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Dva dny v zoo
PETR JAN JURAČKA

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

www.facebook.com/petrjanjuracka

Jít fotit do zoo není otázka hodiny ani dvou. Obvykle to sežere celý den 
a člověk má pocit, že to pořád nebylo dost. A tak jsem se prostě rozhodl 
zkusit, jaké to je strávit focením v zoo rovnou dny dva. Vzhledem k tomu, 
že byla ještě zima, bylo jasné, že lidí nebude v zahradě příliš. Aby to ale 
bylo skutečně intimní, Prahu jsem pro tentokrát rovnou vyškrtl ze seznamu 
a zamířil do Plzně, kam jsem jezdil za fotografováním zvířat vždycky moc 
rád. A jaké tedy je strávit dva dny focením v zoo? Naprostá paráda!
Text: PETR JAN JURAČKA

PRAXE / 

Za  celý den jsem mluvil jen s  tygrem ussu-
rijským a  s  pižmoněm. Byl to tedy spíš můj 
monolog, ale to mi vůbec nevadilo. Množství 
ostatních návštěvníků za oba dny bylo možné 
spočítat na prstech obou rukou a já se mohl vě-

novat jenom zvířatům a světlu. O fotografování 
v zoo toho bylo napsáno skutečně mnoho, na-
víc každý fotograf k tomu přistupuje po svém. 
Pokusím se tedy vystříhat obecně známých pra-
videl a doporučení a zaměřit se pouze na vel-

mi konkrétní „minitipy“, které mi umožnily 
donést si domů použitelné fotky i  po  více jak 
deseti letech, kdy jsem do plzeňské zoo zamířil 
naposledy.
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GUERÉZA ANGOLSKÁ  
(Colobus angolensis palliatus)

Technika: Nikon D610, Nikon 50 mm f/1,8 D,  

Originál
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LEV BERBERSKÝ (Panthera leo leo)

Technika: 

Abych se zbytečně nerozptyloval technikou, 
vsadil jsem na jedno tělo a čtyři objektivy. Nic 
víc, nic míň. Žádné speciální příslušenství, žád-
né blesky, odrazky a jiná udělátka. Jediné vyba-
vení, které jsem nosil oba dny na zádech:
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KLOKAN RUDÝ ( )

Technika:  

I tak vážil batoh s pitím, náhradním oblečením 

a počítačem kolem patnácti kil. Není to mno-

ho, ale když si to člověk spočítá, nachodil jsem 

za oba dva dny jen v areálu zoologické zahrady 

kolem třiceti kilometrů. Odlehčená záda tak 

mají svůj jasný smysl. Protože už jsem v plzeň-

ské zoo dlouho nebyl, zaujal jsem svou oblíbe-

nou strategii vyčkávajícího predátora. Pokaždé 

když jsem cítil příležitost, čekal jsem zhruba půl 

hodiny u výběhu, zda se něco nestane. A větši-

nou se skutečně něco stalo. Buď si mě daný tvor 

přišel prohlédnout, anebo alespoň na chvíli za-

ujal fotogenickou pozici. Touto metodou postu-

puji vždy v těch zoologických zahradách, které 

neznám dostatečně dobře na  to, abych chodil 

„na jisto“.
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SOVKA BUBUK ( )

Technika:  

velmi příjemným překvapením, že jsem za celou 

dobu nemusel měnit baterii v těle, neboť ukazo-

vala stále více jak třetinu zbývající kapacity, a to 

i přesto, že jsem se během čekání na záběr čas-

to procházel a  promazával snímky na  displeji. 

zoo? Pokud ano, neváhejte se pochlubit svými 

petrjanjuracka), nejlépe i s krátkým popiskem. 

Nejlepší snímek se tak může objevit třeba hned 

  ■
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Technika: 

Verze bez vrstev

Palác Langhans

Vodičkova 37, Praha 1

pro opravdové 

       fotografy

NOVÁ 
CENA

OM-D E-M5
+ objektiv 12–50 mm
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Technika: 


