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Jan Šibík patří bezesporu mezi legen-
dy reportážní fotografie. Jako fotograf 
se začal prosazovat koncem 80. let, 
kdy se ve východní Evropě schylovalo 
k převratu a následné změně režimu. 
V roce 1988 fotografoval události smě-
řující k revoluci. O rok později doku-
mentoval zánik komunismu v Evropě, 
sametovou revoluci v Československu, 
pád Berlínské zdi i krvavý konec Ceau-
cescova režimu v Rumunsku. Z pozice 
fotoreportéra tak byl svědkem záhu-
by režimu, jenž by mu nikdy neumož-
nil cesty a reportáže, jakých mohl být 
součástí v následujících dekádách. Ab-
solvoval stovky cest do různých koutů 
světa s jasným cílem – prostřednictvím 
fotografií zprostředkovat co nejauten-
tičtější obraz událostí, jejichž společ-
ným jmenovatelem je počet obětí.  

Byl svědkem masakrů v Sieře Leone  
a Libérii, hladomoru v Súdánu, Somál-
sku a Etiopii. Zažil následky zemětřese-
ní v Arménii i Turecku, exodus iráckých 
Kurdů do Íránu. Zaznamenal války  
v Afghánistánu, Chorvatsku, Bosně, 
Kosovu, v gruzínské Abcházii, Čečen-
sku, ázerbájdžánském Náhorním Ka-
rabachu, Jihoafrické republice a Iráku. 
Zdokumentoval genocidu ve Rwandě, 
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uprchlické tábory v Tanzanii, Súdánu, Hai-
ti, Angole a Somálsku. Opakovaně působil 
také na Kubě. V posledních letech se Jan Ši-
bík zaměřil na konflikt v Palestině. Během 
celého roku 2004 fotil epidemii AIDS na 
Ukrajině. V roce 2005 zaznamenal děsivé 
následky přívalové vlny na Srí Lance, bizar-
ní poměry v komunistické Severní Koreji, 
pohřeb papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu či 
Jásira Arafata v Ramalláhu, odchod izrael-
ských osadníků z pásma Gazy či následky 
hurikánu Katrina v New Orleansu. V roce 
2007 se vrátil do Severní Koreje, nebo nafotil HIV 
pozitivní prostitutky v největším africkém slumu 
v Kibeře. V Sieře Leone nafotografoval v diaman-
tových dolech práci novodobých otroků a na pe-
riferii kambodžského hlavního města Phnompen-
hu život lidí, kteří třídí odpad na největší světové 
skládce. Jako poslední fotografoval revoluce arab-
ského jara v Egyptě a v Libyi, smutek po terori-
stickém útoku v Norsku, nepokoje v Londýně či 
pohřeb prezidenta Václava Havla. 

Jan Šibík byl ve správný čas na správném místě 
a osud mu umožnil prožít zlatou éru fotografie. 
Přesto nepatří mezi sentimentální nostalgiky, za-
cyklené a těžící převážně z období retra. Jde s do-
bou a je neustále aktivní. Nedrží se zarputile stej-
ného tématu, do některých žánrů fotografie by 
ale nešel. Se zdravou dávkou soudnosti dokáže 
odhadnout, na co se v daném období zaměřit, co 

dává smysl, do čeho jít, či z opodstatněných důvo-
dů naopak nejít. Jeho prioritou ve fotografii je po 
obsahové stránce hloubka s tematickým přesa-
hem, zachycená digitální zrcadlovkou. Rovněž je 
podporovatelem a fanouškem mobilní fotografie, 
v níž spatřuje hned několik výhod. Za svou práci 
obdržel desítky cen. V soutěži Czech Press Photo 
získal celkem 41 ocenění a dvě hlavní ceny (v le-
tech 1995 a 1999). Ve světové soutěži World Press 
Photo dosáhl v roce 2004 na třetí místo v katego-
rii Sportovní příběhy. Blízká je mu i humanitární 
pomoc. V roce 2000 organizoval sbírku na podpo-
ru dětí postižených masakry v Sieře Leone, další 
pak v roce 2004 na pomoc lidem s onemocněním 
AIDS. Patří mezi populární a známé osobnos-
ti, jeho jméno i aktivity jsou často prezentované  
v médiích. Vydal několik knih a pravidelně pořá-
dá výstavy. V současné době nabízí workshopy 
digitální a mobilní fotografie, o které je obrovský 
zájem.

