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Milan Škoda: „Přál bych si, aby se 
Centrum FotoŠkoda stalo jedním 
z kulturních míst Prahy“

Jiří Pancíř

P oprvé za dobu deseti let, co 
monitorujeme vítěze soutěže 
Manažer roku, získal ocenění 

člověk podnikající v oboru, který těsně 
souvisí s kulturou – Milan Škoda, maji-
tel fotografického Centra FotoŠkoda 
ve Vodičkově ulici v Praze. Byl jsem 
proto zvědavý, jak se mu to povedlo. 
A pochopil jsem to hned při příchodu 
do jeho fotografického centra, neboť 
mne přivítal hrozně sympatický pohyb-
livý muž, který fotografií žije a má vše 
o fotografování v posledních 50 letech 
v malíčku. Provedl mne celým Centrem 
o mnoha patrech, všichni zaměstnanci 
se na něj usmívali, tykali mu a zdravili 
se s ním, prostě perfektní kapitalista. 
Po chvilce hovoru s ním jsem si uvědo-
mil, že jeho přístup k lidem je týž, jako 
u pana Bati, s nímž jsem měl tu čest se 
nedávno setkat. A nešlo jen o milé cho-
vání, ale byl to člověk nesmírně vzdělaný 
a všemi aspekty fotografie doslova une-
sen. Myslel jsem si, že se v této oblasti 
dobře orientuji, ale od něho jsem se 
dozvěděl mnohé, co jsem neznal. Měl 
právě na návštěvě generálního ředitele 
od Panasonicu – ne toho pro centrální 

a východní Evropu, ale toho generál-
ního přes celý svět, který s ním řešil 
prodejní aktivity ve východní Evropě. 
Jak jsem zjistil, kromě něj za ním jezdí 
i další osobnosti známých fotografic-
kých firem. Když někdo z nich zavítá 
do ČR, nevedou ho příslušní zástupci 
firem do Electroworldu či do Makra, 
ale do Centrum FotoŠkoda, neboť tito 
prezidenti chtějí vidět něco, co v jiné 
zemi prostě neexistuje. „Mám tu čest, že 
několikrát do měsíce mohu provádět pre-
sidenty světových fotografických firem 
a velkou radost mi dělají děkovné dopisy 
od nich. Toho si nesmírně vážím,“ říká 
Milan Škoda. Výsledkem uznání těchto 
návštěvníků je, že od nich má FotoŠkoda 
podporu v tom smyslu, že nové produkty 
dávají přednostně na jeho pulty. 
A protože trh je v této oblasti 
velice tvrdý, je pro FotoŠkodu 
velmi výhodné, že si tito 
presidenti nejvýznamnějších 
světových firem přejí, aby se 
novinka, kterou jejich koncern 
právě uvádí na trh, prodávala 
přednostně právě v prostředí 
podniku pana Škody. 
Tím se Centrum dostává 
do povědomí všech foto-
grafických fajnšmekrů. 
Čemu tento úspěch při-
kládá, ale i o problémech 
této profese v současném 
digitálním světě, nám pan 
Škoda řekl:

Vždycky jsem měl pocit, 
že zákazníkům nestačí 
jen něco prodávat, ale 
poskytnout jim vše, co je 
nutné znát kolem fotogra-
fie. Proto jsem se v Centru 
FotoŠkoda snažil spojit 
všechno, co se týká foto-
grafování. Nejsme proto 

pouze prodejci nejběžnější fotografické 
techniky, jako je tomu v jiných prodej-
nách. V našem ateliéru děláme i vlastní 
fotografie. Umožňujeme výběr obrázků 
na 11 terminálech v různých typech 
povrchů, ale ne paušálně a strojově, kaž-
dá fotografie prochází úpravou člověka, 
který rozumí barvám. Jsem toho názoru, 
že když si za desetitisíce korun koupí 
zákazník digitální fotoaparát, tak z něj 
chce dostávat ty nejkvalitnější fotografie. 
Na terminálu si vybere velikost, typ papí-
ru, a přeje-li si to, má u své zakázky indi-
viduální péči. Denně řeším problémy, že 
jsem prodal špatný aparát, že dělá ošklivá 
fota, a když zákazníkovi ukáži, jak krásné 
foto z něj vyrobím, omluví se a pochopí, 
že ani ten nejlepší fotoaparát nemůže při 
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špatném osvětlení či jiných prohřešcích 
udělat vždy fotografii, která se nemusí 
upravovat pod dohledem odborníka. 
Vyrábíme zde i panoramatické obrazy, 
které v Praze nikdo nedělá. Děláme 
i vlastní fotografie ve vlastním ateliéru. 
Mojí snahou je vrátit tradici, která zde 
v paláci Langhans byla za první republi-
ky a utvořit jednu nezávislou komplexní 
a profesionální prodejnu fotografických 
služeb pod jednou střechou. Pokud 
navštívíte nějaký obchod s fotogra-
fickou technikou v České republice 
a máte nějaký technický problém nebo 

neseženete-li požadované zboží, téměř 
vždy vás odkáží do Vodičkovy ulice do 
Centra FotoŠkoda, kde zákazník sežene 
zpravidla to, co potřebuje, jako poslední 
možnost. 

