 
jak turisty, tak místní horaly při různých pracích. Dle odha-
du Pavla Scheuflera se počet Krátkého fotografií z Krkonoš 
pohybuje kolem stovky; na některá místa se vracel a zachy-
til jejich měnící se tvář. Jeho snímky se vyznačovaly velmi 
dobrou technickou kvalitou, hlavně ostrostí.

Po roce 1898, kdy se oženil, se již spíše věnoval vydava-
telské činnosti, vybudoval nový atelier a fotochemigrafický 
podnik pro výrobu stereofotografií, kolorovaných diapoziti-
vů, pohlednic atd.
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ZajíMaVost: 
Byl prvním fotografem v Čechách, 
který vytvářel ucelené soubory 
vlastivědných fotografií. Zároveň ale 
vyjížděl i do relativně vzdálené ciziny 
(Balkán, Rusko, Francie).

pubLiKace:
P. Scheufler, František Krátký: český 
fotograf před sto lety (Baset, 2004).

František 
Krátký
* 7. 9. 1851 sadská
† 20. 5. 1924 Kolín

ateliér František Krátký

▲ Vrchol Sněžky, kolem r. 1890, čb. stereofotografie, 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



▲ V Temném Dole, po r. 1890, polovina tónované čb. stereofotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



Významný slezský fotograf přelomu 19. a 20. století; z je- 
ho krajinářských snímků byly vytvořeny jedny z prvních 
obrazových publikací o Krkonoších.

Narodil se v dolnoslezských Prusicích u Zlatoryje (Gold- 
berg). Byl synem koláře a starosty Karla Rehnerta. Ve svých 
třinácti letech se na vycházce setkal s nám neznámým fo-
tografem, kterého pak provázel po okolí. Fotografování 
ho zcela okouzlilo a hned po ukončení školní docház-
ky šel k onomu fotografovi (buď někdo ze Zlatoryje nebo  
O. Langer ze Lwówku) do učení a na praxi. Zřejmě těsně 
před rokem 1880 rozbíhá podnikání ve Zlatoryji, ožení se, 
s manželkou Ernestinou mají dvě děti, ale po pár letech  
se rozcházejí a Adolf se stěhuje do Lwówku (Loewenberg  
i/Schl.). Zde si otvírá nejprve malý ateliér, pak staví větší se 
skleněnou střechou, který v dalších letech stěhuje a rozši-
řuje. Vydává (kolem r. 1885) své první album s 19 fotogra-
fiemi Lwówku. Zatímco druhá žena Emma vede portrétní 
ateliér ve Lwówku, Adolf Rehnert stále častěji vyjíždí foto-
grafovat do plenéru – do Jizerských hor a Krkonoš, ale také 
do Tater nebo až do Káhiry či Jeruzaléma. Snímky z cest 
i z domovského města a okolí pak spoluobčanům promítal 
ve vlastními úsilím vybudovaném „stereoskopickém kabine-
tu“, který byl předchůdcem lwóweckého biografu. Poslední 
roky prožil na invalidním vozíku, po jeho smrti firmu převzal 
syn Hermann a vedl ji až do druhé světové války.

Jeho kvalitní snímky krajin a turisticky vyhledávaných ob-
jektů byly téměř vždy doplněny lidskými postavami. Je mu 
ke cti, že se neomezoval jen na slezskou stranu pohoří, ale 
fotografoval i v Čechách. Tyto fotografie poskytoval nakla-
datelům (např. F. Genth, M. Leipelt), kteří z nich vytvářeli 
fotografická alba – první krkonošské fotopublikace.
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ZajíMaVost: 
Roku 1897 vykonal dobrodružnou  
fotovýpravu na Špicberky, kde 
shodou náhod reportážně zachytil 
události spojené s tragicky končící 
balónovou výpravou Švéda S. A. 
Andréeho k severnímu pólu.

pubLiKace:
Das Riesengebirge in 50 Bildern 
nach Originalaufnahmen von Ad. 
Rehnert (Cunnersdorf-Hirschberg,  
F. Genth, asi 1890), 
Das Riesengebirge in 24 Bildern – 
nach Originalaufnahmen von Ad. 
Rehnert (Cunnersdorf-Hirschberg,  
F. Genth, 1898), 
Bilder aus dem Riesengebirge –  
100 neueste Original-Aufnahmen  
von Ad. Rehnert u. A. (Warmbrunn, 
M. Leipelt, 1904).

Adolf Rehnert
* květen 1852 prausnitz 
(prusice)
† jaro 1908 Löwenberg  
in schlesien (Lwówek 
Śląski)

▲ Na vrcholu Sněžky/Die Koppenhäuser, publikováno 
1892, čb. fotografie (kabinetka), sbírka Muzeum  
Karkonoskie Jelenia Góra



▲ V dole Bílého Labe/Im Weisswassergrund, publikováno 1904, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Studniční hora z Růžohorek, po r. 1897, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ V Dlouhém dole/Im Langengrund, publikováno 1904, 
čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Kovárna v Obřím dole/Die Bergschmiede im 
Riesengrund, kolem r. 1900, čb. fotografie (kabinetka), 
sbírka Muzeum Karkonoskie Jelenia Góra
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▲ Velký rybník, kolem r. 1900, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Rybolov u vodopádu Szklarky, kolem r. 1900, čb. fotografie, sbírka Krkonošské 
muzeum Vrchlabí



Vysocký fotograf, který zachytil práci místních řemeslní-
ků, zimní sporty i horské scenérie.

Pocházel z chudých poměrů, byl nejmladším dítětem v ro-
dině jilemnického tkalce, a ač měl předpoklady pro studia, 
tkalcovinou se musel začít živit. Odešel na čas za lepší 
prací a učením (tkalcovského řemesla) do Pruska – tam 
se, nejspíš na veletrhu v Lipsku, seznámil s fotografickou  
technikou. Po návratu do Čech se v Jilemnici vyučil řez-
bářskému a sochařskému řemeslu, oženil se s Emilií 
Kobližkovou, po nedlouhém pobytu v Turnově (narození 
jediné dcery Marie) se rodina přestěhovala do Vysokého  
nad Jizerou a tam František Hanuš k živnosti řezbářské při-
pojil i práci fotografa – v přístavku domku čp. 16 si zřídil 
fotografický ateliér. Zapojil se do života malého města, kte-
ré bylo výspou českého živlu v pohraničí – hrál ochotnické 
divadlo, vyřezával betlémy, byl u počátků tamního muzea.

Kromě běžné „povinné“ ateliérové produkce naštěstí za-
chycoval také – dnes zvláště pro historiky cenné – výjevy  
ze  života té doby: snímky obyčejných lidí při práci, moment-
ky z událostí ve městě i fotografie lyžařů a sokolů. Vyráběl 
také fotografické pohlednice, pro školy nazvětšoval snímky 
krkonošské krajiny, používané jako výzdoba i učební po- 
můcka. Krkonoše měl rád a málo obvyklé bylo, že jako 
Čech občas fotografoval i ve východní a slezské části po-
hoří. Po smrti fotoateliér převzala neprovdaná dcera Marie 
Hanušová, která roku 1933 složila v oboru tovaryšské 
zkoušky. Dům s ateliérem stál poblíž kostela (pod farou)  
do r. 1959, kdy byl zbourán.
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ZajíMaVost: 
František Hanuš provozoval 
živnost fotografa v přístavku svého 
vysockého domu – na místní poměry 
neobvykle zdobného (což bylo 
důsledkem toho, že pan fotograf 
byl zároveň řezbář). Reklamní nápis 
provedený přímo na omítce hlásal, 
že se tam nachází Fotografický 
a zvětšovací atelier Fr. Hanuš.

František 
Hanuš
* 26. 3. 1857 jilemnice
† 13. 8. 1932 jilemnice

atelier Fr. Hanuš

▲ Sněhová nadílka ve Vysokém, 20. 4. 1903, 
čb. foto (polovina stereofotografie), sbírka 
Vlastivědné museum pro Vysoké n. Jiz. a okolí



▲ Vodopád Lomničky, kolem 1. sv. války, čb fotografie, sbírka Vlastivědné museum pro Vysoké n. Jiz. a okolí
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▲ Obří důl se Sněžkou, kolem 1. sv. války, čb fotografie (pohlednice), sbírka Vlastivědné museum pro Vysoké n. Jiz. a okolí

▲ Bouda U Sněžných jam, před r. 1909, čb. fotografie, sbírka Vlastivědné museum pro Vysoké n. Jiz. a okolí
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▲ Vysoké nad Jizerou a Kotel, kolem 1. sv. války, čb fotografie (pohlednice), sbírka Vlastivědné museum pro Vysoké n. Jiz. a okolí

▲ Porostlice u Jablonce nad Jizerou, kolem 1. svět. války, čb fotografie (pohlednice), sbírka Vlastivědné museum 
pro Vysoké n. Jiz. a okolí



Průkopník reportážní fotografie a fotožurnalistiky v Če- 
chách, doceněný až dnes. Na svých cestách nevynechal 
ani Krkonoše.

Vyučil se (roku 1887) u mnichovského fotografa C. Teufela. 
Krátce působil v rodné Přelouči, brzy se ale s celou rodi-
nou přestěhovali do Prahy, kde se mohl lépe věnovat zpra-
vodajské fotografii a spolupráci s novinami. Významný byl 
pro něho rok 1891, kdy se v Praze konala velká Jubilejní 
výstava. Na ní se proslavil reportážním zachycením pádu 
balonu Kysibelka a také fotografoval následníka rakous-
kého trůnu Ferdinanda d´Este, jehož osobním „moment-
ním“ fotografem se ještě téhož roku stal. V následujících 
letech pak živě a nekonvenčně fotografoval život císařské 
rodiny, politické a společenské události, ale i architekturu. 
Národopisná výstava českoslovanská z roku 1895 ho při-
vedla k fotografování venkova. V prvních letech 20. století 
pořídil řadu kvalitních fotografií s námětem lyžování a dal-
ších zimních sportů, často publikovaných v nejvýznamněj-
ším obrazovém časopisu té doby, Českém světě (vydáván 
od října r. 1904). Nepřímo tak napomohl růstu popularity  
lyžování u nás. Mnohé z těchto snímků – reportážních 
i aranžovaných – byly pořízeny právě v Krkonoších, také 
s průkopníkem lyžování Jaroslavem Rösslerem- Ořovským. 
Proto si Bruner-Dvořák, ač nebyl pouze krkonošským foto-
grafem, plně zaslouží být mezi nimi jmenován.

Jeho sláva končí se začátkem první světové války, a když 
v roce 1921 zemřel, byl zapomenutou a (díky předchozím  
úzkým kontaktům s nenáviděnou mocnářskou rodinou) spí-
še nežádoucí osobou. Význam jeho fotografického díla byl 
doceněn až desítky let po jeho smrti.
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ZajíMaVost: 
Byl z rodiny krejčího, ve které žili 
rodiče a pět z osmi dospělých 
sourozenců po celý život společně, 
aniž by si vyhledali životní partnery. 
Po Rudolfově smrti firmu převzal 
a do r. 1942 vedl o 17 let mladší 
bratr Jaroslav.

pubLiKace:
P. Scheufler, J. Hozák: Krásné časy,
Rudolf Bruner-Dvořák, momentní 
fotograf. Grafoprint Neubert, Praha, 
1995.

Rudolf 
Bruner-Dvořák
* 2. 7. 1864 přelouč 
† 30. 10. 1921 praha

atelier R. Bruner-Dvořák

▲ Vysoké kolo a Velká Sněžná jáma, kolem r. 1900, skleněný 
negativ/čb. foto, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



▲ U Mumlavského vodopádu, kolem r. 1900, skleněný negativ/čb. foto, sbírka Krkonošské 
muzeum Vrchlabí

▲ Velká Sněžná jáma, kolem r. 1900, skleněný negativ, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Seno na Dvoračkách, kolem r. 1900, skleněný negativ/čb. foto, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Petrova bouda a Malý Šišák, kolem r. 1900, skleněný negativ/čb. foto, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ V dolu Bílého Labe, kolem r. 1900, skleněný negativ/čb. foto, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Martinova bouda, kolem r. 1908, skleněný negativ/čb. foto, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



Velmi dobrý amatér, povoláním lékař, jehož fotografické 
dílo, soustavně vytvářené po půl století, je obrazovou kro-
nikou východních Krkonoš.

Původem z rodiny obchodníka z Mladých Buků, vystudoval 
medicínu a roku 1891 si otevřel lékařskou praxi v Horním 
Maršově (tehdy Marschendorf, IV. Theil). Po čtvrt století pak 
byl jediným lékařem pro celé úpské údolí od Pece po Mar- 
šov a vsi od Malé Úpy po Rýchory. Oženil se s Annou Adol-
fovou z Velké Úpy, měli dvě dcery. Po druhé světové válce 
byla rodina v červenci 1946 odsunuta do sovětské okupač-
ní zóny Německa, třiaosmdesátiletý doktor Lahmer zemřel 
na následky zranění o rok později.

Příběh Wenzela Lahmera fotografa je do jisté míry podobný 
jilemnickému MUDr. Jaroslavu Feyfarovi. S tím rozdílem, že 
MUDr. W. Lahmer začal fotografovat cca o desetiletí dříve 
a aktivně se mu věnoval výrazně delší dobu. Také on fo-
tografoval při výletech s rodinou (na snímcích mnohdy zob-
razení rodinní příslušníci pomáhají upřesnit jejich dataci)  
i při cestách za pacienty. Na snímcích je zachycena krajina 
a stavby v jeho služebním rajónu, ale také události, význač-
né osoby i dnes již neidentifikovatelní obyčejní horalé. 
Zpočátku fotografoval velkou kamerou na skleněné des-
ky 13×18 cm, později na formát 9×12 cm. Po roce 1912 
kopírováním vytvářel také diapozitivy, koloroval je a pro- 
mítal široké veřejnosti. Jako fotograf se stal uznávanou au-
toritou, neboť o tomto oboru přednášel i na trutnovském 
gymnáziu. Fotografie publikoval v časopisech, jako pohled-
nice a účastnil se nejméně jedné výstavy. Jeho dílo je ucho-
váno především ve sbírce Galerie Veselý výlet v Horním 
Maršově-Temném Dole, která v létě 2002 uspořádala vý-
stavu Lahmerových fotografií; několik diapozitivů vlastní 
i Krkonošské muzeum ve Vrchlabí.
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Wenzel 
Lahmer
* 30. 7. 1864 Mladé buky 
† 1947 ruhla (německo)

ZajíMaVost: 
Sběru a uspořádání fotografického 
díla W. Lahmera se pečlivě věnuje 
galerista a historik Pavel Klimeš 
(Veselý výlet), který do budoucna 
připravuje vydání knižní publikace, 
věnované tomuto významnému 
východokrkonošskému autorovi.

autoportrét, sbírka Pavel Klimeš

▲ Pec pod Sněžkou – osada Zelený Potok, kolem r. 1905, čb. 
fotografie, sbírka Pavel Klimeš



▲ U kostela v Malé Úpě, před r. 1912, kolorovaný diapozitiv, 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Pec pod Sněžkou – Vysoký Svah (rodina H. Krauseho), před r. 1912, 
kolorovaný diapozitiv, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



Autor skvělé kolekce diapozitivů, promítaných mj. při na-
učných přednáškách Jana Buchara.

Syn rolníka Antonína Vejnara z Víchové u Jilemnice měl to 
štěstí, že mohl studoval, a to s výbornými výsledky. Nejprve 
na gymnáziu v Novém Bydžově a poté na lékařské fakul-
tě Karlovy university (tehdy Karlo-Ferdinandova universita) 
v Praze. Roku 1894 se nastálo usadil v Jilemnici, kde půso-
bil jako praktický lékař, r. 1897 se oženil s Emilií Kazdovou 
a od roku 1898 byl primářem zdejší nemocnice. Přidal se 
do okruhu vlastenců, aktivních při organizování kulturní-
ho a sportovního života podhorského maloměsta. Byl čle- 
nem a funkcionářem v řadě spolků, včetně Klubu českých 
turistů a lyžařského Českého krkonošského spolku Ski 
Jilemnice.

Je pravděpodobné, že s fotografováním se seznámil již 
na studiích v Praze, ale jistě fotografoval brzy po příchodu 
do Jilemnice. Nezůstal však u černobílých zvětšenin nebo 
kontaktů na papíře, ale nejpozději v roce 1904 začal zho-
tovovat také diapozitivy, a to na skleněné destičky for-
mátu 82×82 mm nebo 85×85 mm. Černobílé diapozitivy 
byly decentně kolorovány, na čemž se často také podílel 
Vejnarův švagr, obchodník Rudolf Kazda. Barevné světel- 
né obrazy, jak se tehdy projekce nazývala, byly promítá- 
ny pomocí projekčního přístroje (skioptikonu) na plátno.  
MUDr. Josef Vejnar se totiž sblížil s velkým propagátorem 
turistiky a sportu v Krkonoších, řídícím učitelem Janem 
Bucharem, který podnikal naučné přednášky o Krkonoších 
a lyžování po celých Čechách. Od roku 1904 je doplnil 
projekcí diapozitivů a dr. Vejnar se stal takřka výhrad-
ním tvůrcem snímků pro tyto přednášky. Promítány  
byly (200–300 snímků) jak krajinářské záběry z hor a pří-
rody (včetně snímků horských rostlin, pořizovaných však 
v atelieru), tak snímky ze života měst a vsí v podhůří –  
ze společenských a sportovních událostí. Velkou výpo-
vědní hodnotu technicky kvalitních snímku ještě zvyšuje  
relativně věrné a detailní kolorování větší části diapozitivů.
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Josef Vejnar
* 5. 12. 1867 Víchová  
nad jizerou 
† 19. 1. 1934 jilemnice

ZajíMaVost: 
Kolekce několika set Vejnarových 
diapozitivů byla zachráněna šťastnou 
náhodou – mohly být nenávratně 
zničeny při vyklízení jedné jilemnické 
půdy. Dnes jsou uloženy ve fondech 
Krkonošského muzea v Jilemnici.

pubLiKace:
J. Luštinec, R. Karpaš: Krkonoše 
pohledem Jana Buchara a Josefa 
Vejnara (Nakladatelství RK 2002, 
čb+b).

autoportrét (?), sbírka Krkonošské muzeum Jilemnice

▲ Žalý, rozhledna a chata, kolem 
r. 1905, kolorovaný diapozitiv, sbírka 
Krkonošské muzeum Jilemnice



▲ Obří bouda se Sněžkou, 1904, kolorovaný diapozitiv, sbírka Krkonošské muzeum Jilemnice
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▲ Prachovický mlýn, 1904, kolorovaný diapozitiv, sbírka Krkonošské muzeum Jilemnice

▲ Křížlice, Mikoláškův mlýn a Jizerka, 1904, kolorovaný diapozitiv, sbírka Krkonošské 
muzeum Jilemnice
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▲ Nádraží v Jablonci nad Jizerou, 1905, kolor. diapozitiv, sb. Krkonošské muzeum Jilemnice

▲ Jilemnice, sedlák Cholínský dohlíží na vybírání brambor, kolem r. 1905, kolorovaný 
diapozitiv, sbírka Krkonošské muzeum Jilemnice



Bystrý fotoamatér, dokumentující život lidí i krajinu západ- 
ních Krkonoš. Pocházel z pražské rodiny dobře postave- 
ného úředníka-prokuristy, otec však zemřel v jeho sedmi 
letech. Vystudoval akademické gymnasium a pak lékař- 
skou fakultu (promoval r. 1896). Po vojenské službě a pra- 
xi v pražské Všeobecné nemocnici roku 1903 nakrátko 
nastoupil jako zdravotní asistent v Jindřichově Hradci, 
aby byl ještě v témže roce (1. 10. 1903) přeložen k okres-
nímu hejtmanství v Jilemnici. 

