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František Dostál
Vtip fotek 
z koupelny

Přes padesát let fotografuje František Dostál 
lidi na ulici, oblá ženská prsa, věnce půllitrů, 
psy, děti a momenty, které diváka překvapí 
i rozesmějí. Ač jeho snímky obletěly svět, 
zatvrzele o sobě tvrdí, že není fotograf, ale 

pouhý fotografující. 



O
 vašich snímcích se mluví jako o pouličním neboli 
street fotu. byl jste dítětem ulice?
Na ulici jsem vyrostl. Tenkrát nebyly dlážděné, přesto 
jsem od března do podzimu chodil bos. Bez bot jsem 
chodil také do školy, dokonce i  když spadla bomba. 
V  té době neexistovala „street fotografie“. Nepláno-
val jsem, že budu někdy fotit. Dosud se za fotografa 
nepovažuji. Fotím ze zábavy. Říkám, že jsem fotogra-
fující. Měl jsem kliku, že jsem vyrůstal na ulici. Kdysi 
měli lidé k sobě blíž. Bylo bezpečno a všichni jsme se 
zdravili. Štěstí jsem měl i ve škole. Měli jsme spoustu 
hodin kreslení, maloval jsem a kreslil podle modelů. 

Ale měl jsem rád i pohyb a ten mě v roce 1954 přivedl na sportovní školu Ota-
kara Jandery, což byl člověk, který strávil celou válku v koncentráku. Když se 
vrátil, vážil zhruba třicet osm kilogramů. Patřil k našim reprezentantům a re-
kordmanům v překážkovém běhu. Taky jsem dokázal rychle běhat. Stal jsem 
se dorosteneckým držitelem československého rekordu ve štafetě a  zúčastnil 
jsem se mistrovství republiky mladšího dorostu ve skoku do výšky ve sloven-
ském Partizánském. Skončil jsem jako mistr republiky. Tenkrát se padalo do 
písku, takže trpěly kosti a záda, dodnes s nimi mám problémy. Moji sportovní 
kariéru zarazil nástup do vojenské služby. Bylo to strašné. Dostal jsem se do 
Stalinových závodů v  Záluží, které patřily pod ministerstvo vnitra. Neplatily 
v nich žádné vojenské zákony ani předpisy. Za týden jsem zhubnul kolem šesti 
kilogramů, pořádně jsem se nevyspal. Lágr, v němž jsem bydlel, stavěli vězni 
v průběhu druhé světové války.  
Se sportem jste skončil, fotografie vás teprve čekala. 
K fotce jsem se dostal v pětadvaceti. Miloval jsem Jizerské hory, kam jsem jez-
dil na stromečkovou brigádu. Ten kraj byl tenkrát pustý, chaloupky prázdné. 
Člověk si tam mohl za tisícovku koupit chalupu, která má dnes hodnotu mili-
onů korun. Svůj první aparát, který stál tři sta korun, jsem si pořídil za peníze 
z brigády. 
děláte si fotografie pořád sám, nebo vám v posledních letech někdo pomá-
há? 
Sám od A do Z. I ty, které jsem zkazil. Všechny si dělám sám. Naposled včera. 
Veškeré moje snímky vznikly v koupelně – sedím na stoličce a fotografie peru 
v  umyvadle. Když jsem dělal velké fotky, neustále jsem otáčel zvětšovákem. 
Dnes kvůli narušené kostře dělám menší, o rozměru osmnáct krát dvacet čtyři 
centimetrů. Nestěžuji si. Moje fotky nejsou dokonalé. I ve světové fotografii na-
jdete spoustu nedokonalých snímků. Jsou však historií světa. 
Vaše „nedokonalé“ fotografie se umístily v soutěži  World Press Photo. Asi 
nebyly tak špatné, ne?  
Je zajímavé, že se nedokonalá fotografie pořízená aparátem za tři sta korun 
umístí v takové soutěži. Nerad to říkám, ale svět je čím dál tím víc špatný. Hor-
ším se stává vše kolem nás včetně nás samých. Lidé na sebe už nemají tolik 
času. Každý den jsou přehlceni miliony obrázků a textů, nemají čas se ničemu 
věnovat pořádně. 
Možná proto, že všichni děláme sice všechno, ale nic pořádně, se dnes každý, 
kdo vyfotografuje digitálním aparátem zblízka pampelišku, považuje za 
umělce. Co si myslíte o digitální fotografii? 
Není vůbec důležité, jakým štětcem nebo barvami je namalovaná třeba Mona 
Lisa vystavená v Louvru. Buď vás dílo osloví, nebo ne. Současná moderní tech-
nologie dokáže prezentovat technicky dokonalé snímky. Nemám to rád, ale 
to ještě neznamená, že fotografii chybí obsah. Dopracovat se k němu však lze 
obtížně. Původem maďarský fotograf André Kertész řekl: „Dar vidění se nedá 