Revoluce v Československu (1989)
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Lákal vás svět fotografie již od dětství? Jak jste 
se k focení vlastně dostal? 
K focení mě přivedla maminka. Když jsem byl  
v šesté nebo sedmé třídě, dostal jsem od ní prv-
ní fotoaparát. Dlouhou dobu jsem si neuvědo-
moval, že dobrá fotka musí mít něco navíc, musí 
být vidět nějaký přesah. Později jsem začal chodit  
k profesoru Jánu Šmokovi. To je člověk, který za-
ložil FAMU a zároveň vedl Lidovou školu umění. 
Byl to hodně svérázný a velmi aktivní pán, obrov-
ská osobnost. Byl velmi drsný v přístupu k hodno-
cení fotografií. Říkával, že ze všeho nejdůležitější 
je najít si téma a vytvořit koncept. Jedna fotka je 
střípkem celé mozaiky, která se poskládá z více 
fotografií. Mé první téma bylo focení lidí v metru. 
Také jsem fotil vlajkonoše na Spartě, kteří již ten-
krát dělali virvál. Bylo to ještě v období komunis-
mu, takže si samozřejmě mohli dovolit mnohém 
méně než nyní. Tím, že jsem byl součástí kotle, 
fotil jsem fanoušky. To byla má první témata. 

Fotit lidi v metru nebo na fotbale může vyvolat 
různé reakce. Nesetkával jste se s projevy agrese?  
V metru ne, protože jsem většinou fotil buď pozdě 
v noci, anebo brzy ráno. Lidé byli tou dobou ospalí 
a hodně unavení, byli spíše apatičtí. To vypadá na 
fotce hodně zajímavě. Vlajkonoši Sparty agresivní 
byli, ale tím, že jsem tam chodil pravidelně, měli 
pocit, že jsem jeden z nich. Díky tomu jsem fotit 
mohl a nebyl problém. To byly mé začátky. Mla-
dý svět byl tenkrát jediný dobrý časopis, kde bylo 

možné publikovat reportážní fotografie. Účast-
nil jsem se konkurzu a nějakým zázrakem jsem 
se do Mladého světa dostal. To mi tehdy hodně 
pomohlo. První velké téma, které jsem fotil, byl 
rok 1989. V té době jsem fotil teprve tři nebo čtyři 
roky. Náplní focení byla revoluce nejen u nás, ale 
i v Rumunsku, demonstrace před revolucí a pád 
Berlínské zdi. V říjnu a listopadu 2019 proběhla 
na Staroměstské radnici v Praze má výstava k tři-
cetiletému výročí od doby, kdy se zásadně změ-
nilo tehdejší Československo a životy mnohých  
z nás. 

V dnešní době mají začínající fotografové 
možnosti srovnání a existuje spousta serverů, 
kam mohou zasílat své fotografie k vyhodnocení. 
Kdo dával zpětnou vazbu vám v období, kdy u nás 
pojem internet ještě neexistoval? 
Navíc existují i různé workshopy, které pořádám 
i já sám. Tenkrát nic takového nebylo. Potřebo-
val jsem, aby mi někdo řekl, co je dobře a co je 
naopak špatně, že chodím třeba daleko od lidí 
nebo že mám na fotografii rušivé věci. Takhle to 
bohužel nefungovalo. Proto také celkové zlepšo-
vání šlo hodně pozvolně a postupně. Chyby jsem 
si nacházel poměrně zdlouhavou cestou. V dneš-
ní době se můžete díky digitálům na fotografii 
podívat hned. Předtím se muselo jít do komory, 
vyvolat fotku a teprve potom jste mohla zjistit, že 
není dobrá. V dnešní době to mají lidé z hlediska 
učení a progresu, aby byli lepší a lepší, mnohem 

JAN ŠIBÍK
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jednodušší. I co se týká techniky. Tenkrát byly fo-
toaparáty manuální. V dnešní době jsou fotoapa-
ráty tak dokonalé, že téměř nelze udělat technic-
ky špatnou fotku. 

Kdo z fotografů vás nejvíce inspiroval ve vašich 
začátcích? 
Pro mě byl ikonou profesor Ján Šmok, ke kterému 
jsem chodil do Lidové školy umění. Inspirovali mě 
skoro všichni, protože těch, kteří dle mého názo-
ru fotili lépe než já, bylo opravdu hodně. Nechce 
se mi moc jmenovat, abych na někoho náhodou 
nezapomněl. K profesoru Šmokovi chodilo hodně 
mých vrstevníků, kteří se později prosadili, jako 
Tomki Němec, Karel Cudlín nebo Radovan Boček. 
Ze začátku moc neřešíte jména fotografů. Hlavně 
řešíte, aby byly fotky stále lepší. 