Postupně si budoval lékařskou kariéru (1908 okresním lé-
kařem) až po funkci vrchního zdravotního rady (1923). Roku 
1906 se oženil s Adou Tauchmanovou, dcerou místního ob-
chodníka plátnem, a stal se váženým občanem městečka.

Krátce po příchodu do Jilemnice se začal zajímat kromě ji- 
ného také o fotografování. Byl amatér samouk, nehlásil se 
k žádnému fotoklubu (jen jednou, roku 1911, se zúčastnil 
společné výstavy Českého klubu fotografů amatérů v Praze), 
pozitivy si v temné komoře zhotovoval sám. Jeho fotografie 
lze rozdělit do dvou hlavních tematických oblastí (pomi- 
neme-li vzácnější exteriérové portréty, portrétovanou byla 
často manželka Ada): život města a krajina. Dnes si vel-
mi ceníme živé dokumentární snímky z Jilemnice i dalších 
míst okresu, zachycující běžný život i události společenské 
a sportovní. Také jeho krajiny jsou často oživeny lidmi –  
při polních pracích, výletníky... Cenné je, že na rozdíl od ko-
merčních fotografů, zachycujících spíš hřebeny a atraktivní 
turistické cíle, si amatér Feyfar mohl dovolit fotografovat 
to, co se líbilo jemu a kde se nejvíc pohyboval – často jde 
o záběry z obcí a horských údolí, kde jiní fotografovali málo.  
Při pohledu na snímky, které se uchovaly a do povědomí 
širší veřejnosti dostaly až několik desetiletí po jeho smrti 
díky synovi fotografovi Zdenko Feyfarovi, o jeho estetickém 
citu nelze pochybovat. Většina obdivuhodných fotografií 
Jaroslava Feyfara vznikla v krátkém časovém úseku let 
1905–1910, později fotoaparát vytahoval jen sporadicky.
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ZajíMaVost: 
Některé jeho snímky vznikaly během 
cest za pacienty, za nimiž do hor  
jezdil bryčkou nebo na motocyklu 
s přívěsným vozíkem (pořízeném 
roku 1907), s tímto motocyklem  
často jezdili se ženou i na výlety.

pubLiKace:
Krkonoše – Zdenko Feyfar (Orbis 
1976, čb+b – úvodní část knihy),
P. Scheufler: Jaroslav Feyfar 
(FOTOMIDA 1994, čb).

Jaroslav 
Feyfar
* 3. 3. 1871 praha
† 19. 3. 1935 jilemnice

▲ Trh na náměstí v Jilemnici, kolem r. 1905, 
čb. foto., archiv red. Krkonoše – Jiz. hory

autoportrét u Labské boudy, archiv redakce 
Krkonoše – Jizerské hory



▲ Vítkovice – Skelné Hutě, Posseltův hostinec, asi 1907, čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory
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▲ Sušení sena u Vysokého nad Jizerou, 1905–10, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Jilemnice

▲ V Křížlicích, asi 1907, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Jilemnice
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▲ Rokytnice nad Jizerou, Lysá hora a Kotel v pozadí, 1905–10, čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory

▲ Mikoláškův mlýn v Křížlicích, 1905–10, čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory



Velmi pracovitý profesionální fotograf, který kvalitně 
zaznamenával podobu Krkonoš během první poloviny  
20. století.

Regionálně významný fotograf s bílými místy v životopisu. 
Je známo, že měl v prvních letech 20. století zřejmě pro-
sperující fotoatelier ve Vrchlabí na Banhofstraße 2, tento 
dům dodnes v Nádražní ulici stojí. Zřídil si pobočku ve Špin- 
dlerově Mlýně (fungovala také za 1. světové války) a ve své 
živnosti – asistenta mu dělal bratr – pokračoval i po vzni- 
ku Československa, ale už jen ve Špindlerově Mlýně (dům 
čp. 185), kam se 1. 3. 1919 s manželkou Herminou († 1951) 
přestěhoval a stal se zdejším občanem.

Zachovalo se povícero portrétů-kabinetek pořízených v je- 
ho vrchlabském atelieru, cenný je ale především v Krko-
nošském muzeu ve Vrchlabí dochovaný archiv kolorovaných 
skleněných diapozitivů formátu 82×82 nebo 85×85 mm. 
Pfohl na technicky i kompozičně velmi kvalitních snímcích 
v době po roce 1900 zachytil německojazyčnou část čes-
kých (resp. rakousko-uherských) Krkonoš od Harrachova 
po Pec pod Sněžkou. Ve Špindlerově Mlýně se stal význam-
ným producentem místopisných pohlednic tohoto horského 
střediska a jeho širšího okolí. Podle číslování bylo dopisnic 
vytvořeno mnoho set vzorů a dnes dokumentují staveb- 
ní vývoj řady budov i změny v krajině.
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Wenzel Pfohl
* 6. 2. 1882 bílý Kostel 
nad nisou
† 4. 2. 1949 německo

ZajíMaVost: 
Některé negativy Wenzela Pfohla 
byly zřejmě používány ještě jeho 
poválečným nástupcem Zdeňkem 
Menecem, který po odsunutém 
Pfohlovi převzal řemeslo komerčního 
fotografa ve Špindlerově Mlýně.

▲ Bouda U Dívčí lávky, po r. 1900, skleněný kolorovaný 
diapozitiv, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



▲ Dolní Dvůr, kolem r. 1910, skleněný kolorovaný diapozitiv, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Kotelská (Kotelní) bouda, před r. 1910, skleněný kolorovaný diapozitiv, sbírka Krkonošské 
muzeum Vrchlabí

▲ Horní Mísečky s Kotlem, kolem 1. sv. války, kolorovaný diapozitiv, sbírka Krkonošské 
muzeum Vrchlabí
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▲ Zimní Špindlerův Mlýn, kolem r. 1910, skleněný kolorovaný diapozitiv, sbírka Krkonošské 
muzeum Vrchlabí

▲ Svatopetrské údolí a Luční hora, 30. léta 20. stol, čb. foto – pohlednice 9×12 cm, 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



Nejpilnější autor meziválečné éry, specializovaný na foto- 
pohlednice.

Narodil se a velkou většinu života prožil v Jablonci nad Ji-
zerou. Jeho otec byl kolář, matka porodní asistentka a léčitel-
ka. V Tanvaldu se vyučil knihařem, krátce před 1. svět. válkou 
si otevřel knihařskou dílnu v rodném Jablonečku, r. 1914 
se oženil. Ke knihařství přidal prodej knih, papírenského 
zboží a dopisnic s vlastními snímky. Využil poválečného ne-
dostatku pohlednic s náměty turisticky atraktivních míst 
a začal se věnovat jejich tvorbě. Do hor se s fotoaparátem 
poprvé vypravil rovnou za účelem pořízení komerčních 
snímků – obvyklé stadium fotoamatéra vynechal. Byl zdat-
ným turistou, během let fotograficky zdokumentoval větši-
nu míst a objektů české strany pohoří; snímky dle potřeby 
aktualizoval. Stranou nechal pouze obce v úpském údolí 
pod Pecí a Rýchory, větší města v podhůří a také na slez-
skou stranu chodil málo. Boudy, hotely a trafiky sám pěš-
ky obcházel, pohlednice nabízel, distribuoval a pořizoval 
nové snímky. Byl aktivním členem a později funkcionářem 
Sokola, ochotníkem, členem KČT.

Fotopohlednice nejprve vyvolával sám, od r. 1921 si objed-
nával rozmnoženiny (bromografie) u pražské firmy Fotofon. 
Slavíkovy pohlednice jsou většinou snadno identifikova-
telné – jsou černobílé (nebo jednobarevně tónované), 
s dvojjazyčnou česko-německou (zpočátku i francouzskou) 
popiskou uvnitř obrázku, se jménem autora a číslem po-
hlednice. Číslování však není chronologické, sledovat lze 
několik číselných řad. Podstatnou část tvorby – víc než 
tisíc druhů pohlednic formátu 90×120 mm – lze datovat 
roky 1921–1938 (toho roku byl Slavíkův obchod zkonfisko-
ván Němci). Hned v květnu 1945 podnikání obnovil, vyšlo 
několik nových pohlednic, ale po únoru 1948 byla i malá 
Slavíkova firma znárodněna.

Rudolf Slavík neměl velké ambice dělat snímky „umělec-
ké“ (avšak některé snímky, především zimní, nejsou popis-
né, ale zachycují nálady hor) a zřejmě nikdy nevystavovat 
zvětšeniny. Ač lidi a dobové události fotografoval jen okra-
jově, jeho tvorba je přesto nesmírně cenným informačním  
zdrojem, řemeslně kvalitně dokumentujícím stav a změny 
horské krajiny, zástavby sídel, stavební vývoj cest, bud, ho-
telů a veřejných budov ve 2. čtvrtině 20. století, především 
v oblasti západních Krkonoš.
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Rudolf Slavík
* 27. 8. 1887 jablonec 
nad jizerou 
† 27. 10. 1975 jilemnice

ZajíMaVost: 
Měl podnikavého ducha, fotografovat 
začal poté, co při výletu na Dvoračky 
na jaře 1919 na boudě neměli žádné 
pohlednice. Dvojjazyčné popisky mu 
mnoho Čechů vyčítalo, ale vzhledem 
k převaze německy mluvících turistů 
na hřebenech to byl dobrý obchodní 
tah.

autor neznámý



▲ Pančavský vodopád, 30. léta 20. stol., čb. pohlednice 9×12 cm, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Vznik Labe, kolem r. 1921, čb. pohlednice 9×12 cm, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Zimní pohádka, 30. léta 20. stol., čb. pohlednice 9×12 cm, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí
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▲ Cesta Labským dolem do Labské boudy, 30. léta 20. stol., čb. pohlednice 9×12 cm, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



Nadaný fotoamatér, který zachycoval život obyčejných 
lidí v bezprostředním okolí svého bydliště.

Původem z velmi skromných poměrů paseckých chalupní-
ků, po celý život tkalcovský dělník (Rokytnice nad Jizerou, 
Tanvald, Paseky) a zemědělec. Roku 1925 se oženil se  
Zdeňkou Metelkovou ze Sklenařic, jediný syn Miloslav ze-
mřel roku 1951 v nedožitých čtyřiadvaceti letech.

Fotografoval s jednoduchým deskovým fotoaparátem  
na skleněné desky o formátu 9×12 cm, jeho fotokomora 
byla (soudě dle zachovaného autoportrétu) vybavena velmi 
skromně. Objektem jeho zájmu byli sousedé z Pasek a oko-
lí při práci i odpočinku – rolníci, staří lidé, žebráci. Snad 
nejznámější je jeho vícekrát reprodukovaný snímek rodiny  
při obdělávání pole – hakování – bez tažných zvířat. Ku- 
čerovy snímky, jichž zřejmě nejvíc vzniklo v době kolem  
1. světové války, lze zařadit do kontextu meziválečné soci-
álně laděné fotografie, byť on sám to zřejmě tak nevnímal. 
Několik snímků mu v roce 1916 otiskl tehdy velmi oblíbený 
obrázkový časopis – fotografický čtrnáctideník Český svět. 
Na jeho fotoaktivity navázal po 2. světové válce pasecký 
učitel Alois Bulušek.
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Petr Kučera
* 8. 12. 1888 paseky  
nad jizerou
† 2. 8. 1969 paseky 
nad jizerou

ZajíMaVost: 
Petr Kučera se v mládí zabýval 
i spiritismem. Byl to prý uzavřenější 
člověk, vesnický koumák 
a konstruktér, který např. přestavěl 
šlapací navlékač koralí na elektrický 
pohon.

autoportrét P. Kučera, sbírka Krkonošské muzeum 
Paseky n. Jiz.

▲ Paseky a Kotel, poč. 20. stol., čb. fotografie, sbírka 
Krkonošské muzeum Paseky n. Jiz.



▲ Hakování, poč. 20. stol., čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Paseky n. Jiz. 

▼ Stará chalupa, poč. 20. stol., čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Paseky n. Jiz.



Jeden z mnoha autorů a vydavatelů pohlednic meziváleč-
ného období na slezské straně pohoří.

Fotograf a vydavatel Staudte pocházel ze saského Neun-
dorfu (od r. 1923 součást města Pirny). V Jelení Hoře  
(tehdy pruský Hirschberg) se usadil proto, že zde nalezl 
manželku – sestru v městě známého mechanika Boboltze; 
žili v tchánově domě. Původní profesí byl číšník (nejpr-
ve pracoval na některé z krkonošských bud), jeho firma, 
provozovaná od října roku 1933, nejdříve obchodovala 
s oblečením pro číšníky, brzy přibylo zhotovování reklam  
pro hotely, restaurace a lázně. Jeho fotoateliér a vydava-
telství nesly název Werbe-Kunst-Atelier Verlag W. Staudte, 
Hirschberg/Rsgb., sídlily na Warmbrunnerstr. 47, dnes uli-
ce Wolności.

Na přelomu 30. a 40. let minulého století byl Walter Staud- 
te významným producentem místopisných pohlednic. Firma 
byla činná až do konce 2. svět. války, během ní rozšířil pů-
sobnost i na dříve českou část Krkonoš, v letech 1939–45 
říšskou župu Sudetengau. Tehdy prodával kromě pohlednic 
i cenově dostupné tematické sady malých (6×9 cm) foto-
grafií – kontaktů.
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Walter 
Staudte
* 1908 neundorf (pirna, 
sasko)
† 19??

ZajíMaVost: 
Své pohlednice označoval hezkou 
grafickou značkou – jelínkem 
rozkročeným nad čtyřmi typickými 
jelenohorskými měšťanskými 
domy, s horami v pozadí. Značka 
se vyskytuje v podobě s jelenem 
natočeným napravo i nalevo.  
Později obrazové logo zjednodušil  
na textové Staudte–Postkarte.

▲ Pec pod Sněžkou, kolem r. 1940, čb. fotografie (kontakt), 
sbírka J. Dvořák



▲ Modrý Důl, kolem r. 1940, čb. fotografie (kontakt), sbírka J. Dvořák

▲ Labský důl s Labskou boudou, 1938, čb. fotografie – pohlednice, sbírka J. Moniatowicz



Klasik české a zvláště krkonošské krajinářské fotografie.

Narodil se do rodiny váženého jilemnického lékaře Jaroslava 
Feyfara, až na konci 20. století doceněného i jako foto- 
grafa-amatéra. Po vzoru otce studoval medicínu na praž-
ské Universitě Karlově. Po uzavření vysokých škol na počátku  
2. svět. války (v r. 1939) pokračoval ve studiu na Státní 
grafické škole v Praze (1940–1943, žák Jaromíra Funkeho 
a Josefa Ehma). Na této škole pak v letech 1945–1951 vyučo-
val, když v mezidobí působil jako fotograf v barrandovských 
filmových ateliérech. Od 50. let působil jako volný fotograf 
s ateliérem a fotolaboratoří v Praze, měl však byt i v Jilemnici, 
kam se často vracel a kde strávil i poslední léta života (aktivně 
fotografoval až do poloviny 90. let 20. stol.). Byl fyzicky zdat-
ný, dobrý lyžař, zároveň ale také společenský člověk, jehož  
pražský atelier byl místem setkávání lidí z uměleckých kruhů.

Se svými velkoformátovými (resp. středoformátovými, ne-
boť nejčastěji fotil s kazetami na svitek a formáty 6×9 cm 
a 6×12 cm) kamerami Linhof a Plaubel nezacházel úplně 
v rukavičkách – nesly stopy každodenního používání a četné 
šrámy – ale z jejich možností dokázal vytěžit maximum; to 
ještě doplňoval zručností v temné komoře, dotvářením poziti-
vů pod zvětšovacím přístrojem.

V mládí přivážel zajímavé snímky z cest (Podkarpatská Rus, 
Egypt), byl velmi dobrým portrétistou a fotografem Prahy (ori-
ginální byly jeho pražské motivy pojaté v úzkém vertikálním 
formátu), fotografoval střední a severovýchodní Čechy. Jeho 
životním tématem ale byly Krkonoše – krajina, květiny, vody, 
a – zvláště v 50. letech – také lidé na horách. Horaly i tu-
risty oživené černobílé snímky patří spolu se záběry drama- 
tických nálad na hřebenech i poetických zákoutí v údolích 
k jeho nejlepším dílům. V krkonošské fotografii se stal vzo-
rem pro nejméně dvě generace následovníků.
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ZajíMaVost: 
Několik jeho černobílých fotografií 
od 60. let až dosud slouží (prakticky 
anonymně) jako součást instalace 
vlastivědné expozice Krkonošského 
muzea v Jilemnici.

pubLiKace:
Krkonoše (Orbis 1961, 1964 a 1968, 
čb), 
Krkonoše (Orbis 1976, čb+b), 
Východočeský kraj: Semilsko (Kruh 
1984, b),  
Krkonoše/Karkonosze (Buk/
Gentiana/Moniatowicz Foto Studio 
1999, b, +),
Publikace o autorovi: L. Souček: 
Zdenko Feyfar (Odeon 1977 a 1980, 
čb).
Internet: http://www.feyfar.cz

Zdenko 
Feyfar
* 2. 3. 1913 jilemnice
† 3. 2. 2001 Lomnice 
nad popelkou

autoportrét (?), sbírka Jiří Dvořák

▲ Východ slunce z Krkonoše, 70. léta 
20. stol, bar. diapozitiv 6×9 cm, Linhof 
Technika, sbírka Leoš Erben

► Dvoračky a Rokytnice ze svahu Kotle, 
cca 60. léta 20. stol., čb. foto., Linhof 
Technika, archiv redakce K+JH
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▲ Nad údolím Jizerky u Křížlic, kolem r. 1960, čb. fotografie, Linhof Technika, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory
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▲ Na Roubence (Tuláčkovi), asi 1947, čb. fotografie, kamera (?), sbírka Krkonošské muzeum Jilemnice

▲ Jaro pod Beneckem (Zima skončila), 
1946, čb. fotografie, sbírka Krkonošské 
muzeum Jilemnice

▲ Krkonoše od Roztok, cca 70. léta 20. stol, čb. fotografie, Linhof 
Technika, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory
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▲ Koniklec jarní v Čertově zahrádce, 1. pol. 70. let 20. stol., bar. 
diapozitiv 6×9 cm, Plaubel Peco Junior, archiv redakce Krkonoše – 
Jizerské hory

▲ Chalupa ve Štěpanické Lhotě (B. Koudelka), poč. 80. let 20. stol., diapozitiv 6×9 cm, Linhof Technika, archiv redakce 
Krkonoše – Jizerské hory

► Kotel a Dolní Mísečky, kolem r. 1980, bar. diapozitiv 6×9 cm, Linhof Technika, archiv Leoš Erben





Autor mnoha černobílých krkonošských pohlednic z prv-
ních třiceti let po 2. světové válce.

