
Josef Vlasák 

 Pan Josef Vlasák se narodil 30. prosince 1934 ve Znojmě na 

Úvoze. Rodina se v roce 1938 přestěhovala do Starého Města ve 

Znojmě. Pan Vlasák zde strávil celé dětství. Dodnes z něj má 

spoustu vzpomínek. 

V době války, kolem roku 1940, musel jeho otec odejít do 

německé armády a malý Josífek zůstal s maminkou sám. 

V průběhu války vystřídal mnoho znojemských škol: německá 

škola na Václavském náměstí, škola na Slovenské, další na ulici 

Leninova a na Jubilejní. Základní vzdělání ukončil na škole náměstí Republiky ve Znojmě.  

Velice dobře si pamatuje bombardování Znojma, při kterém se s maminkou museli několikrát 

za den schovávat v podzemí. S koncem války se i jeho německá část rodiny musela účastnit 

tzv. brněnského pochodu smrti v Pohořelicích.  

Vyučil se soustružníkem a šel pracovat do Státní traktorové stanice v Oblekovicích. V roce 

1954-1956 byl na vojně ve Frýdku-Místku. Po ukončení vojenské služby se vrátil zpět do 

Oblekovic. Jeho otec si přál, aby vystudoval průmyslovku. Z politických důvodů nebyl ke 

studiu SŠ doporučen. Až v roce 1957 vzniklo odloučené pracoviště brněnské školy, kterou v 

roce 1963 ukončil maturitní zkouškou. Poté nastoupil do Sklostroje v Příměticích jako 

soustružník a úředník technologie, kde pracoval celých 33 let. V roce 1957 se oženil a do 

rodiny se narodily dvě dcery - Dana a Dáša. 

Svůj první fotoaparát dostal v roce 1958 od maminky. Jeho velkou vášní se stalo 

fotografování a sbírání historických pohlednic. V období totalitního režimu byl často 

vyslýchán z důvodu fotografování nežádoucích objektů a byl v hledáčku státní bezpečnosti. 

V roce 2015 mu bylo uděleno čestné občanství města Znojma. Je dlouholetou vůdčí osobností 

Klubu přátel Znojma a vytvořil unikátní sbírku fotografií, která čítá přes 80 – 100 000 

fotografií.  

Je autorem knihy Milované Znojmo, kterou si za podpory dcer splnil svůj sen. Jako 

znojemský patriot pořádá výstavy a přednášky o městě, které miluje a zná každý jeho kout. 

Rád tráví čas se svou rodinou, ale taky s přáteli nad sklenicí piva.  

 

 