naučit, s ním se musí člověk narodit.“ 
A  člověk by měl ještě vědět a  smířit 
se s faktem, že není dokonalý. Každý 
z nás někdy chybuje, i nechtěně. Když 
navštívím výstavu, nikdy se neptám, 
jak nebo čím bylo dílo vytvořeno. 
Důležité je, zda mě oslovuje. Dnes 
jsou většinou k  vidění stylizované 
nebo konceptuální fotografie. Kaž-
dého věc. Já bych fotografii nemohl 
dělat jako řemeslo pro peníze či kli-
entelu. Neuměl bych to. Vždy jsem 
byl velmi pracovitý. Všechno je straš-
ná řehole. Myslím, že zůstává jenom 
dílo. Podívejte se třeba na světového 
spisovatele, jakým byl Alexandre 
Dumas. Když tvořil, možná měl před 
sebou skleničku a kus chleba. Neměl 
počítač, pracoval v  mnohem těžších 
podmínkách, než jsou dnes. Jenom 
psal a psal. I když je jeho dílo staré, 
stále ho čte celý svět. 
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Masový fotografický boom vás 
neirituje?
Nedávno jsem viděl billboard, na kte-
rém bylo napsáno: „Naučím vás dělat 
světovou fotografii.“ Bože můj! Proč 
ji dotyčný nedělá sám, když je světo-
vý fotograf?! Každý den narážím na 
různé fotografické kursy a školy, kde 
učí pracovat s počítačovými progra-
my. Ty však ve skutečnosti zaberou 
mnohem více času než klasická foto-
grafie, již dělám dosud. O  fotografii 
nemám strach, protože jí rozumí úpl-
ně každý – u nás je více fotografů než 
obyvatel země.
Proč jste se fotografií nikdy neživil?  
Vystudoval jsem průmyslovou školu 
strojnickou a  své zaměstnání jsem 
nikdy neopustil. Týdny jsem trávil ve 
fabrikách, po škole jsem se obor učil 
dalších osm let, což už dnes není. 
Z  práce jsem se vracel večer kolem 
osmé, do dvou do rána jsem dělal 
fotky a  v  šest hodin jsem stál u  pí-
chacích hodin. Snažím se mít poko-
ru k životu, práci i okolí. Ještě si chci 
posedět v  kavárně Slavia, kde jsem 
kdysi bral rozumy. 
s kým jste se ve svých fotografic-
kých začátcích potkával? 
Oslovil jsem pár chlapců. I když málo 
fotografovali, domluvili jsme se, že 
uděláme fotografickou skupinu, kte-
ré budeme říkat Město. Vždy jsme si 
vybírali témata související se životem 
ve městě. Jeden rok jsme fotili děti, 
další zase dopravu nebo volný čas. 
Právě tak vznikají motivy a  obsah. 
Na našich fotografiích je vidět, jak 
jsme se oblékali, žili, kam jsme cho-
dili na kávu. Dnes se většinou dívám 
na stylizované věci, jimiž na sebe 
autoři chtějí upozornit. Nesnižuji to, 
každý se musí učit. Jsou slova a slo-
va a  za těmi slovy musí být práce, 
i když se někdy nepovede. Myslíte si, 
že takovému Picassovi nebo Modig-
lianimu se všechno povedlo? Také se 
občas stalo, že něco nedokázali na-
malovat. I proto nevěřím lidem, kteří 
píšou kritiky na film, román, divadlo 
nebo výstavu obrazů. Myslím, že je 
důležité, aby po člověku něco zůsta-
lo. Dejme tomu i monografie. 