Dětství prožil v Novém Městě nad Metují (do r. 1919) a Jo- 
sefově u Jaroměře, ve které také chodil na reálku. Pak šel 
do učení (1928–32) ke svému strýci fotografovi Františku 
Jansákovi do Nového Města nad Metují, u kterého po další 
čtyři roky pracoval jako tovaryš; byl i osobním fotografem 
tamního majitele zámku J. Bartoně z Dobenína.

Hned v květnu 1945 se přestěhoval do Špindlerova Mlýna 
(krátce tam působil i jako tajemník MNV), kde převzal ate-
liér odsunutého fotografa Wenzela Pfohla, ve kterém se  
věnoval portrétní fotografii i výrobě pohlednic; zpočátku pří-
ležitostně využíval i archiv svého předchůdce. V roce 1949 
se stal členem nově založeného Svazu československých 
výtvarných umělců, proto mohl po znárodnění špindlerov-
ského fotoateliéru (1950) pracovat coby fotograf na vol-
né noze – hlavně jako reportér pro ČTK. Bohatou kolekci 
jeho negativů vlastní Krkonošské muzeum ve Vrchlabí –  
z místopisného složení záběrů vyplývá, že Z. Menec při fo- 
tografování v Krkonoších příliš neopouštěl blízké okolí 
Špindlerova Mlýna. Roku 1972 přesídlil do Hradce Králové, 
připravil několik fotografických knih z oblasti východních 
Čech (Podkrkonoší, Hradec Králové) i dalších regionů. 
Krkonoše zobrazil na velkém množství pohlednic i dalších 
propagačních materiálů, volnou tvorbu vystavoval.
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Zdeněk 
Menec
* 17. 8. 1914 Úpice
† 12. 2. 1998 Hradec 
Králové

ZajíMaVost: 
Jeho fotografickou tvorbu významně 
ovlivnil národní umělec Karel Plicka 
(1894–1987), s nímž se poprvé 
setkal již v dětství a jemuž  
od r. 1938 zhotovoval prakticky 
všechny zvětšeniny fotografií  
pro výstavy a publikace.

pubLiKace:
Babiččino údolí (+ K. Michl, Albatros 
1976, čb), 
U nás (+ K. Michl, Albatros 1978, čb), 
Krajem bratří Čapků (+ F. Buriánek, 
Albatros 1983, čb + b).

autor neznámý, archiv Karel Pfeiffer

▲ Přetékající Labská přehrada, kolem r. 1970, 
čb. negativ 6×9 cm, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

► Luční hora z Medvědína, kolem r. 1970, čb. negativ 6×9 cm, 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí





84

▲ Stoh a lyžaři na Staré Bucharově cestě, 60. léta 20. stol., čb. negativ 6×6 cm, 
sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Kotel z Přední Planiny, 60. léta 20. stol., čb. negativ 6×6 cm, sbírka Krkonošské 
muzeum Vrchlabí
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▲ Senoseč ve Svatém Petru, kolem r. 1960, čb. negativ 6×9 cm, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí

▲ Na jižním svahu Kozích hřbetů, kolem r. 1970, čb. negativ 6×9 cm, sbírka Krkonošské muzeum Vrchlabí



První polský fotograf, působící v Krkonoších po druhé svě- 
tové válce.

Jan Korpal byl pro severní svahy pohoří význačným autorem 
celé třetí čtvrtiny 20. století. Pocházel z těšínského Slezska, 
fotografem se začal učit ve svých 15 letech, profesionálem 
se stal roku 1936. Byl jedním z prvních polských osídlen-
ců, kteří přišli v létě roku 1945 do městečka Pisarzowice, 
předtím Schreiberhau a od r. 1946 Szklarska Poręba. Zřídil 
si tu fotoatelier, ale kromě běžné portrétní a zakázkové fo-
tografie se soustředil především na hory. A to zvlášť po roce 
1954, kdy se stal uměleckým fotografem na volné noze. 
Věnoval se fotografii krajiny a přírody – panoramatům, 
náladám, detailům skal a květin, lidem v horách, fotogra- 
foval i jinde v Polsku (obzvlášť pro pohlednice). Uznávána 
byla technická kvalita jeho snímků, které vystavoval 
od roku 1949 (cena na festivalu umění v Sopotech) a byl 
vzorem pro všechny mladší fotografy, kteří do Krkonoš po-
stupně přicházeli. V posledním desetiletí života fotografo-
val i na barevné materiály, zásadní část jeho díla ovšem 
tvoří fotografie černobílé. Od roku 1951 byl členem ZPAF,  
od r. 1958 se staral o obrazovou stránku regionálních novin 
Nowiny Jeleniogórskie, byl spoluorganizátorem a hlavním 
porotcem velké fotosoutěže Sudety, pořádané Nowinami. 
Roku 1965 získal jedno z nejvyšších ocenění dosažitel- 
ných fotografem – mezinárodní titul AFIAP. Připravoval 
vlastní knihu Krása Krkonoš (Piękno Karkonoszy), vydání 
však bylo znemožněno předčasným úmrtím; jeho práce lze 
nalézt v řadě publikací vytvořených autorskými kolektivy, vy-
tvořil stovky pohlednic. Od r. 1998 je v domě Korpalových  
ve Sklářské Porubě možno (nejlépe po předchozím ohláše-
ní) shlédnout menší expozici, kde je vystaveno dílo Mistra 
fotografa. Stálou výstavu uspořádala a pečuje o ni jeho 
manželka – též fotografka – paní Janina Korpalová.
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ZajíMaVost: 
Rodina Jana Korpala se blízce 
spřátelila s významným malířem 
Wlastimilem Hofmanem, který též 
žil ve Sklářské Porubě – Korpal 
byl výhradním autorem reprodukcí 
Hofmanových děl. Osobité  
malířovo vidění světa a debaty  
na téma výtvarné tvorby měly vliv  
i na Korpalův přístup k fotografování.

Jan Korpal
* 18. 9. 1916 bohumín 
† 29. 7. 1977 szklarska 
poręba

autor neznámý, archiv rodiny J. K.

▲ První turisté ve Sklářské Porubě/Biwak w lesie, 
kolem r. 1950, čb. fotografie, archiv rodiny J. K.



▲ Bouda Samotnia/Samotnia, 60. léta 20. století, čb. fotografie, archiv rodiny J. K.
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▲ Cesta ke Sněžným jámám/Karkonosze, kolem r. 1970, čb. fotografie, archiv rodiny J. K.
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▲ Krkonošský les/Karkonosze, 70. léta 20. století, 
čb. fotografie, archiv rodiny J. K.

▲ Velký rybník se Sněžkou/Wielki Staw, 70. léta 
20. století, čb. fotografie, archiv rodiny J. K.

▲ Podzim u Malého rybníka/Samotnia i Mały Staw, 70. léta 20. století, barevná fotografie, archiv rodiny J. K.



Učitel z Pasek nad Jizerou, který po několik desetiletí  
vytvářel fotokroniku své obce.

Absolvent učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí, který 
za 2. sv. války učil na základní škole ve Víchové nad Jizerou, 
v letech 1948–79 (škola byla r. 1979 zrušena) byl učitelem 
na jednotřídce v Pasekách nad Jizerou. Byl pokračovatelem 
metelkovské tradice venkovských kantorů, kteří fungova-
li jako hybatelé kultury na vsi. Alois Bulušek byl výborným 
kreslířem a malířem, divadelníkem, kronikářem obce a také 
nadšeným fotografem. Svůj první fotografický přístroj si po-
řídil z první učitelské výplaty v roce 1939 a fotoaparát (stá-
le tentýž) se mu po příštích šedesát let stal nerozlučným 
přítelem.

Založil fotokroniku, ve které souběžně s klasickou obecní 
kronikou zaznamenával výjimečné události i běžný život své 
obce, zachycoval krásu krkonošské přírody, dokumentoval 
chalupy a jejich stavební vývoj. Nejraději ale fotografoval své 
žáky při sportu, hrách, cestě do školy. Díky důvěrné znalosti 
prostředí a hlubokému zájmu o fotografii – byť v měřítku 
amatéra samouka – mnohé z jeho snímků výtvarně překra-
čují úroveň běžného dokumentu a stávají se (s odstupem 
let stále víc) osobitou výpovědí o životě západokrkonošské 
horské vesnice ve druhé polovině 20. století. V 70. letech 
jeho snímky vycházely v časopisu Krkonoše; zmíněná foto-
kronika je dnes součástí sbírek Památníku zapadlých vlas-
tenců v Pasekách nad Jizerou, Buluškovy fotografie jsou 
využity i v expozicích tohoto muzea.
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ZajíMaVost: 
Alois Bulušek ve svých zápiscích  
poznamenal: „Fotografování není 
jen obyčejnou lidskou kratochvílí, 
ale patří do oblasti kulturního 
a společenského vyžití. Kéž by 
mladá generace pochopila, jak 
ušlechtilá je to činnost...“

Alois Bulušek
* 3. 1. 1919 Valteřice
† 24. 5. 2001 paseky
nad jizerou

▲ Kam nemůže traktor, tam nastrčí koně, 1963, čb. fotografie, 
sbírka Krkonošské muzeum Paseky nad Jizerou

autor neznámý, sbírka KM Paseky n. Jiz.



▲ Školáci na lyžích, 1964, čb. fotografie, sbírka Krkonošské muzeum Paseky nad Jizerou



První pracovník a dlouholetý vedoucí oddělení propagace 
Správy KRNAP, zároveň i dobrý fotograf.

Do Krkonoš přišel z Prahy, kde studoval na průmyslovce 
(maturita 1943) a po válce ještě 4 semestry na fakultě 
žurnalistiky VŠPS. Po základní vojenské službě odešel  
v r. 1949 do Špindlerova Mlýna na lesní brigádu a už se tu 
usadil natrvalo. Prošel několika povoláními – včetně funk-
ce náčelníka Horské služby ČSR. Dne 13. ledna 1964 se 
stal jedním z prvních pracovníků před několika měsíci zříze-
ného Krkonošského národního parku, kde zastával funkci 
odborného pracovníka pro turistiku a cestovní ruch a mezi 
lety 1975 až 1984 (14. 12. 1984 odešel do důchodu) byl 
vedoucím oddělení propagace. V letech 1964–66 byl re-
daktorem informačního zpravodaje Krkonošský národní 
park – Zprávy, po vzniku časopisu Krkonoše v r. 1968 se 
stal členem jeho redakční rady (až do r. 1990). Především 
v prvním desetiletí existence KRNAP zajišťoval fotodoku-
mentaci činnosti Správy NP, obrazově přispíval do Zpráv, 
Krkonoš a podnikových propagačních materiálů, několikrát 
své snímky uplatnil i na komerčních pohlednicích.
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ZajíMaVost: 
Miroslav Hladík byl velmi dobrým 
lyžařem, horským vůdcem, ale také 
veselým společníkem a bavičem 
s velmi osobitým vyjadřováním, plným 
originálních slovních přesmyček.
První ředitel Správy KRNAP Miroslav 
Klapka vzpomínal na jeho přijetí  
na Správu takto: „Taky jsem dostal 
radu: ‚Jdi ven na ulici, a až uvidíš 
chlapa s velkou bambulí na čepici, 
to je Mirek Hladík.‘ Takového člověka 
jsem opravdu potkal, byl to Hladík, 
a tak jsme ho ‚koupili‘. On pak dělal  
po léta na parku propagaci.“

Miroslav 
Hladík
* 13. 7. 1924 Kročehlavy 
(Kladno)
† 4. 10. 2000 špindlerův 
Mlýn

Jiří Bruník

▲ Požár Labské boudy, 6. 11. 1965, čb. fotografie, 
archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory



▲ Svatý Petr s Luční horou, konec 60. let 20. stol., čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory 

▼ Vysoké kolo od Medvědí boudy, 70. léta 20. stol., čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory



Zdatný fotoamatér, který rozsahem svých aktivit přesáhl 
hranice své obce.

Jaroslav Pacholík sice pocházel ze západních Krkonoš, ale 
v rámci dosídlování po odsunu německého obyvatelstva se 
ve svých devatenácti letech (r. 1947) přestěhoval do městy-
se Černého Dolu na úpatí Černé hory a tomuto místu zůstal 
věrný až do smrti. Byl údržbářem v textilním podniku Mileta, 
většinu volného času však věnoval fotografování; na men-
ší obci v podstatě zastával funkci komunálního fotografa 
a dokumentátora všech důležitých událostí, které se ode-
hrály v Černém Dole – ať už šlo o akce veřejné nebo rodinné 
u sousedů. S nadšením se věnoval sportovní fotoreportáži 
(motorismus, cyklistika, jezdectví, skoky na lyžích), úspěš-
ně se zúčastňoval fotografických soutěží. Ač amatér, prosa-
dil se v. 60. až 80. letech 20. stol. i jako fotograf snímků  
pro místopisné pohlednice regionu.

Pro nás nejzajímavější částí jeho tvorby bylo fotografování 
krajiny, především krkonošské. Na svá oblíbená místa se 
vracel a zachycoval je s odstupem let v různých náladách 
(častěji v zimě), převážně černobíle, později i na barevný 
diapozitiv. Krajinářské snímky uplatňoval kromě soutě-
ží a pohlednic také v měsíčníku Krkonoše – zvlášť v 70. 
a 80. letech se s jeho černobílými fotografiemi krkonošských 
krajin setkávali čtenáři časopisu velmi často na vnitřních 
stranách obálek nebo v rubrice Pokaždé jinou kamerou.
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ZajíMaVost: 
Mezi sportovními fotografy si 
vypracoval tak dobré jméno, že 
měl např. volný vstup na dostihové 
závodiště v Pardubicích a jako 
jeden z nemnoha vyvolených mohl 
při Velké pardubické fotografovat 
i u atraktivního Taxisovu příkopu.

Jaroslav 
Pacholík
* 18. 8. 1928 buřany 
(jablonec nad jizerou)
† 13. 4. 2004 černý důl

Bohdan Holomíček

▲ Jinovatka, 70. léta 20. stol., čb. fotografie, Pentacon-six, 
archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory



▲ Stopy, kolem r. 1980, čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory

▲ Západní Krkonoše z Liščí hory, kolem r. 1980, čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory



Po víc než pět desetiletí velmi aktivní fotograf, stěží 
překonatelný počtem účastí na soutěžích a výstavách 
v Polsku i zahraničí.

Narodil se sice v městě Lidzbarku (vojvodství Warmiń- 
sko-Mazurské) severozápadně od Varšavy, vysokou školu 
– obor architektura-urbanistika však už vystudoval v dolno-
slezské Vratislavi (Politechnika Wrocławska, 1955), povo-
lání architekta se věnoval po celý ekonomicky aktivní věk. 
Ve Vratislavi žil do roku 1978, poté se přestěhoval do Jelení 
Hory, jejímž váženým občanem je dodnes.

Už jeho tvůrčí debut z roku 1957 je symbolický – účast  
na fotosoutěži, kterou obeslal snímkem nazvaným Sněžka, 
pořízeným při jeho první cestě do Krkonoš. Hlavním téma-
tem tvorby pana Wiklendta byla a je krajina, ale také člověk 
a projevy jeho činnosti v krajině. Jako architekt si uvědo-
moval, že architektura je s krajinou propojena a tvoří s ní 
nedělitelný celek. 

Protiváhou jeho krajinářské tvorby byla již od konce 50. let 
osobitá kreativní fotografie, kterou pracovně nazýval „che-
mofotografie” (technika spočívající v nanášení fotografických 
roztoků přímo na bromový fotopapír). Dodnes fotografuje 
s klasickými analogovými fotoaparáty, s kinofilmovou Prak- 
ticou se širokou škálou objektivů a kapesní Leicou Mini 3.

Jerzy Wiklendt je od roku 1978 členem Svazu polských umě- 
leckých fotografů (ZPAF), byl členem a dlouhodobě též před-
sedou fotoklubů ve Vratislavi a Jelení Hoře, jichž je dnes 
čestným členem, byl instruktorem a uměleckým konzultan-
tem, v 80. letech přednášel na jelenohorské fotografické 
škole. 

Víc než 1 300 svých fotografií prezentoval na více než  
340 výstavách a soutěžích doma a v zahraničí, přičemž  
nejvyšším oceněním jeho prací bylo získání titulu AFIAP 
v roce 1968. Pan Wiklendt je nestorem – a to stále aktiv-
ním – fotografického dění pod severními svahy Krkonoš.
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Jerzy 
Wiklendt
* 24. 2. 1929 Lidzbark

ZajíMaVost: 
Autor říká, že krajina dokumentuje 
činnost člověka v přírodě. Vnímáme 
ji ne jako celek ale jako nekonečné 
množství jednotlivých pohledů. 
Fotografie umožňuje tyto pohledy 
zachytit a uchovat jako doklad 
probíhajících změn. Fotograf pak  
do snímku vkládá i svoje zkušenosti 
a osobnost.

Janusz Moniatowicz

► Žraločí zub/Ząb rekina, 1979, čb. negativ/fotografie
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▲ V krkonošském Malém rybníku/W karkonoskim Małym Stawie, 1979, čb. negativ/fotografie

▲ Nebe nad Sněžkou/Niebo nad Śnieżką, 1958, čb. negativ/fotografie
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▲ Bouda Samotnia/Schronisko Samotnia, 1988, čb. negativ/fotografie

▲ Mlha stoupá/Wstępująca mgła, 1958, čb. negativ/fotografie



V současnosti jeden z nejstarších aktivních krkonoš-
ských fotografů-krajinářů.

Rodina T. Olszewského se hned po válce v roce 1945 pře-
stěhovala z Varšavy na Dolní Slezsko, do Sklářské Poru- 
by. Tomasz Olszewski vystudoval geografii na Vratislavské 
univerzitě, v letech 1959–1969 žil ve Vratislavi, potom 
v Bialystoku a Jelení Hoře, aby se roku 1996 vrátil natrvalo 
do Sklářské Poruby.

Fotografuje od roku 1953, už roku 1959 se stal členem 
Polského svazu uměleckých fotografů (ZPAF). V šedesá-
tých letech intenzivně fotografoval město Vratislav (tehdy 
připravil na téma tohoto města několik publikací a výstav), 
po návratu pod Krkonoše navázal na své předchozí foto-
grafování horské krajiny. Krkonoše zobrazoval v černobílé 
podobě v duchu klasické estetiky, ale nebránil se ani růz-
ným technickým experimentům. Jeho hory jsou majestátní, 
často se ponářejí do mlh a sněhových bouří, lesknou se tu 
hladiny jezer a potoků. Záběry opuštěných skal se střídají 
s hlubokými lesy plnými bizarních vývratů. Nejvýznamnější 
část jeho krkonošské tvorby vznikala v 60. až 80. letech  
20. století, fotografuje však nepřetržitě až do současnosti.

Zaznamenal úspěchy v nejvýznamnějších polských fotogra-
fických soutěžích, např. Złocisty Jantar. 
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ZajíMaVost: 
Podílel se na „objevování“ Krkonoš 
polskými turisty po 2. světové 
válce a na rozvoji cestovního ruchu 
v regionu, byl horským turistickým 
průvodcem.

pubLiKace:
Wrocław 1946–65, (Wydawnictwo 
Polonia, Warszawa, 1966), 
Moje miasto (Wydawnictwo Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, 
1972), 
Karkonosze/Riesengebirge/The 
Giant Mountains (Moniatowicz Foto 
Studio 2003, 2006 čb+b), 
Karkonosze – kraina wichrów i mgieł 
(Moniatowicz Foto Studio, 2009, čb).

