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Máme únor, a tak 

Orgie.  
PETR JAN JURAČKA

www.juracka.eu
juracka@natur.cuni.cz

www.facebook.com/petrjanjuracka

„Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky, pronajmout si 
tam káru i s řidičem a pak tady machrovat fotkama cvičených žiraf, to umí přece 
každej snob. Když už se mám dívat na fotky z Afriky, chci vidět záběry z míst, 
kterým se noha turistova vyhne obloukem. Míst, kde člověka ničí hejna hmyzu 
a kde nevíš, zda se ráno probudíš. To jsou fotky, které chci vidět!“ Přesně takový 
jsem měl dříve názor. Proč dříve? Protože to jsem ještě nikdy nebyl v Africe.  
Text: PETR JAN JURAČKA

PRAXE / 



FOTOVIDEO ÚNOR 201552

Teď však byla situace naprosto odlišná. Měl 

jsem za  sebou dva úžasné týdny v  severní 

Ugandě. Tam, kde zuřila ještě před sedmi lety 

ničivá občanská válka, která se táhla dlouhých 

dvacet let. Válka, která devastovala, plundrova-

la, znásilňovala… Jenomže skončila a já se ocitl 

uprostřed neskutečně krásné a donedávna zcela 

nedostupné přírody. Měl jsem veliké štěstí, pa-

třil jsem totiž k velkému holandskému socioe-

konomickému projektu a  krom víkendů jsem 

trávil všechny dny objížděním základních škol 

a jejich fotodokumentací. Tedy… focením dětí 

nezkažených majetkem a  nezájmem rodičů. 

Dětí, které vědí, proč existují a  co je smyslem 

jejich života. Naše cesty vedly mnohdy hustou 

buší, který tu a tam křižovala prašná cestič-

ka, spojující nenápadné vesničky. Po několika 

dnech pobytu mi došla jedna věc − ještě jsem 

nikde neviděl jediné velké zvíře. Tedy krom 

těch domácích… „Hele, kam se všechna zvířata 

ztratila?“ zeptal jsem se Muny, našeho řidiče, 

servismana, kamaráda a  průvodce v  jednom. 

„Nikam. Jsou tady. Podívej se ale kolem sebe 

pořádně − tohle je nekonečně hluboký prales. 

Zvířat není málo, ale prostě je nikdy neuvidíš. 

Já je prakticky taky nikdy neviděl. Navíc se sta-

hují hodně hluboko do lesa, daleko od vesnic. 

To víš, chutnají dobře. Jestli chceš vidět zvířata, 

běž do národního parku. Jinde to prostě nejde.“ 

Stačilo se pak ptát dál a zjistit, že národní parky 

nejsou jen turistickou atrakcí a způsobem, jak 

dostat z bílých peníze, ale skutečně asi fungují 

Technika: Nikon D610, Sigma 300 mm f/2,8



WWW.IFOTOVIDEO.CZ 53

 

Technika: Nikon D610, Sigma 300 mm f/2,8

 

Technika: Nikon D610, Sigma 300 mm f/2,8

k ochraně přírody a jsou zřízené prakticky všu-

de tam, kde je co fotit. Zkrátka, chytla mě touha 

alespoň jeden takový park na  chvíli navštívit 

a udělat si názor, jaké to v něm tedy je. Cestou 

ze severu do hlavního města Kampaly pak ta-

ková šance nastala − s týmem přátel, vlastním 

autem a  na  24 hodin. Brána Murchison Falls 

National Parku se otevřela a já od prvního mo-

mentu pochopil, proč sem lidi jezdí. Ty bláho!

Závěrky zrcadlovky i  bezzrcadlovky klapaly 

permanentně, mnohdy i současně, a  to dokud 

nám nepropršel permit. Tedy vlastně propršel, 

ale vyřešil to menší příspěvek. Sázel jsem to sní-
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mek za snímkem, světlo vytáhlo všechny trum-

fy a já neměl čas si ani chvíli oddychnout. Ne-

šlo to, protože bych mohl prošvihnout buvola. 

A slona. A hele, i žirafu! Zkrátka, v rámci celých 

24 hodin nebyl ani jeden moment, kdy by neby-

lo v těsném dosahu něco extrémně zajímavého 

k focení. Ať už krajina, velcí savci anebo obojí 

dohromady. Třeba to tak na člověka působí jen 

napoprvé, třeba je to tak ale pokaždé. Tak jako 

tak, chci se sem ještě jednou podívat. Anebo ví-

cekrát! Ugandští kamarádi se mě ptali, proč ne 

rovnou s  fotografickým kurzem. A na  to jsem 

jim odpověděl, že tedy příště s  workshopem 

a rovnou na týden! Pokud tedy nemáte na rok 

2016 žádné jiné velké plány a  chtěli byste jet 

s námi, napište mi. Plánujeme to právě teď!

Všechny fotografie byly pořízeny ve  dnech  

4. a 5. července 2014.  ■
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”

DUCHOSLAV MÝM 

Technika:  
Sony E 16 mm f/2,8,  

 

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku


