
Jiří Kolbaba: Jsem velký klikař 
Jan Šmikmátor 

Osm až devět měsíců cestuje a fotografuje po celém světě, doma 
se ale přesto cítí v Brně. Jiří Kolbaba se podle svých slov stal 
fotografem proto, že nebyl spokojený s kvalitou svých fotografií z 
cest. „Úřady a světový terorismus jsou největším problémem 
současného cestování po světě,“ říká Kolbaba, který v dubnu oslaví 
padesáté narozeniny. 

Kdy jste začal s fotografováním? 

Začal jsem fotografovat asi před devíti deseti lety. 

Takže Jiří Kolbaba byl nejdřív cestovatel a až potom 
fotograf? 

Určitě. Vozil jsem si z cest špatné fotografie, štvalo mě to, tak 
jsem si naivně koupil aparát a začal jsem se nad tím zamýšlet a fotit 
lepší snímky. A stále se to lepší. 

Kdy jste začal cestovat? 

Přibližně třináct čtrnáct let zpátky. 

Kam vedly vaše první cesty? 

Ty první byly, mám pocit, Mexiko, Tunisko a Indonésie. K té 
jsem pojal velmi vřelý vztah, letos na Silvestra jsem byl už 
pojedenácté na indonéském ostrově Bali. Tam se začal rodit můj 
hlubší zájem o cestování, jakkoli jsem určitě produktem své doby. 
V mládí jsem četl Jacka Londona a mnoho jiných romantických a 
dobrodružných spisovatelů. Toužil jsem zkrátka po cestování. 
Kvůli tomu jsem také kdysi sportoval, abych se dostal do zahraničí. 
Ale cestování mimo Evropu začalo až po revoluci. 

Vaše volba mi připadá odvážná, přijde mi, že Mexiko i 
Indonésie patří k zemím, kde potřebujete nějaké cestovatelské 
zkušenosti. Zvlášť o Mexiku jsem slyšel, že se tam člověk musí 
vyznat a občas použít i ostré lokty. 

S tím moc nesouhlasím. Byl jsem v Mexiku třikrát a mám pocit, 
že je to velmi pohodlná země příznivá pro cestování jak 
individuální, tak organizované. Indonésie může na člověka, který 
nezná jiný než evropský svět, působit strašidelněji. Přestože je 
potom vlídnější, navenek může působit strašidelně. 

Zmínil jste ostrov Bali, na kterém několikrát zaútočili 
teroristé. Stalo se vám na vašich cestách, že jste na vlastní kůži 



zažil nějakou událost, která pak plnila první stránky novin po 
celém světě? 

Naštěstí ne, mám v tom velkou kliku, že vždycky z toho místa 
ujedu dřív, než se něco stane. Ze Srí Lanky jsem odjel pár dnů před 
tím, než tam vybuchla bomba, stalo se mi to v Indonésii a na 
mnoha jiných místech, ať už tam udeřil terorista nebo přírodní 
živly, třeba zemětřesení nebo hurikán. Zatím jsem těch 
dramatických událostí naštěstí moc nezažil. Proto o cestování 
hovořím s takovým nadšením a nabádám lidi okolo sebe, aby se 
nebáli a vyzkoušeli to na vlastní kůži. 

Vzpomenete si, kdy vám šlo o život nejvíc? 

To bylo snad jen jednou, přesně před rokem jsem byl přepaden 
na Papui-Nové Guinei v hlavní městě Port Moresby skupinou 
ozbrojených mladých mužů s nožemi a pistolemi. Ukradli mi 
fototechniku. Ale jak jsem říkal, jsem klikař, takže policie je za pár 
hodin vypátrala a já jsem všechno dostal zpátky. 

Válečné zpravodajství a zachycování odvrácené tváře světa 
vás tedy nikdy nelákalo? 

Ne, to nedělám a dělat nebudu, na to jsou jiní specialisté, jako 
třeba Honza Šibík (fotograf týdeníku Reflex, pozn. red.). Já cestuju 
v pohodě a z mých snímků je to doufám vidět. 

Kterou zemi máte nejradši? 

