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Tisková zpráva k výstavě:  
„60 let Fotoklubu Český Krumlov - 60 let Mapového okruhu Nekázanka“ 

11. 6. – 23. 10. 2022 
 
Český Krumlov 9. 3. 2022  
 
Od 11. 6. do 23. 10. 2022 bude ve výstavních sálech a chodbách přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově jako 
hlavní sezónní událost probíhat trojice výstav věnovaných médiu fotografie. Muzeum v této souvislosti připomene výročí 
60 let činnosti Fotoklubu Český Krumlov, 60 let soutěže fotografů amatérů Fotografický okruh Nekázanka. Třetí výstava 
nesoucí prozaický název „Taras“, představí legendárního českého fotografa ukrajinského původu, Tarase Kuščynského, 
jehož tvorba bude připomenuta výběrem z rozsáhlé kolekce fotografie aktů a dnes již ikonických dobových portrétních 
fotografií osobností československé kulturní a umělecké scény (Jana Wericha, Magdy Vašáryové, Josefa Sudka a dalších.). 
Slavnostní zahájení výstav proběhne v sobotu 11. 6. od 14:00 hod. 
 

V covidovém roce 2021 oslavil Fotoklub Český Krumlov 60. výročí od založení své fotografické skupiny. Vládními 
nařízeními byl fotoklub nucen některé části programu oslav tohoto významného výročí odložit. Mezi tyto části patří celý  
posunutý termín výstav v regionálním muzeu. 

 
Fotoklub Český Krumlov: historie v datech, o lidech a místech… 
 
Hledáním v nejstarších materiálech a z útržků vyprávění pamětníků se dovídáme, že v roce 1961 založená skupina 
fotografů a filmařů v Českém Krumlově původně nesla název Okresní studio amatérské fotografie a filmu při Okresním 
kulturním středisku v Českém Krumlově. Členové se z počátku scházeli v Nové hospodě (dnešní městské divadlo), 
v klubovně sáňkařské dráhy pod Křížovou horou, v bytě u pana Prokopce v ulici Parkán č. p. 105, v bytě věžníka na 
zámecké věži, v kanceláři OKS na Náměstí Svornosti č. p. 14, či v Panské ulici č. p. 20.   

Dne 26. 6. 1975 se uskutečnila ustanovující schůze, která schválila název fotoklubu na Fotoklub Svazu českých 
fotografů Český Krumlov a dne 29. 9. 1981 se název mění na Fotoklub Svazu českých fotografů při Okresním kulturním 
středisku Český Krumlov. Po roce 1989 fotoklub požádal o právní subjektivitu, když předcházející zřizovatel Okresní 
kulturní středisko byl zrušen a propůjčený majetek fotoklubu si členové odkoupili a poskytli jej jako základ pro činnost 
nově vzniklého občanského sdružení Fotoklub Český Krumlov. Dne 14. 1. 1993 je zapsán Fotoklub Český Krumlov jako 
občanské sdružení ve veřejném rejstříku a sbírce listin L 1189 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Od 1. 1. 
2014 je veden jako zapsaný spolek.  

Od založení fotoskupiny „Amfilm“ se ve fotoklubu do dnešních dnů vystřídalo přes 100 členů. Prvním vedoucím 
„Amfilmu“ (předsedou) byl Miroslav Jílek. Dalším předsedou Fotoklubu SČF Český Krumlov byl od roku 1975 Josef 
Prokopec, a následně od roku 1990 do roku 2012 Jaroslav Běle. Současným předsedou je Ladislav Pouzar. 

Fotoklub musel několikrát změnit svou klubovnu. V roce 1993 byl fotoklub nucen opustit klubovnu v Panské ulici a 
získal možnost scházet se a mít prostor pro uložení materiálu fotoklubu v Městském divadle v Českém Krumlově. I v 
objektu divadla se několikrát měnila místa setkávání. Z klubovny ve druhém patře (dnešní kanceláře dramaturgie) se 
členové stěhovali a scházeli v šatně herců (v případě kolize s divadelním představením využívali sousední divadelní 
zkušebnu). V roce 2017 klub s radostí přijal nabídku vytvořit si klubovnu ze zrušené divadelní kuřárny.   

