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Jaromír Blažek se narodil ve 
Šlapanicích 29. června 1950. Letos 
oslaví 60 let. V mládí hrával fotbal a 
tyto zkušenosti předal v plné síle svému 
synovi, také Jaromíru Blažkovi, který je 
ligovým brankářem za Spartu Praha. 
V letech 1966-70 studoval na Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Uherském 
Hradišti u akademického sochaře Jana 
Habarty obor reprodukční sochařství a 
restaurování kamene. V současné době 
se věnuje restaurátorské práci i vlastní 
umělecké tvorbě. Podílel se na realizaci 
mnoha plastik po celé republice. Ve 
Šlapanicích vytvořil k 200. výročí bitvy 
u Slavkova pomník francouzským 
lékařům, který byl slavnostně odhalen 
2. prosince 2005.

Jak se těšíte na svoje šedesátiny? Je 
to životní předěl? 
Myslím, že ne. Člověk, když je 
starší, tak to rychlejc utíká. Těším se 
ale, že mě to donutí k větší bilanci. 

Naposledy jsem větší bilancování 
dělal, když mi bylo padesát. Tehdy 
jsem měl výstavu v Rakovníku 
v Rabasově galerii. Od té doby 
uplynulo deset let, …těším se… 
myslím, že to bude zajímavé. 

Tak když vezmete tu bilanci – za co 
jste nejvíce a za co nejméně rád? 
Nejvíce si vážím toho, že jsem v 
roce 2005 mohl realizovat pomník 
lékařům bitvy u Slavkova. To mě 
velice hřeje u srdce, protože rodákovi 
se málokdy povede, aby mohl něco 
vytvořit ve svém rodném hnízdě. 
A také protože obdivuji kolegu 
Stanislava Hanzla, a ten tu má toho 
Rudoarmějce … 

Co pomník francouzským lékařům 
znázorňuje?
Ten blok ja jako lékařský stůl, rouška 
je ta, co se s ní přikrývá při operacích 
… a tu bitvu a válku tenkrát … 

tak to připomíná ta koule. To jsou 
takový tři symboly. Když jsem pro 
městský úřad dělal návrhy, byl mezi 
nimi i pomník, kdy na katafaltu 
ležela mrtvola přikrytá hadrou… 
to neprošlo. Pak jsem měl skicu 
svaté trojice, která je naproti… (s 
úsměvem)
Málem to celé nestálo, protože se 
na to těžko sháněly peníze, jako na 
všechno. Nakonec se to podařilo, 
ale až na poslední chvíli. Musím 
poděkovat panu Petrákovi, který 
první náklady pokryl z vlastních 
prostředků, aniž by ještě bylo jisté, že 
celou práci dostaneme zaplacenou. 
Bez toho by se to na dvousté výročí 
bitvy nestihlo.

Vaše sochy často obsahují tvar 
koule a jiné zaoblené tvary… Je v 
tom nějaký zvláštní význam?
Každý výtvarník má svůj rukopis. U 
mě to vykrystalizovalo v přírodu. V 

první řadě je pro mě velkou inspirací 
ženské tělo – akt a prakticky žena 
ve všech svých podobách. Část 
mé tvorby byla také řeka, tu jsem 
také znázorňoval jako ženské tělo 
v různých obměnách. Pak se u mně 
objevuje ještě kontrast koule a 
hranolu – to jsou dva protikady, které 
jsou natolik odlišné, až se přitahují. 
Kontrast mezi měkkým a tvrdým 
tvarem je součást mého názoru a 
hledání. 