Nejoblíbenější místo, které jsem kdy navštívil, je pro mě 
Antarktida, to je moje jednička. Potom je to asi ostrov Bali v 
Indonésii, kde mám mnoho přátel, kde se cítím jako doma. 
Dokonce se o mně říká, že jsem reinkarnovaný Balijec. Pak je to 
mnoho ostrovů v Pacifiku. Mám to už nastavené jinak. Stále vím, 
kde je můj domov, ale svět je pro mě velmi malý, velmi globální, 
není pro mě problém se třeba zítra ocitnout na druhém konci 
planety. Je to jednoduché, mechanismy jsou stále stejné, ať už 
jedeme do Chorvatska, na Fidži nebo na Tahiti. Oblíbených míst 
mám celý seznam. 

Co musí člověk udělat, aby dosáhl takové flexibility? Aby si 
řekl: Tak, a zítra budu například v Indonésii? Pro většinu lidí 
je to především finanční problém. 

Je tam psychická zábrana, pak problém finanční nebo sociální. 
Já jsem si profesní i osobní život přizpůsobil takovému stylu 
života, mám šest pasů, jsem ze dne na den schopen a ochoten 
kamkoliv odletět, jsem připravený si za pár minut sbalit a zmizet. V 
ledničce mám zásobu filmů a všechno připravené na hromadě. A co 
se týče financí, už dávno to nefinancuji ze svého, ale jsem naštěstí 



zván do zahraničí a dělám zakázky pro různé instituce. Pro vládní, 
vzdělávací i mediální subjekty. Takže až čtyři pětiny svých ročních 
cest mám zaplaceno někým jiným, a to jsem ve světě až osm devět 
měsíců. 

K čemu vám je šest pasů? Je to proto, abyste se mohl 
například z Castrovy Kuby dostat do Spojených států, kam by 
vás s kubánským vízem nepustili, nebo to má jiný důvod? 

Ne. Když třeba jedu expedici střední Amerikou, je to přes osm 
států, z toho ještě donedávna jich bylo šest vízových a já musím 
požádat o šest víz. Nebo je to případ jihovýchodní Asie, chystám se 
například v příštím roce po souši na olympijské hry do Pekingu. A 
v takovém případě je třeba požádat v jednom čase na několika 
velvyslanectvích a rozeslat pasy do různých evropských nebo 
mimoevropských zemí a čekat měsíc, než se vrátí zpátky. Ale 
mezitím potřebuju cestovat nebo vyřizovat další víza. Proto mám 
šest pasů. 

Takže boji s úřady se nevyhnete. 

To je největší problém současného cestování. Úřady a světový 
terorismus. Terorismus markantně změnil podmínky cestování po 
světě, je to cítit na každém letišti a téměř na každém hraničním 
přechodu. 

Kam vás naposled nepustili? 

Měl jsem problémy dostat se do Číny a do Jemenu. Nakonec 
jsem v obou zemích byl, ale musel jsem si dupnout nebo 
zavyhrožovat, že jsem novinář a že to nebude dobrá reference pro 
jejich zemi. Do Jemenu jsem dokonce odjel bez víza a vybavil jsem 
si ho na letišti. Tím jsem popřel informace, které tady 
velvyslanectví šířilo. Občas to zkouším a sbírám tím informace pro 
sebe i pro ostatní cestovatele. Vydám se do Kataru nebo do toho 
Jemenu bez víza a většinou to vyjde. Ale někdy ne, měl jsem 
problémy v Republice Kiribati. Přijel jsem tam bez víza a oni mě 
zatkli a vylifrovali ze země. 

Omlouvám své zeměpisné znalosti, ale kde Kiribati leží? 

Bývalé Gilbertovy ostrovy leží v centrálním Pacifiku, nedaleko 
Nauru a Marshallových ostrovů. 

Existuje ještě nějaká země, kam jste se nepodíval? 

Mým velkým snem je severní pól. Chtěl bych si stoupnout na 
severní pól. A poslední velká kultura, kterou jsem neviděl, je 
Japonsko. Je také mnoho afrických zemí, které jsem neviděl a 
musím je vidět. V Asii mi zbývá už pouze pár svazových republik, 



zrovna včera jsem to řešil, že tam budu vystavovat. A nebyl jsem v 
Bhútánu. Když to sečtu, neviděl jsem několik desítek zemí, ale není 
důležité, jestli je uvidím nebo ne. Když to jen trošku půjde, tak 
mám touhu je spatřit, ale není to otázka života a smrti. 

