








Photo-catalogue



Photoexhibit at Smichovká galery
with Pargue major Dr. J. Koukal



Anniversary photexhibit and new book christening - 2005





Honorary guests: President of Academy, Prof. Václav Pačes, Rector of 
Pardubice University, Prof. Jiří Málek, Rector of West Bohemian University 
in Pilsen, Prof. Josef Průša and globetroter Jiří Štětina





Anniversary 20th photoexhibit in Fransenzbad 2005







Photoexhibit at Hall of the Pardubice University 
at the occasion of awarding dr.h.c, with the  

rector prof. J. Malek 







 
Příroda očima fyziků 

Výstava fotografií, Klub Koníček v restauraci Hospoda v Lucerně 
 

 
 

Všichni obvykle očekáváme, že fotografuje-li fyzik, musí nutně 
nahlížet do vesmírných dálek nebo do struktury molekul. Může se 
ale také toulat po světě nebo jen sedět u počítače.                      

    Badatel a fotograf Prof. Ing. 
Jaroslav Šesták, DrSc, dr.h.c., (*1938), je 
absolventem VŠChT, který prožil mnoho aktivit, od 
mytí oken, přes profesní výuku lyžování až ke 
zkušenostem z komunální politiky (radní Praha 5). 
Hlavně se ale stal uznávaným vědcem v oboru fyziky, 
chemie a termodynamiky, který dosáhnul řadu 
mezinárodních ocenění a napsat kvanta vědeckých 
statí, které získaly 2500 citací, což bylo oceněno řadou 
vědeckých cen doma i v zahraničí. Je ale také 

světoběžníkem a bývalým horolezcem (Kavkaz 1977, Himaláje 1982, 
Čínské žluté hory 1985, Pamír-Fanské hory 1983, Pyreneje 1988 nebo 
Argentinské Andy 1992), který ve svém tradičním zavazadle-ruksaku 
ukrývá nezbytný spacák, který neváhá použít jak v neútulných horách, 
ruchu parku velkoměst, tak i v areálu honosných universit, kam byl 
mnohokrát pozván přednášet (např. v USA na věhlasném MIT, Argonne 
nebo Oak Ridge Laboratories, Universit v Kalifornii, Missouri, New 
Yorku, Arizoně či Floridě). Protože jak ve vědě, tak i v přírodě naší 
planety nezbývá moc míst k zmapování, rozhodl se autor malovat svůj 
svět pomocí fotoaparátu, a dělá to dobře. Jeho záběry nejsou jen 



pohlednice vonící exotikou dálek, ale často nám připadají i bytostně 
blízké. Je to proto, že se nesnaží bezduše pátrat po místech, která ještě 
nikdo nespodobnil, ale má touhu najít nové vnímání i míst často 
navštěvovaných. Je to vnitřní tužba najít krásu, “často vnímatelnou jen 
srdcem, neokoralým nevšímavostí“ a přístupným všednímu a 
každodennímu údělu člověka, když se s jeho životem ztotožňuje doslova 
jak na ulici, tak na úpatí nebetyčných hor. Fotoaparát se stal 
neodmyslitelnou zátěží jeho baťohu neseného světem nekonečných 
vrcholů, chudoby mrakodrapů velkoměst i honorací banketů 
mezinárodních konferencí. Jako fotograf se nechal především okouzlit 
zeměmi Dálného východu, kde s ruksakem na zádech se setkal v 
Japonsku s legendárními sopkami Fuji a Aso, prošel horami a pohořími 
domácích Tater, Alp, ale také Ruska, Číny, Tajwanu i Korea, obešel kus 
Himaláje, nevyhýbal se ani pustinám Laplandu, Mongolska, Austrálie či 
USA. Získané fotografie se staly námětem řady výstav (10x Praha 1986-
2009, Pardubice, Kralupy, Františkovy lázně ale i Japonské Tokio a 
Kyoto, Argentinská Córdoba, maďarský Balatonfüred, Kopenhagen či 
Vancouver 2002 nebo Trenčínský hrad 2006). Je člověkem mnoha 
profesí a zálib, který si v době socializmu vydělával finanční prostředky i 
mytím oken zavěšen na horolezeckém laně ale který se poté stal i 
garantem vzniku významných institucí, např. School of Energy Science 
Kyotské university 1996, Fakulty humanit University Karlovy 2000, 
Ústavu mezioborových studií Západočeské University v Plzni až k dnešní 
profesuře na New University v Praze, kde přednáší interdisciplinární 
předmět „Na pomezí vědy a filosofie přírody“. Přestože byl několikrát 
okraden (Pákistán, Chile a dokonce i Praha), vždy znovu buduje po 
částech svoji fotografickou výbavu oblíbené značky OLYMPUS. V jeho 
odborných knihách často uplatňuje svoje umělecké fotografie jako 
frontispisy odborných kapitol, např. „Heat, thermal analysis and society“ 
Nucleus, Hradec Králové 2004 nebo „Some thermodynamic, structural 
and behavioral aspects of materials accentuating non-crystalline states“  
Plzeň 2009. Tato expozice je v pořadí jeho 22 výstavou fotografií.  