Co pro vás bylo hlavním impulzem k tomu, abyste 
se rozhodl stát profesionálním fotografem? 
Nemám moc rád slovo profesionální, proto-
že přesně nevím, co si pod tím mám představit. 
V obecném měřítku je to ten, kdo za to dostává 
plat. Jenže já znám tolik amatérských fotografů, 
kteří dělají dobré fotky. Naopak znám i spoustu 
profesionálních fotografů, kteří nedělají moc dob-
ré fotky. Slovo profesionální mi nedává záruku. 
Impulzem stát se fotografem pro mě byla touha 
žít skvělý život. Po revoluci v roce 1989 a hlavně 
v 90. letech, bylo možné fotit cokoliv a mohlo se 
cestovat kamkoliv. A o tom jsem vždy snil. Největ-

ším impulzem bylo cestování, které mi umožňo-
valo focení. A další, co pro mě bylo velmi důležité, 
když jsem začal fotit události ve světě – chtěl jsem 
tomu víc porozumět a vidět to na vlastní oči. Chtěl 
jsem toho být součástí. A to mi cesty umožňovaly. 
Je rozdíl, když si děláte na něco názor na základě 
článku, který si přečtete, anebo pokud jste přímo 
na místě dění. 

Co konkrétního vás nejvíce lákalo na reportážní 
fotografii? 
Když jsem začal fotit demonstrace před revolu-
cí v  letech 1988–1989 a následně revoluci u nás  
i v Rumunsku, či pád Berlínské zdi, při focení těch-
to témat jsem si uvědomil, že je to přesně ten 
směr, kterému se ve fotografování chci věnovat. 
Logicky potom následovalo, že jsem vyjel do svě-
ta. Navíc mi to umožnila změna režimu. 

V reportážích se zaměřujete hlavně na focení 
dramat, válečných konfliktů a lidských tragédií, 
které se ve světě dějí, a jež jsou součástí tvrdé 
a vesměs nekompromisní reality. Nikoli tedy 
na výrazně poklidnější a bezpečnější život ve 
vyspělejších zemích západního světa. Dá se 
říct, že v  těchto zemích nenacházíte dostatek 
inspirací nebo témat na focení? 
Není to už tak úplně pravda. Samozřejmě jsou 
pro mě nejdůležitější fotky z těchto událostí a fot-
ky, kde je nějaký sociální podtext. Pro Českou te-
levizi jsem ale třeba natočil dvanáct dílů ze západ-

JAN ŠIBÍK
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ních zemí na téma „Jak fotit velkoměsta v západní 
Evropě“. Ten pořad jsem dělal s Honzou Šmídem 
a jmenoval se „Jak se fotí“. Takže fotím i Západ. 
Momentálně se hodně věnuji workshopům, 
kde nabízím kurzy mobilní a digitální fotografie.   
A abych mohl něco takového dělat a učit, jak se to 
fotí, musím mít co ukázat. Proto fotím velkoměs-
ta, jako je třeba Praha.

Když předem víte, že budete fotit dramatické 
situace a tragédie, při kterých umírají lidé, dá se 
na tohle vůbec předem připravit psychicky? 
Je to hodně individuální a moc se na to připravit 
nedá. Střelba, kterou vidíte ve filmu, je úplně jiná 
než v  reálu. Myslím si, že právě proto umírá to-
lik mladých fotografů ve válečných zónách. Jsou 
nezkušení a neuvědomují si, jak moc riskují. Na-
víc nechtějí zklamat redakci, která je tam vyslala  
a chtějí mít co nejlepší fotky, a tak často podce-
ňují riziko. Jediná možnost, jak toto riziko snížit, 
je jezdit do těchto zemí opakovaně a získávat zku-
šenosti. Ze začátku nemáte možnost, jak získat 
takovou zkušenost, protože je to opravdu úplně 
jiné, než počítačová válečná hra nebo film. Jedi-
ně opakovaným prožitkem dokážete snížit riziko 
úmrtí.  

Fotit takové události vyžaduje obrovskou 
koncentraci a současně rychlost i schopnost 
pohotově reagovat. Pomáhá vám zvládnutí 
těchto tří zásadních aspektů také odhadnout 

moment, kdy se stáhnout, přestat fotit a včas 
odejít? Anebo jak to v  takových podmínkách 
dokážete zhodnotit?
Intuitivně. Hlavně ale pomáhá, pokud máte k dis-
pozici místního průvodce (fixer), který zná menta-
litu lidí, ovládá jejich nářečí a dokáže odhadnout 
moment, kdy je možné fotit a kdy je lepší přestat 
a odejít pryč. A tady je problém. Mít řidiče, auto 
a průvodce, je záležitost stovek dolarů na den.  
A to je jeden z důvodů, proč jsem omezil tyto dra-
matické cesty od doby, kdy jsem na volné noze. 
Předtím mi to vše platil časopis Reflex, pro který 
jsem dvacet let pracoval. Na volné noze si těžko 
dovolíte zaplatit 400–800 dolarů denně. I když je 
to v některých zemích je to méně, stejně se ceny 
pohybují ve stovkách dolarů. Jsou to peníze, které 
v nejnebezpečnějších zemích světa, jako je napří-
klad Somálsko, zaplatit musíte. Navíc je o takové 
fotografie čím dál menší zájem. Hlavní platfor-
ma, kde se fotky publikovaly, byly časopisy. Jenže 
tištěná média pomalu končí. Na internetu je to  
o popisnosti a rychlosti. Když jste měla dvojstrán-
kovou fotku v  Reflexu, mohla jste si ji neustále 
prohlížet a nacházet na ní různé detaily a symbo-
liku, a velikost fotografie fungovala. Dneska máte 
nějaký server a vy nemůžete dát jednu fotku přes 
celý server. Musí se dát co nejvíce nabídek, aby 
si u nich co nejvíce lidí něco našlo. Velké fotky na 
internetu nefungují. A pokud není fotografie vel-
ká, nevidíte na ní detaily. Servery fotografie po-
třebují, ale potřebují de facto popisné fotky, které 