A z materiálů? Vám se asi dělá 
nejlíp s kamenem?
Já jsem celý život dělal s kamenem. 
Začal jsem na Uměleckoprůmyslové 
škole v Uherském Hradišti, kde 
jsem studoval kamenosochařství 
a restaurování kamene. Po 
absolvování školy jsem začal 
pracovat v kamenickém družstvu 
v Blansku. Tam jsme realizovali 
návrhy na památníky umělcům z celé 
republiky. Osvojil jsem si hlavně 
tu reproduktorskou a řemeslnou 

práci – opracování kamene, hledání 
tvaru, ... Kámen mě provázel celý 
život, až poslední dobou, když 
jsem připravoval výstavu Stanislava 
Hanzla, tak mě inspiroval a pustil 
jsem se do dřeva. S dřevem není 
tak náročná práce. V šedesáti letech 
se nemohu pouštět do žádných 
náročných věcí, protože je to velice 

fyzicky namáhavé. 
Jaké máte nejranější vzpomínky na 
Šlapanice?
Jenom ty nejlepší. 

Utkvěla Vám nějaká místa? Lidé?
Na dětství mám nádherné 
vzpomínky. Třeba na zahradníka 
Dvořáka. U hřiště, kde měl 
zahradnictví, jsem hrával fotbal 
za Šlapanice. S ním jsme tam pak 
také kecali. A on si jako první ode 
mě koupil obrazy. Dokonce dva, 
… takový zátiší… a nakonec byl i 
světoznámý v pěstění chryzantém… 
Potom Karel Lázníčkůj, 
volejbalista…když hrával za národní 
manšaft… Potkával jsem ho každý 
ráno jak trénoval s šátkem kolem 
hlavy a v teplákové soupravě. Dětství 
tady bylo nádherný. 

I s Libuškou Šafránkovou jste se 
znal, že? 
Libuška bydlela kousek od nás. 
Tehdy tudy projelo jedno auto za 

měsíc, takže jsme 
si polívali ulici a 
dělali na ní kluziště. 
Taky jsme si pod 
nádražím stavěli 
různé bunkry a tam 
jsme se scházeli. A 
první cigarety …
bramborová nať 
zabalená v novinách 
… hráli jsme si na 
doktory… 

Kterou svoji sochu 
máte nejraději? 
Já mám rád každou 
sochu, kterou právě 
dělám. Člověk je 
v ní ponořený a 

pořád o ní přemýšlí. A i se mu o ní 
někdy zdá. Já mám jednu sochu, 
kterou za sebou vláčím od osmnácti 
let a ještě ji nemám dodělanou. 

Jak se to stalo, že jste se vrátil 
z Prahy do Šlapanic? 
Praha je na výtvarno malá kapustička 
s hodně slimáčky. Práce tam moc 

není. Navíc maminka, která tu žila, 
už nemohla chodit a tady má domek 
se zahradou. Někdo se o to musel 
starat. Tak jsem se rozhodl se vrátit. 
Přemýšlel jsem o tom ale i tak. To 
je to Halasovo „Já se tam vrátím!“. 
Všichni to svoje rodiště máme 
v srdci. To říkala i Libuška, že jednou 
by se ráda vrátila. 

Jak dlouho jste byl v Praze? 
Dvacetpět let? 
Od 93. roku. 

Na co vzpomínáte nejméně rád?
Když je člověk starší, tak na ty špatné 
věci zapomíná. 
Maminka říkala, že kdyby žil tatínek 
byl by ze mě asi prezident… Zemřel 
ale, když mi bylo deset let a prakticky 
jsem ho nepoznal. Já jsem měl od 
malička k umění blízko. Nadání, to 
se nedá naučit. Když jsem se hlásil na 
umprmku, chtěl jsem jít na malířinu. 
Hodně jsem maloval, ale s kamenem 
jsem neměl zkušenosti. Na talentové 
zkoušky došel pan profesor Habarta 
a říkal, abych tam smazal to „malba“, 
co tam mám napsaný, a napsal si 
tam „kámen“. Asi se mu ty moje 
věci líbily, a chtěl mě na ten obor. 
Takže i přes mý špatný známky, co 
jsem měl z matematiky, češtiny a 
tehdá ruštiny, mě vzal na sochařinu. 
Tak to bylo jediný štěstí, protože 
kdyby mě měli hodnotit podle 
známek z těch předmětů, tak jsem se 
určitě nedostal. Měl bych problém 
dostat se i na horníka, jak mi tehdá 
doporučovala jedna paní učitelka, 
abych mamince odlehčil, že mi tam 
dají najíst, oblečou mě, a že jsem 
silnej sportovec, takže bych mohl 
jako naším dolům pomoct s tím 
fáráním … a pak se strašně divila, že 
jsem se na tu školu dostal.
Škola byla nádherná. Prožil jsem tam 
první lásky… kvůli tomu se člověk 
vrací. Dneska jsou ale ty Šlapanice 
celý pozměněný. A i lidi jsou tady už 
jiní. Dětství tady ale bylo nádherný. 

