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extrémní focení

S foťákem v šeSti tiSících
Krásy a nástrahy focení  
v argentinských horách

Výstup na nejvyšší vulkány světa a pustá Atacama. Řídký vzduch, neustálý hlad, třeskutý mráz i nesnesitelné vedro za 
doprovodu stokilometrového větru. Tak by se dala ve zkratce charakterizovat výprava do Argentiny, která nepřinesla 

jen příjemné, ale vždy silné zážitky. Fotografování v takovém prostředí se stává odměnou i trestem zároveň.
Fotografie a text: jakub cejpek

Vzhůru do  And
Dostat se přes půl světa je v dnešní době tou nej-
snazší částí celé peripetie, stačí pár kliknutí a už 
sedíte na palubě letadla, které vás unáší do bue-
nos aires. Než se stačíte v  tomto kosmopolit-
ním velkoměstě rozkoukat, ocitáte se pro změ-
nu v  pohodlném sedadle luxusního autobusu, 
který vás za dvacet hodin převeze přes celou šíři 
jihoamerického kontinentu na severozápad, až 
do těsné blízkosti hranic s chile. Do míst, kde 
vyrůstají šestitisícové vrcholy sopek, panují pří-
jemné teploty od  −20 do  +35 °c (střídající se 

často v průběhu 24 hodin), vane mírný vánek 
dosahující stokilometrových rychlostí a  kde 
slunce svítí spalujícím žárem celý den a zapadá 
v listopadu v devět hodin večer. Hektický puls 
moderní civilizace je ten tam a ospalá městečka 
vyvolávají dojem, že zde pro plynutí času platí 
zcela jiná pravidla (charakteristická především 
nekonečnou odpolední siestou). 

ani tento kulturní šok ovšem našim touhám 
po  dobrodružství za  hranicemi všedních dnů 
nestačil. Opustili jsme zcela svět lidí a  daleko 

od  civilizace kráčeli směle vstříc nehostinné 
krajině vysokých a vyprahlých hor, kterým do-
minuje Ojos del Salado (6893 m), nejvyšší vul-
kán světa a druhý nejvyšší vrchol celé západní 
polokoule. Člověk si jen obtížně dokáže před-
stavit méně pohostinnou krajinu a vydat se prá-
vě do těchto míst může být právem považováno 
za více než pošetilé. je to ale právě ona nedo-
stupnost, liduprázdnost a  neobvyklé vzezření 
místní krajiny, která člověka ohromí. Zároveň 
se život výrazně zjednoduší na  obstarání zá-
kladních potřeb, jako je dostatek jídla a tekutin, 

Barevné horizonty − Při neustávajícím větru, unášejícím s sebou mračna písku,  
se snažíte minimalizovat výměnu objektivů. Proto je tento snímek jedním z mála, kdy jsem použil 
špičkový objektiv 56 mm, a to ještě pro něj ne ve zcela typické scéně a s „nudnou“ clonou f/8. 
Výsledkem je přesto jedna z mých nejoblíbenějších fotografií z výpravy do Argentiny. 
Technika: Fujifilm X-T1, f/8, 1/500 s, ISO 200, Fujinon XF 56 mm f/1,2 R

inverze − Po večerním stavění stanů v neprostupné mlze je probuzení slunečními 
paprsky vystupujícími nad peřinou inverzní oblačnosti nečekaným a velmi milým 
překvapením. Již známé rychlé změny počasí pobízí k zachycení tohoto prchlivého 
okamžiku, za pár minut se celá krajina opět zahalí to „bílé tmy“.  
Technika: Fujifilm X-T1, f/22, 1/500 s, ISO 200, Fujinon XF 10−24 mm f/4 R OIS @ 18 mm
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jako soumaři − S více než 25 kilogramy na zádech není putování nehostinným 
Altiplanem žádnou nedělní procházkou. S kompletním vybavením včetně jídla na deset dní 
tíží batohy více, než by bylo zdrávo, a stávají se nemilými, leč nezbytnými společníky.   
Technika: Fujifilm X-T1, f/5, 1/750 s, ISO 200, Fujinon XF 10−24 mm f/4 R OIS @ 10 mm

ojos del salado (6893 m) − I když nepatříte k příznivcům selfies, o památku na vrchol 
nejvyšší sopky světa přijít nechcete. Léta praxe s 10sekundovou samospouští sklízí své ovoce a snímek 
se navzdory omámení nedostatkem kyslíku daří na první dobrou. Na více pokusů beztak nezbývá sil.   

Technika: Fujifilm X-T1, f/13, 1/320 s, ISO 200, Fujinon XF 10−24 mm f/4 R OIS @ 12 mm

noci jsou chladné, pistolníku − Výkyvy teplot jsou extrémní. Přes den se ve stanu, rozpáleném 
od sluníčka, nedá vydržet, v noci klesá rtuť hluboko pod nulu a vše, co nedáte do spacáku, zamrzá.  
Ledový vítr obvykle sílí po poledni, proto je často vhodné zvolit velmi brzký odchod ještě za tmy.    
Technika: Fujifilm X-T1, f/5, 8 s, ISO 1600, Fujinon XF 10−24 mm f/4 R OIS @ 13 mm







tepla a přístřešek. Tyto činnosti obvykle zabe-
rou nemálo sil, ale když přeci jen nějaké zbu-
dou, je nasnadě vytáhnout fotoaparát. 