JAN ŠIBÍK
INTERVIEW
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popisují něco, co se stalo. Nemůžete mít článek 
bez fotky. Na internetu není čas něco studovat. 
Navíc rozlišení není tak kvalitní jako v  časopisu. 
Nevyhrává kvalita, vyhrává rychlost. Vyhrává ten, 
kdo přinese první fotku – a ten bude mít nejvíc 
kliknutí. I na základě těchto faktů se to, čemu se 
teď věnuji, přeneslo z válečných oblastí víc do so-
ciálních témat. 

Doba se rapidně změnila, honoráře jsou 
v  porovnání s  minulostí mnohem nižší. Existuje 
ještě dnes nějaký tištěný časopis, který má  
o vaše reportážní fotografie zájem a je ještě 
někdo ochoten platit?   
Honoráře jsou směšné. V České republice zů-
staly na trhu Reflex, Reportér a Respekt. V Re-
flexu jsem byl dvacet let zaměstnaný a nyní 
s nimi mám smlouvu. Je to tak, že pokud mám 
nějakou reportáž, tak mi ji na české poměry 
za slušné peníze otisknou. Není to ale tak, jak 
to bylo předtím, že by mi zaplatili cestu a ještě 
bych za to dostal plat. Honoráře jsou vlastně 
jednotky procenta celkových nákladů. Není 
možné, abych se tím v současnosti živil. Tako-
vý časopis neexistuje. Reportér je sice velice 
kvalitní časopis, ale tím, že je měsíčník, má 
prostor pouze pro jednu nebo dvě reportáže. 
A i když se mi ten časopis líbí a vyšla mi v něm 
třeba reportáž z  Rumunska. Je to více méně 
o tom, že jste někde vidět, než že by to něco 
pokrylo finančně. Přesto jsem vděčný jak za 

Reflex, tak Reportér, protože tištěných médií 
neustále ubývá. Pořád ubývá míst, kde je mož-
né studovat si velkou fotografii. Fotografům 
vlastně zbývají dvě možnosti; výstava, anebo 
kniha. Kniha je pro fotografa úplně nejvíc. 
Když vydáte knihu, uzavřete si třeba období 
nějakých deseti let. Vydal jsem knihu, která se 
jmenuje „Deset let“, do které jsem vybral po-
dle mě dvanáct nejsilnějších reportáží z  těch 
deseti let. Vydat knihu je v dnešní době hod-
ně obtížné. Navíc vydělat na knize, pokud je to 
vaše zaměstnání. Mám výhodu, že jsem zná-
mý a díky tomu prodám dost knih, ale stejně 
bojuji za každého člověka, který si tu moji dra-
hou knihu koupí. Všechny knihy si vydávám 
sám a prodávám si je sám. Někteří distributoři 
si berou až 60 procent z prodeje. Vezměte si, 
že na knize „Deset let“ jsem pracoval deset let. 
Náklady za cesty šly do milionů, a to nepřehá-
ním. Vydání knihy se pohybuje ve statisících, 
spíše se dostanete až k milionu. Zúročit tako-
vou desetiletou práci je hodně obtížné. Spous-
ta fotografů mi závidí, že já na těch knihách vy-
dělám. Jenže právě neberou v potaz, že jsem 
na tom skutečně pracoval třeba celých deset 
let. A na vybudování jména pracuji přes 35 
let. A není to o tom, že natočíte dvanáct dílů 
nějakého pořadu. Musíte neustále něco dělat, 
musíte být neustále vidět, neustále se k něče-
mu vyjadřovat. Pořád dělat věci, které lidi ně-
jakým způsobem zajímají. Jakmile na půl roku 
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přestanete, vyprchá to jak pára. Před knihou 
„Deset let“ jsem vydal knihu „Stories“, ta stála 
1400 českých korun. Musel jsem prodat 300 
kusů, abych se dostal na nulu. Podařilo se mi 
prodat 2000 kusů, ale prodával jsem ji deset 
let. Fotografové mi závidí, že na knize vydělám, 
ale vůbec se nezamýšlí nad tím, kolik práce za 
tím je. Vidí jen konkrétní výsledek. Jako viděli, 
kolik lidí mi chodilo na Staroměstskou radnici 
na výstavu a kolik lidí si kupuje knihu „1989“. 
Použil jsem osvědčený marketing a na výsta-
vě jsem byl často od rána do večera. Poprvé 
jsem něco takového udělal na výstavě ke kni-
ze „Deset let“ a velmi se mi to osvědčilo. Je to 
hodně osobní a kdokoli se mě může na cokoli 
zeptat. Lidé, kteří vás znají, vás poprosí, jestli 
si s vámi můžou udělat selfie. A kam to selfie 
dají? Na sociální sítě, a to je ta nejlepší rekla-
ma. Dostat to na sociální sítě od jiných lidí než 
od vás. Zároveň máte naprostý přehled o tom, 
kdo vám na výstavu chodí, jaký typ lidí. Ano, 
dokola se opakují stejné dotazy, jako jestli se 
bojíte, kdy to bylo nejhorší, kdy nejlepší a tak 
dále. To už je trochu stereotypní odpovídat na 
stejnou otázku po stodvacáté, ale klady převa-
žují. A v podstatě to doporučuji všem fotogra-
fům. V současné době je pro mě nejdůležitější 
přizpůsobit svůj život tomu, abych mohl v  té 
práci dál pokračovat. Vydal jsem dohroma-
dy tři válečné knihy: „Ďábel v  nás“, „Stories“  
a „Deset let“. Tím, že za mnou stál Reflex, jsem 