Tomasz 
Olszewski
* 15. 12. 1929 Warszawa

Janusz Moniatowicz

▲ Les na Chojníku/Las na Chojniku, 1977, čb. negativ/fotografie



▲ Sněžné jámy a Violík v mracích/Schronisko nad Śnieżnymi Kotłami i Łabski Szczyt w chmurach, 1967, 
čb. negativ/fotografie
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▲ Sněžné jámy/Śnieżne Kotły, 1963, čb. negativ/fotografie

▲ Obětiště pod Szrenicí/Uroczysko pod Szrenicą, 1967, čb. negativ/fotografie
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▲ Zápas s větrem/Zmaganie z wiatrem, před r. 1959, čb. negativ/fotografie

▲ Svinské kameny/Trzy Świnki, 1980, čb. negativ/fotografie



Jeden z nejpilnějších fotografů Krkonoš (aktivně tu pů-
sobil v letech 1957–2008), autor tisíců pohlednic a tří 
vlastních fotopublikací

Původem Plzeňák, v dětství vodní skaut, v roce 1949 
maturoval na plzeňské obchodní akademii. Do vojny 
účetní, v letech 1954–57 pracovník výzkumného ústavu 
strojírenského v Praze, brzy po svatbě přicházejí s novo-
manželkou Janou do Špindlerova Mlýna (19. 10. 1957), 
kterému zůstává věrný téměř do smrti. V rozmezí let 1958– 
1970 pracoval jako fotograf tamních komunálních služeb  
(rekreanti ROH, turisté na lanovce), souběžně pořizoval  
po celém Československu místopisné snímky pro pohled-
nice nakladatelství Orbis. V letech 1970–74 byl fotografem 
na volné noze, krátce vedoucím úřadu MěNV Špindlerův  
Mlýn. Od 1. ledna 1975 nastoupil na místo fotografa Správy  
Krkonošského národního parku, kde byla práce mnohem 
víc tvůrčí – kromě dokumentace činnosti Správy se také 
podílel na výzdobě interiérů, tvorbě výstav, byl hlavním fo-
tografem časopisu Krkonoše. I po odchodu do důchodu 
v březnu 1990 dál aktivně fotografoval, v nových poměrech 
mohl využít svou obratnost v podnikání; kromě Krkonoš 
hodně fotil také Prahu, rád s kamerou cestoval.

Rutinní fotografování v komunální provozovně a honičku 
pro pozdější komerční zakázky kompenzoval vlastní vol-
nou tvorbou, následně využitou v obrazových publikacích, 
kalendářích i v kolekcích pro několik samostatných výstav. 
Jeho doménou byly nálady a detaily zimní horské krajiny, 
zachycené na černobílý materiál. V temných komorách strá-
vil tisíce hodin, za dlouhou kariéru fotografa vystřídal asi 
dvě desítky kamer, většinou středoformátových filmových 
fotoaparátů (např. Praktisix a Pentacon Six, více modelů 
značek Mamyia, Fuji), později též kinofilmový Canon EOS 
a nakonec „stihl“ užívat i digitální kameru Sony DSC-F828.
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ZajíMaVost: 
Na otázku, které roční období má 
v Krkonoších fotograficky nejraději, 
odpovídal: „Zima, podzim, jaro, léto 
– takové je moje pořadí. Nejméně 
rád mám léto, když se sjednotí zeleň, 
naopak nejraději fotografuji zimu, 
zvlášť když napadne první sníh a je 
nízké slunce. I na zimní hřebeny jsem 
– oproti doporučovaným pravidlům 
pohybu v horách – chodil vždycky sám.“

pubLiKace:
Krkonoše – národní park České 
socialistické republiky, (+ J. Štursa, 
Kruh 1983, b), 
Krkonoše (+ P. Vrba, ČSTK – 
Pressfoto 1992, čb + b), 
Krkonoše (Kruh 1999, čb + b),
Krkonoše/Karkonosze (Buk/Gentiana/
Moniatowicz Foto Studio 1999, b, +),
Krkonoše/The Karkonsze Mountains 
(Moniatowicz Foto Studio 2006, b, +).

Jiří Bruník
* 18. 3. 1930 plzeň
† 31. 12. 2008 
Mnichovo Hradiště

▲ Hořec tolitovitý, 80. léta 20. stol., 
bar. diapozitiv 6×6 cm, PentaconSix TL

autoportrét J. Bruník, archiv J. Dvořák



▲ Krkonošská zima (Kotel), 70. léta 20. stol., čb. negativ 6×9 cm, Mamiya Press
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▲ Labe, 80. léta 20. stol., čb. negativ 6×7 cm, Mamiya RB
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▲ Inverze od Mužských kamenů, 70. léta 20. stol., čb. negativ 6×9 cm, Mamiya Press

▼ Sněžka a Studniční, 80. léta 20. stol., čb. negativ 6×7 cm, Mamiya RB
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▲ Luční hora z Vodovodní cesty (výřez), kolem r. 1990, bar. diapozitiv 6×9 cm, 
Mamiya Press

► Ráno na Pančavském rašeliništi, 80. léta 20. stol., čb. negativ 6×9 cm, 
Mamiya Press

▲ Pohledy z okna (Labská přehrada), 2006, bar. diapozitiv 
4,5×6 cm, Fujifilm GA 645 Zi Prof.

▲ Pohledy z okna 2 (Labská přehrada), 2006, 
bar. diapozitiv 4,5×6 cm, Fujifilm GA 645 Zi Prof.
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Jaroměřský autor, pro kterého byly – kromě jeho města – 
významným tématem Krkonoše.

Po absolvování Obchodní školy v Trutnově (1948) pracoval 
jako technický úředník, po politických prověrkách v r. 1970 
přišel o práci a poté pracoval jako dělník-fotograf v národ-
ním podniku Fotochema Hradec Králové. K fotografování 
ho přivedl otec ve čtrnácti letech, později se stal fotogra-
fem z povolání. Hodně cestoval (v rámci možností občana 
socialistického Československa), především do hor; z cest 
i východočeského regionu publikoval nejen fotografie, ale 
také novinové reportáže, především v deníku Pochodeň. Byl 
autorem nebo spoluautorem několika publikací o Jaroměři, 
Josefově a Náchodsku.

Krkonošská tvorba Václava Nováka – nejprve několik dese-
tiletí černobílá, později i barevná – byla zaměřena jednak  
na cestovní ruch (pohlednice, propagační materiály), ale 
také na spolupráci s časopisem Krkonoše a především
spoluautorství se spisovatelkou Marií Kubátovou. Spolu 
připravili s desetiletým odstupem dvě knihy, vydané Seve- 
ročeským nakladatelstvím – Tucet Krakonošových poboč-
níků (věnovaná historii a pamětníkům) a Všechny brány 
Krkonoš (tehdejší současnost pohoří – turismus, ochrana 
přírody).
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Václav Novák
* 14. 5. 1930 jaroměř
† 11. 4. 2013 jaroměř

ZajíMaVost: 
S měsíčníkem Krkonoše–Jizerské 
hory udržoval kontakty 
až do posledních měsíců svého 
dlouhého života – na jeho podnět 
ještě v roce 2012 redakce 
uskutečnila úspěšné pátrání  
po záhadném nápisu na Malém 
Šišáku.

pubLiKace:
Tucet Krakonošových pobočníků 
(+ M. Kubátová, Severočeské 
nakladatelství 1976, čb), 
Všechny brány Krkonoš  
(+ M. Kubátová, Severočeské 
nakladatelství 1986, čb+b).

autor neznámý, archiv Městské muzeum v Jaroměři

▲ Muzikanti z betlému, 80. léta 20. stol., čb. fotografie, archiv 
redakce Krkonoše – Jizerské hory

► Ze západních Krkonoš, 80. léta 20. stol., čb. fotografie, archiv 
redakce Krkonoše – Jizerské hory
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▲ Krkonoš z Malého Šišáku, 70. léta 20. stol., čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory

▲ Zákoutí – západní Krkonoše, 80.–90. léta 20. stol., čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory

► Smrky nad Kotelní jámou, 80. léta 20. stol., čb. fotografie, archiv redakce Krkonoše – Jizerské hory
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Jiří Havel
* 9. 4. 1931 Horní branná

ZajíMaVost: 
Jiří Havel je tím člověkem, který  
pro řadu svých následovníků objevil 
jedinečné kouzlo pralesovité bučiny 
v Dvorském lese na Rýchorách  
a kdo jako fotografickou lokalitu 
proslavil Černohorský potok 
v Těsném dole u Janských Lázní.

pubLiKace:
Krkonoše (Olympia 1969, 1977, 
1981, 1986, čb + b), 
Krkonoše (ČTK Pressfoto 1973,  
čb + b), 
Krkonoše (Kruh/Ingrours 1992, b), 
Krkonoše (Egapress 1999, b), 
Krkonoše Jiřího Havla (Gentiana 
2013, čb + b).

Zdeněk Klučka

Nejuznávanější soudobý krkonošský krajinář s charakte-
ristickým fotografickým rukopisem.

Ing. Jiřího Havla, rodáka z Horní Branné u Jilemnice, fo-
tografování fascinovalo již od útlého dětství. Po studiu  
na gymnáziu ve Vrchlabí a na Vysoké škole železniční – 
stavební fakultě (absolvoval r. 1957) sice řadu let pracoval 
u Československých státních drah (zaměstnanec a náčel-
ník traťové distance Trutnov, po „normalizaci“ v r. 1970 
řadový technik), souběžně se zaměstnáním se ale inten-
zivně věnoval fotografii, vystavoval (první velká výstava 
Květena Krkonoš v Jilemnici r. 1959), začal (jako amatér!) 
vydávat obrazové publikace, zejména v nakladatelství 
Olympia, fotografoval na pohlednice pro ORBIS a později 
i ČTK Pressfoto. Od roku 1959 žije v Trutnově. Přijetí do Sva- 
zu výtvarných umělců (1978) mu umožnilo věnovat se  
od r. 1980 výhradně fotografii. Je aktivním členem foto- 
klubu KDÚ Trutnov.

Nestor krkonošské krajinářské fotografie je v tomto oboru 
samoukem, k současnému výsadnímu postavení se vypra-
coval svou pílí, talentem a vytrvalostí. Kouzlu temné komo-
ry podlehl už jako školák a přes fotografování živé přírody 
a rostlin (např. ilustrace ke Květeně Krkonoš, 1970) se 
propracoval k mistrnému zvládnutí fotografie krajinářské. 
Snímky z Krkonoš a Československa časem doplnily vý-
pravy za krajinami celého světa. Svoji tvorbu prezentoval 
na řadě výstav doma i v zahraničí, uplatnil ji v kalendářích 
i časopisech (pro Krkonoše – Jizerské hory připravil mj. dva 
seriály o fotografování). Velký důraz klade na knihy – vyšlo 
mu více než dvacet obrazových a populárně-naučných pub-
likací, nejen z Krkonoš. Některé doprovodil vlastními kvalit-
ními texty, část jich připravil ve spolupráci s přírodovědcem 
Janem Štursou.

Jeho snímky krajiny vycházejí z tradičního pojetí tohoto 
námětu, vyznačují se však vysokou estetickou hodnotou, 
technickou precizností a osobitým pojetím, které jeho ty-
pickým snímkům přineslo od kolegů označení „havlovky“. 
Jsou to hlavně fotografie snímané širokoúhlým objektivem, 
s výrazným motivem v popředí (někdy citlivě doblesknu-
tým) a stejně dobře čitelným krajinným rámcem v pozadí. 
Mnohé snímky ozvláštňuje přirozený pohyb v krajině – pa-
dající a kroužíci voda, rozvlněná tráva. Jiří Havel po většinu 
života používal středoformátovou fotografickou techniku – 
v Krkonoších především kameru Linhof Standard (formát 
6×9 cm), na cestách světem pak aparát Zenza Bronica 
GS-1 (6×7 cm). Myslel si, že éra digitální fotografie ho již 
mine, ale od října 2010 je spokojeným uživatelem digitál-
ních zrcadlovek zn. Nikon, jejichž příznivá váha a technické 
možnosti ho povzbuzují v další tvorbě.



▲ Víry Černohorského potoka, 1996, diapozitiv 6×9 cm, Linhof Standard
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▲ Buky u Janských Lázní po vánici, 1971, čb. negativ 6×6 cm, Praktisix



117

▲ Krkonoše od Bezděkova, 8. 2. 2012, Nikon D 5000

▼ Kleč ze Zlatého návrší, 1958, čb. negativ 6×9 cm, Voigtländer Bessa
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▲ Pohled k Žalému od Harrachových kamenů, 17. 11. 2011, Nikon D 5000

▲ Sněžka z Luční pláně, 1988, bar. diapozitiv 6×9 cm, Linhof Standard

► Sněžka ze Studniční hory, 2006, bar. diapozitiv 6×9 cm, Linhof Standard





V současnosti nejznámější fotograf Jizerských hor, kte-
rý ale rád s fotoaparátem navštěvoval a navštěvuje také 
Krkonoše.

Rodák z Jablonce nad Nisou, který tomuto městu zůstal  
po celý život věrný. Po obecné a měšťanské škole tu na umě-
lecké průmyslovce studoval rytectví (absolvoval r. 1952). 
Pracoval jako rytec kovů v podniku Jablonecká bižuterie, 
a to po celou dobu zaměstnání. Má rád hudbu, překládá 
z němčiny, píše básně i texty ke svým fotografickým knihám.

Už jako kluk chodil s rodiči na výlety do hor, častěji do Kr-
konoš než Jizerských hor – jeho otec byl nadšený amatér-
ský botanik a bohatá krkonošská květena (hlavně v oblasti 
Kotle) ho lákala víc než jizerskohorská. Fotografování se 
věnuje od 50. let 20. století, když první fotoaparát dostal 
o Vánocích roku 1955. Poprvé publikoval v roce 1967,  
ve známost vešel spoluúčastí na neobyčejné knize Jizerské 
ticho z roku 1978. Po několik desetiletí fotil krajinu se 
sklopnou kamerou Horseman (typ VH) na diapozitivy for-
mátu 6×9 cm), dnes užívá kompaktní digitální zrcadlovku 
Olympus E–600. Je nejen fotografem Jizerských hor, ale 
také Českého ráje, Podještědí, Lužických hor a Krkonoš. 
Byla mu dána schopnost citlivě vystihnout charakter  
krajiny, v níž vždy hledal spíš soulad a tichou krásu než 
drama. Publikuje v měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory, 
v současnosti nejvíc spolupracuje s příchovickým nakla-
datelstvím Buk (kalendáře), kde také vyšla jeho zatím  
poslední kniha Moje důvěrné krajiny, obsahující i kapitolu 
věnovanou Krkonoším.
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Siegfried 
Weiss
* 14. 10. 1933 jablonec 
nad nisou

ZajíMaVost: 
Širokým okruhem přátel a známých 
z řad fotografů a milovníků 
Jizerských hor bývá oslovován kratší 
formou svého křestního jména – Sigi 
nebo měkčím „poslovanštěným“ 
jménem Slávek.

pubLiKace:
Moje důvěrné krajiny – ve stínu 
Ještědu (Buk, 2014, b)
Jizerské ticho (+ L. Václavek,  
W. Ginzel, text J. Suchl, Severočeské 
nakladatelství, 1978), 
Moje Jizerky (Buk, 1996, b).

Ingeborg Weissová

▲ Labská bouda, 1. pol. 60. let 20. stol, bar. fotografie



▲ Sasanky narcisokvěté na Kotli, 70. léta 20. stol., bar. diapozitiv 6×9 cm, Horseman VH



Obdivovatel drobných tajemství i pomíjivých nálad hor 
z Hradce Králové.

Pro Ing. Jindřicha Hradila, CSc., je fotografování velkým ko-
níčkem, který je protiváhou zcela odlišného povolání. Dříve 
pracoval jako odborný pracovník ve Vojenském lékařském 
výzkumném ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové, později 
jako vedoucí odd. programování Pozemních staveb Hradec 
Králové a v posledních letech byl spolumajitelem hradecké 
firmy z oblasti potravinářství.

Po technické stránce prodělal cestu od kinofilmové zrca-
dlovky Nikon přes svitkovou Zenza Bronicu ETRS po sou-
časný plnoformátový digitální Nikon D800. Největší školou 
po stránce získávání zkušeností s krajinářskou fotografií 
byla skutečnost, že v letech na přelomu tisíciletí často 
doprovázel na fotografických výpravách domácích i zahra-
ničních trutnovského klasika horské fotografie Ing. Jiřího 
Havla. Spolu s ním sdílí náklonnost k proměnlivým náladám 
rýchorských lesů, sám pak rozvíjí téma zachycování přírod-
ních detailů, zvláště květin, mnohdy z méně obvyklých úhlů 
pohledu.

Je pravidelným spolupracovníkem měsíčníku Krkonoše–
Jizerské hory.
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Jindřich 
Hradil
* 30. 1. 1942 
Hradec Králové

ZajíMaVost: 
Do redakce K+JH vždy přinášel 
a nosí nikoliv náhledové fotografie 
nebo data, ale kvalitní zvětšeniny/
tisky větších formátů.

▲ Rýchorské česneky, 30. 5. 2012, Nikon D800

► Nad Modrým dolem, 25. 10. 2013, Nikon D800

autor neznámý
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▲ Život v kameni (vranec jedlový), 25. 9. 2012, Nikon D800
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▲ První sníh (Sněžka ze Studniční hory), 9. 10. 2012, Nikon D800

▲ Hořce, 11. 9. 2012, Nikon D800 ▲ Inverze, 16. 11. 2012, Nikon D800



Jeden z nejlepších současných krkonošských autorů, tři-
náct let fotograf Správy KRNAP.

Dětství prožil v Horní Branné, mládí v Hostinném, desítky 
let však již žije ve Vrchlabí. Původním povoláním strojař-vý-
vojář, od dětství bylo jeho velkým koníčkem fotografování. 
Přes členství ve fotokroužcích (dnes aktivní člen fotoklubu 
Spoušť Vrchlabí) se dostal až ke studiu oboru výtvarná fo-
tografie na Lidové konzervatoři v Hradci Králové (1981–
1983, pod vedením prof. Jána Šmoka z pražské FAMU). 
Roku 1990 se profesionalizoval, stal se nástupcem Jiřího 
Bruníka na místě fotografa Správy Krkonošského národní-
ho parku a tím i „dvorním“ fotografem měsíčníku Krkonoše, 
a to až do odchodu do důchodu v roce 2003.