Kde jste na začátku své tvorby bral 
inspiraci, když v šedesátých a sedm- 
desátých letech tady o oboru neby-
ly téměř žádné informace? 
Byl opravdu velký problém z  něče-
ho čerpat. Měli jsme maďarské foto, 
polské foto, fotografie z bývalé NDR, 
bylo tu i  sovětské foto. I  když sním-
ky byly dost temně vytištěné, kupo-
divu jsem mezi nimi občas nacházel 
zajímavé autory. Dalším problémem 
byly fotografické kluby. I  přesto, že 
jsem je chvilku navštěvoval, nikdy mi 
nevyhovovaly. Vždy jsem činnost ča-
sem zabalil, protože si v nich všichni 
hladili ega. Mně šlo vždy o cosi tvůr-
čího a  chtěl jsem se něco dozvědět. 
Proto jsem několik let posílal své fot-
ky do ciziny. Obeslal jsem přes tisí-
covku zahraničních salonů, které po-
řádaly fotografické výstavy po celém 
světě. Nejdříve jsem si zjistil adresy, 
pak už mě obesílaly samy. Těžko se 
to vysvětluje, ale v době, kdy jsem ne-
mohl nikam cestovat, byly mým jedi-
ným spojením se světem.
jak na fotografie, jež jste jim nasle-
po posílal, zástupci salonů reago-
vali?
Někdy se mi fotky vrátily zpět, jindy 
ne. Ze zahraničí mi posílali fotogra-
fické katalogy, a  tak jsem měl mož-
nost vidět snímky, které tuzemské 
časopisy nepublikovaly. U  nás kdysi 
vycházela revue Fotografie, kterou 
založil Vašek Jírů v  roce 1957. Byly 
s  ní velké starosti. Chodíval jsem 
k  němu domů, bydlel v  Jaromírově 
ulici v Nuslích. Měl kliku, že za války 
seděl v koncentráku – i když po roce 
1968 vrátil stranickou legitimaci, ne-
mohli na něho. Časopis založil v tis-
kárně Orbis a první číslo bylo vytiště-
no na nevyužitém papíru. Aby mohla 
revue vycházet dál, přitáhl do ní 
sovětské autory. Najednou se mohly 
uveřejňovat fotografie aktů. Myslím, 
že každý by měl mít určitou míru vě-
domostí, schopnost ohlédnout se do 
minulosti a  pochopení. Dnes máme 
svobodu, zkuste však na ulici vyfotit 
maminku, která nechává čurat hol-
čičku na ulici. Představte si, že revue 
uveřejnila celý soubor takových fo-

tek. Když jsem byl malý klučina, taky 
jsem čural u  stromu na Václavském 
náměstí. A dnes? Musíme se vcítit do 
doby.
je dnes těžší než dříve dělat poulič-
ní fotografii, nebo je naopak více 
témat, více podnětů?
Fotografie, které dělám, si nevymýš-
lím. Přináší je život. Je těžší udě-
lat pouliční fotku – žije mezi námi 
spousta lidí, kteří nemají čisté svědo-
mí, jsou tady načerno nebo nabízejí 
drogy. Není se proto čemu divit, že 
dnešní generace je zkažena penězi 
a hned natahuje ruce. Já to nedělám. 
Bohužel, jak jsem se už zmínil, svět 
se stává ošklivějším místem k žití.   

Autodidakt, který 
odmítal nabídky stát se 
profesionálním fotografem – 
téměř do důchodu pracoval 
jako konstruktér obráběcích 
strojů. Vyrůstal v pražských 
Vršovicích. Hlavním 
námětem jeho tvorby je 
reálný život v ulicích. Jako 
amatérsky fotograf otiskl 
tisíce snímků, které nešetří 
vtipem a pozoruhodným 
pozorovacím talentem. Měl 
desítky autorských výstav 
v tuzemsku i zahraničí, 
získal mnoho ocenění. 
Je zařazen v prestižním 
slovníku Photographers 
Encyclopaedia International 
1839 to the present, ve 
Slovníku českých výtvarných 
umělců a v Encyklopedii 
českých a slovenských 
fotografů. Je autorem 
a spoluautorem desítek 
publikací, nedávno 
mu vyšla monografie 
s názvem Fotografie. Jeho 
nejslavnějším souborem 
jsou Letní lidé, vytvořil ho 
mezi roky 1968 a 1990 ve 
Zlenicích na řece Sázavě. 
Mezi jeho oblíbené 
fotografy patří Elliott Erwitt, 
Francouz Robert Doisneau 
a český fotograf Vilém 
Reichmann. Je ženatý, žije 
v Praze. 