      Senátor PS ČR, 
RNDr. Miroslav Škaloud (*1948), je absolventem 
Matematicko-fyzikální fakulty UK, který V letech 1975 
-1992 pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník-
fyzik v ČKD Polovodiče v Praze. Po listopadu 1989 se 
podílel na vzniku Občanského fóra v Praze 5 a 
následně na vzniku Občanské demokratické strany. 
V letech 1994-2002 působil v komunální politice 
(starosta). V senátních volbách 2002 byl zvolen 
senátorem za obvod č. 21, což zastává i ve druhém 
funkčním období. Jeho hobby je počítačová grafika 



což je obor, který umožňuje prostřednictvím programového vybavení, 
upravovat zobrazované informace, tj. vizualizovat matematické procesy, 
nebo také jen používat počítačové nástroje myš, nebo tužku místo 
malířského štětce či hledáčku fotoaparátu. Vedle široké webovské 
nabídky existuje volná tvorba, která si již našla cestu i do galerií. Většina 
takovéto volné tvorby se uskutečňuje prostřednictvím analogie kreslení a 
malování, popřípadě kombinací s různými přednastavenými úpravami 
obrazů, které nabízí široká paleta programů na zpracování a vytváření 
obrazů. Na této výstavě, která je prvotinou poukazující na možnost 
srovnávání přírodních fotografii s fikcí, jsou použity obrázky, které jsou 
pouze výsledkem zobrazení funkcí a matematických procesů, bez 
dalších úprav (kromě volby jejich polohy a barvy) k čemuž mu 
dopomohly odborné zkušenosti, které získal při svých studiích na 
matematicko-fyzikální fakultě, tj., možnost si vizuálně představit danou 
funkci nebo matematický proces. Tato záliba přetrvala dodnes a navíc v 
současné době, za pomocí výkonných a důmyslných počítačových 
programů, je to podstatně jednodušší nežli dříve. Výsledky mnohdy 
překvapí svou čistotou a estetikou. Zobrazované objekty, představují 
kombinace některých elementárních funkcí. Např. jeden z obrázků 
představuje 25 poloh Steinerovy funkce definované vztahem: 
x^2*y^2+x^2*z^2+y^2*z^2+x*y*z = 0. Jiný obrázek připomínající žebra 
pak představuje funkci z = sqrt(sqrt(abs(0.002*(1+sinh(x)*cos(z)) 
+z+cosh(x)*sin(z)))).Jinou skupinou zde zobrazených objektů jsou 
matematické procesy, tzv. atraktrory. V těchto konkrétních případech 
jsou to výsledky řešení soustavy tří diferenciálních rovnic dx/dt = f(x,y,z), 
dy/dt = f(x,y,z), dz/dt = f(x,y,z). Pro ilustraci, nejznámější tzv. Lorenzův 
atraktor má po přepisu do diferenčního tvaru např. tvar xn=x-
(a*x*dt)+(a*y*dt), yn=y+(b*x*dt)-(y*dt)-(z*x*dt), zn=z+(x*y*dt)-(c*z*dt). 
Tento předpis ukazuje, jak se z původního libovolného bodu v prostoru 
vytvoří další, následující, a to v závislosti na diferenčním kroku dt. Po 
mnoha cyklech lze získat velké množství bodů, které někdy splynou do 
určitého kompaktního objektu, který nepostrádá jistou estetiku. Je to 
subjektivní malování světa přírody kolem nás, i když nesoucí svoje 
osobní kouzlo zdání a duševního napětí, ve kterém se odráží i příroda 
jako taková, protože tento postup je stejně fiktivní jako některé 
počítačové simulace neověřitelných fyzikálních teorií (strunové základy 
jakéhosi diskrétního uspořádání Vesmíru) tvořící oblast seberealizace 
iluzorního světa fyziky přírody bez nezbytnosti přímého zachycovaní 
reálné přírody hledáčkem přístrojů či na displeji měřícího číselníku. Tato 
expozice je již jeho několikátou výstavou.  