Karel Hník je především výborný fotograf-krajinář, jeho hlav-
ním tématem jsou nejvyšší české hory v proměnách nálad 
a barev celého roku. Námětem jsou často hřebenové partie 
a místa co nejméně narušená lidskou činností. Karel Hník 
je ovšem autor všestranný, v současnosti se – kromě stá-
lého tématu krajiny – vrátil i k dávné zálibě ve sportovní 
reportáži (především cyklistika). Své umění – kromě něko-
lika samostatných a mnoha kolektivních výstav – předve-
dl zejména v knižních obrazových publikacích, početných  
nástěnných kalendářích a množství tiskovin vydaných Sprá-
vou KRNAP. Fotografickou nesmrtelnost (alespoň v kr-
konošském regionu) si však vydobyl cyklem černobílých  
(výstavní zvětšeniny hnědě tónované) fotografií, na kterých 
v 1. polovině 80. let 20. století zachytil nenávratně mizí-
cí svět starých horáků a jejich řemesel (řada výstav, kniha 
Bejvávalo na horách).
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ZajíMaVost: 
Rodiče Karla Hníka žili v době 
2. světové války v Horní Branné 
v podnájmu u Havlových. Jejich 
syn Jiří, dnes uznávaný klasik 
krkonošské fotografie, se 
u nadšeného fotoamatéra pana 
Hníka staršího jako -náctiletý kluk 
seznamoval s kouzelným světem 
temné komory.

pubLiKace:
Krkonoše/Karkonosze (Buk/
Gentiana/Moniatowicz Foto Studio 
1999, b, +),
Krkonoše (Moniatowicz Foto Studio 
2002, b,),
Bejvávalo na horách (Garamon 
a Správa KRNAP, 2003, čb),
Krkonoše/The Karkonsze Mountains 
(Moniatowicz Foto Studio 2006,  
b, +).

Karel Hník
* 29. 7. 1942 jilemnice

▲ Nároží roubenky, 1983, čb. negativ 6×6 cm, 
Praktisix

► Na Pančavském rašeliništi, 5. 10. 2008, 
Nikon D300

Jitka Kopáčová
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▲ Tkaní na stavu, 1983, čb. negativ 6×6 cm/tónovaná fotografie, Praktisix

► U truhláře pana Stínila, 1984, čb. negativ 6×6 cm/tónovaná fotografie, Praktisix

▲ Košíkář pan Malík, 1984, čb. negativ 6×6 cm/tónovaná fotografie, Praktisix
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▲ Časný sníh na Rýchorách, 13. 10. 2009, Nikon D300
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▲ Východ slunce z Luční hory, 1993, bar. diapozitiv 6×9 cm, Mamiya Super 23 

▼ Černohorský potok, 2001, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645 Pro TL



Přírodovědec – geobotanik, vždy s fotoaparátem v batohu.

Dětství prožil v České Třebové, kde také v r. 1960 maturo-
val – ale výpravy do Krkonoš jako nadšený skalničkář po-
řádal už od svých třinácti let. Vystudoval obor geobotanika  
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1965) 
a téhož roku se stal pracovníkem formující se Správy 
Krkonošského národního parku. RNDr. Jan Štursa zde pů-
sobil jako botanik a ekolog, nejprve na oddělení ochrany 
přírody, později v Krkonošském muzeu; v letech 1990–93 
byl ředitelem Správy KRNAP. Významná je jeho činnost pu-
blicistická, zpracoval několik scénářů výstavních expozic 
a filmů, je autorem či spoluautorem více jak dvou desítek 
knižních titulů.

Od studentských let se věnuje také fotografování, které je 
pro něj nejen cestou k pořízení fotodokumentace botanic-
ké a ochranářské, ale také (zvláště v 60.–80. letech) pro-
středkem vyjádření výtvarného. Po stránce technické prošel 
klasickou cestou všech starších autorů – od temné komory 
přes diapozitivy k současnosti digitální. Vcelku logicky jsou 
hlavními tématy jeho fotografií horská krajina a přírodní 
detaily, především flóra – kromě Krkonoš navštívil s fo-
toaparátem řadu pohoří a národních parků světa, mnoh- 
dy spolu s fotografem Jiřím Havlem, se kterým po textové 
stránce spolupracoval na několika knihách. Od prvních čí-
sel (rok 1968) až doposud je spolupracovníkem časopisu 
Krkonoše, jeho fotografie se objevily v desítkách populár-
ně-naučných publikací, na výstavách, prezentovány jsou  
při přednáškách.
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Jan Štursa
* 3. 8. 1943 Litomyšl

ZajíMaVost: 
Jan Štursa byl v roce 1979 
fotografem a vědeckým pracovníkem 
první krkonošské horolezecké 
expedice do Himálaje, při které 
byl uskutečněn prvovýstup na štít 
Severní Manásulu (7 157 m n. m.).

pubLiKace:
Krkonoše – národní park České 
socialistické republiky, (+ J. Bruník, 
Kruh 1983, b), 
Krkonoše – příroda, historie, život  
(+ kolektiv, Baset, Praha, 2007), 
Atlas krkonošských rostlin  
(+ J. Dvořák, vyd. Karmášek, České 
Budějovice, 2009, b), 
Krkonošská tundra (Správa KRNAP, 
Vrchlabí, 2015) aj.

autor neznámý

▲ Odtávání na Traverzu, 25. 5. 2012, Canon EOS 60D



▲ Pod ochranou kýchavice, 7. 6. 2014, Canon EOS 60D

▲ Růžencový potok, 20. 6. 2013, Canon EOS 60D ▲ Vraní oko čtyřlisté, 2014, Canon EOS 60D



Profesionální fotograf se zázemím rodinného vydavatel-
ství – výjimečný především výbornými leteckými snímky 
pohoří.

Narozen na samém okraji Podkrkonoší v Jaroměři, dětství 
prožil v Bernarticích u Trutnova. Vystudoval Střední ekono-
mickou školu v Trutnově, ale úředníkem se nikdy nestal. 
Více než 20 let pracoval na horských boudách ve Velké 
Úpě a na Černé hoře jako lyžařský instruktor a programový 
pracovník. Fotografování přírody se vážně věnuje od svých 
osmadvaceti let, při práci na horských boudách propadl 
kouzlu hor a začal je i zobrazovat. Dlouhodobě spolu- 
pracoval s nakladatelstvím Pressfoto (tvorba místopisných 
pohlednic – užito přes 4 000 jeho snímků), s agenturou 
Merkur a Československou televizí, od poloviny 70. let také 
s redakcí časopisu Krkonoše. Od roku 1991 se mu foto-
grafická kamera stala hlavní živitelkou, spolu s manželkou 
Ivanou založili ve Svobodě nad Úpou, kde žije již 34 let, vy-
davatelství ZiTo, zaměřené na pohlednice, kalendáře a pro-
pagační tiskoviny; vydali také tři autorské obrazové knihy.

Petr Toman, ač se nevyhýbá ani záběrům přírodních detai-
lů, je především fotografem milujícím široké rozhledy. Řadu 
let při své tvorbě přednostně používal dílensky zhotovenou 
kameru Polykrob s kazetami formátu 6×12 cm a 6×9 cm 
a širokoúhlými objektivy Rodenstock Grandagon. Dnes ba-
revnou svitkovou inverzi nahradil výkonnými čipy digitálních 
zrcadlovek značky Nikon. Panoramatické pohledy ho fas-
cinují především za výjimečných světelných a atmosféric-
kých podmínek, doma je především ve východní polovině 
Krkonoš a snad se dá říci, že je dvorním fotografem nejvyšší 
české hory – Sněžky. Přibližně od počátku nového století 
se s velkým nadšením věnuje fotografování hor z ptačí per-
spektivy – čehož výsledkem je knižní publikace Krkonoše 
z letadla z roku 2008, zatím jediná toho druhu. Jeho sním-
ky též po desetiletí zdobí obálky měsíčníku Krkonoše – 
Jizerské hory.
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Petr Toman
* 20. 5. 1944 jaroměř

ZajíMaVost: 
Spolupráce Petra Tomana 
s Československou televizí v 70. 
a 80. letech 20. století spočívala 
v poskytování fotografií pro televizní 
Přestávky – obrázkové výplně 
promítané v časových prolukách 
mezi jednotlivými pořady.  
Pro porevoluční generace diváků 
jistě situace téměř nepochopitelná…

pubLiKace:
Das Riesengebirge entdecken  
(+ další, Trescher Verlag, Berlin, 
1999, b), 
Krkonoše – Česko všemi smysly  
(+ další, SaD, Praha, 2010, b), 
Krkonoše z letadla (ZiTo, Svoboda  
n. Ú., 2008, b), 
Krkonoše v proměnách (ZiTo, 
Svoboda n. Ú., 2010, b), 
Jedinečné krajiny České republiky 
z letadla (ZiTo, Svoboda n. Ú.,  
2016, b).

Ivana Tomanová

▲ Mozaika polí se zelím na Vysocku, 
23. 7. 2012, Nikon D300

► Sněžka a Lavinový svah před západem 
slunce, 29. 12. 2008, Nikon D200
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▲ Šlehačkový hrad na vrcholu Sněžky, 28. 12. 2008, Nikon D300
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▲ Sněžné jámy v oblačné inverzi, 30. 10. 2009, Nikon D300 

▼ Hřeben Kozích hřbetů, 19. 10. 2012, Nikon D300
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▲ Obří důl zalitý inverzí, 22. 11. 2014, Nikon D800

▲ Od Kotle až k Ještědu, 28. 12. 2008, Nikon D300

► Větrné nebe nad Čertovým návrším, 11. 11. 2008, Nikon D300





Fotograf z povolání, dnes se věnující především technic-
ké a reklamní fotografii. Před více než třemi desetiletími 
však často pobýval v Krkonoších.

Bohumil Jakoubě je profesionální fotograf a nakladatel, který 
pracoval po většinu života v Jablonci nad Nisou a posled-
ních pětadvacet let žije ve Vrátu v Českém ráji. Po absol-
vování Vyšší průmyslové školy strojní v Jablonci (1962)  
pracoval nejprve jako technik, r. 1980 se z aktivního  
fotoamatéra profesionalizoval a stal se fotografem se  
specializací na sklo. Roku 1990 založil Nakladatelství 
Jakoubě, zaměřené na publikace ze širšího regionu (kultu-
ra, umění, krajina). Starší syn Michal převzal po otci atelier 
Jakoubě v Jablonci n. N., fotografuje i mladší syn David.

Již do dětství prožitého ve Smržovce se datují autorovy 
četné kontakty s Krkonošemi – turistické výpravy s rodiči, 
později s kamarády. Intenzivní návštěvy Krkonoš souvisely 
se zakázkami pro nakladatelství Orbis a Panorama Praha, 
významné bylo setkání – a později i přátelství – se špin- 
dlerovským fotografem Jiřím Bruníkem. V terénu i ateliéru 
vždy preferoval středo- a velkoformátové kamery, jako je-
den z prvních v regionu začal ke zpracování fotografického  
obrazu využívat digitální fotoaparáty a počítačovou techni-
ku. Byl autorem stovek fotografických pohlednic a množství 
propagačních materiálů z Krkonoš, Jizerských hor a Čes- 
kého ráje; jeho barevné diapozitivy zdobily obálky časopisu 
Krkonoše, černobílé snímky (ale příležitostně i texty) byly 
publikovány na vnitřních stranách.
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ZajíMaVost: 
Prvním průvodcem tajemným světem 
fotografie mu byl prastrýc, fotograf 
Josef Nesvadba ze Zlaté Olešnice, 
který ještě vyráběl fotopohlednice 
kontaktně z velkoformátových 
negativů.

pubLiKace:
Semilsko: západní Krkonoše, 
Pojizeří, Český ráj (Vladimír Komárek, 
Bohumil Jakoubě, Jiří Jelínek, Otakar 
Kudrnáč, Semily (Česko). Okresní 
úřad. referát regionálního rozvoje
Debora, 1995, Kraj kolem Jizery 
(+ J. Scheybalová, J. V. Scheybal, 
Nakladatelství Jakoubě 1995 
a 1996, b). 
Kromě toho řada publikací 
věnovaných Jizerským horám 
a Českému ráji.

Bohumil 
Jakoubě
* 23. 5. 1944 jablonec 
nad nisou

autoportrét

▲ Soumrak u Harrachových kamenů, 1979, diapozitiv 6×9 cm, 
Linhof Technika V



▲ Rašelinné jezírko na Pančavské louce, podzim 1980, bar. diapozitiv 6×9 cm, Linhof Technika V

▼ Rýchory – Dvorský les, podzim 1983, bar. diapozitiv 6×9 cm, Linhof Technika V



Přírodovědec-entomolog, dlouholetý odborný pracovník 
Správy KRNAP, pro něhož je fotoaparát mnohem víc, než 
jen prostředkem k dokumentaci vědecké práce.

RNDr. Jan Vaněk pochází z jihočeské Soběslavi, žije ve Vrch- 
labí. Po absolvování soběslavské SVVŠ a pražské Pří- 
rodovědecké fakulty UK (r. 1970) nastoupil v témže roce 
na Správu Krkonošského národního parku, kde vytrval  
po čtyřicet let až do odchodu do důchodu v červnu 2010; 
se Správou i nadále spolupracuje jako externista. Jeho obo-
rem je zoologie bezobratlých, především hmyz a pavoukov-
ci, široký rozhled má však i v dalších oblastech přírodovědy, 
a to nejen v zoologii. Po větší část doby byl řídícím pracovní-
kem, mj. také koordinujícím činnost odboru ochrany přírody 
a mezioborové projekty k poznání krkonošské tundry; do-
plňkově působil jako pedagog na středních školách.

Jeho fotografickou specializací je makrofotografie. Jeho 
snímky bezobratlých (ale také rostlin) však přesahují úro-
veň prosté nálezové či pracovní fotodokumentace, autor 
se snaží věrnost zachycení přírodniny kombinovat s výtvar-
ným působením snímku. To platí i o fotografiích krajinář-
ských, kterým se Jan Vaněk souběžně s makrem věnuje;  
zaznamenává i mimořádné klimatické jevy. Dlouho pracoval 
(i při snímání hmyzu) s fotoaparáty Pentacon-six na filmový 
formát 6×6 cm, později s kinofilmovými a dnes digitálními 
zrcadlovkami Nikon. Jeho snímky zoologické i krajinářské 
z Krkonoš (ale i z cest za přírodou v zahraničí) doprovázejí 
desítky jeho populárně-naučných článků v řadě periodik, 
jsou otištěny v knižních publikacích připravených Správou 
KRNAP i jinými vydavateli, doplňují autorovy přednášky.
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ZajíMaVost: 
V dobách před r. 1989, kdy u nás 
byla speciální fototechnika prakticky 
nedostupná, úspěšně konstruoval 
vlastní systémy zábleskových zaříze-
ní a mezikroužků pro makrofotogra- 
fii, pro krajinářské náměty přestavěl 
na kazety měchový Voigtländer.

pubLiKace (autorsKá 
spoLuÚčast):
CHÚ ČR Královéhradecko (+ kolektiv, 
AOPK Praha, 2001, b),
Atlas krkonošské fauny (+ Flousek 
J., Materna J., vyd. Karmášek, České 
Budějovice, 2011, b),
Krkonoše — příroda, historie, život  
(+ kolektiv, Baset, Praha, 2007) aj.

Jan Vaněk
* 27. 4. 1947 
české budějovice

autor neznámý

▲ David a Goliáš, 7. 7. 2009, Nikon D80

► Velká Kotelní jáma, 7. 10. 2008, Nikon D80 
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▲ Dlouhozobka svízelová, 2006, Nikon D80



▲ Pád nebes, 2. 6. 2011, Nikon D80 

▼ Z Harrachových kamenů do Čech, 13. 11. 2011, Nikon D80



Vrchlabský fotograf, vydavatel pohlednic a kalendářů – 
v minulosti úspěšný účastník světových fotosoutěží.

Stejně jako mnoho dalších autorů i krkonošský rodák Bře- 
tislav Marek se na dráhu profesionálního fotografa dostal 
přes činnost ve fotokroužcích a účast v amatérských sou-
těžích fotografií za dob socialismu. Vzděláním je technik 
a téměř třicet let byl pracovníkem vrchlabského podniku 
Kablo. V tomto podniku vedl fotoklub Impuls. Fotografická 
a vydavatelská činnost se stala jeho živností od roku 1999.

S fotografováním přírody začínal už v mládí, potom se ale 
řadu let specializoval na sportovní fotografii (lyžování, cyk-
listika, motorismus, atletika atd.), s níž dosáhl řady úspě-
chů i v renomovaných mezinárodních soutěžích (např. Reus 
– Španělsko, Edinburgh – Skotsko, NDR – soutěž fotografů 
zemí RVHP Orwo – Pentacon, do které bylo v roce 1979 
přihlášeno přes 32 tisíc fotografií). Krkonošské krajině  
a přírodě se intenzivně věnuje od počátku 90. let 20. stol., 
jeho snímky vycházejí z tradičního piktorialistického za-
chycení krás horské přírody; osobitým rysem jeho tvorby je  
příležitostné užívání barevných filtrů. Veřejnost ho zná jako 
autora vlastním nákladem vydávaných kvalitních pohlednic 
a především nástěnných a stolních kalendářů s krkonoš-
skou krajinou a krajinnými detaily.
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Břetislav 
Marek
* 23. 3. 1949 jilemnice

ZajíMaVost: 
Na téma horské krajiny se soustředil 
poté, co v roce 1989 přišel při foto- 
grafování motokrosových závodů 
o většinu své kinofilmové fotovýbavy 
a zároveň v té době vyhrál v soutěži 
německého časopisu Foto Creativ 
špičkovou středoformátovou kameru 
Mamiya RZ67.

pubLiKace:
Propagační tiskoviny podniku 
VEB PENTACON DRESDEN, 
(NDR, 70. a 80. léta 20. stol.).

▲ Na divoké vodě, kolem r. 1980, bar. diapozitiv 24×36 mm, 
Canon A1

► Mužské kameny, asi 1990, bar. diapozitiv 6×7 cm, Mamiya 
RZ67 Pro

Karel Hník
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▲ Sněžka – kaple sv. Vavřince, 28. 1. 2011, Canon EOS 5D Mark II



▲ Studniční hora a Obří důl, 2011, Canon EOS 5D Mark II 

▼ Černohorský potok, 27. 5. 2010, Canon EOS 5D Mark II



Autor, pohybující se zásadně ve sféře černobílé tvorby, je 
osobností nejen dolnoslezské ale i celé současné polské 
fotografie.

Dětství a mládí prožil ve Vratislavi, od 70. let 20. stol. se za-
čal věnovat tvůrčí fotografii. Samostatně poprvé vystavoval 
roku 1978 ve vratislavské galerii Foto – Medium – Art; ta 
pak sérií výstav představuje díla, která se hlásí k umělecké-
mu proudu, který je označovaný nejprve jako elementární 
fotografie (70. léta), později (konec 80. let) jako čistá fo-
tografie – Wojciech Zawadzký byl významným spolutvůr-
cem tohoto proudu, navazujícího na zkušenost americké 
(Weston, Evans) i české (Sudek) výtvarné fotografie. Roku 
1984 se přesídluje do Jelení Hory a svoji činnost rozšiřu-
je o osvětové a výchovné působení, od. r. 1989 je kuráto-
rem galerie Korytarz, provozované jelenohorským kulturním  
centrem. Je spoluorganizátorem tradičního bienále horské 
fotografie, připravuje tvůrčí dílny, často se zahraniční účastí.