FRAntišEk DoStál (77)
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Až tady 
nebudu, rád 
bych, aby po 
mně zůstalo 
deset fotografií, 
na které se bude 
pořád někdo 
chodit dívat.



Co vám přinesla svoboda po roce 
1989? Začal jste cestovat, jinak 
pracovat?
Když přišel rok devadesát, chtěl jsem 
navštívit Paříž, protože právě v  ní 
vznikla fotografie. Od té doby jsem 
tam byl asi sedmkrát, cestoval jsem 
všelijak, nenavštěvoval jsem turis- 
tické atrakce. Objevil jsem hotel, kde 
měl umělec Man Ray (vlastním jmé-
nem Emmanuel Rudzitsky, předsta-
vitel umělecké avantgardy 20. stol., 
pozn. red.) pokoj, ve kterém vyráběl 
fotografie. Když jsem vešel dovnitř, 
všechno jsem si dlouho prohlížel. 
Bylo to neskutečné. Pak jsem zašel 
do vinárny, v níž zpívala Kiki z Mont-
parnassu (modelka, zpěvačka a malíř-
ka Alice Prin, pozn. red.), jež mu ne-
chtěla být modelkou, ale stala se jeho 
milenkou. To všechno v tomto hotelu! 
Navštívil jsem také podnik La Roton-
de, kde Modigliani maloval své holky 
za chlast, jinak žil v bídě. Jeho hrob 
jsem našel na největším pařížském 
hřbitově Père-Lachaise. Také jsem 
se chtěl dostat na hrob Nadara (fran-
couzský fotograf a vzduchoplavec Gas-

pard-Félix Tournachon, pozn. red.). 
Dokonce ani francouzský strážník 
nevěděl, kde hrob je. Naštěstí jsem 
ho objevil. Byl zarostlý. Měl jsem no-
žík, vyčistil jsem ho. Když má člověk 
něco rád, jde si za tím.
Publikoval jste knihu fotografií o li-
dech a psech, podobně jako Elliott 
Erwitt, americký reklamní a doku-
mentární fotograf, mezi jehož obdi-
vovatele patříte. Znáte se osobně? 
Jeho knížka pejsků vyšla v  sedm-
desátých letech. V  překladu se jme-
novala Čubky syn. Přemýšlel jsem, 
jak se k ní dostat. Když jsem posílal 
fotky na výstavy, vždy jsem do zásil-
ky napsal prosbu. Na jedné výstavě 
jsem za své fotografie obdržel cenu. 
Požádal jsem, aby mi ji vyměnili za 
knížku Elliotta Erwitta. Byla v  pa-
perbacku, tištěná hlubotiskem. Pak 
jsem Erwittovi napsal. Byl zrovna 
v  Evropě, poslal mi další knížku 
s  pejsky, tentokrát v  němčině, do 
které vepsal věnování. Také jsem mu 
poslal svůj Život na psí knížku, rov-
něž paperback. Na oplátku mi po-
slal hezkou pohlednici jako symbol  

Série Pozor na balony! 
Věděl jsem, že na louce u Tábora 
má být slet balonů – v té době 
byly balony ještě na plyn –, takové 
věci tenkrát nebyly k vidění. Přijel 
jsem vlakem. Začala bouřka, pršelo, 
balony nelétaly, a tak jsem si 
někam lehnul na noc. Když jsem se 
vrátil, viděl jsem poslední balon 
ve vzduchu. Co teď? Stopnul jsem 
auto, jeli jsme za balonem a opět 
začala bouřka. Balon skončil 
v lese. Několik lidí pomáhalo 
dostat ho ven, začali vypouštět 
plyn. Nevěděl jsem, co se stane. 
Najednou foukl silný vítr a do 
lana balonu se zapletla noha asi 
devítiletého chlapce. Balon začal 
stoupat. Cvaknul jsem ho, ale 
měl jsem jenom pět posledních 
políček kinofilmu. Lidé od balonu 
za mnou chodili a žádali mě, abych 
fotky nikam nedával. Představte 
si, poslal jsem je na World Press 
Photo a série byla vytištěna 
v katalogu! Byl jsem v něm uveden 
jako freelancer (nezávislý, na volné 
noze, pozn. red.). Hned o mně 
věděli v Bartolomějské. Tenkrát mi 
pomohl Antonín Bahenský, bývalý 
fotograf týdeníku Signál. Ještě je 
naživu, nedávno jsme spolu mluvili, 
ale už nemůže chodit. Signál byl 
časopis spolupracující s armádou, 
ale byly v něm zajímavé reportáže, 
třeba z rallye Monte Carlo. Takže 
v Bartolomějské o Bahenském 
věděli, později mi řekl: „To je dobrý, 
nech to být…“ 