	Většina prodejců se spokojí obcho-
dem, kde se prodávají fotoaparáty 
jako na běžícím páse. Jak Vás 
napadlo vybudovat tak veliké FOTO 
Centrum?
Celý život pracuji ve fotografii. 

Nastoupil jsem jako šestnáctiletý kluk 
k bývalému živnostníkovi, který byl 
v roce 1968 soudruhy „omilostněn“ 
a dostal možnost opět pracovat v obchodě. 
Vštěpoval mi do hlavy zásady, které plati-
ly za první republiky. Když zákazník řekl, 
co si přeje, musel učeň běžet to sehnat. 
Dostal jsem tehdy od něj školu, jak se 
má jednat s lidmi. Po revoluci v roce 1989 

jsem začal pracovat v palá-
ci Lucerna. Nebyly tehdy 
ještě žádná pevná pravidla 
pro soukromé podnikání. 
Dokonce ani koruna neby-
la konvertibilní a byl proto 
problém cokoliv přivést 
z ciziny. Přesto jsem se 
snažil uspokojovat potře-
by zákazníků na základě 
svých zkušeností. Měl 
jsem štěstí, že když jsem 
se pustil do samostatného 
podnikání, znal jsem lidi 

a věděl, co lze a co 
ne. Věděl jsem, že 
je to boj, že musím 
denně sledovat trh. Získával jsem 
stále větší klientelu a nahrávala mi 
doba, že se neprosperující okolní 
obchody daly připojovat a já mohl 
rozšiřovat prostory. Byl jsem čle-
nem Filmového klubu. V Lazarské 
ulici byl velmi známý fotobazar 
U Havlíka. Já mu tehdy začal jako 
první člověk konkurovat. Měl jsem 
navíc štěstí, že budovu naproti 
mému tehdejšímu obchodu získala 
v roce 1990 v restituci pravnučka 
pana Langhanse paní Meisnerová-
Wismerová, jejímž životním 
cílem bylo vybudovat fotografický 
dům a vrátit mu fotografickou 
historii. Všimla si, jak se naproti 
snažím, a přišla za mnou, že shání 
českého podnikatele ve fotografii. 
Přála si, abych podnikal v jejích 
prostorách. Souhlasil jsem a začal 

plánovat. V roce 2002 byla přestavba 
paláce Langhans dokončena. Původní 
název prodejny „Fototechnika a video 
Milan Škoda“ se změnil na „Centrum 
FotoŠkoda“.

	T a k ž e  j s t e 
d o  p a l á -
ce Langhans, 
v němž se nachá-
zí FotoŠkoda, 
navrátili ovzdu-
ší, které kdysi 
v y tvářel pra-
dědeček paní 
Langhansové, 
obchod i s jeho 
ateliéry doplně-
ný o nejmoder-
nější techniku 
a výrobky pro ty 

nejnáročnější zákazníky. Co všechno 
zde mohou zájemci nalézt?
Máme zde vybudovaný fotografický 

ateliér, ve kterém se snažíme navázat na 
tradici paláce Langhans včetně virtuál-
ního pozadí, které umožňuje vytvářet 
portréty s různými pozadími. Oddělení 
se ale specializuje i na průkazovou, por-
trétní, technickou a reklamní fotografii 
včetně dalších fotografických služeb. 
Naší prioritou je profesionální zákaznic-
ký servis, kvalitní zpracování a rychlé 
zhotovení zakázky. 

	Při prohlídce jsem si všiml, že každé 
patro budovy je věnováno něčemu 
jinému…? 
Snažili jsme se při rekonstrukci udě-

lat vše přehledně, aby zákazníci neblou-
dili. V mezaninu prodáváme fotoaparáty 
a digitální techniku. Oddělení nabízí 
velký výběr fotoaparátů, objektivů 
a videokamer včetně široké nabídky 
originálního příslušenství, paměťových 
i záznamových médií, tiskáren a ske-
nerů, jakož i další digitální techniky. 