Téma krajiny hor se v jeho tvorbě vyskytuje s promněnli-
vou intenzitou – horské fotografii se nejvýrazněji věnoval 
v 70.–80. letech, do hledáčku středo- a velkoformátových 
kamer (Mamyia RB, view kamera B&J 4×5 inch) se dostá-
valy nejen převažující Krkonoše, ale také Tatry a Stolové 
hory. Kromě klasických černobílých zvětšenin byly některé 
výstavní kolekce sestaveny výhradně z kontaktních pozitivů. 
Dnes nové snímky z Krkonoš do portfolia W. Zawadzkého 
přibývají hlavně při fotografických tvůrčích dílnách, jejichž 
dějištěm bývá nejčastěji bouda Samotnia. Podobně jako 
u prací jeho tvůrčí i životní partnerky E. Andrzejewské, se 
ani tady nedočkáte líbivých obrázků z turistických prospek-
tů, ale vnímavý divák ocení citlivé zachycení zádumčivých 
nálad a překvapivých tvarů světa skal, stromů a horských 
bystřin. Významné místo v jeho tvorbě má zachycení frag-
mentů krajiny městské. Autorovy práce obohacují sbírky 
řady polských i zahraničních muzeí a galerií.
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Wojciech 
Zawadzki
* 24. 6. 1950 Wrocław

ZajíMaVost: 
Je členem Svazu polských 
uměleckých fotografů, od 80. let 
až do současnosti je vedoucím 
a přednášejícím Jelenohorské školy 
fotografie (dříve Vyšší odborná 
fotografická škola), přednášel  
na odborných školách ve Varšavě, 
Vratislavi, Zelené Hoře i v Dánsku 
a vychovala desítky nových autorů.

pubLiKace:
Wojciech Zawadzki – 100 fotografii, 
1975–2006 (Wydawnictwo Kropka, 
Września, 2007, čb).

Wojciech Miatkowski

▲ Krkonoše/Karkonosze, 1976



▲ Krkonoše/Karkonosze, 1975
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▲ Krkonoše/Karkonosze, 1983

▲ Krkonoše/Karkonosze, 1974
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▲ Krkonoše/Karkonosze, 1975

▲ Krkonoše/Karkonosze, 1975



Galeristka z Jelení Hory, v jejíž černobílé tvorbě se zrcadlí 
hledání klidu, ale také snaha o vystižení charakteru zob-
razeného místa.

Paní Janina Hobgarska pochází z nevelké vsi Siniec ve var-
mijsko-mazurském (dříve olštýnském) vojvodství. Po střední 
škole studovala na pedagogické fakultě Vratislavské uni- 
verzity (ukončení r. 1979), později absolvovala Vyšší studi-
um fotografie ve Varšavě (1989). Od roku 1977 žije v Jelení 
Hoře, řadu let je ředitelkou galerie moderního umění BWA 
(Biuro Wystaw Artystycznych) působící od roku 1977 v cen-
tru Jelení Hory (od r. 1994 přímo na radničním náměstí). 
Galerie, svým zaměřením v oblasti Krkonoš výjimečná, čas-
to poskytuje výstavní prostory také fotografům.

Janina Hobgarska je členkou Svazu polských uměleckých 
fotografů (ZPAF), zabývá se černobílou fotografií a preferuje 
klasickou techniku zpracování fotografického materiálu (čb. 
negativ – pozitivní zvětšenina). Patří k jelenohorské tvůrčí 
skupině kolem W. Zawadzkého.

Její černobílé snímky mají často směřují k dokumentu, 
blízké je jí pojetí fotografie jako záznamu energie místa 
a vlastních emocí. Nejprve vyhledávala spíše zapomenutá 
zákoutí a půdy starých domů, od počátku 90. let 20. stol. 
se oblastí jejího zájmu staly i hory. V Krkonoších nachází 
inspiraci a vše, co je jí ve fotografii blízké. V novém tisíciletí 
vystavovala individuálně – kromě mnoha výstav společ-
ných – kolekce Karkonosze (2004), Karkonosze-Miejsca 
(2006) a Fotografie (2012). Často vystavuje v Polsku i za-
hraničí, její díla jsou zastoupena ve sbírkách řady muzeí.
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Janina 
Hobgarska
* 7. 3. 1951 siniec

ZajíMaVost: 
Již po dvě desetiletí fotografuje  
výhradně dvouokými zrcadlovkami 
na formát 6×6 cm, užívá kamery 
Minolta Autocord a Mamiya C330, 
která je pověstná skvělou ostrostí 
kresby.

▲ Malý rybník /Mały Staw, 2007

Halina Morcinek



▲ Na úpatí Sněžky/U stóp Śnieżki, 2005
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▲ Bílé Labe/Biała Łaba, 2011

▲ Skály Końskie Łby/Końskie Łby, 1995
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▲ V Krkonoších/W Karkonoszach, 2004

▲ Na úpatí Sněžky III/U stóp Śnieżki III, 1998



Fotograf, muzejník, galerista – dlouholetý ředitel Muzea 
sportu a turistiky v Karpaczi a milovník zimy v horách.

Rodák ze severního úpatí Krkonoš, Slezských Teplic, dnes 
občan horského střediska Karpacze. Po střední škole vystu-
doval Ekonomickou akademii ve Vratislavi (r. 1975, magistr 
ekonomie), později ještě studoval na Jagellonské univerzitě 
v Krakově (1980). Od roku 1976 je až do současnosti ředi-
telem Muzea sportu a turistiky v Karpaczi (Muzeum Sportu 
i Turystyki w Karpaczu), které kromě stálých expozic provo-
zuje také výstavní síň, jejíž prostory poměrně často hostí 
výstavy fotografií.

Autor fotografuje v realistickém pojetí Krkonoše a širší  
jelenohorský region: krajinu (zvláště pak zimní kouzlo hor), 
flóru a faunu, ale také historické památky a lidi na horách. 
Co se týká fototechniky, prošel klasickou cestou všech  
starších fotografů – od kinofilmových zrcadlovek (Zenit, 
Canon AE Prog.) přes středoformát (PentaconSix TL, Ma-
miya 645 Super) až po digitální plnoformátový Canon D5 
Mark II. Jeho snímky se objevily na řadě pohlednic, pla-
kátů, propagačních materiálů a jako spoluautor přispěl  
do 15 knižních publikací o Polsku i regionu; zvětšeniny pre-
zentoval na mnoha výstavách v Polsku, Německu i Česku 
(Polský institut v Praze).
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Zbigniew 
Kulik
* 2. 3. 1952 jelenia 
góra-cieplice Zdrój

ZajíMaVost: 
Zbigniew Kulik od roku 1996  
umělecky dokumentuje krkonošské 
pobyty význačného polského básníka 
a dramatika Tadeusze Różewicze,  
ze snímků s tímto literátem vzniklo 
několik výstavních fotokolekcí 
a kniha.

pubLiKace:
Przewodnik po wystawie stałej 
Muzeum Sportu i Turystyki  
w Karpaczu (MSiT, Karpacz 2007),
Tadeusz Różewicz w Karkonoszach 
(MSiT, Karpacz 2011, 2014),
Karpacz – Krummhűbel, (MSiT,  
Karpacz 2013),
Kościół Wang w Karkonoszach, 
Święty Grób w Goerlitz (Parafia E-A 
Wang, Karpacz 2014),
Magia Karpatki (MSiT, Karpacz 
2015).

▲ Sněžka/Śnieżka, 1978, bar. diapozitiv 6×6 cm, PentaconSix TL

► Zima, 2004, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645 Super

autoportrét
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▲ Velký rybník/Wielki Staw, 1995, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645 Super

▲ Pohled na Sněžku/Widok na Śnieżkę, 1994, bar. diapozitiv 
6×4,5 cm, Mamiya 645 Super
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▲ Krkonoše/Karkonosze, 7. 7. 2012, Canon PowerShot G10

▲ Panorama, 6. 10. 2012, Canon EOS 5D Mark II



Výrazná osobnost – člověk, který žil pro fotografii a dosá-
hl i nejvyššího ocenění, dosažitelného evropskými foto- 
grafy.

Narodil se sice v jižních Čechách, od dětství však žil v Ja- 
blonci nad Nisou a po Jizerských horách chodil od patnácti 
let. Po vzoru dědečka a otce fotografoval už od mládí, 
ale „vážným“ fotografováním se zabýval až v posledních 
dvaceti letech. Ačkoliv byl profesí specialista výzkumu trhu 
s elektroinstalačním materiálem v jablonecké společnosti 
ABB Elektro-Praga (od roku 1995, pro mateřskou firmu navíc 
i fotografoval), v roce 2006 se stal členem Asociace profe- 
sionálních fotografů ČR. Jako jediný z jizersko-krkonošských 
fotografů získal v Bruselu prestižní titul QEP (Qualified 
European Photographer). Byl členem řady sdružení a spol-
ků (Kontakt, Klub přátel Pentaxu, fotoklub Nekras, později 
Balvan Jablonec n. N.), jako velmi společenský člověk měl 
mezi fotografy řadu přátel.

Hlavním tématem mu byla krajina a krajinný detail, nevy-
hýbal se však ani fotografii architektury a interiérů nebo 
reportáži, spolupracoval s jabloneckým Muzeem skla a bi-
žuterie. Privilegovanou lokalitou mu byly Jizerské hory, ale 
fotografoval také v sousedních Krkonoších, Českém ráji 
i jinde v Čechách a zahraničí. Od focení na kinofilm v 70. 
a 80. letech přešel (na radu Oldřicha Karáska) ke středo-
formátovému Pentaxu 67, hlavně na architekturu používal 
též Linhof Techniku. Vydal řadu kalendářů, připravil téměř 
dvacet samostatných výstav fotografií; od roku 2002 úzce 
spolupracoval s redakcí měsíčníku Krkonoše – Jizerské ho-
ry, pro Správu KRNAP vedl fotografické workshopy.
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Miloš 
Kirchner
* 10. 6. 1952 české 
budějovice
† 14. 1. 2011 jablonec 
nad nisou

ZajíMaVost: 
Jakoby tušil, že jeho život bude 
kratší, než by kdokoliv předpokládal, 
již v roce 2007 pronesl tato slova: 
„Abych nepropásl ty jedinečné 
a zvláštní chvíle, které se příště 
již nemusejí opakovat, již dávno 
neodkládám žádné záběry na jindy. 
Proto se vláčím po horách se vším 
potřebným vybavením, abych byl 
schopen operativně využít možností 
fototechniky od teleobjektivu až 
po makrofotografii. Snažím se jít 
náhodě naproti.“

autor neznámý

▲ Bratři zrození v bučině, 9. 5. 2010, 
NIKON D700

► Sněžné jámy z Vysokého hřebene, 
asi 2008, bar. diapozitiv 6×7 cm, 
Pentax 67, archiv redakce K+JH





Přes dvacet let fotolaborantka a fotografka Správy 
KRNAP – dokumentátorka činnosti organizace i jevů 
v horské přírodě.

Narozena sice v Kryštofově Údolí u Liberce, ale téměř celý 
život je jejím domovským městem Vrchlabí. Vystudovala 
Střední průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, 
obor ryté sklo. Patnáct let pak byla domácím sklářem,  
pracujícím pro podnik Železnobrodské sklo. K 1. 1. 1988  
nastoupila na oddělení propagace Správy KRNAP jako fo-
tolaborantka k fotografovi Jiřímu Bruníkovi, kterého v roce 
1990 vystřídal Karel Hník. S úbytkem práce v temné komo- 
ře se stále víc stávala druhým fotografem Správy NP s tě- 
žištěm práce v terénu při fotodokumentaci přírodních jevů 
a akcí pořádaných mateřskou organizací, pro měsíčník 
Krkonoše zajišťovala reprodukce i fotoreportáže. V roce 
2009 přešla v rámci reorganizace na informační středis-
ko Špindlerův Mlýn (do konce r. 2010). Několik posledních 
let práce ve fotooddělení Správy KRNAP se intenzivně za-
bývala digitalizací barevných negativů a diapozitivů z archi-
vu národního parku. Stovky jejích snímků byly publikovány 
v časopisu Krkonoše – Jizerské hory a v informačních a pro-
pagačních tiskovinách vydaných Správou KRNAP.

Kromě krkonošské krajiny ráda fotografuje také detai-
ly a horské rostliny, cestuje, je aktivní členkou fotoklubu 
Spoušť Vrchlabí.
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ZajíMaVost: 
Především spolu s RNDr. M. Kociáno-
vou v terénu dokumentovala mnohdy 
jako první některé unikátní sněhové 
a lavinové jevy v krkonošské horské 
tundře.

Jitka 
Kopáčová
* 4. 2. 1953 
Kryštofovo Údolí

▲ Zima začíná, 2007, Nikon D200

Karel Hník



▲ Z Luční hory, 1. 12. 2006, Nikon D200

▼ Krkonoše, 11. 1. 2008, Pentax K10D



Mezi současnou střední generací tvůrců horské krajinář-
ské fotografie zosobňuje ty autory, jimž amatérské nad-
šení vydrželo i po profesionalizaci po roce 1989.

Vyrůstal v Polici nad Metují, tedy v kraji pískovcových skal-
ních měst, který je Krkonoším na dohled a kdysi k nim byl 
i řazený. Maturoval na Střední průmyslové škole stavební 
v Náchodě (1977), pokračoval studiem na stavební fakultě 
ČVUT Praha, po jejím absolvování (r. 1982) pracoval jako 
stavební projektant v Trutnově. Tam také od roku 1985 
žije, příležitostně ale též pobývá na chalupě na Horních 
Lysečinách v nejvýchodnějších Krkonoších.

K fotografování ho v klukovském věku přivedl otec, řadu 
cenných rad mu poskytl jeho soused, vynikající polický fo-
toamatér Oldřich Jenka starší. Košťál byl postupně členem 
několika fotoklubů (Police n. M., Praha-Strahov, Vrchlabí, 
nyní KDÚ Trutnov), v letech 1992–93 absolvoval králo-
véhradeckou fotografickou konzervatoř. Od roku 1991 je  
na volné noze jako fotograf. Používal analogové středofor-
mátové kamery (P-six, Linhof, Mamiya 645) a kinofilmo- 
vý Nikon – této značce zůstal věrný i ve světě digitálním 
(dnes Nikon D700).

Do jeho fotografií z hor – a nemusí to být jen Krkonoše – po-
měrně často vstupuje člověk, ať už jako „mravenčí“ silueta 
na horizontu nebo hlavní motiv. Snímky Ing. Ctibora Košťála 
jsou vždy technicky dokonalé, mají dynamiku a často i málo 
obvyklý úhel pohledu na jinak notoricky známou scenérii. 
Také proto je za poslední víc než dvacetiletí autorem desítek 
titulních a hlavních obrazových stran měsíčníku Krkonoše; 
je také autorem nástěnných kalendářů s krkonošskou te-
matikou. Inženýrský smysl pro přesnost naopak osvědčil  
při pořizování 132 novodobých dvojníků historických zábě-
rů pro v regionu ojedinělou publikaci Pavla Klimeše Krajina 
Krkonoš v proměně století. 

Rád cestuje a obrázky ze světa i z domova často prezen-
tuje nejen na výstavách, ale i formou populárně-naučných 
přednášek a besed. Od založení Volného sdružení výcho-
dočeských fotografů (1995) je členem jeho rady, je spolu-
organizátorem fotografického dění v Trutnově a předsedou 
Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov.
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Ctibor Košťál
* 19. 9. 1956 broumov

ZajíMaVost: 
Ctibor Košťál je kolegy pro svůj vtip 
a výřečnost nezřídka využíván jako 
nositel úvodního slova na vernisážích. 
Není mu cizí ani moderování 
nejrůznějších kulturních akcí.

pubLiKace:
Krajina Krkonoš v proměně století 
(Správa KRNAP 2007, čb),
Chvaleč a Petříkovice (Obec Chvaleč 
2015, b.),
Mostek (Obec Mostek 2016, b.),
Staré Buky (Obec Staré Buky  
2016, b.).

Blanka Košťálová



▲ V Těsném dole, 90. léta 20. stol, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645
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▲ „Šlehačka“ nad Luční horou, 17. 1. 2006, Nikon D70

► „Pohádka“ na Horních Lysečinách, poč. 80. let 20. stol, čb. negativ 6×6 cm, Pentacon-six TL

▲ Sám na Sněžných jámách, 20. 1. 2013, Nikon D700
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▲ Dvorský les, 3. 11. 2011, Nikon D700

▲ Hrana Obřího dolu ze Studniční hory, kolem r. 1995, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645
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▲ Černá hora z Předních Rennerovek, 2. 11. 2011, Nikon D700

▲ Sněžka a Studniční hora, 11. 10. 2012, Nikon D700



Fotograf z Trutnova, profesí ekonom, který svůj zájem 
o krajinu dělí mezi Krkonoše a s nimi sousedící regiony.

Vyrůstal v podkrkonošských Chotěvicích, gymnázium ab-
solvoval v Trutnově, Vysokou školu ekonomickou v Praze. 
Od roku 1978 žije v Trutnově, od téhož roku pracoval jako 
ekonom ve Východočeských uhelných dolech v Malých 
Svatoňovicích, pak ve společnosti NYPRO, od r. 1995 pů-
sobí jako samostatný auditor. Ing. Zbyněk Šanc fotografuje 
od doby vysokoškolských studií, počátkem osmdesátých 
let 20. stol. absolvoval Institut výtvarné fotografie při Svazu 
českých fotografů. Od r. 1978 je aktivním členem (v době 
vzniku knihy předsedou) Fotoklubu KDÚ Trutnov.

Ve středu jeho zájmu jako fotografa vždy byla krajina – 
Krkonoše, Broumovsko-Policko, Podkrkonoší a Český ráj. 
Procestoval ale také řadu míst se zajímavou přírodou  
na několika kontinentech, kolekce snímků z domova i cest 
mnohokrát vystavoval, především v Trutnově. Po černobí-
lých začátcích fotografoval převážně na diapozitivy (nejdéle 
středoformátovou kamerou Mamiya 645), od r. 2007 di-
gitálně, v současnosti zrcadlovkou Nikon. Nepouští se  
do experimentů, ale velmi kultivovaně zachycuje nála-
dy a barvy horské a podhorské krajiny a přírody – je asi 
nejlepším pokračovatelem způsobu vnímání krajiny, jaký 
přinesl jeho o generaci starší trutnovský kolega Jiří Havel. 
Šancovým snad nejtypičtějším námětem jsou časná rána 
s mlhami v údolích skalních měst nebo trutnovského 
Podkrkonoší. Dlouhodobě spolupracuje s redakcí měsíční-
ku Krkonoše – Jizerské hory.
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Zbyněk Šanc
* 24. 1. 1954 Vrchlabí

ZajíMaVost: 
V únoru 2012 zvítězila jeho 
fotokniha Krajina severovýchodních 
Čech v soutěži společnosti  
Fotolab – CeWe Color o nejkrásnější 
česko-slovenskou fotoknihu  
roku 2011 v konkurenci  
3 368 soutěžících knih.

autoportrét

▲ Ledy na potoce, 28. 11. 2015, Nikon D90



▲ Sněžka od Koňské cesty, 12. 11. 20015, Nikon D90

▼ Žacléř a Vraní hory, 22. 10. 20013, Nikon D5200



Fotograf krkonošské přírody a současně i její profesionál-
ní ochránce.

Původem z města Białogard na severozápadě Polska, dnes 
žije v Jelení Hoře-Teplicích. Do Krkonoš ho přivedla práce 
lesníka – ochránce přírody. Vzděláním je doktor lesnických 
věd, jeho specializací je ekologie horských ekosystémů. 
V roce 1987 se stal pracovníkem polského národního par-
ku (Karkonoski Park Narodowy), od roku 2006 je ředitelem 
této státní organizace.