to měl usnadněné v  tom, že měli dost peněz 
na to, aby mi zaplatili za cesty třeba do Afghá-
nistánu, Čečenska nebo do Sierry Leone. Teď 
vím, že válečnou knihu již z několika důvodů 
nevydám. Za prvé, proč se opakovat v něčem, 
co jsem vlastně udělal už ve třech knihách? Za 
druhé, nemám peníze na to, abych platil tak 
horentní náklady. Za třetí, je mi 56 let a člověk 
musí včas odhadnout, kdy se zaměřit na něco 
jiného. Další kniha, kterou vydám třeba za tři 
až pět let, tak bude obsahovat sociální repor-
táže. Půjde o reportáže typu…třeba jezdím 
pravidelně do uhelné oblasti Dhanbad v Indii, 
kde pracují lidé, hlavně ženy a děti, v neuvě-
řitelně těžkých podmínkách a bydlí v  chýších 
přímo kolem uhelné pánve. Dalším tématem 
je indická Kalkata, která je jediným místem na 
světě, kde jsou dodneška rikši, kde lidé běhají 
s  lidmi. Ne cyklo rikši nebo moto rikši, to je 
celá Asie, ale lidé s  lidmi. To je téma, které-
mu se věnuji již deset let. Také jezdím do Mea 
She´arim, což je ortodoxní čtvrť v Jeruzalémě, 
kde žijí Židé. Takže udělám 20–30 reportáží 
z  míst, kam opakovaně jezdím, abych z  toho 
udělal jednu dvanáctinu knihy. Z  toho třeba 
zas vyberu 12–13 reportáží, ze kterých vydám 
jednu knihu. Zvažoval jsem, že bych se vydal 
do Hongkongu, ale uvědomuji si, že najednou 
by to téma z  koncepce knihy vypadlo. Když 
něco děláte, musí to mít koncept a můj kon-
cept momentálně je sociální tematika. 

JAN ŠIBÍK
INTERVIEW
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Zmínil jste workshopy, kterým se v  současné 
době hodně věnujete a nabízíte focení digitálem, 
mobilem i focení v zahraničí. Jaký je o workshopy 
zájem? 
O mé workshopy je velký zájem. Když se podíváte 
na mé webové stránky, uvidíte, že bývají vyproda-
né skoro půl roku předem. A to, že je o ně takový 
zájem, je pro mě opět zúročení 35 let, co se tomu 
věnuji. Je to zúročení toho, že mě lidé vidí v pořa-
dech v televizi, nebo že byli na výstavě. A potom 
přijdou na workshop. Na nějakou dobu jsem mu-
sel omezit zahraniční workshopy, protože jsem se 
věnoval knize a výstavě. Já to vlastně dělám tak, 
že v případě zahraničních workshopů jedu s lid-
mi například do indické Kalkaty. Když fotím napří-
klad téma rikši, tak to zároveň těm lidem ukazuji. 
Po workshopu si ale dva nebo tři dny odpočinu 
a potom tam zůstanu a jedu sám dělat téma do 
uhelných dolů do Dhanbadu. Když už tam jsem, 
snažím se té cesty využít, abych tam nemusel zno-
vu. Snažím se propojit workshop se svým téma-
tem z důvodu ekonomického i časového. 

