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Fotografická cesta do Thajska, na kterou jsem se s Petrem 

vydal, byla pro mě nesmírně poučná. Lhal bych, kdybych 

řekl, že to bylo jednoduché. Částečně za to mohla 

mimořádná porce smůly, která mi přivodila podvrtnuté 

koleno, zničený notebook a především špatně fungující 

autofocus na obou fotoaparátech. Když k tomu připočtete 

plachost místní fauny, není asi divu, že jsem chvílemi 

propadal depresím. Jenže fotit vedle Petra je velká škola. 

Tam, kde se spíše vzdáváte a nebo tvoříte snímky 

maximálně dokumentárního charakteru, on najde motiv a 

vytvoří výbornou fotku. Když se to stane poprvé či podruhé, 

považujete to za „kliku“. Během těch dvou týdnů ale 

pochopíte, že i když štěstí hraje svou roli, není to žádná 

náhoda. Z Thajska jsem si nakonec dovezl jen pár fotek, 

které se mi líbí. Čím déle o tom ale přemýšlím, tím víc si 

cením toho, co jsem se naučil. Snad se mi na příštích 

cestách povede nabyté zkušenosti zúročit.

Pokud jde o technické zajištění cesty, které si Petr vzal 

kompletně na svá bedra, nemám co vytknout. V podstatě 

se dá říct, že jedinou mou starostí bylo dorazit včas na 

letiště k odletu, a to i za situace, kdy Thajsko před naší 

cestou postihly katastrofální záplavy, které nás nakonec 

doslova na poslední chvíli donutili ke změně itineráře. I ta 

proběhla z mého pohledu naprosto hladce a bez dopadu 

na cenu, což samozřejmě potěší.

Michal Krause
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Cesta do Thajska, ako moja prvá fotografická cesta, bola 

pre mňa veľkým prínosom. Aj keď zvieratá, ktoré sme mali 

v pláne fotografovať, sa často neukázali, vychutnával som 

si chvíle s tými, ktoré mi ponúkol okolitý les. Či už to boli 

pre niekoho obyčajné modlivky (kudlanky), alebo 

nepreberné množstvo gekónov, myslím, že vždy sa našiel 

nejaký motív, ktorému sa dalo venovať a bolo len na nás, 

ako dané možnosti využijeme. Vedel by som si predstaviť, 

že by som sa na rovnaké miesta vrátil, lebo už s tak 

krátkym odstupom času ľutujem, že som s tým či oným 

druhom nestrávil viacej času. Každopádne v konečnom 

dôsledku si myslím, že veta, ktorú som sa dočítal v úvodnej 

ponuke na túto výpravu, bola splnená do posledného 

slova : "Je téměř jisté, že fotografie, které si přivezeme, 

budou ve značné míře originální a tématicky neokoukané"

Čo sa organizácie týka, nemám žiadne výčitky. Keďže sme 

sa všade dostali rýchlo a bez problémov, Petrove znalosti 

tamojšej fauny boli viac než obšírne a navigácia šliapala 

väčšinou slušne, myslím, že pochvala by bola namieste. 

Jediné komplikácie vystávali z komunikácie s domorodým 

obyvateľstvom a bez znalosti thajštiny sa to často zdalo byť 

neprekonateľnou priepasťou, no poradili sme nakoniec aj s 

Petr Bambousek

Papuchalk dokáže vyvolat úsměv na tváři snad každému, kdo ho spatří. Jeho život už tak veselý není.

Základní fakta

Papuchalk bělobradý plochozobý (Fratercula arctica) je pták velikosti holuba, který tráví většinu roku na moři. 

Vyskytuje se pouze na severní polokouli a každoročně se v letních měsících vrací na své hnízdní kolonie na 

útesech. Na rozdíl od alek a alkounů, kteří patří do stejné čeledi Alkovití (Alcidae), si buduje 1-2 metry hluboké 

nory, případně osidluje opuštěné králičí nory. Do jedné králičí nory jsem zapadl asi do půlky stehen. Naštěstí se 

v ní nikdo nenacházel, takže jedinou nepříjemností byla moje neschopnost noru opustit (s 10kg fototechniky na 

zádech, v jedné ruce stativ a v druhé brašna s jídlem). Pohled na takovou kolonii připomíná Tolkienův hobitín. 