Fotografování je pro Andrzeje Raje velkým koníčkem, který 
se prolíná s využitím v profesi – zde především v podobě 
fotografie dokumentační a propagační. Důvěrná znalost te-
rénu i klimatických poměrů Krkonoš mu umožňuje vytvářet 
– mnohdy za neobvyklých světelných podmínek – působivé 
fotografie horské krajiny i přírodních detailů. Jeho snímky 
jsou téměř výhradně barevné (což v polské krkonošské kra-
jinářské fotografii není zcela obvyklé), v piktorialistickém 
duchu zachycují krásy přírody, do které člověk vstupuje jen 
minimálně. Od středoformátového fotografování na diapo-
zitiv (Pentax 645) přešel k výkonné digitální kameře. Je 
autorem nebo spoluautorem několika knižních publikací, 
kalendářů a obrazového doprovodu řady drobnějších tiště-
ných informačních materiálů i multimediálních prezentací.
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ZajíMaVost: 
Říká, že fotografování je mu 
prostředkem k poznávání  
tajemství přírody, cestou  
ke vzácným okamžikům klidu 
a pokory.

pubLiKace:
Karkonosze (+ Stachurski A., AFW 
Mazury, Olsztyn, 1995, b, také NJ 
a AJ verze),
Krkonoše/Karkonosze (Buk/
Gentiana/Moniatowicz Foto Studio, 
Příchovice/Jilemnice/Jelenia Góra, 
1999, b),
Karkonoski Kark Narodowy (KPN, 
Jelenia Góra, 2001, b),
Sudety (+ Budrewicz O., Wydawnictwo 
BOSZ, Olszanica, 2003),
Karkonoski Park Narodowy (AFW 
Mazury a KPN, Olsztyn/Jelenia Góra, 
2008, b).

Andrzej Raj
* 5. 2. 1958 białogard

▲ Polední kameny v zimě/Słonecznik w zimowej szacie

► Na Rovině pod Sněžkou/Na Równi pod Śnieżką

Barbara Wieniawska-Raj
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▲ Ráno ve Velké Sněžné jámě/O poranku w Wielkim Śnieżnym Kotle
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▲ Krkonošské ráno/O poranku w Karkonoszach

▼ Přichází zima/Nadchodzi zima



Fotografka z Německa s hlubokým vztahem ke Krkonoším.

Rodačka z Drážďan, dodnes je obyvatelkou tohoto polab-
ského města. Po škole byla dvacet let zaměstnána u poš-
ty, v současnosti je autorem na volné noze. Od roku 1981 
pravidelně jezdila do Krkonoš a na Slovensko, později  
i do Francie, již při těchto cestách se amatérsky věnovala 
fotografii. Po dlouhodobých pobytech na Tasmánii (1993–
1997) začala používat středoformátovou fotografickou ka- 
meru Zenza Bronica pro formát 6×4,5 cm, s barevným  
diapozitivem. Od roku 2000 každoročně následovaly delší  
intenzivní fotografické pobyty v Krkonoších (výchozím bo-
dem a druhým domovem je jí od počátku Vrchlabí), později 
také v Českém středohoří a v Polsku. Je autodidakt; analo-
gové fototechnice a barevnému inverznímu filmovému ma-
teriálu zůstává dodnes věrná.

Publikuje především v měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory 
(obálky), je zastoupena v soukromých sbírkách. Je osamě-
lým poutníkem po horách, hlavní je pro ni vnímání příro-
dy, kterou pak zobrazuje na fotografiích. Jejími oblíbenými  
tématy jsou stromy, voda, detaily, nálady v přírodě.
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Ingrid 
Holmanová
* 6. 3. 1958 dresden

ZajíMaVost: 
Zmínku zasluhuje, že za léta cest 
do Čech samostudiem velmi slušně 
zvládla češtinu, a to jak v podobě 
mluvené, tak i psané.

▲ Západ slunce u Harrachových kamenů, 22. 1. 2011, 
bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Zenza Bronica ETRS

► Česnek hadí, 11. 6. 2012, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, 
Zenza Bronica ETRS

Siegfried Holmann
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▲ Na Černohorském potoce, 12. 11. 2004, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Zenza Bronica ETRS

▲ Rýchorský prales, 9. 11. 2005, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Zenza Bronica ETRS

► Černá hora před západem slunce, 9. 1. 2006, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Zenza Bronica ETRS
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Mnohostranný fotograf a zároveň vydavatel s bohatými 
vazbami k Čechám.

Mládí prožil v dolnoslezském Boleslavci, vystudoval Vyšší 
filmovou, divadelní a televizní školu v Lodži a poté v r. 1986 
absolvoval (prací na téma historie polské lvovské fotografie) 
obor umělecká fotografie na pražské FAMU ve třídě prof. 
Jána Šmoka. Od r. 1989 žije v Jelení Hoře, kde provozuje 
malé vydavatelství Moniatowicz Foto Studio (na ediční čin-
nosti se podílí i manželka Bogumiła) a fotografuje. Od roku 
2007 je předsedou krkonošské pobočky Svazu polských 
uměleckých fotografů (ZPAF). Mluví dobře česky a dodnes 
udržuje přátelské kontakty s rodinou svého profesora, le-
gendárního pedagoga a kritika fotografie J. Šmoka.

Je fotografem, který důvěrně zná severní svahy Krkonoš 
i přilehlé slezské podhůří. Věnuje se především barevné 
krajinářské fotografii a kromě volné tvorby, prezentova- 
né na řadě výstav samostatných i společných, od počátku  
90. let výrazně přispěl ke zkvalitnění produkce tiskovin pro 
cestovní ruch v polských Krkonoších – pohlednic, průvodců, 
obrazových knih. Kromě zachycení proměnlivých nálad hor-
ské přírody a kouzla historických památek na severním úpatí 
Krkonoš jsou jeho dalším tématy město Boleslavec a tamní 
keramika, Radziwiłłowský palác a parky v Nieborowě nebo 
reportáže z poutních míst. Zabývá se i velkoformátovou fo-
tografií a historií fotografie v Polsku a Slezsku; jako nakla-
datel vydal knižní monografie dalším krkonošským autorům 
(K. Hníkovi, T. Olszewskému).
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Janusz 
Moniatowicz
* 18. 7. 1958 nowa Wieś

ZajíMaVost: 
Byl jedním z iniciátorů vzniku velké 
česko-polské obrazové publikace 
o Krkonoších (1999), na které  
se podílel zároveň jako autor  
fotografií i spoluvydavatel.

pubLiKace (Výběr):
Jelenia Góra (Moniatowicz Foto Studio 
1993, b),
Wang (Parafia Ewangelicko-Augsbur-
ska Wang 1993, b),
Krkonoše/Karkonosze (Buk/Gentiana/
Moniatowicz Foto Studio 1999, b),
Karkonosze (Wydawnictwo Baturo 
1999, b),
Karkonosze (Moniatowicz Foto Studio 
2003, čb+b),
Bolesławiec — miasto ceramiki  
(Moniatowicz Foto Studio 2010, 
čb+b). ▲ Červánky nad meteostanicí na Sněžce/Brzask nad stacją 

meteorologiczną na Śnieżce, 1996, bar. diapozitiv 6×7 cm, Pentax 67

► Mrak nad Chojníkem/Chmura nad Chojnikiem, 1998, 
bar. diapozitiv 6×7 cm, Pentax 67

Grzegorz Klementowski
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▲ Panorama se Sněžkou/Panorama ze Śnieżką, únor 2014, Canon EOS 7D

▲ Noční kostelík Wang/Kościółek Wang nocą, 4. 4. 2013, Canon EOS 7D
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▲ Krkonoše od severu/Karkonosze od północnej strony, 2002, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645 Pro

▲ Jínonoš/Szrenica, 2002, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645 Pro



Významným přínosem autorky je – kromě vlastní osobité 
tvorby – organizování fotografického dění na severním 
úpatí Krkonoš.

Ewa Andrzejewska, původem z Vratislavi, od poloviny 80. let 
žije v Jelení Hoře, kulturním a hospodářském centru jiho-
západu dolnoslezského vojvodství. Je absolventkou Vyšší 
odborné školy fotografické ve Varšavě (Wyższe Studium 
Fotografii ZPAF w Warszawie) a od roku 1996 členkou Svazu 
polských uměleckých fotografů (ZPAF), pobočky Opole.

Spolu se svým kolegou a partnerem Wojciechem Zawadz- 
kým je duší pozoruhodné enklávy fotografického života 
v Jelení Hoře. Je organizátorkou soutěžního Bienále horské 
fotografie, řady tvůrčích dílen, od r. 1997 je kurátorkou ga-
lerie Korytarz, ale především organizátorkou a přednášející 
Jelenohorské školy fotografie, působící při městském kul-
turním centru JCK (Jeleniogórskie Centrum Kultury).

Její fotografická tvorba se nese v duchu tzv. čisté fotografie 
(fotografia czysta), používá pouze klasické černobílé postupy, 
vystavuje snímky zachycené na čb. negativ velkoformátový-
mi kamerami (Toyo Field, ICA), a to buď černobílé – někdy 
tónované – zvětšeniny, nebo přímo kontakty. Náměty jejích 
snímků jsou motivy městské a příměstské krajiny, často ale 
také Krkonoše. Fascinuje ji voda – horských jezer i živá po-
toční, ale také kameny, skály a stromy v polocelcích, jen 
málokdy jde o otevřenou krajinu. Její fotografické obrazy 
téměř nikdy nevznikají za slunečných dní, snovou náladu 
dokreslují mlhy a příšeří lesa. Ewa Andrzejewska se účast-
nila desítek výstav v Polsku i zahraničí, její fotografie jsou 
součástí kolekcí renomovaných sbírek a galerií.ZajíMaVost: 

O fotografování Ewa říká, že to 
je umění vidění a výběru záběru 
při fotografování; a také umění 
zvětšování. Své snímky nikdy 
dodatečně neořezává, jako  
rámeček jí slouží tmavé okraje 
negativu.

pubLiKace:
Fotografia – Ewa Andrzejewska 
(Galeria Sztuki BWA, Jelenia Góra, 
2007).

Ewa 
Andrzejewska
* 28. 1. 1959 Wrocław
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▲ Bez názvu/Bez tytułu, 1990

Wojciech Miatkowski



▲ Velký rybník/Wielki Staw, 1998
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▲ Velká Sněžná jáma/Wielki Śnieżny Kocioł, 1989

▲ Bez názvu/Bez tytułu, 1990
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▲ Vodopád/Wodospad, 2011

▲ Jezero/Jazioro, 1995



Západokrkonošský patriot, ne vždy úspěšně dělící svůj 
čas mezi práci redaktorskou, fotografování, botaniku 
a rodinu.

Narodil se, základní školu vychodil a dodnes žije v Jilemnici. 
Gymnázium absolvoval ve Vrchlabí, kde od r. 1981 pracuje 
na Správě KRNAP. Nejprve jako odborný pracovník přírodo-
vědného oddělení Krkonošského muzea (zde též pomaturitní 
studium ochrany přírody), od r. 1996 až dosud (fotografující) 
redaktor vlastivědného měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory. 
Je zakládajícím členem fotoklubu FHFB Jilemnice a členem 
sdružení fotografů Euroregionu Nisa KONTAKT.

Fotografuje od dětství, prvním fotoaparátem byla otco-
va Meopta Vega, pak Flexaret, a od 80. let až dodnes užívá  
zrcadlovky Pentax, na krajinu navíc filmové středoformá-
ty Moskva, Fuji, Pentax, Horseman, které zcela neopustil 
ani v éře digitální. Pro záběry ze světa rostlin a hub pou- 
žívá digitální kompakty Ricoh, ve fotografii krajinářské je 
věrný svitkovým diapozitivům – při hledání nových motivů  
z Krkonoš věnuje pozornost také polohám středním a podhů-
ří. Spolupracuje hlavně s vydavatelstvími Gentiana Jilemnice 
(od jeho vzniku) a Buk Příchovice při tvorbě krkonošských 
pohlednic a kalendářů, přispívá do publikací věnovaných 
přírodě Krkonoš. Stovky (spíše tisíce) jeho snímků – kro-
mě krajinářských také reportážní a dokumentační – obrazo-
vě doprovodily články vlastní i dalších autorů na stránkách 
Krkonoš – Jizerských hor. Díky znalosti polštiny napomáhá 
informovanosti české veřejnosti o fotografickém dění u se-
verních sousedů.
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ZajíMaVost: 
Patří mezi „Kotláře“ – tj. fotografy, 
kterým učarovala západokrkonoš-
ská krajinná dominanta západních 
Krkonoš, hora Kotel. V jeho 
fotoarchivu se objevuje v desítkách 
podob, měnících se s ročními 
obdobími i úhly pohledu.

pubLiKace:
Krkonoše/Karkonosze (Buk/
Gentiana/Moniatowicz Foto Studio 
1999, b, +), 
CHÚ ČR Královéhradecko (+ kolektiv, 
AOPK Praha, 2001, b), 
Atlas krkonošských rostlin  
(+ Štursa J., vyd. Karmášek, České 
Budějovice, 2009, b), 
Krkonoše – příroda, historie, život  
(+ kolektiv, Baset, Praha, 2007) aj.

Jiří Dvořák
* 23. 6. 1963 jilemnice

▲ Granit, 21. 6. 2010, čb. negativ 4,5×6 cm, 
Pentax 645N

► Kotel od Harrachových kamenů, 2. 1. 1999, 
bar. diapozitiv 4,5×6 cm, Fuji GS645S Prof

Hana Dvořáková





192

▲ Kleč kvete (Velký rybník) 22. 6. 2010, Ricoh GX200



193

▲ Tiché podzimní ráno (Pančavské rašeliniště), 20. 10. 2006, bar. diapozitiv 6×9 cm, Moskva 5

▼ Na soutoku (Jizerka), 4. 10. 1998, bar. diapozitiv 6×12 cm, Horseman HD



Fotoamatér z Hradce Králové, jehož fotografickou lás-
kou je horská krajina.

Rodák z Náchoda, který ale od raného dětství žije v Hradci 
Králové. Tam také pracuje v prodejně sportovního a out-
doorového vybavení Hudy sport.

Fotografováním se zabývá od roku 1996, jeho hlavním ná-
mětem je horská příroda a krajina, především Krkonoš, 
ale také Jizerských hor a zahraničních pohoří. Velkou ško-
lou pro něj je přátelství s klasikem krajinářské fotografie 
Jiřím Havlem, kterého mnohokrát doprovázel při výpravách  
do hor. Pokud se týká fototechniky, trochu zrychleně prošel 
„klasickým vývojem“ dnešních vyspělých autorů: od kino-
filmové Praktiky přes Nikon a středoformátovou Mamiyu 
po současný digitální Nikon D800. Rád zdůrazňuje po-
třebnost kvalitního stativu pro fotografa-krajináře. Měl 
několik samostatných výstav v Hradci Králové, publikuje 
v časopisech PhotoLife a Foto a video. Spolupracuje se 
Správou KRNAP, z čehož vzešla výstava v budově Správy, 
je jedním z lektorů programu Fotovycházka do Krkonoš, 
jeho snímky se uplatňují v časopisu Krkonoše–Jizerské 
hory a v dalších informačních tiskovinách vydávaných ná-
rodním parkem.
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Pavel Musil
* 14. 11. 1964 náchod

ZajíMaVost: 
Pavel Musil o fotografování říká: 
„Nezáleží na tom, jakým přístrojem 
byl snímek pořízen, jestli digitálním 
nebo na film, ale na dojmu, jaký 
vyvolá – a snad i zanechá – 
v divákovi.“ Za svůj největší autorský 
úspěch považuje trojnásobnou 
finálovou účast ve fotosoutěži 
Zaměřeno na Jizerky v letech 
2011–13.

Václav Pitucha

▲ Zimní dopoledne na Sněžce, 26. 1. 2012, Nikon D700



▲ Ráno u Pančavského vodopádu, 3. 10. 2013, Nikon D800

▼ Ze Sněžky, 2. 11. 2015, Nikon D800



Profesionál, který fotografování krajiny vítá jako příjemný 
odpočinek od fotografie komerční.

Fotograf, který většinu života strávil v Horní Branné, žije 
od roku 2009 v Semilech. Po absolvování SPŠ stavební 
v Hradci Králové vystudoval strojní inženýrství na ČVUT 
v Praze (1990). Po vysoké škole pracoval v automobil-
ce Škoda ve Vrchlabí. Jako fotograf se profesionalizoval 
v roce 1992, se zaměřením na propagační a produktovou 
fotografii.

Fotografuje od dětství, kdy začínal záběry krajiny a přírod-
nin, ve fotokomoře si zvětšoval nejen černobílé, ale také 
barevné fotografie. Cesta od bakelitového fotoaparátku Pio- 
nýr, přes Praktiku, kinofilmový Canon, středoformáty Ma- 
miyu7 a sklopný Linhof Techniku Press, a přes technickou 
kameru Cambo 45 SF zatím končí u plnoformátových digi-
tálních zrcadlovek Canon. Má rád večerní a noční fotografo-
vání krajiny, pořizuje i zdařilé letecké snímky.

Ing. Pavel Kraus je autorem značného množství propa-
gačních materiálů z Krkonoš, krajinářské záběry uplatňuje 
v rámci ediční činnosti nakladatelství Gentiana Jilemnice, 
je členem fotoklubu FHFB Jilemnice. Dlouhodobě spolu-
pracuje s měsíčníkem Krkonoše – Jizerské hory; v letech 
2015–2016 zajišťuje pro Správu Krkonošského národní- 
ho parku podrobnou fotodokumentaci sbírkových fondů 
jejího Krkonošského muzea.
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Pavel Kraus
* 3. 11. 1965 jilemnice

ZajíMaVost: 
V jeho fotografiích hodně dominují 
barvy, uchvacuje ho barevnost 
přírody a rád také pořizuje 
makrozáběry, které někdy  
po zvětšení snímku překvapují  
tím, co se povedlo zachytit.

autoportrét

▲ Noční Špindlerův Mlýn, 17. 2. 2003, Canon EOS D60

► Podzim ve Svatém Petru, 19. 10. 2005, Canon EOS-1Ds Mark II





Současná fotografka Správy KRNAP, která s oblibou za-
chycuje nejen krajinu, ale také lidi.

Krkonošská rodačka, absolventka Střední průmyslové školy 
v Jičíně (obor elektrotechnický, maturita r. 1990), poté pra-
covala jako obsluha minilabu a fotograf ve vrchlabské fir-
mě FotoGold, iniciovala založení fotoklubu Spoušť Vrchlabí  
(roku 1997). V lednu roku 2004 nastoupila jako fotografka 
na Správu KRNAP ve Vrchlabí, kde působí dosud; s tím, že 
rejstřík její činnosti se v posledních letech rozšířil na práce 
v oblasti propagační tvorby. Pro měsíčník Správy Krkono-
še a Jizerské hory zajišťuje reportážní fotografie a repro-
dukce, provádí dokumentaci činnosti mateřské organizace, 
spravuje a doplňuje fotoarchiv Správy (především o snímky 
přírodnin a biotopů), zajišťuje fotografie pro webové prezen-
tace Správy KRNAP.