Pro potenciální zájemce, kteří mají zájem 
zdokonalit se ve focení mobilním telefonem 
nebo digitálním fotoaparátem – jak probíhají 
vaše workshopy? 
Workshop na focení mobilem trvá sedm hodin  
a zahrnuje jedno konkrétní focení. Workshop na 
digitální fotoaparát trvá deset hodin. Obojí začíná 
stejně - teorií, kdy vlastně lidem říkám to know-

-how. Dávám jim konkrétní rady, jako, aby chodili 
k  lidem blízko, aby se dívali na pozadí a neměli 
tam rušivé věci a že je nutné právě ty rušivé věci 
odstranit. Potom jdu s  lidmi fotografovat. U di-
gitálního focení jsou focení dvě, nejdříve fotíme 
dopoledne na Václavském náměstí a po obědě 
na Karlově mostě. Jsou to dvě odlišná prostředí.  
U focení mobilem fotíme jedenkrát. Potom se spo-
lečně vrátíme do místnosti, kterou mám za tímto 
účelem pronajatou. Lidé dostanou za úkol vybrat 
deset fotografií, které za celý den vyfotografovali. 
Poslední částí workshopu je, že já jejich fotogra-
fie promítám a hodnotím. U zahraničních cest je 
ta práce mnohem hlubší, protože workshop trvá 
sedm až deset dnů. Takže mohu s lidmi více praco-
vat. Fotíme, když je dobré světlo, takže brzy ráno 
a během pozdního odpoledne. Přes poledne, kdy 
nejsou příliš dobré světelné podmínky, lidé odpo-
čívají, anebo si zpracovávají fotky. Večer ještě po-
tom děláme hodnocení. Když se jim něco nepo-
vede, můžou se vrátit na stejné místo. Výsledkem 
workshopu je, že jim vyberu ucelený soubor zhru-
ba patnácti fotografií. Lidé jsou často spokojení 
z jednoho důvodu. Oni udělají dobré fotky, proto-
že já jim často ty záběry ukazuji a vedu je. Potom 
je už na nich, zdali to dokáží aplikovat, pokud jsou 
na cestách sami. Když jsem vedle nich, ukazuji jim 
technickou stránku věci. Upozorňuji je na to, aby 
si dávali pozor, když jsou příliš daleko nebo po-
kud někde trčí sloup někomu z hlavy, anebo si volí 
pozadí, kde se lidé budou příliš ztrácet. Vlastně 

JAN ŠIBÍK“Fotožurnalismus umírá,  
ale focení mobilem naopak vzkvétá.  

Ten zájem je čím dál větší,  
proto se mi hlásí tolik lidí  

na mé workshopy „Fotíme mobilem“.“
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jim odevzdávám zkušenosti, které jsem za těch 35 
let získal. 

Již jste naznačil třeba to, že lidé často fotí  
a nevšímají si, že jim něco čouhá z  hlavy. Jaké 
jsou další či nejčastější chyby, kterých si všímáte 
na workshopech? 
Nejčastěji se dopouští kompozičních chyb, které 
lidi nevidí. Nevidí, že jim u jedné hlavy roste druhý 
člověk. Velice často mívají rozbité pozadí, kdy jim 
trčí něco z hlavy nebo z těla. Mnohdy si neuvědo-
mují, jak je důležité fotit, když je zajímavé světlo, 
což je brzy ráno a to pozdní odpoledne. Jdou fotit 
přes poledne, kdy je světlo ošklivé. To jsou nejčas-
tější chyby a další jsou, že jsou od lidí hodně da-
leko. A také, že nejsou pohotoví a fotky jsou příliš 
strojené, protože se lidí ptají. Takhle bych mohl 
pokračovat dál. 

Mobilní fotografie je dnes velmi populární. V čem 
vy spatřujete její výhody a naopak nevýhody? 
Mobilní fotografie má dvě neuvěřitelné výhody. 
Za prvé, mobil máte vždycky u sebe. Za druhé, 
když fotíte mobilem, neberou vás lidé jako fo-
tografa. Když má v  ruce někdo fotoaparát a jde 
kolem maminka s dítětem, tak řekne dítěti, to je 
fotograf. Když má někdo v ruce mobil a jde kolem 
maminka s dítětem, tak neřekne, to je fotograf. To 
jsou dvě největší výhody mobilu. Nevýhodou je, 
že focení nejde tolik do hloubky. Jedná se o foto-
grafii, pro kterou je hlavní platformou Instagram. 