Uváděná výstava je asi prvním pokusem zpodobnit a porovnat oba 
přístupy znázorňující svět přírody očima dvou fyziků-entuziastů.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

22. výstava barevných a černobílých 
fotografií ze všech koutů světa ukazuje 
průřez celoživotní tvorbou teplozpytce, 
badatele, cestovatele a bývalého horolezce 

22.Ausstellung der farbingen und schwarz-
weissen Fotos 'Aus allen Winden'. Sie 
zeigt den Abschnitt der Lebensbildung des 
Wissenschaftlers, Wanderes und auch 
ehemaligen Bergsteiger: 

22. photoexhibit of color and black-and-
white photos „From various corners of the 
World“ shows life retrospective work of 
scientist, explorer, globetrotter and 
former mountaineer  

 
www. galerie-broemse.cz;  www. fzu.cz/~sestak 

 

  Lázně Františkovy Lázně a. s. / Bad Franzensbad AG 

GGGaaallleeerrriiieee   BBBrrrööömmmssseee   
Poštovní ulice 10, Františkovy Lázně / Poststrasse 10, Franzensbad 

výstavní prostor/Ausstellungsraum ‐ Švýcarský dvůr 

   
Vás zvou na výstavu / Laden Sie zur Ausstellung ein 

              JAROSLAV ŠESTÁK 

SSSvvvěěěttt   pppřřřííírrrooodddyyy   ooočččiiimmmaaa   bbbaaadddaaattteeellleee   
DDDiiieee   NNNaaatttuuurrr   ddduuurrrccchhh   dddiiieee   BBBrrriiilllllleee   dddeeesss   FFFooorrrsssccchhheeerrrsss   gggeeessseeehhheeennn   

NNNaaatttuuurrreee   ssseeeeeennn   bbbyyy   aaa   sssccciiieeennntttiiisssttt   
 
Vernisáž ve čtvrtek / Vernissage am Donnerstag 3. 6. 2010 - 16.00 hod. / Uhr;                
Výstava fotografií trvá do / Die Foto-Ausstellung dauert bis 16. 7. 2010;                              
Otevřeno: úterý - sobota/Geöffnet Dienstag-Samstag 9.30 - 12.00, 13.00 - 17.00;            
Výstava se bude konat pod záštitou/Die Ausstellung wird unter der Schirmherrschaft Ing. P. Holub 
(Hestia), Dr. L. Giersig (Netzsch) a Ing. O.Typolt (Olympus) a slavnostní zahájení/Die 
festlicheEröffnung uvede farář-horolezec Aleš Jaluška a spisovatel Ing. Vladimír Páral 



 

-  

 Photo opening at the Franzensbad Brömse Gallery 
by the world-famous writers Ing.Vladimir Páral 
and Dr. Miloslav Stingl, Netzsch representative 
Dr. Lech Giersig, Hestia director Ing. Petr Holub, 
gallery manager Mgr. Jiřina Kotounová, and the 
author-photographer Prof.Jaroslav Šesták, dr.h.c  



 

 



 

 

 



 

                                                Dr. Lech Giersig and Ing. Petr Holub 

 



 

 

                Ing. Vladimír Páral 



 

 

                                            Dr. Miloslav Stingl 



 

 

 

 

 



Gallery Brömse, Franzensbad, Czechia 

 

 

   

 



  Úvodní řeč husitského faráře, vězeňského pastora, filozofa a nositele Švýcarského doktorátu, 
horolezce a pokořitele severní stěny Eigru, ale především kamaráda a dobrého člověka se kterým Jarda 
Šesták procestoval Himaláje a Pamír, a se kterým spolu s Vladimírem Páralem otevřel začátkem roku 1990 
novou éru svobodného vysílání v prvním televizním show vysílaném TV Ostrava.  
 