MČ

JARYN BLAŽEK
     DĚTSTVÍ VE ŠLAPANICÍCH BYLO NÁDHERNÝ



Robert Vlk je poslední z osobností 
v tomto souboru. Se Šlapanicemi ho 
spojuje původ jeho dědečka Františka 
Drlíka, který zde prožil celé mládí. 
Zároveň je také autorem fotografií 
všech osobností na předchozích 
stránkách, včetně své vlastní u tohoto 
rozhovoru. U příležitosti Šlapanických 
slavností vystavuje ve vestibulu 
Městského úřadu.  

Proč jsi začal fotit? 

Bylo to v životním období, kdy 
jsem se cítil malocenný. Nešlo mi 
studium, do žádných kroužků jsem 
nechodil… Měl jsem ale pocit, 
že vidím věci jinak než většina 
vrstevníků a chtěl jsem to nějak 
ztvárnit. Fotografie mi dala k tomu 
zámku klíč. 

Podařilo se. Vyhrál jsi i v soutěži 
Ekologie a věda v objektivu…
Přihlásil jsem se tam spíše ze 

zajímavosti, protože jsem chtěl 
zkusit, jak na tom jsem. A úplně 
nečekaně to vyústilo v úspěch.

Co ti fotografování nejvíce dává  
a co nejvíce bere?
Fotografování je pro mě relaxací. 
A zároveň i naplněním. Jeho 
prostřednictvím mám možnost říci 
druhým lidem něco, co by třeba 
nešlo vyjádřit slovy. A co mi bere? 
Čas. Rád bych se věnoval fotografii 
naplno, ale pořád mám pocit, že času 
je méně než bych chtěl.  

Ty máš jako zaměstnání práci 
v psychiatrické léčebně. Prolíná se 
to nějak s fotografováním?
V psychiatrické léčebně nepracuji 
dlouho. V něčem je tato práce 
podobná jako fotografování. I když 
něco vypadá, že se s tím nedá nic 
udělat, a že je to jenom strašně 
smutné, pořád je v tom nějaká krása 
a světlo. I když ten největší blázen 
se nedá vyléčit a je negramotný a 
analfabet, tak stejně v tom člověku 

poznáte, že není úplně k zahození, 
že za to nemůže. V takové situaci se 
můžeme ocitnout všichni. Vnímám 
to spíše jako poslání, být s těmi lidmi 
a mluvit s nimi, i když mi neodpoví 
nebo mě třeba pošlou „do prdele“. 
Je to přesně jako ty fotografie - 
černobílý svět plný kontrastů. 

Co konkrétně v léčebně děláš?
Pracuji jako ošetřovatel. Jsem takový 
jejich kamarád, psychická podpora. 
Chystám s nimi jídlo, dohlížím 
na to, aby brali prášky. Měřím jim 
tlak a cukr. Samozřejmě je tam i ta 
nečistá práce, kdy je potřeba pomoci 
a osprchovat člověka, který třeba 
nemá nohy a kadí do plínek. Je to ale 
práce, která je k životu nutná. On si 
někdo neuvědomuje, že když jsme se 
narodili, dělali jsme to stejný a nikdo 
nad námi neřekl fuj a vychoval nás a 
pomohl nám. 