Pro tento účel je to v  pořádku. Pokud ale bude 
mít někdo představu, že z toho bude dělat nějaké 
obrovské zvětšeniny, ta práce nebude tak sofis-
tikovaná. Myslím si, že to nepůjde tak do hloub-
ky. Zrcadlovkou se dostanete hlouběji do obsahu 
snímku. Ale vůbec to neznamená to, že mobilem 
nemůžete udělat obsahově kvalitní snímky. Já to 
mám rozdělené jednoduše. Pokud fotím něco 
důležitého, fotím zrcadlovkou. Když fotím street 
foto a takové ty hezké věci, hodně třeba v Evro-
pě, tak to fotím mobilem. Věci, které nejsou až tak 
podstatné. Pořád mám pocit, že když budu fotit 
tu ortodoxní čtvrť Židů v Mea She´arim, dostanu 
se více do hloubky, pokud budu mít před sebou 
zrcadlovku. Ta práce mi přijde obsahově silnější  
a kvalitnější, než kdybych fotil mobilem. 

Myslíte si, že se může do budoucna stát, že 
mobily nebo malé krabičky nahradí fotoaparáty 
a objektivy?
Ne úplně, pouze do určité míry kompaktů ano. 
Kvalita mobilů je už dneska možná dál než kom-
pakty za 3000 – 5000 korun, a proto tím pádem 
všechny firmy zkrachovaly. Nikdy se mobil s čoč-
kou o průměru 4 milimetry nemůže kvalitou vy-
rovnat velkému objektivu. Z  technického hledis-
ka to není možné. Přesto je neuvěřitelné, že tam 
neplatí úměrnost velikosti, protože kdyby tam 
poměr velikosti existoval, tak by mobily nemohly 
být tak kvalitní. Já sám jsem překvapen, jak kva-
litní ten výstup z mobilů je, ale nikdy nebude tak 

JAN ŠIBÍK
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kvalitní, jako je u zrcadlovek. Z optického hlediska 
to není možné. Do mobilu nelze vtěsnat objektiv, 
který je složen z dvanácti čoček, to prostě nejde. 
Osobně proti focení mobilem nic nemám, beru to 
jako nový žánr fotografie; fotka mobilem. Beru to 
tak, že to rozšiřuje možnosti pro lidi, kteří fotí. Po-
kud pro vás ale bude top vašeho směřování kni-
ha nebo výstava, tam už by se výrazně projevilo, 
pokud fotografie nebudou vyfocené zrcadlovkou. 

Mluvili jsme o tom, jak rapidně se změnila doba 
díky rychlému rozvoji moderních technologií,  
i o tom, jak ustupuje kvalita na úkor kvantity. 
Jak vidíte celkově budoucnost fotografie? 
Záleží, o jaké fotografii se bavíme. Pokud jde  
o fotožurnalismus, tak na to mám takový oblíbe-
ný výraz, že fotožurnalismus umírá. Když vezmu 
jako žánr fotku mobilem, tak díky mobilům je  
o fotografii obrovský zájem, i díky aplikacím. Ap-
likace vám často ze špatné fotky udělají dobrou. 
Naprostá většina lidí jsou chlubiví. Nahrají špat-
nou fotku, proženou to přes aplikaci, která jim 
zvýrazní mraky nebo paprsek. Potom ji pověsí 
na Instagram nebo Facebook, ostatní jí dají lajk  
a všichni jsou spokojení. Všichni se cítí jako obrov-
ští fotografové. Fotožurnalismus umírá, ale foce-
ní mobilem naopak vzkvétá. Ten zájem je čím dál 
větší, proto se mi hlásí tolik lidí na mé workshopy 
„Fotíme mobilem“. Jsou to často lidé, kteří by nešli 
na digitální workshop, protože by to pro ně bylo 
příliš odborné. A i když přijdou na kurz „Fotíme 

mobilem“ a vy jim tam dáte nějaké rady, můžete 
jejich fotky udělat lepší. Čím lepší dají základ do 
focení u fotky mobilem, čím víc chyb odstraní při 
samotném focení, tím víc jim potom můžou po-
moct aplikace. 

Do čeho byste jako fotograf nikdy nešel? 
Nešel bych do hodně žánrů fotografie. Nedovedu 
si představit fotit něco, co se žádá od bulvárního 
fotografa, kdy někde v autě nebo v koruně stro-
mu čeká, až vyfotí nahou ženskou. Neměl bych 
žaludek vyfotit někoho, když jde od nějaké milen-
ky a vědět, že jsem přispěl k rozpadu manželství. 
Nedokázal bych být třeba ani policejní fotograf 
a fotit bouračky, kdy má bez přesahu vyfotit jen 
ta rozmašírovaná těla při autonehodách. To jsou 
žánry, které bych určitě nikdy nefotil. 