Oddychový koutek ve fotoateliéru pana Škody

Sportovní aktivity pana Škody
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Rovněž v něm nabízíme stativy, brašny, 
fotobatohy, dalekohledy, navigační 
přístroje GPS, osvětlovací zařízení, 
fotografická pozadí, odrazné desky, 
technické vybavení fotokomory atd. 
V suterénu je prodej alb a rámů, oddělení 
nabízí široký sortiment všech doplňků. 
V přízemí jsou především prodávány 
fotomateriály. Oddělení nabízí široký 
sortiment filmů, paměťových médií, 
fotomateriálů, fotografické chemie, 
vybavení do fotokomory, filtrů, origi-
nálního i neoriginálního příslušenství 
k fotoaparátům a bleskům, archivač-
ních materiálů, časopisů a knih včetně 
doplňkového sortimentu. Oddělení 
minilabu nabízí veškeré služby spojené 
se zhotovením fotografie. Disponujeme 
třemi vysoce kvalitními digitálními 
minilaby Noritsu a 11 samoobslužnými 
terminály umožňujícími snadné a rychlé 
zadání vaší zakázky. Ve druhém patře 
je přednášková síň, kde přednáší Pavel 
Scheufler, který učí v současné době na 
FAMU. Po absolvování kurzu dostávají 
fotografové certifikát. Fotoservis a půj-
čovna fototechniky je smluvní sběrnou 
fotoaparátů OLYMPUS a NIKON, 
opravuje mechanické fotoaparáty, 
vyrábí redukce na zakázku a půjčuje 
fototechniku. Oddělení použitého zboží 
a výkupu nabízí velký výběr použitých 
kinofilmových, středoformátových 
a digitálních fotoaparátů, objektivů, 
videokamer, příslušenství a ostatní 
fototechniky. Nedílnou součástí nabídky 
použitého zboží jsou historické a sběra-
telské fotografické přístroje. Oddělení 
je také rozšířeno o nabídku doprodeje 
nových fotoaparátů a příslušenství za 
mimořádné ceny. Prodáváme i nejmo-
dernější software pro úpravu fotografií 
v počítačích a prodejci jsou na to speciál-
ně vyškoleni, aby mohli klientům pora-

dit, co je pro ně 
optimální.

	 M á t e 
z d e  n e u -
vě ř i t e l né 
množst v í 
digitálních 
fotoapará-
tů. Kupují 
lidé ještě 
vůbec kla-
sické foto-
aparáty?

Samozřejmě, že lidé kupují ve velkém 
digitální fotoaparáty. Digitální fotoaparát 
má v současné době již tolik předností, 
že již málokdo sáhne po aparátu na film. 
Využití je například při focení v extrém-
ních podmínkách – velká vlhkost, vel-
ký mráz, větší odolnost proti nárazu. 
Klasické fotoaparáty si kupují také ti, kdo 
celý život toužili po špičkovém přístroji, 
jako například Nikon, a nyní ho mohou 
získat za několikanásobně nižší cenu. 
Dále jsou zde staromilcové a milovníci 
černobílé fotografie. Stále je mimořádný 
zájem o černobílou fotografii. Na všechny 
tyto klienty se u nás rovněž specializuje-
me a chceme, aby u nás vše dostali. 

	Profil centra uspokojuje profesi-
onály a náročné fotoamatéry při 
zpracování fotografií a výstavní 
činnosti. Centrum FotoŠkoda je 
navíc propojeno s Galerií Langhans, 
čímž dohromady tvoří pravdě-
podobně největší a nejkrásnější 
fotografické centrum v celé Evropě. 
Máte zde vše, co může fotograf chtít. 
Existuje vůbec něco, co nevedete?
Nemáme zde profesionální tele-

v i z n í  k a m e -
r y  z a  m i l io -
ny.  Konč í me 
u second ha n-
dových betaca-
mů za 250 tisíc. 
S e c o n d h a n d 
má stále ještě 
p r o  m n o h o 
l idí opodstat-
nění, protože 
pro zákazníky 
byl dříve apa-
rát na deset let, 
nyní na 3-5 let.

	Vybudoval jste fotografické centrum, 
které by se mělo spíše jmenovat 

„Splněné sny fotografa“. Máte vůbec 
ještě Vy sám nějaké sny do budouc-
na?
Nebudu zakládat další centrum, 

ale vylepšovat stávající bych si přál. 
Technická možnost rozšíření je napří-
klad proniknout do pasáže Světozoru, 
ale vše záleží na tom, jak se budeme dále 
rozvíjet. Měsíc od měsíce je ve fotografii 
jiná situace. Neustále musím vyhodno-
covat, co lidi chtějí a co ne. Vývoj půjde, 
myslím, do nekonečna.

 Centrum FotoŠkoda jste vybudo-
val za pomoci paní Meisnerové-
Wismerové,  prav nučk y pana 
Langhanse. Na jaké problémy jste 
narážel? Co by mohli pro Vás udělat 
naši politici? A co fondy EU?
Neslyšel jsem, že by v tomto oboru 

někdo od EU něco dostal. Proč to ale dělat 
složitě, když to jde jednoduše. Proč mám 
platit mnoho právníků na vymýšlení růz-
ných dotací, když by mi stačilo platit nižší 
daně. Jak mám expandovat, když jako 
fyzická osoba platím nejvyšší daně 32 % 
a náklady na zaměstnance a problémy 
s nimi jsou neúnosně vysoké? 

	A co Váš osobní život? Máte čas na 
rodinu, na koníčky?
Bydlím ve Vraném nad Vltavou, v létě 

zahradničím, v zimě lyžuji. Starší syn stu-
duje VŠE a pomáhá mi zde. Přál bych si, 
aby si to okoukal, dokázal v budoucnosti 
vést firmu a já, dá-li mi Pán Bůh zdraví, 
jen na vše dohlížel. Zatím jsem vytížený 
i jako obchodní ředitel a přitom věk je 
neúprosný. 

Pane Škodo, děkuji Vám za rozhovor.
Snínky archiv FotoŠkoda


