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Jak vypadá jeho tvorba?

relax
cestování

fejeton
horoskop

Vyučený automechanik Martin Lazarovič (30) pochází ze Šumavy, kde dodnes žije. Tři roky je 
šťastně ženatý, brzy přijde na svět jeho první potomek. Má za sebou několik fotografických 
výstav nejen v České republice, ale i v zahraničí. Spolupracuje s NP Šumava, Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR, je členem Jihočeského ornitologického klubu a spoluautorem knihy 
Šumava domovem. Kromě živočichů rád fotí steet fotografie, občas krajinky nebo portéry. 

@iamlazi

Foto na protější straně:
Autor vzpomíná na zážitky z focení: 
„Lasička, která se pod hrází jednoho 

rybníku na Třeboňsku nenechala rušit 
mou přítomností a zvědavě zkoumala, 

co dělám.
Foto na této straně:

„Papuchalk severní – je vtipné ho 
sledovat. Dokáže se potopit až 

do sedmdesáti metrů, vydrží pět 
minut pod vodou a v zobáku udrží 

až třicet rybiček. 

v čí společnosti tráví Martin lazarovič většinu svého 
času, poznáte na první dobrou: „baví Mě hledat 

a potkávat zvířata, fotka je jen bonus.“ 
na jeho profilu převládají ptáci – je totiž takzvanýM 

birdwatchereM. co tento koníček obnáší? 

vznikají špatné 
fotky

z velkých zážitků

na těchto stranách váM představujeMe 
zajíMavé osobnosti z instagraMu, jejichž práce 

by váM neMěla uniknout.
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  fotografováním začal 
Martin už na základní 
škole. Nejprve chtěl jen 
zachycovat, co zrovna vi-
děl a zažil, později se za-
měřil spíše na kvalitu 
než na kvantitu. Dnes už 

vše vidí jinak: „Je mi jedno, kolik udě-
lám fotek. Jde mi především o to, jaké 
pocity vyvolávají a  jestli mají co říct. 
Když udělám tři takové fotky za rok, 
budu spokojený.“ 

Jeho nejcennějším úlovkem je sní-
mek modrušky tajgové. Jde o  malé-
ho pěvce, který hnízdí například v  se-
verním Finsku. „Velkým zážitkem bylo 
také pozorování kosatek v Norsku, tisíců 
jeřábů v severním Německu, ale i každé 
setkání s rysem a tetřevem u nás. Větši-
nou mám z velkých zážitků špatné fot-
ky, ale o ně přece zase tak moc nejde.“

Fotka je podle něj jen bonus. Rád po-
zoruje zvířata, zejména ptáky, za nimiž 
najezdil už tisíce kilometrů. Provozuje 
totiž velmi zajímavý koníček zvaný bird-
watching: „Hledám nové druhy a  chci 
jich vidět co nejvíce. Kvůli ptákům jsem 
byl třeba více než dva měsíce ve Skandi-
návii, na Kavkazu nebo v Izraeli. Během 
týdne jsem tam viděl třeba sto osmdesát 
devět druhů. Stačí mi je pozorovat, po-
slouchat, a když se zadaří, i vyfotit.“

Patří k fotografům, kteří na své zvíře-
cí objekty nečíhají. Raději se pohybuje 
a čeká na vhodnou příležitost. Přestože 
už utíkal před divočáky, tváří v tvář se 
setkal s  rozzuřeným jezevcem i  velkou 
zmijí levantskou, strach nemá a  vždy 
myslí na jediné: „Nechci svojí přítom-
ností a  aktivitou narušit způsob jejich 
života. Za to totiž žádná fotka  nestojí.“ ■ 

 sabina tesařová

S
portrét

Snímek jedné z prvních 
vlh, které zahnízdily 

v jižních Čechách. 
Vlha pestrá je velmi 

specifický druh, co se 
hnízdění a potravy týče. 
Hnízdí v norách a živí se 
hmyzem – její oblíbenou 

potravou jsou včely, 
čmeláci a vážky. 

martin lazarovič popisuje,  
jak vznikly jeho nejlepší snímky: 

1 Puštík bělavý, můj nejčastější motiv. Už před 
lety jsem ho pojmenoval Ludva. Jeho život 

můžete sledovat pod hashtagem #OwlLudva. 
2 Hýl křivčí, samec dokrmující mládě. Fotil 

jsem je ve Finsku za severním polárním 
kruhem u jezera Inari. 3 Ťuhýk obecný – 

běžný pták naší přírody. Letní večer ve Stožci, 
kroužky na pozadí vytvořilo protisvětlo 
a komáři s muškami. 4 Mandelík hajní, 

krásně zbarvený relativně velký pták. Foceno 
v Gruzii, v minulosti hnízdil i v ČR. 5 Konipas 
horský, na Šumavě běžný druh, který se dá 

nejčastěji pozorovat v blízkosti řek a potoků. 
Snadno se pozná podle žlutého zbarvení.

6 Tetřev hlušec je i přes svou váhu 
a častý pohyb po zemi skvělý letec. 

Jen by ta jarní svítání, která díky němu 
zažívám, nemusela být tak chladná. 
7 Zajíc bělák, za kterým jsem utíkal 
ve Finsku na vrchol Kiilopää. 8 Opět 
mandelík hajní z Gruzie. Ta modrá se 
nikdy neokouká. 9 Lejsek malý, u nás 

na Šumavě žije jen několik desítek párů. 
Každý rok se těším, až ho zaslechnu. 
10 Rackové tříprstí z velké kolonie na 
ostrůvku Hornøya daleko za severním 

polárním kruhem. Návštěva tohoto 
místa, které obejdete za den, je 

jedinečný zážitek. Není zde nic kromě 
tisíců ptáků, jedné stezky a majáku. 
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