Kam vás zkušenost reportážního fotografa 
posunula jako osobnost, jaké jsou ty zásadní 
věci, které jste díky této profesi pochopil, nebo 
se naučil? 
Těžko se dá odpovědět, kam až mě to posunu-
lo. Myslím ale, že mě to posunulo hodně dale-
ko. Daleko víc o věcech přemýšlím a daleko víc 
si toho uvědomuji. Vážím si maličkostí mnohem 
více, než jiní lidé. Třeba takových věcí, že u nás 
nehrozí silné zemětřesení nebo válka. A i když 
máme zoufalého premiéra a prezidenta, tak to 
zdaleka není takový problém, jako jsou některé 
autoritativní režimy ve světě. O tohle mě to po-

JAN ŠIBÍK“Daleko víc o věcech přemýšlím  
a daleko víc si toho uvědomuji.  

Vážím si maličkostí mnohem více, než jiní lidé. 
Třeba takových věcí, že u nás nehrozí  
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souvá dál a tohle všechno si díky tomu uvědo-
muji. Focení mi vlastně naplnilo celý můj život. 
Možná to zní povrchně, že jde všechno přes fot-
ku, ale škála událostí je tak obšírná. Máme ta-
kovou šíři zemí a náboženství i různých zajíma-
vostí, od přírodních krás až po různá specifika 
národů. Zároveň se přitom dějí revoluce. Já se 
sám od sebe zajímám o různé politické záleži-
tosti. Ne protože musím, ale proto, aby mi neu-
jel vlak. Když najednou pojedu do Hongkongu, 
tak abych chápal, co si tam mohu dovolit. Abych 
chápal, co si mohu dovolit v Rijádu nebo v Mea 
She´arim, když budu mezi ortodoxními Židy. To 
není o tom, že si to nastudujete pět minut před 
tím, než tam jedete. Průběžně se o dění zajímá-
te. Zajímám se o celkové dění ve světě. Zajímá 
mě dění v Severní Koreji, stejně jako jakou další 
blbost vymyslí Trump. Ten záběr je hodně širo-
ký, takže mi to vlastně vyplnilo celý můj život. To 
mě uspokojuje, baví mě to a chci v tom pokračo-
vat. Pořád chci vidět ty věci na vlastní oči. Nechci 
si jen jako důchodce o nich číst. Pořád chci na ta 
místa jezdit. 

Absolvoval jste více než 200 cest, a to mluvíme 
jen o těch nejdůležitějších. Je ještě nějaké místo, 
kam byste se chtěl podívat nebo máte ještě 
nějaký sen, který byste si chtěl splnit, něco, co se 
dosud nepovedlo? 
Ne, nemám. Jelikož jsem úspěšný díky tomu, že 
lidé kupují mé knihy a chodí na mé workshopy, 

tak já vlastně sny, které mám, a místa, kam chci 
jet, tak si vše realizuji, já tam jedu. Díky tomu jsem 
třeba byl třikrát v Severní Koreji. Vždy jsem si hod-
ně přál dostat se do nejvíce uzavřené a nejmé-
ně svobodné země. A i když je to velice obtížné, 
podařilo se mi dostat se tam třikrát. V roce 2019 
jsem tam byl naposledy. Takže já nemám něco, co 
mám nesplněno. Jediné, co si přeji, je v  tom po-
kračovat. Dobré pro mě je třeba to, že žiji s mla-
dou přítelkyní. Nyní jsme spolu dvanáct let. Skvělé 
je to, že ač sedm let nefotografovala, i když vlast-
ně mohla mít nepřetržitý individuální workshop 
zadarmo, tak před pěti lety začala fotografovat. 
Pokud někam jedeme spolu, já už nemusím řešit, 
jak to udělat, aby jí to ještě bavilo a já abych tam 
mohl fotografovat. Třeba když jedeme do Indie, 
tak ona chápe, že pokud chce udělat dobré fotky 
z Dhanbadu, musíme tam zůstat týden až deset 
dní. Chápe to, že podmínky jsou tam děsné ne-
jen pro místní, ale i pro nás. Pokud ty fotky chce-
te udělat, tak neřešíte, že jste ve špíně, prostě to 
nějak překousnete. Je dobré, že se mi i tohle ve 
vztahu posunulo, protože jsem to dlouhou dobu 
řešil. V minulosti to bylo tak, že na ty nebezpečné 
cesty jsem jí nebral, ale na všechny ostatní ano. 
Pomáhá mi s  workshopy, hlavně má na starosti 
ty zahraniční. To jsou stovky e-mailů s  těmi lid-
mi, než to vše dohodnete. Vždy mi s  těmi věcmi 
pomáhala a byla součástí workshopů. A nyní na 
workshopech i fotografuje. Takže to, že začala fo-
tit, mi hodně usnadnilo život.

JAN ŠIBÍK
INTERVIEW
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