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Pozn. V textu jsou použity pasáže z článků Olgy Šilhové

U P RO S T Ř E D
BOUŘE

prolog

Loď se zmítá. Co není přivázané, pochoduje po podlaze. Řev mořských proudů téměř přehluší zvuk motoru. Dokonce i kapitán trpí mořskou nemocí. Začínám mít
obavy. Prásk! Ozve se rána, jak několikametrová vlna narazí do trupu plachetnice.
Jsme sami uprostřed nekonečného oceánu, který si s námi dělá, co chce. Křečovitě
svírám zábradlí u palandy, abych nesletěl na zem jako už několikrát předtím. Každý dopad je tvrdý a bolí. Konečně chápu, co znamená síla moře, a taky to, že se
mu nedá poručit…

fotografie str. –:
Obávaný Drakeův průliv
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P Ř Í S TA V
Z O U FA L S T V Í

Sedím u stolu v setmělé místnosti. Zírám před sebe do nekonečných sloupců čísel.
Součty numer musí sedět, aby si stát přišel na své. Počítám DPH. Tuhle činnost ze
srdce nenávidím. Otočím se k oknu a vyhlédnu z něj. Po Vltavě plují lodě s nákladem. V holešovickém přístavu nic divného a mně začínají utíkat myšlenky. Chci
být jinde. Je mi třicet a mám chuť něco změnit. Dny se opakují a jsou všechny stejné. Měl bych být spokojený. Proč nejsem? Jsem majitelem stavební ﬁrmy, kterou
jsem vybudoval s kolegou. Daří se. Zakázek je po povodních v roce 2002 dostatek.
Dcerka roste a život je nalajnovaný. Možná na mě až příliš dokonale.
Míjejí dny, týdny, měsíce a přichází krize. Celé odvětví začíná stagnovat a postupně upadá. Práce je čím dál méně, ovšem archy a čísla zůstávají. Jen už nejsou
tak optimistické. Je potřeba shánět kšey a já na to nemám. Plácnout si s klientem
za každou cenu je nad mé síly. Stejně jako říkat zedníkům pořád dokola, že mají
postavit rovnou zeď. Vědí to sami nejlépe, ale přesto ji tak stejně nikdy neudělají,
protože to neumí. Vážně jim tak zásadní věc budu muset opakovat pořád dokola?
Ta myšlenka mě děsí, a to stále víc a víc. Od života chci něco jiného než každonedělní bolest žaludku z představy, že zítra zase musím do ﬁrmy. A ke všemu do svojí
vlastní.
Krize ve stavebnictví u mě vyústí (nebo možná jde ruku v ruce) s krizí středního
věku. Touha něco změnit a utéct od DPH, špinavé Vltavy i ruchu stavebních strojů
překoná neviditelnou hranici. Už to dál v sobě nedokážu držet. Jenže nejde jen
o mě a můj život. Mám rodinu a mé rozhodnutí je ovlivní. Musím to s manželkou
probrat. Naštěstí Olina je skvělá ženská. Když se jí přiznám, že chci se vším praštit
a zkusit fotit, podívá se na mě a jen prakticky odvětí: „Jo, to jsi ještě nedělal, tak
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to zkusíme.“ Rozhodnutí znamená konec jistoty a velký krok do neznáma, ale je
nesmírně osvobozující.
Spadla ze mě neuvěřitelná tíha. Zase se mohu nadechnout. Pouštím se sice na
tenký led, ale o to pevnější je moje víra, že to zvládnu. Přece už mám za sebou nějaké úspěchy. Když jsem měl prvně fotoaparát v ruce, byla z toho titulní strana v časopise. Fotil jsem ve Francouzské Polynésii a na Tahiti snímky, které doprovázely
manželčin text. Teď s odstupem mnoha let můžu prohlásit, že fotky to byly opravdu úděsné. Ale tenkrát jsem byl na sebe skutečně pyšný a machroval jsem. Byl jsem
namyšlený idiot, který věřil, že se prosadí a nic mu nestojí v cestě k úspěchu.
Dva roky od chvíle, kdy jsem za sebou nechal starosti kvůli křivým zdím, stojím
na pódiu a držím v rukou plaketu ceny Czech Press Photo s mým jménem. Píše se
