
Mám prostě Brno rád, 
říká cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba 
 
 
Viceprezidenta Českého klubu cestovatelů zařazeného v celosvětové kampani Keep 
walking mezi nejvýznamnější cestovatele a dobrodruhy současnosti jistě není třeba 
dlouze představovat. V rozhovoru se podělil o čerstvé zážitky z putování po Asii a 
poodhalil své plány do nejbližších týdnů včetně prezentace na veletrhu GO. 
 
 
Jiřího Kolbabu jsme zastihli v krátké přestávce mezi dvěma cestami - z jedné se právě 
vrátil a na druhou ještě ten den odjížděl. O jaké cesty jde a co všechno ještě máte do 
veletrhu GO v plánu?  
Ano, ještě před několika hodinami jsem šlapal v prachu pákistánského města Rawalpindi. 
Těsně předtím jsem v podhůří Himalájí, v provincii Kašmír, fotografoval výstavbu několika 
škol, financovaných z peněz českých dárců humanitární organizací ADRA. Tato instituce 
staví školy ve výškách přes 1800 metrů. Jde o oblast Bagh, která byla v loňském roce 
zasažena silným zemětřesením. Při tragédii zemřelo téměř 90 tisíc lidí. Fotografování lidí 
postižených touto apokalyptickou tragédií bylo emočně nesmírně silné a lidsky poučné. 
Několikaletým neklidem zmítaný Kašmír byl vždy velmi chudou oblastí, po loňském 
zemětřesení je život místních lidí ještě nuznější než kdykoliv předtím. Za několik hodin 
odjíždím na další zakázku. Tentokrát budu ve velkém luxusu fotografovat zasněžené svahy a 
hotely v rakouských Korutanech. Do veletrhu GO bych měl ještě odjet do Finska, na Silvestra 
budu pracovně na indonéském ostrově Bali. Můj nejmilejší ostrov navštívím už pojedenácté.   
 
Procestoval jste víc než sto zemí světa, ale pokaždé se vracíte zpět do Brna, přesněji do 
Králova Pole. Nikdy vás nenapadlo, že byste mohl žít někde jinde?  
 I když jsem v minulosti plánoval se někam přestěhovat, nakonec jsem to nedokázal. Měl jsem 
k Brnu vždy ty nejsilnější osobní i profesní vazby. Určitě jsem vždy pro Brno plédoval kde to 
jen šlo. Mám prostě Brno rád. V posledních týdnech se však situace trošku změnila, 
z pracovních i osobních důvodů jsem si pořídil zázemí i v Praze.  
 
Výstava vašich fotografií je na veletrhu GO už tradicí a většina návštěvníků si tuto 
pestrobarevnou pozvánku do exotiky nenechá ujít. Na jaké fotografie se tentokrát 
můžeme těšit? 
Moje expozice se pravděpodobně o kousek přestěhuje, ale nadále zůstane v pavilonu A. 
Představím mnoho nových fotografií z letošních návštěv Karibských ostrovů, Keňi, Papui 
Nové Guinei, Nového Zélandu, Samoi, Království Tonga a několika dalších ostrovů 
v Pacifiku. A to není zdaleka všechno, budou tam i nové fotografie z několika cest 
evropských. Právě v těchto dnech mi vyšla další kniha. Barevnou fotopublikaci Tváře světa 
mi poctili úvodním slovem pan Miroslav Zikmund a Jeho Svatost 14. tibetský dalajlama 
Tändzin Gjamccho. Pro návštěvníky veletrhu by snad měly být ještě v prodeji stolní 
kalendáře, letos s novým odlehčeným designem. V termínu okolo veletrhu GO chystám 
s různými pořadateli několik besed a diashow (viz www.theworld.cz). Jen čtyři dny po 
skončení akce na veletrhu (18. ledna), zahájím rozsáhlou výstavu a sérii besed v 
brněnské Galerii Vaňkovka.  
  
 
 
 

http://www.theworld.cz


S nástupem digitální techniky přišel fotografický boom. Každý, kdo cestuje, se pokouší o 
zajímavé snímky ať už do vlastního archivu nebo ke zveřejnění. Můžete začínajícím 
fotografům poradit, jak pořídit originální záběry a prosadit se v obrovské konkurenci? 
Svědkem tohoto boomu jsem velmi často opravdu v celém světě. Bohužel mám někdy pocit, 
že právě nástup digitální techniky udusí v mnoha případech schopnosti a talent potenciálních 
kreativních fotografů. Pod dojmem finanční nenáročnosti a možnosti dodatečné úpravy 
fotografují mnozí bezmyšlenkovitě a při pohledu na málo čitelné displeje nedbají příliš o 
slušnou kompozici. Ostatně nekomponuji-li přes hledáček, nemám ani šanci vidět detaily 
budoucího snímku. Každý fotograf by měl mít snahu vyříznout definitivní obrázek již při 
expozici a ne se spoléhat na dodatečnou úpravu. Je dobré, že zde tyto technologie jsou, ale dle 
mého názoru už pak nejde tolik o fotografii, je to spíše práce grafická. Já sám fotografuji ještě 
stále klasickou technikou, výhradně na diapozitivní materiál. Nedám dopustit na špičkový 
film Fuji Velvia 50. Dnes má každý šanci nafotografovat kompozičně i  barevně kvalitní 
snímky. Stačí jen všimnout si práce profesionálů, při expozici se zklidnit a zkontrolovat 
všechny detaily, jež do obrázku vstupují. Jednoduchá rada zní: pokuste se odstranit 
horizontální i vertikální středové kompozice a pracujte s osvědčenými kompozicemi zlatého 
řezu. Jednoduché poučky najde každý v široké nabídce literatury. Fotografování je obor, ve 
kterém se dá výrazně vyniknout i bez odborného studia. Chce to jen široké tvůrčí srdce, 
trochu pokory a sebekritiky a na druhé straně odvahy při veřejných prezentacích. Nebojte se 
svoje práce představovat veřejnosti a diskutovat nad nimi.  
 
 
 
Za rozhovor poděkovala Petra Kišová. 
Deník ROVNOST, příloha Cestování, 4.1.2007 
 
 