Do písčité stěny porostlé mechem či krátkou travou vedou vstupní kruhové otvory o průměru asi 15cm.

Pozorování papuchalků

Při pozorování nádherných papuchalků se mi mnohokrát vyloudil přihlouplý úsměv na tváři. Mají mnoho různých 

podob. Jinak působí ze strany, zezadu a k nejúžasnějším pohledům patří přímý pohled do očí. Máte tak pocit, 

že pokaždé koukáte na jiné zvíře. Papuchalci mají jen jedno mládě, pro které pravidelně přinášejí krmení v 

podobě rybiček. Dokážou si jich do tlamky nacpat i více než 15. Jsou velmi ostražití, a pokud se cítí ohrožení, 

nejdou rovnou do hnízda a otálejí na útesu. Nezřídka s rybkami zase odletí a udělají několik falešných okruhů 

kolem útesu. Pokud je vše v pořádku, tak s rybičkami rychle zaběhnou do hnízda. 

Nepřátelé papuchlaků

Život na útesu není žádný med. Přes hodinu jsem pozoroval racky, jak na první pohled nečinně poletují kolem 

kolonií útesového ptactva. Když se na jejich vytrvalý let déle soustředíte, zjistíte, že zdaleka nejsou nečinní. V 

pravidelných intervalech kontrolují, zda někteří obyvatelé kolonie neztrácejí pozornost. Během hodiny jsem byl 

svědkem 4 napadení alek a papuchalků rackem. Při odletu ze skály se za nimi okamžitě vydal racek mořský a 

ostrým seknutím je shodil do moře. Za tu dobu však všichni napadení ptáci v pořádku vyvázli. Procházka po 

útesu však prozrazuje, že i racci občas úspěšně nakrmí svá mláďata. Objevil jsem řadu koster malých ptáků. 

Přes počáteční nadšení člověku dojde, jak je život na útesech drsný a jen velké množství hnízdících ptáků 

dokáže uchovat populaci stabilní. Z tohoto pohledu mi připadá poněkud barbarské, že právě papuchalk patří na 

Islandu k oblíbeným pochoutkám. Tito ptáci létají v pravidelných kruzích a není příliš složité vypozorovat jeho 

trasu. Toho využívají lovci, kteří papuchalky chytají do jakýchsi podběráků. Kdesi jsem četl, že úspěšný lovec 

jich za den dokáže nachytat i 1000. K dalším způsobům lovu patří napichování papuchalků přímo v hnízdních 

dutinách na jakási kopí. Společenští papuchalkové dokáží odchovat mláďata i pomocí náhradních matek. 

Jak jsem fotil papuchalky

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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tým. 

Prikladám fotografiu o ktorej si myslím že vystihuje tento 

môj komentár, lebo vôbec nebola v pláne a do poslednej 

chvíle som v nej nevidel žiadny potenciál.

Jakub Hodáň

Portfolio Flickr

Hodiny strávené mezi papuchalky patří k nezapomenutelným zážitkům. Odložil jsem fotoaparát, lehnul jsem si 

na břicho hlavou dolů z útesu a pozoroval papuchalky na jeho okraji tak dlouho, dokud jsem neusnul. Probuzení 

pro mě bylo mírně šokující. Nejsem zvyklý vstávat hlavou dolů s pohledem na okraj útesu. Naštěstí jsem se ve 

spánku nepřevaloval a na okraji skály stálo několik papuchalků. Jeden z nich měl v zobáku plno rybek a 

pozoroval oblohu, zda je bezpečné zanést je svému potomkovi.
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Vaše komentáře

#2 RE: Jak jsem fotil papuchalky — 2010-03-21 11:27

fotografovani je tvoje zamestnani nebo jenom konicek? jsi opravdu borec 

#1 krasa — 2010-02-01 11:18

To jsou prekrasne fotky...ty barvy!
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