Nosíte v hlavě číslo označující počet zemí, ve kterých jste už 
byl? 

Sto dvacet šest. 

Jaký je hlavní smysl vašeho cestování? 

Můj cíl je žít pěkný, dynamický, dramatický, adrenalinový 
život. A hned v druhém sledu se snažím předat lidem inspiraci, 
protože ji dostávám od jiných. Je to nejen o cestování, ale spíš o 
mezilidských vztazích, ochraně přírody, propojování kultur, 
vývozu naší kultury a informací o naší zemi a naopak dovozu 
informací o jiných kulturách a etnicích. Myslím, že to má u nás 
velkou tradici, už od dob Emila Holuba, pánů Hanzelky a 
Zikmunda, Miloslava Stingla, což jsou pro mě velké vzory. A týká 
se to i naší generace, která, a to je zajímavé, se často rekrutuje z 
Moravy. Významní čeští současní cestovatelé jsou skoro všichni z 
Moravy, zejména z Brna. Jako Ruda Švaříček, Petr Horký, Mirek 
Náplava, velký cestovatel Aleš Přibyl, kterého nikdo pořádně 
nezná, ale má velké cestovatelské srdce. 

Máte cestovatelské vzory i ze zahraničí? 

Můj životní vzor je James Cook, který v druhé polovině 
osmnáctého století podnikal své objevné plavby. Jezdím po jeho 
stopách dvě stě třicet let po něm a připravuji o něm emotivní pořad. 
Na jeho osudu lze připomenout celou řadu krásných lidských 
vlastností. 

A vaše vzory fotografické? 

Mezi fotografy moc vzorů nemám, mám spíš pár kamarádů. 
Jedním z nich je skvělý australský fotograf Peter Lik, který žije v 
Sydney a jeho maminka je původem Češka. Stejně tak Tony 
Soucek – měl dědečka z České republiky a žije na Aljašce. V 
České republice mám rád Josefa Sekala, nedávno zemřel Olda 
Karásek, špičkový cestovatel a fotograf. Zajímavé jméno je také 
Jirka Páleníček a mnoho a mnoho dalších. To jsou lidi, kteří fotí 
podobně jako já, a mně na tom baví to, že po sobě nejdeme, jsme 
kamarádi, doplňujeme se a pomáháme si. 

Zmínil jste cestovatelský tandem Petr Horký a Miroslav 
Náplava. Vy jste nikdy neměl potřebu najít si stálého 
cestovatelského parťáka? 



Ani ne, vždycky to tak vyplynulo, že jsem pokaždé cestoval s 
někým jiným, s přítelkyní, přáteli, kamarády. Nikdy ani nebyla 
nabídka, ani mě osud nesvedl s někým, s kým bych jezdil profesně. 

Jak si vyhledáváte lokace pro své snímky? Plánujete 
dopředu, nebo se rozhodujete až na místě? 

Velmi nahodile. Někdy jsem připraven a jedu konkrétně na 
nějaké místo za konkrétní událostí. Takhle budu například letos 
fotit ve Spojených státech. A někdy je to náhoda. Dozvím se třeba, 
že někde v horách žije zajímavé etnikum, tak jedu za nimi, po cestě 
vyfotím zajímavý snímek přírodní scenerie, protože je právě dobré 
světlo. Pak přijdu k těm lidem, vyfotím si zajímavý portrét nebo 
obřad. Před pár týdny jsem fotografoval na Bali kremační obřad, 
připravuji z něho reportáž pro česká média. Mám originální záběry, 
rodina mě pustila na metr k mrtvému tělu. Necítil jsem se jako 
paparazzi, oni pojímají smrt úplně jinak, bylo pro ně nesmírnou ctí 
mě na ten obřad pozvat. 

Bez kterých tří věcí se na cestách neobejdete, když pominu 
fotografické vybavení? 

Jako první bych jmenoval čelovku. Světlo považuji za strašně 
důležité, protože jsem se dvakrát ocitl v situaci, kdy byl ohrožen 
život proto, že nebylo světlo. Pak asi cestovní pas a dobrá obuv. 
Třeba v Africe zkušení cestovatelé nosí vždy vysoké boty, ne 
sandály, protože tam hrozí poranění a infekce. 