rok 2006 a jde o první uznání. Dostal jsem jej za sérii fotek orla bělohlavého, co
jsem pořídil ve volné přírodě na Aljašce. Nový život mě naprosto pohltí. Vášeň
a nadšení se rozhoří naplno. Najednou mám zase plány a vím, co chci dělat, kam
se chci dostat a co dokázat. Mám důvod ráno vstát a těším se na to, co přijde.
Postupně procestuji a navštívím mnoho zemí po celém světě. Začínám si uvědomovat, že mě přitahují místa, která jsou nedotčená člověkem, a pokud je zde
přesto vliv civilizace, tak minimální. Fascinovala mě třeba velká migrace pakoňů
ze Serengeti do Masai Mary v Africe. Byl jsem tam já a jedno auto. Jenže to bylo
před šestnácti lety. Dnes je tam jeden vyděšený pakůň a osmdesát aut. Doby, kdy
lidé opravdu cestovali a objevovali, jsou pryč. Dnes jsou z nás všech turisté. Když
někdo chce do Afriky, ráno sedne na letadlo a za pět hodin tam je. Večer pak
v poklidu sleduje u napajedla zvířata. Právě ta dostupnost je většinou zhoubou
a neštěstím dřív skrytých míst. Ale nic není černobílé. Třeba v 80. letech to byli
právě turisté a jejich fotograﬁe, které zburcovaly veřejnost a donutily některé
africké státy k zpřísnění ochrany divoké přírody. Nikdo nechtěl vidět kolem cest
mrtvá zvířata, kvůli nimž si zaplatil drahý výlet a toužil je spatřit v jejich přirozeném prostředí.
Nicméně pro mě už tyhle „turistické atrakce“ nejsou. Potřebuji najít něco jiného. Místo nedotčené, kam se dostalo jen pár vyvolených. Taky bych chtěl aspoň
jednou v životě zažít opravdovou cestu. Neošizenou. Třeba bolestivou s útrapami.
Takovou, na kterou budu vzpomínat a vybaví se mi každá chvilka toho utrpení.
Přál bych si prožít to, co Kolumbus a další objevitelé. Jde mi vlastně víc o cestu
samotnou než o nějaké focení. Navíc, nebudeme si lhát, každý chlap je ješita a chce
si něco dokázat. Ani já nejsem výjimkou.
Každý den hledám a přemýšlím nad tím, co bude tou mou životní cestou,
kterou si splním sny. S tou myšlenkou vstávám i usínám. Mám rituály, které
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neměním, a ten ranní k nim patří. Poté, co se proberu, zapnu počítač a otevřu si
své oblíbené stránky se snímky nejlepších fotografů z celého světa. Ne že bych se
s nimi chtěl poměřovat, spíš mě zajímá, co dělají, kde byli a co zachytili tentokrát.
Dost často se sám sebe ptám: „Ty vole, proč oni to dělají tak dobře a ty tak blbě?“
Není to sebemrskačství, ale zvědavost. Snažím se stát nohama na zemi a být realista. Sledování práce druhých mi pomáhá posouvat se dál. Taky se tam dá najít
dobrá inspirace.
Najednou to tam je. Jsou to naprosto úchvatné fotky, které nemůžu dostat z hlavy. Záběry mě naprosto odrovnají. Jsou na nich obrovské kolonie tučňáků. Nikdo
nikde. Jen ti ptáci a uprostřed autor fotky. Ani nevím, kdo to zvěčnil. Možná Lanting, ale to není důležité. Jde přesně o místo, které hledám. Ta krajina mě fascinuje
a přitahuje. Je úplně jiná a nepodobá se ničemu, co bych do té chvíle viděl či znal.
Je cizí, zvláštní a krásná. Navíc tučňáky má přece každý rád! Je to naprostá pecka,
chtěl bych to místo vidět na vlastní oči. Fotky jsou z Jižní Georgie. Je to dost jižně
a daleko, aby tam bylo jen pár vyvolených. Konečně mám jasný cíl cesty!

fotografie str. –:
Tučňáčí kolonie na ostrově Zavodovski, Jižní Sandwiche
fotografie str. –:
Golden Fleece promítnutá sluncem na antarktickém ledovci
fotografie str. –:
Někde u Antarktidy…
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