Fotografie 
je nekonečný 
experiment.
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potvrzující, že máme spo-
lečné téma. Dalším mým 
oblíbeným fotografem je 
Brňák Vilém Reichmann. 
I  když se v  jeho fotogra-
fiích neobjevují lidé, měl 
smysl pro podobenství 
a  metafory. Člověk i  jeho 
jednání je z  jeho snímků 
cítit. Znali jsme se osob-
ně. Původně vystudoval 
architekturu. Na Staro-
městské radnici měl jed-
nou s  Klubem architektů 
výstavu, a když mě na ní 
uviděl, vykašlal se na lidi 
a  řekl: „Pojďte…“, a  po-
vídali jsme si. Potěšilo 
mě to. Znám jeho život-
ní historii. Pocházel ze 
smíšeného česko-ruské-
ho manželství, takže byl 
přesunut do Sovětského 
svazu. Za druhé světové 
války pracoval v  Oděse 
v  kanceláři. Když byl za-
tčen, vlak, který ho vezl, 

zastavil v  Brně. Nakonec 
všechno dobře dopadlo. 
Uměl výborně kreslit. 
Pod kresby se podepiso-
val jako Jappy. Lidé mají 
znát a  vědět, což platí ve 
všech oborech, nejenom 
u fotografie.
jste si jist svou fotogra-
fickou tvorbou? 
Je to nekonečný experi-
ment a  pořád se učím. 
Poctivě přiznám, že do-
sud nic neumím. Vidím, 
když chybuju, a  umím to 
přiznat. 
Vaše snímky mají silnou 
atmosféru, na základě 
čeho vybíráte místa, kde 
budete fotografovat? 
Jak jsem řekl, vyrostl 
jsem na ulici. Za bará-
kem bylo nádražíčko, 
kam jsem jezdil vždy po 
práci. Koupil jsem si lís-
tek za čtyři koruny a fotil 
jsem u  Sázavy (velmi 

Vinohrady_INTERVIEW.indd   1 22.1.2016   13:02:25

p
l

a
c

e
n

á
 in

z
e

r
c

e

▲

nové oblečení Pro šoféry 
Snímek vznikl ještě před sovětskou invazí v roce 1968. Byl pořízen před Bílou labutí 

v Praze. Natáčeli reklamu, a než si rytíře odvezli, ještě jsem ho stihl cvaknout.

Svatební den 
Fotografie pochází ze série snímků pořízených během trampské svatby 

v Praze a její pokračování se odehrálo v Kokořínském údolí. 

Snímek z cyklu letní lidé 
Když jsem tuto paní fotil, bylo jí šedesát pět let. Snímek vznikl 
v zahradní restauraci na Sázavě. Cvaknul jsem ji, když dohrála. Přišla 
ke mně a povídá: „Přijďte ve středu do hospody na Žižkov k Zelené 
lípě, tam každou středu hraju se svým přítelem.“ Příběh se rozvinul 
dál. Dozvěděl jsem se, že paní i jejího přítele, který ji doprovázel na 
harmoniku, angažoval režisér Evald Schorm pro film Farářův konec. 
Oba hráli muzikanty ve scéně odehrávající se na pohřbu. Ani jeden 
z nich už nežije. Fotka byla před dvaceti lety vytištěna v časopise 
v jižních Čechách, a představte si, napsala mi vnučka té paní! 
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diváci
Jeden z prvních ročníků Jizerské padesátky. V místě konání nestály tribuny, zato v Praze 
ještě stálo nádraží Těšnov. Z něj půl hodinu po půlnoci odjížděl vagon s čerstvě natištěnými 
novinami do Turnova. Vezlo se v něm šest lidí včetně mě. Po příjezdu do Turnova jsem asi 
dvě hodiny mrznul, než přijel vlak do Liberce. Pak jsem dojel tramvají na konečnou do 
Hanychova a odtud jsem v noční tmě s baterkou v ruce stoupal sněhem až do Bedřichova. 
Cvaknul jsem předvádějícího se recesistu. Pamatuji si, jak mi zamrzal fotoaparát. Když jsem 
dorazil domů, z bot mi tekla voda a ráno v šest hodin mě opět čekaly píchačky.
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▲