Tys mluvil o černobílém světě… 
tvoje fotografie jsou hlavně 
černobílé, barva je tam úplně 
minimálně. Proč? Má to nějaký 
význam?
Černobílá fotografie pro mě 
znamená skromnost. I když obsahuje 
dvě barvy, můžete jejich pomocí 
ukázat nádherný barevný svět. 

O čem hlavně vypovídají tvoje 
fotografie?
Já bych neřekl, že jsou moje. Jsou 
toho místa nebo člověka, který je 
zajímavý. Ti jsou jejich majitelé. Já 
jsem pouze ten, který je uvidí jinak 
a zpětně ukáže světu. Fotografie 
mohou vyjadřovat sociální stránku, 
naše sny, prožitky, čeho se bojíme, 
z čeho máme radost nebo co někdo 
viděl, když byl v okamžicích klinické 
smrti. 

Jak vznikl nápad udělat fotografie 
šlapanických osobností? 
Napadlo nás to společně se 
šlapanickým sochařem Jaromírem 
Blažkem. Chtěli jsme zvěčnit ty, 
kteří pro toto město něco dobrého 
udělali. Někteří z nich s námi 

třeba za nějakou dobu nebudou. 
Tak abychom si za čas mohli 
vzpomenout, že tu byli nějací 
zajímaví lidé. Bohužel jsme nestihli 
pana Lázničku, což mě mrzí. 

Tvoje fotografie často zobrazují 
několik vrstev. Co to znázorňuje?
Myslíš ty koláže? Například pana 
Drábka jsem znázornil koláží, 
protože když bych ho zobrazil 
jako portrét, nevypovědělo by to o 
tom, proč je osobností. Koláž má 
napovědět, co umí, čemu se věnuje a 
zároveň aby i on byl ztvárněný jako 
součast umění. Zobrazil jsem ho 
s jeho ingrediencemi – tibetskými 
miskami, svíčkami, … a jeho 
výbornou schopností.

Tvoje práce je hodně o pocitech 
a emocích. Jaký je tvůj nejsilnější 
pocit, nejsilnější emoce Roberta 
Vlka?
Když je druhému člověku dobře. A 
ještě to podtrhne, když je to mým 
přičiněním. Když třeba pro někoho 
mohu udělat fotografii a v ní se mi 
podaří zobrazit jeho mládí a pocity… 
a on to pak vezme a řekne, že přesně 
tak to cítí a že se mi podařilo ho 
pochopit. 

Jak dlouho trvá, než uděláš jednu 
koláž – třeba p. Drábka nebo p. 
Blažka?
To je individuální. Někdy pět minut, 
někdy dva dny. 

Co tě inspiruje? Podle jakého klíče 
obohacuješ svoje fotografie o další 
rozměry?
To není o vidění, ale o pocitu, že je 
něco pod povrchem. Že je něco za 
oponou. Herec, který teprve ukáže to 
svoje já. V tom je právě to know-how 
umělce, který vidí a cítí věci jinak a 
dokáže to pak i ztvárnit. 

MČ

ŽIVOTOPIS
Narozen: 1979 ve Strakonicích , žijící 
v Brně
Fotografuje od svých deseti let, 
používá fotoaparáty Nikon, zenit 
,Flexaret ,Yashica (od svého dědy) 
především černobíle, věnuje se 
fotografickým kolážím, psaní veršů, 
které kombinuje s fotografiemi, … 
V soutěži Ekologie a věda v objektivu 
získal ocenění v kategorii Lidé. Dále 
se zúčastnil soutěží Szdružení žena 
5O a jak se cítí žena po 5O věku 
(Zvláštní ocenění). 

www.robertvlk.nolimit.cz

POCIT, 
ŽE JE NĚCO 
ZA OPONOU
Rozhovor s fotografem Robertem Vlkem