Přináší zajímavé snímky horské krajiny, ale nejbližší jí jsou 
portréty lidí – nejlépe starších – v jejich přirozeném prostře-
dí. Dlouho fotografovala na černobílý kinofilm (větší formáty 
ji nikdy nelákaly), po mnoha letech strávených s kamerami 
Pentax dnes užívá digitální zrcadlovku Canon. Velké množ-
ství jejích snímků bylo publikováno v časopisu Krkonoše – 
Jizerské hory, v informačních a propagačních tiskovinách 
vydaných Správou KRNAP, ale třeba také ve velké monogra-
fii Krkonoše – příroda, historie, život (Baset, 2007).
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ZajíMaVost: 
Ač profesí fotografka Krkonoš,  
s fotoaparátem se nejraději  
pohybuje v prostředí obyčejných lidí  
v arabském světě nebo jihovýchorní 
Evropě (např. Tunisko, Sýrie, Turecko, 
Rumunsko).

Kamila 
Antošová
* 30. 3. 1972 Vrchlabí

▲ Otto Braun ze Sněžných Domků, 2007, Pentax *ist DL

► Jelen, 2012, Canon EOS 5D Mark II

autoportrét
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▲ Podvečerní nálada, 2007, Pentax *ist DL

▲ Úpské rašeliniště, 2007, Pentax *ist DL
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▲ Horský les – Lysá hora, 2013, Canon EOS 5D Mark II

▲ Mumlavský vodopád – podzimní nálada, 2012, Canon EOS 5D Mark II



Amatérský fotograf, který přináší nové pohledy přede-
vším na západní Krkonoše.

Jilemnický rodák je absolventem Střední lesnické technic-
ké školy v Trutnově, od roku 1993 však pracuje v řadách 
příslušníků Policie ČR – nejprve na krkonošské česko-pol-
ské hranici, v současnosti v Praze. Je ženatý od r. 1996, 
s manželkou Mirkou a dcerami Anetou a Natálií žije v Ji- 
lemnici.

V mládí často pobýval v knihařské a paspartérské dílně 
svého dědečka, kde při rámování obdivoval krkonošskou 
přírodu na fotografiích Zdenko Feyfara. Fotografování se 
vážně věnuje od r. 2006, kdy si pořídil digitální zrcadlovku 
Canon – této značce je věrný dodnes. Rád a citlivě převádí 
část svých obrazových kompozic do stupňů šedi – na čer- 
nobílé snímky. Jeho nejoblíbenější partií Krkonoš je ob-
last Krkonoše a Kotle – Kokrháče. Nejraději má prolínání  
podzimu se zimou, a to nejen pro pestrost barev. Své 
krajinářské fotografie pravidelně publikuje v časopisu 
Krkonoše – Jizerské hory, jeho snímky meteorologických 
jevů se často objevují v televizním pořadu Počasí ČT. 
Několikrát vystavoval samostatně, společně pak přede-
vším v rámci výstav fotoklubu FHFB Jilemnice, jehož je ak-
tivním členem. V soutěžích fotoklubů (tzv. mapových okru-
zích) jeho krkonošské snímky získaly již mnohá ocenění.
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Pavel Taclík
* 6. 8. 1973 jilemnice

ZajíMaVost: 
Byl hostem pořadu Zázraky přírody 
v České televizi, kde uvedl svoji asi 
nejzdařilejší fotografii atmosférických 
jevů, zachytitelných v horách – 
Brockenské strašidlo.

autoportrét

▲ Krkonošská Niagara, 14. 10. 2015, Canon EOS 550D



▲ Brockenské strašidlo, 13. 3. 2012, Canon EOS 400D

▼ Benecko pod Kotlem, 6. 2. 2013, Canon EOS 550D



Výrazný představitel současné jelenohorské školy kraji-
nářské fotografie, kromě jiného mistrně ovládající foto-
grafické techniky z 19. století.

Narodil se v Jelení Hoře – a dodnes tam pracuje – žije ale 
v Górzyńci u Sklářské Poruby. Úspěšně absolvoval (2001) 
studium filosofie na Vratislavské universitě (Instytut Filozofii 
Uniwersytetu Wrocławskiego), v současnosti pracuje v poly-
grafické firmě se zaměřením na serigrafii a zároveň v galerii 
BWA v Jelení Hoře. Je členem krkonošské pobočky Svazu 
polských výtvarných fotografů (ZPAF).

Jako řada autorů z jelenohorské kotliny i on se věnuje kla-
sické velkoformátové fotografii. Podařilo se mu velmi dobře 
zvládnout staré fotochemické techniky vzniku obrazu, uží-
vané především v 19. století (talbotypie, kyanotypie, albu-
minový papír a negativní i pozitivní techniky za užití želatiny 
a sloučenin stříbra – především kolodiový proces). Je lekto-
rem tvůrčích dílen a kurzů zaměřených na historické foto-
grafické procesy (Jeleniogórska Szkoła Fotografii – dvouleté 
kurzy). 

Fotografuje na klasický černobílý negativ (převážně kame-
rou MPP Micro Technical, formát 4×5″), kromě toho třeba 
i dírkovou kamerou. Zvládnutí výše uvedených technik 
však není samoúčelné. Tomasz Mielech není jen fotola-
borantem, ale především citlivým fotografem, věnujícím 
se subjektivnímu dokumentu a krajinářské fotografii, v níž 
jsou hlavním námětem právě Krkonoše. V nich vyhledává 
místa a situace plné magie okamžiku; často zachycuje hor-
ská jezera, kameny a skály, málokdy na snímku chybí mlha, 
zajímavá oblačnost či průnik slunečních paprsků. Naprostá 
většina jeho snímků má šířkový formát. 

Získal řadu ocenění na soutěžích krajinářské fotografie 
(např. Bienále horské fotografie – Jelení Hora, Horská kra-
jina – Nowy Targ).
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Tomasz 
Mielech
* 12. 11. 1973 
jelenia góra

ZajíMaVost: 
Tomasz Mielech říká, že oproti  
digitální fotografii, charakteristické 
možností okamžité kontroly  
nasnímaného záběru,  
ho na klasických postupech láká 
právě očekávání toho, co vznikne – 
výsledek nikdy není předem zcela 
jistý.

► Krkonoše – Kamieńczyk/Karkonosze – Wodospad Kamieńczyku, 
1999, čb. negativ 6×12 cm, MPP Micro Technical

Damian Mankiewicz
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▲ Krkonoše/Karkonosze, 2002, čb. negativ 4×5″, MPP Micro Technical

▲ Krkonoše/Karkonosze, 2003, čb. negativ 4×5″, MPP Micro Technical
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▲ Krkonoše/Karkonosze, 2007, čb. negativ 4×5″, MPP Micro Technical

► Krkonoše/Karkonosze, 2008, čb. negativ 4×5″, MPP Micro Technical



Osobitý autor s nekonvenčním pohledem nejen na úpatí 
východních Krkonoš.

Trvale žije, stejně jako generace jeho předků, v městysu 
Mladé Buky v údolí Úpy. Od maturity na  gymnáziu v Trutnově 
(r. 1992) pomáhá budovat rodinnou firmu zabývající se tex-
tilní výrobou. V rozmezí let 1997 až 2003 formou dálkového 
studia absolvoval britskou Open University, na které obdr-
žel diplom z managementu. Dnes je ve firmě Grund, sídlící 
v Mladých Bucích, ředitelem.

Fotografovat začal poté, co o Vánocích roku 1997 dostal 
špičkovou kameru Mamyia 645. Pocit zodpovědnosti využít 
možnost realizovat se jako fotograf, a zároveň vnitřní po-
třeba výtvarně zachytit okolní přírodu, ho vedly k pilnému  
samostudiu, kombinovanému s radami skvělého učitele – 
již nežijícího broumovského fotografa Horsta Bauera.

Pracovní vytížení ho, zvláště v prvních letech, zajímavě  
nasměrovalo k fotografování v jediném relativně volném 
úseku dne – v časném ránu v blízkém okolí domova a pra-
coviště. Vznikla tak pozoruhodná série náladových snímků  
ranní podhorské krajiny a jejích detailů téměř vždy s ba-
revným posunem do teplých či studených tónů. Dalším 
tématem jsou interiéry lesa, polocelky či detaily stromů  
a keřů. Jiří Grund, nesvazovaný potřebou komerčního vy-
užití svých snímků, se snaží posunout fotografii krajiny 
od popisnosti k pocitovému vnímání. Fotografuje také  
na cestách do vzdáleného zahraničí. Své fotografie využívá 
pro firemní kalendáře, publikoval v měsíčníku Krkonoše, vy-
dal obrazovou knihu Krajinou barev. Pořádá výstavy výtvar-
ných děl špičkových umělců.
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ZajíMaVost: 
Velkou inspirací mu byla a jsou díla 
francouzských impresionistů a také 
podkrkonošského malíře Františka 
Kavána. V dílech těchto mistrů mu 
vždy imponovala světelná atmosféra 
jedinečného okamžiku v proměnách 
krajiny.

pubLiKace:
Krajinou barev (Buk, Příchovice,  
2003, b),
Východočeské hory (+ text Pilous Vl., 
Miloš Uhlíř – Baset, Praha, 2005, b).

Jiří Grund
* 29. 12. 1973 trutnov

▲ Pavučina, 2013, Canon EOS-1 Ds

► Vysoké kolo, asi 2003, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645 Pro

autoportrét
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▼ Sněžka, asi 2004, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645 Pro

▲ Podzimní les, asi 2003, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645 Pro
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▲ Stromořadí u Hertvíkovic, asi 2003, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645 Pro



Mladý muž, který si stále plní svůj sen. Ze specializované-
ho „lovce lavin“ se stal všestranným fotografem horské 
přírody.

Fotograf-amatér, žijící od narození ve Mcelích u Nymburka, 
je absolventem středního odborného učiliště strojírenské-
ho v Mladé Boleslavi, od jeho absolvování pracuje v pod-
niku Škoda Auto tamtéž, v současnosti jako nástrojař.  
Od dětství ho lákaly hory, občas viditelné i z pahorkatiny 
poblíž jeho rodiště. Zájem o horskou přírodu, především 
o tamní drsné klima a laviny, přivedl na počátku tisíciletí 
mladíka z okraje Polabské nížiny k výpravám do hor a sna-
ze jevy doma nevídané zdokumentovat. Začal fotografovat 
na kinofilmový barevný negativ, brzy přešel na diapozitiv 
a středoformátovou kameru Mamiya 645E, které je věrný 
i v dnešní době digitální.

Z počátečního zájmu, nasměrovaného především na hor-
skou zimu, svoji fotografickou působnost rozšířil na krajinu 
ve všech ročních dobách, detaily a rostliny. Za svými mo- 
tivy vyráží z údolních parkovišť horských středisek bez kola, 
lyží, sněžnic či dokonce sněžného skútru – vždy pěšky. Jeho 
snímky, zvláště lavinových jevů, jsou využívány Správou 
KRNAP v populárně-naučných tiskovinách, pravidelně pub-
likuje v časopisu Krkonoše – Jizerské hory.
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ZajíMaVost: 
Silnou inspirací pro první cesty  
do Krkonoš byla Miloši Tůmovi velká 
fotografie Jana Štursy Nad Modrým 
dolem z měsíčníku Krkonoše 
(listopad 1998). Nyní na stejných 
stránkách publikuje on sám...

Miloš Tůma
* 11. 4. 1975 nymburk

Kateřina Simerová

▲ Mraky přetékají do Velké Sněžné jámy, 12. 8. 2012, 
bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645E

► Laviny v Úpské jámě, březen 2005, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, 
Mamiya 645E
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▲ Úpská jáma se Sněžkou, 14. 11. 2010, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645E

▲ Vysoké kolo, Pančavská a Labská louka, 18. 11. 2012, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645E

► Rozkvetlá Malá Sněžná jáma, 25. 7. 2012, bar. diapozitiv 6×4,5 cm, Mamiya 645E





Tiskový mluvčí Správy Krkonošského národního parku, 
který dokáže slovo doprovodit i adekvátním obrazem.

Rodák z Polabské nížiny – Pardubic, který ale již v dětství 
zjistil, že při dobré viditelnosti se na severním obzoru ob-
jevuje hradba hor – Krkonoš. Lákaly ho, objevoval je při 
cestách s rodiči a později jako skaut, až se mu od r. 2001 
staly domovem. Nejprve však na Univerzitě Hradec Králové 
vystudoval obor management cestovního ruchu (a s odstu-
pem 11 let pak ještě politologii). Do Krkonoš přišel za prací 
v oboru. Nejprve byl zaměstnán jako referent a později ja- 
ko vedoucí městského informačního centra ve Špindlerově 
Mlýně. Na Správu KRNAP nastoupil v roce 2004 na post 
tiskového mluvčího, tuto práci zastává dodnes. Kromě toho 
je současně také vedoucím oddělení pro styk s veřejností.

K fotografii se dostal jako mladík, který experimentoval s ta- 
tínkovým měchovým fotoaparátem značky Weltax. V Krko-
noších propadl kouzlu fotografie, z kinofilmové zrcadlovky 
přesedlal na středoformátovou kameru Mamiya RB 67. Éra 
digitální fotografie ho však brzy dohnala – v současné době 
užívá výlučně digitální zrcadlovky Canon. Jeho krkonošské 
krajinářské motivy varírují od účelově pojatých hor s turis-
ty (propagační tiskoviny, např. noviny Krkonošská sezona) 
přes reportážní a klasické krajinářské snímky (pro účely 
Správy NP, včetně měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory) 
až po výtvarně pojaté detaily z přírody, které jsou mu nej- 
bližší při volné tvorbě.

Byl členem vrchlabského fotoklubu Spoušť a také se podílel 
na vzniku několika populárně-naučných filmů o Krkonoších.
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ZajíMaVost: 
Vlastním nákladem vydal sérii  
pohlednic neobvyklého většího  
čtvercového formátu s jemu  
blízkými polocelky a detaily  
z horské krajiny.

Radek 
Drahný
* 30. 6. 1976 pardubice

▲ Muchomůrka, 19. 9. 2010, Canon EOS 5D

► Zimní okno, 29. 12. 2008, Canon EOS 5D

Simona Macháčková
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▲ Pramínky, 16. 6. 2011, Canon EOS 5D Mark II



▲ Ranní nálada, 11. 9. 2012, Canon EOS 5D Mark II 

▼ Končí podzim, přichází zima, 7. 12. 2012, Canon EOS 5D Mark II



Mladý fotograf živé přírody a krajiny, kterého jeho koní-
ček dovedl k profesi ochránce národního parku.

Pochází z vesnice Michałowice (součást obce Piechowice) 
ležící na úpatí severního svahu Krkonoš. Odmalička se  
zajímal o přírodu, především o zoologii, na střední škole 
tento zájem spojil s fotografováním. Vzděláním je lesník, 
ještě před dokončením studia v Krakově se stal roku 2003 
pracovníkem polského krkonošského národního parku. 
Zpočátku pracoval na úseku ekologické výchovy, později 
přešel do oddělení ochrany přírody (specializace na faunu), 
jehož je v současnosti vedoucím.

Fotografuje od 16 let, svoji první kameru (zrcadlovku Canon) 
si pořídil za peníze vydělané sběrem bukvic. Od samého 
počátku jeho snímky dokumentují především život lesních 
živočichů, s to nejen v Krkonoších, ale také při cestách  
do zahraničí. Ke snímkům zvířat časem přibylo fotografová-
ní krkonošské a jizerskohorské krajiny. Často vytahuje foto-
aparát za situace, kdy jiní svoji výbavu ukrývají do batohu. 
Pro jeho krajinářské snímky je totiž charakteristické, že jsou 
nezřídka pořizovány za mimořádných atmosférických pod-
mínek: za mlhy či ve sněhové vánici.

V současnosti fotografuje digitálními kamerami, čas od ča- 
su ještě sáhne po kinofilmové zrcadlovce s barevným  
diapozitivem. Při pozorování zvířat stále častěji využívá 
technických možností současných zrcadlovek a neopako-
vatelné scény ze života zvířat filmuje. Jeho snímky byly  
využity v mnoha kalendářích, článcích a přírodovědných pu-
blikacích. Byl autorem nebo spoluautorem několika výstav 
fotografií.
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ZajíMaVost: 
„Fotografuji, protože kdybych o všech 
těch podivuhodných věcech, které 
v přírodě vidím, jenom mluvil, nikdo 
by mi neuvěřil,“ prohlásil o svém 
fotografování. Jednu z prvních  
příležitostí veřejně publikovat – ne-li 
tu zcela první – mu poskytl měsíčník 
Krkonoše v čísle 5/1999 (fotostrana 
Novýma očima).

Roman 
Rąpała
* 29. 5. 1980 Kowary

Aleksandra Larek-Rąpała

▲ Mlhy nad Malou Sněžnou jámou/Mgły nad Małym Śnieżnym 
Kotłem, podzim 2009, bar. diapozitiv 24×36 mm, Canon EOS 50

► Kulíšek nejmenší/Soweczka, 29. 12. 2009, Canon EOS 500D
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Jmenný rejstřík
Obyčejným číslem jsou vyznačeny stránky, kde je o dané osobě zmínka v textu, tučné číslice označují první stra-
nu medailonu, věnovaného fotografce/fotografovi, kurzivou fotografie užitá mimo medailon.
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Tato knížka by jen stěží vznikla, nebýt nezištné pomoci řady 
jednotlivců a několika institucí.

Nelze vyjmenovat všechny, některé ale s vděčností zmí-
nit musím. Jsou to především pracovníci Krkonošského 
muzea správy Krnap, z jehož sbírkových fondů pochází 
velká část historických fotografií: z vrchlabského praco-
viště zvláště blanka Zázvorková – kurátorka fotografické 
sbírky, která se podílela i na prvotním výběru osobností 
a pozdějším snímků, dále také dokumentátor jonáš Wenzl; 
v jilemnickém muzeu byli ochotně nápomocni jan Luštinec 
a jana Krausová, v paseckém Památníku zapadlých vlas-
tenců andrea bariaková. Z externích kulturních organiza-
cí děkuji v osobě Michala L. jakla Vlastivědnému museu 
pro Vysoké nad jizerou a okolí, na polské straně poho-
ří odbornou pomoc poskytly tři jelenohorské instituce: 
Muzeum Karkonoskie w jeleniej górze (jmenovitě histo-
rik pan robert rzeszowski), galerie bWa (paní janina 
Hobgarska) a archiwum państwowe we Wrocławiu – 
oddział w jeleniej górze (historik ivo Łaborewicz).

Z jednotlivců můj srdečný dík patří především historiku fo-
tografie pavlu scheuflerovi za recenzi textu o nejstarších 
krkonošských fotografech i za poskytnutí nejstarší známé 
fotografie Krkonoš, panu jiřímu Havlovi za jeho zamyšlení 
o fotografování Krkonoš, kolegovi januszi Moniatowiczovi 
za konzultace, recenzi textu o polské krkonošské fotogra-
fii a dodání mnohých snímků a nakonec sběratelům pavlu 
Klimešovi, Leoši erbenovi a antonínu tichému za konzul-
tace a zapůjčení cenných materiálů z jejich sbírek. Všem 
současným fotografům pak děkuji za vstřícnost při získává-
ní údajů k vytvoření jejich medailonů a za poskytnutí záběrů 
pro obrazovou část.

V neposlední řadě musím poděkovat kolegům z redakce 
měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory: Vlaďce dyntarové 
za výpomoc se skenováním a jiřímu baštovi za jazy-
kové i věcné přehlédnutí textů; všem v redakci také za to,  
že mi umožnili část vzácného redakčního času věnovat 
přípravě knihy. A za trpělivost a podporu své rodině...

Jiří Dvořák, květen 2016

Poděkování
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