Mezi čtyřMA očiMA
Je přirozený, skromný, plný vzácných poznatků a paměti. 

Je nejenom skvělým fotografujícím, jak o sobě říká, ale 
také vypravěčem, s nímž se – podobně jako v pohádce – 

najednou ocitnete v úplně jiných světech.  Když mluví, jeho 
hlas je tichý a klidný. Na minulost vzpomíná s nostalgií, 

možná i proto se v jeho aktuální tvorbě lidé objevují jen 
vzácně. Na potulkách za obrázky ho doprovází starý věrný 

přítel – fotoaparát Minolta na kinofilm.

často u Zlenic, kde vznikl jeho zřejmě 
nejznámější soubor Letní lidé, pozn. 
red.). V  sobotu jsem rozdával fotky 
z  předchozího víkendu. Častokrát 
jsem zahazoval i negativy, což je dů-
kaz, že jsem nechtěl být fotografem, 
natož uměleckým. Jsem pořád foto-
grafujícím. Dnes o street foto vychá-
zejí desítky knih, jež radí, jak fotit, 
ale dar vidění se naučit nedá. Za po-

uliční fotografií nemusím jezdit do 
Melbourne či Londýna, stačí několik 
ulic kolem mého bydliště. Jsme tady 
na chviličku, ale pořád spěcháme za 
nějakým štěstím. Jak se říká, člověk 
hledá zlatý poklad a neví, že leží na 
druhé straně kopce. Je důležité mít 
více pokory k životu a méně spěchat. 
Proher bylo moc, je nezbytné naučit 
se s nimi žít.

Snímek z cyklu 
Praha ve 
SPolečné 

Péči obyvatel, 
Podivná 

Setkání 
Snímek není dokonale 

ostrý, vznikl před 
orlojem. Šel jsem 

vedle muže, který nesl 
reklamu. Nejdříve 
jsem chtěl vyfotit 

nohy v chůzi v souladu 
s písmenem A. To se 
mi hned nepovedlo, 

několikrát jsem 
reagoval později. 

Dneska někdo zapne 
foťák, jenž cvaká jako 
kulomet, a pak vybírá 

z tisíce snímků. 

Snímek z cyklu člověk ve měStě 
Na tento snímek jsem si počkal. Vznikl v Nuslích, v sousedství vršovického 

nádraží. Paní na fotce samozřejmě netušila, co ji čeká za rohem.

PražSký PeS 
Na tento záběr jsem čekal dlouho. Majitele s koněm jsem 

pronásledoval pěšky asi kilometr. Snímek vznikl v Praze-Krči, 
nedaleko stanice metra. Měl jsem štěstí, že tam nebyla auta. 

Snímek z cyklu Praha ve SPolečné Péči obyvatel, 
Pražané automobiloví 

Tento příběh byl trochu nepříjemný. Chlapci na fotografii ze srazu aerovek 
bylo asi patnáct let. Fotka se po několika letech objevila v tisku. „Chlapec“ 

mě zažaloval, pak to ale vzal zpátky.
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Snímek z cyklu letní lidé
Z hlediska fotografie nemá tento záběr až takovou 

hodnotu. Pro diváka je však prvoplánový. 

Snímek z cyklu Jdeme na Jedno 
Tato fotka mi je velmi blízká. Víte proč? Není vyfotografován člověk, ale jeho 

žízeň. Lidská touha napít se. Rozevláté vlasy jsou roztomilým doplňkem.  
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