
Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly v galerii Konírna 
V galerii Konírna proběhne 13. března od 16:00 hodin vernisáž, která zahájí novou výstavu. 
Tou je expozice fotografií Jiřího Vojzoly, který se věnuje hlavně sportovním fotografiím. 
Výstava bude k vidění až do 11. května 2014.   
Jiří Vojzola se narodil 21. ledna 1950 v Přerově. Po absolvování Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci pracoval v letech 1974 až 1983  na ZŠ v Drahotuších a poté 
v Přerově. Od osmdesátých let působil jako středoškolský profesor na Obchodní akademii 
v Přerově. 
Fotografuje od dětství. Začínal s Leicou, typ I. z roku 1929. Jiří Vojzola patří k předním 
představitelům současné české sportovní fotografie a fotografování sportu se systematicky 
věnuje od sedmdesátých let. První větší sportovní akci – mistrovství Evropy juniorů v tenise 
v Přerově – fotografuje v roce 1978. Koncem sedmdesátých let začíná externě 
spolupracovat s časopisy Československý sport a Stadión. 
Svou první zahraniční cestu podniká v roce 1987 na tenisový turnaj ATP v rakouském 
Kitzbuhelu. Díky fotografiím z první zahraniční cesty navazuje spolupráci s německým 
časopisem Tennis Magazine. V roce 1990 zahajuje externí spolupráci s českým časopisem 
Tenis. Jeho snímky jsou uveřejňovány v řadě českých a světových sportovních magazínů i 
v mnoha knižních publikacích se sportovní tématikou. 
Od roku 1991 se stává nezávislým fotografem na „volné noze“. Fotografuje tenisové turnaje 
jako jsou Davis Cup, Fed Cup pro Český a Slovenský tenisový svaz. Do září 2012 
vyfotografoval celkem 93 utkání Davis Cupu a Fed Cupu, což je český primát. V roce 1993 
začíná spolupracovat se sportovní agenturou TK Plus. V posledních letech fotografuje 
tenisové grandslamové turnaje pro americkou sportovní firmu Nike. Je „dvorním“ fotografem 
Tipsportu a Jágr Teamu.  
Od poloviny devadesátých let fotografuje ve větším rozsahu lední hokej, lehkou atletiku, 
basketball, golf, fotbal, volejbal, lyžování, rallye i jiné sporty. Ze záliby se také věnuje 
fotografování přírodních krás a domorodých obyvatel na Novém Zélandu, Austrálii, Fidži, 
Polynésii, Mikronésii, Spojených státech amerických, Spojených arabských emirátech aj. 
Velmi rád fotí i v rodném Přerově na jazzových festivalech a na důležitých událostech města.  
Snímky Jiřího Vojzoly byly zastoupeny na výstavě pořádané Českým olympijským výborem 
Sport foto 2008 v Praze na Staroměstské radnici a na dalších místech ČR. 
V minulém roce nafotografoval v únoru golfový turnaj PGA v Dubaji, v dubnu a říjnu golfové 
turnaje v Rakousku a např. v květnu Roland Garros v Paříži. Před měsícem se vrátil 
z Austrálie, kde po patnácté fotografoval tenisový Grand Slam Australian Open.     
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