V rámci dobré spolupráce s městským divadlem pak fotoklub začal s využíváním foyeru divadla jako výstavních prostor. 
Ve středu 4. 1. 2006 byla zahájena první fotografická výstava (Jiří Plachý: Fotografické cykly) v  nově vzniklé Fotogalerii 
v Městském divadle v Českém Krumlově. Od vzniku této galerie uspořádal fotoklub v prostorách foyeru divadla k dnešnímu 
dni více než 155 výstav. Ve výstavním plánu se především zaměřuje na několik tematických okruhů: osobnosti české a 
regionální fotografie, nestoři fotografie a s tím spojená historická fotografie, významné české fotokluby, zahraniční fotografie 
a zahraniční fotografové nebo také na různorodost fotografických postupů, technik a přístupů. Mezi zajímavá témata patřily 
výstavy o národních parcích v České republice, výstavy o již zaniklých krumlovských fotoateliérech (Polak, Zimmer, Seidel, 
Micko, Wolf, Nowak, Šmirous, Mach,…) nebo výstavy k aktuálním tématům doby (úspěchy krumlovských vodáků, nepokoje 



na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, prezentace Relikviáře sv. Maura,…). V neposlední řadě fotoklub zve své členy 
k autorským výstavám v rámci oslav „kulatých narozenin“.  

Kromě výstav v městském divadle členové fotoklubu spravují „Minigalerii v podloubí“ (budova Městského úřadu v Českém 
Krumlově), kde dostávají přednost především mladí a noví autoři nebo jsou prezentována aktuální témata, či menší kolekce. 

Fotoklub se během šedesáti let účastnil a účastní mnoha mapových okruhů (klubových soutěží) např.: O pohár KKS, 
Bohemia, Modia, Nekázanka, Šumava-Böhmerwald, Blatenská růže a prezentoval se na mnoha zahraničních výstavách 
(Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko), stejně tak na výstavách v České Republice. Již 36 let se v klubu pořádá 
vnitroklubová soutěž „Mistr fotoklubu“.  

V současné době je fotoklub patnáctičlenný. Po finanční stránce je fotoklub financován z členských příspěvků jednotlivých 
členů, z grantových programů a sponzorských příspěvků na určité akce. Závěrem by Fotoklub Český Krumlov chtěl vyslovit 
poděkování Městskému divadlu v Českém Krumlově za podporu a poskytování zázemí pro činnost a Městskému úřadu Český 
Krumlov za poskytnuté finanční příspěvky z grantových programů.  

 
Mapový okruh Nekázanka 

Při setkání nad výsledky 56. ročníku Mapového okruhu Nekázanka 28. 10. 2017 se Fotoklub Český Krumlov přihlásili 
k pořádání 60. ročníku Mapového okruhu Nekázanka v roce 2021. Snili jsme o důstojných oslavách a komponovaném setkání 
s kamarády fotografy a přáteli, příznivci našeho fotoklubu v době, kdy Fotoklub Český Krumlov bude slavit jubilejní 60. rok své 
existence. Covid způsobil přesun výstav „60 let Fotoklubu Český Krumlov“, „60. ročník a historie Mapového okruhu 
Nekázanka“ a „Taras“ na letošní rok. 

Mapový okruh je fotografické klání, ve kterém si fotokluby vzájemně vyměňují soutěžní kolekce fotografií, které hodnotí. 
Přeposílání jednotlivých soutěžních fotoklubových kolekcí je „dáno“ společně schváleným rozpisem adres – kdo a kam soubor 
jednotlivých soutěžních kolekcí na další poštovní adresu posílá. Přeposílání odpovídá poštovní trase k dalšímu fotoklubu na 
mapě. Tedy mapový okruh. Poté, kdy všechny „mapy – soutěžní fotoklubové soubory” dokolují dle rozpisu, provede fotoklub, 
který pořádá aktuální ročník, vyhodnocení.  

Ve dnech 16. a 17. října 2021 proběhlo v Českém Krumlově vyhodnocení 60. ročníku mapového okruhu. Fotoklub Český 
Krumlov jej spojil s oslavou rovněž 60. výročí založení fotoklubu. Pro účastníky závěrečného setkání připravili zajímavý 
program, který uzavřela vernisáž výstavy vybraných fotografií ze soutěže v městském divadle. Jubilejního ročníku se 
zúčastnilo 12 fotoklubů. 

A jak to vzniko? První český klub fotografů amatérů Nekázanka (1. ČKFA) je přímým pokračovatelem nejstaršího fotoklubu 
v České republice, který vznikl v předminulém století – 19. srpna 1889. Na počest tohoto fotoklubu byl v roce 1958 založen 
mapový okruh s názvem Nekázanka podle ulice, kde ČKFA sídlil od roku 1930.  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia. 
Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších 
měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov 
jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna 
seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z  oboru archeologie, 
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého 
druhu na světě.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Informace k výstavám:  
Mgr. Filip Lýsek, ředitel muzea, Tel.: +420 724 942 386, Email: lysek@muzeumck.cz,  
Ing. Ladislav Pouzar, Fotoklub Český Krumlov, Tel.: +420 602 408 877, Email: ladislav@pouzar.cz,    
Mgr. Martina Vachová, propagace a marketing, Tel.: +420 380 711 674, Email: vachova@muzeumck.cz,  
Více informací na: www.muzeumck.cz a na FaceBooku muzea. 
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