Dámy a pánové,  
    kdyby měl Jaroslav Šesták při podpisu použít všechny své akademické tituly, tak by vypsal 
náplň propisovačky a spotřeboval víc času, než na vytvoření umělecké fotografie. A přesto mu 
v této dlouhé, úctyhodné a plně zasloužené sbírce chybí titul, shrnující jeho vztah jak k vědě, 
tak k horám. Obě tyto lásky jsou rodu ženského. A každá z nich je sice krásnou a žádoucí, 
ale náročnou a tajemnou vládkyní, k níž je potřeba přistupovat jako obdivující hledač. Obě od 
svého ctitele vyžadují, aby ke každé z nich přicházel pro radost, nespočívající ve snaze po 
ovládnutí nebo dokonce v podmanění, ale v touze po poznání, které lze získávat pouze 
pokorným vnímáním. Jejich ctitel musí být mužem, nacházejícím v nikdy nekončícím poznávání 
své vyvolené radost z objevování. Musí být mužem schopným pro radost z objevování snášet 
utrpení z neúspěchu. Tento muž musí vědět, že k horám i k vědě lze přistupovat pouze jako 
TRUBADÚR, neboť stejně tak, jako v trubadúrské lásce je průnik jinakosti muže do jinakosti 
ženy vrcholem snažení se, tak i ve vědě či v horo-lezení je vrcholem snažení průnik lidské vůle 
do jinakosti neznámého. Ctitel vznešené paní VĚDY nikdy nedojde plného uspokojení a podoben 
rytíři z Manchy bude vždy znovu a znovu vyjíždět proti větrným mlýnům: chce totiž poznat 
jak majestát hvězd, tak složení bláta, do něhož může být mrštěn. Proto s mírnými výčitkami 
svědomí utrácí rodinný rozpočet za knihy pro jeho blízké nesrozumitelné. Ctitel majestátu hor 
šlape blátivými či prašnými cestami a za proklínání jak horka, tak zimy se dere k jejich 
vrcholům. V obou případech se zapřísahá, že takovou hloupost již nikdy neudělá? Jeho mravné 
rozhodnutí, těšící maminky ? a někdy i manželky ? mu však vydrží pouze do okamžiku, kdy se 
zvedne z finančních souchotin nebo se mu zpomalí posledním výstupem rozbušené srdce a on 
uvidí lákavé tajemno dalšího zatím nepoznaného. V ten okamžik znova začne, podoben dávným 
trubadúrům, kroužit kolem objektu svého obdivu. Dávní ctitelé krásných dam věděli, že v 
jejich krouživém obdivování je přísně zakázáno a tvrdě trestáno netrpělivé zkracování cesty k 
cíli. A ví to i současní ctitelé Paní vědy či Jejího veličenstva skal a hor ve všech třech 
vztazích jde o trvalé a nespěchavé upnutí se horoucího srdce k něčemu, co přesahuje 
přízemnost vlastnění. K něčemu, co své ctitele odměňuje možností získat doklad o svém 
uctívání, hledání a nalézání, nikoli nalezení či pokoření. Pro dávného trubadúra byl tímto 
dokladem šáteček vyvolené dámy, pro vědce je to často a s uznáním citovaná práce, případně 
další titul do sbírky zkratek před či za jménem, pro horolezce či světoběžníka-tuláka jsou to 
fotografie z cest. Fotografie, které desítky let vytvářel i Jarda Šesták. Fotografie, z nichž 
trubadúrský zamilovaný obdiv k Tajemnému a láska k Poznávání přímo 
čiší. To, ale na právě otvírané výstavě může posoudit každý sám. Tož 
posuzujme a kochejme se.  
 
Aleš Jaluška,  
Husův sbor, ul. 5.května 718  
512 51 Lomnice nad Popelkou  
a.jaluska@seznam.cz 



 

Himalaya, Annapurna region 1984 via Bangkok ⇓  
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