Vaše jméno figuruje mimo jiné také v anketě Top 100 
brněnských osobností magazínu Brno Business. Jak se cítíte po 
boku takového Arnošta Goldflama nebo Šárky Kašpárkové? 

Chtěl bych, aby to vyznělo skromně. Ta anketa trvá čtyři roky a 
já jsem figuroval ve všech čtyřech ročnících. Pro mě byl největší 
šok, když mi od organizátorů přišlo vyrozumění, že jsem vyhrál v 
kategorii Umělec. To mi připadlo velmi komické, protože se 
nepovažuju za umělce. 

V letošním roce oslavíte padesáté narozeniny. Co na letošek 
plánujete? 

Je to pro mě strašně náročný rok. Pracuji od rána do večera 
každý den. Byl jsem rád za to, že se povedla výstava v brněnské 
Vaňkovce, protože Brno se poslední roky k mým fotkám nestavělo 
moc vstřícně. Ale teď mám dost nabídek ze zahraničí i od nás. 2. 
března otvírám výstavu v pražské Staroměstské radnici, s tím mi 
pomohl pražský primátor Pavel Bém. A potom 17. dubna mám 
čtyřměsíční výstavu na letišti v Ruzyni k sedmdesátému výročí 
letiště. To je úplně neuvěřitelné, protože tu výstavu uvidí asi pět 
milionů lidí. Bude tam přes dvě stě fotek velkých až přes dva 



metry. Připravuji také výstavu ve Vídni, v Moskvě, pravděpodobně 
v Jerevanu a mám mít dvě výstavy v New Yorku. 

A když odhlédneme od výstav, na která místa se letos 
podíváte? 

Budou to krátkodobé cesty jako Dominikánská republika, Egypt, 
Tunisko, Brazílie, Rumunsko, USA, Austrálie. Budu fotit kalendář 
na Liparských ostrovech a na Sicílii. Příští týden budu fotit 
benátský karneval a v létě budu měsíc fotit s Pepou Zimovčákem 
španělskou Vueltu. Byl jsem s ním už před dvěma lety na Tour de 
France. Mimochodem Španělsko mám velmi rád, je to pro mě 
jedna z nejoblíbenějších evropských zemí. Dostal jsem dva granty 
španělské vlády. 

A ty fotografie se potom vystavovaly ve Španělsku? 

Ne, to bylo pro publikační účely. Většinou když se ve Španělsku 
něco dramatického stane. Byl jsem přizván, když byly v Madridu ty 
teroristické útoky na vlaky. Různé nabídky mi chodí třeba i 
několikrát za den, takže se to nedá ani stihnout. 

Co člověk potřebuje k tomu, aby se z něj stal úspěšný 
fotograf, jakkoli se tomuto označení bráníte? 

Asi nejlepší by bylo, kdybych měl za sebou nějakou školu pro 
fotografy, ale protože jsem se celý život věnoval grafickému 
designu, přenáším grafiku do fotografie. Potřebuji jakýsi 
kultivovaný pohled, cit pro kompozici, něco o tom, jak funguje 
lidské vědomí a podvědomí, jak mozek vnímá grafickou 
kompozici. A potom je to o citu a tvůrčí práci, nedávat si velké 
limity a rozlétnout se. A v neposlední řadě je to o tom nebát se 
výsledky své práce prezentovat. Mluvím o komunikaci mezi lidmi 
a o tom to je. Jdu s fotkami na trh a nebojím se toho, že je někdo 
zkritizuje. To je normální a mně to posouvá. Díky tomu, že se 
nepovažuji za fotografa, snesu jakoukoli kritiku. Řeknu si, že je to 
jenom koníček. 

Říkáte, že je to koníček, ale tento koníček vás už nějakou 
dobu také živí. Za kolik se vlastně dá koupit fotografie Jiřího 
Kolbaby? 

Prodávají se od tisíce do patnácti tisíc korun. Mnoho fotek se mi 
také podařilo vydražit za desítky tisíc korun, protože je poskytuji 
pro humanitární účely. Cítím, že je někde také potřeba pomáhat, že 
jsou lidé a oblasti na světě, kteří to potřebují. Spolupracuji s 
humanitární organizací Adra. Jsem rád, že se za tyto peníze 
organizují ve světě potřebné projekty. 
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