Méně znAMená Více
Fotografování ve  vysokých nadmořských výš-
kách, zimě a větru má jistá specifika, úskalí, ale 
také výhody. Výrazným benefitem je fakt, že 
krajina kolem vás skýtá nekonečné množství 
úchvatných, exotických a netradičních záběrů, 
takže je poměrně snadné přivést snímek, který 
ohromí. V porovnání s fotografováním v cent-
ru paříže tu máte zkrátka podstatně menší kon-

kurenci a není nutné ladit precizní kompozici 
a  používat kreativní techniku, abyste zaujali. 
Rozhodně vás tímto od  zmíněných postupů 
nechci odrazovat, nicméně na ně není obvykle 
prostor − a to především díky krutému podne-
bí. jaké vlastně vybavení vzít s sebou, aby přeži-
lo tyto nástrahy? 

Ze zkušenosti z  několika podobných výprav 
mohu jedině doporučit vzít s  sebou absolut-
ní nutné minimum. V případě foťáku kvalitní 
a vůči povětrnostním vlivům odolné tělo a  je-
den širokoúhlý nízkorozsahový objektiv typu 

zoom. Na  výměnu objektivů není obvykle 
síla ani příležitost. Většinou jste rádi, když fo-
toaparát vůbec vytáhnete a  stisknete spoušť. 
Někteří dávají přednost širšímu rozpětí, např. 
18−200 mm v kombinaci se zrcadlovkou apS-c,  
ale já osobně v  horách upřednostňuji nejšir-
ší možná ohniska, a  proto je mým nejoblíbe-
nějším „sklem“ zoom 17−40 mm nasazený 
na fullframové zrcadlovce. Ten se ale zase pěk-
ně pronese. 

proto jsem na  výpravu do  argentiny poprvé 
sáhl po bezzrcadlovce, konkrétně po nejvyšším 
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měsíční krajina − Výhled z bezmála sedmi tisíc metrů nad mořem odhaluje surrealistické 
panoráma plné vulkánů, které více než pozemskou krajinu připomíná snímky z Apolla.
Technika: Fujifilm X-T1, f/13, 1/220 s, ISO 200, Fujinon XF 10−24 mm f/4 R OIS @ 19 mm

spásné svítání − Úsvit nového dne je nejen fotografickou 
příležitostí, ale především vysvobozením od kruté zimy. 
Ve chvílích, kdy zápasíte s mrazem, vyčerpáním a řídkým 
vzduchem v 6600 metrech nad mořem, je nadmíru obtížné 
přinutit se k takové „zbytečné“ činnosti, jako je focení. 
Technika: Fujifilm X-T1, f/14, 1/60 s, ISO 800,  
Fujinon XF 10−24 mm f/4 R OIS @ 10 mm

jasné znamení − Na krutém Altiplanu se chyby 
neodpouští. Bez mobilního signálu, často i bez zdroje vody 
a s nejbližší silnicí vzdálenou minimálně dva dny pochodu víte, 
že se musíte spolehnout jen sami na sebe. Jakékoliv zdravotní 
komplikace nebo zranění mohou být vážným problémem.
Technika: Fujifilm X-T1, f/9, 1/180 s, ISO 200, Fujinon XF 
10−24 mm f/4 R OIS @ 10 mm







modelu od  Fujifilmu X-T1 v  kombinaci s  ob-
jektivem 10−24 mm, díky kterému jsem dosáhl 
stejného ekvivalentu ohnisek. Váhově jsem se 
tak dostal na  půlku, což je více než potěšující 
fakt a hlavní výhoda. Věřte, že v  šesti tisících, 
kde je jen polovina kyslíku oproti naší české 
kotlině, je každý gram znát. celý set je navíc 
utěsněn proti prachu a  vlhkosti, což je další 
výrazné plus v  situaci, kdy vzduchem poletují 
mračna písku doslova bez ustání. Nezapomeňte 
také na dostatek náhradních akumulátorů pro 
případ, že nemáte možnost je dobíjet, v nízkých 
teplotách jejich výdrž výrazně klesá. V  tomto 
ohledu X-T1 oproti zrcadlovkám sice ztrácí, ale 
pokud s sebou vezmete čtyři až pět kusů aku-
mulátorů a budete je vhodně skladovat, vysta-
číte s nimi bez obav, že byste museli omezit své 
fotografické touhy. Zpětně musím říci, že Fuji 
obstál na výbornou, v bilanci kladů a záporů při 
této konkrétní akci předčil zrcadlovky a nevá-
hal bych jej opět přibalit na podobné cesty.

Z další výbavy bych zmínil už jen kvalitní po-
larizační filtr a  redukci do  zásuvek, používa-
ných v dané zemi. pamatujte na to, že jakékoliv 
nepotřebné vybavení ponesete na zádech a  již 
po  prvních pár dnech ho budete proklínat. já 
osobně jsem například takto přibral objektiv 
56 mm/1,2, který je sice absolutně špičkový, 
ale díky povětrnostním podmínkám zůstá-
val téměř pořád v  batohu. pokud chcete pou-
žít dlouhou expozici, improvizujte s  batohem 
nebo vhodným kamenem a stativ nechte doma. 
Nezapomeňte ovšem přibalit dostatek kuráže 
a smyslu pro dobrodružství. 

hlAVně neuMrznouT
Míříte-li fotit do vysokých hor (ať už se jedná 
o  alpské čtyřtisícovky nebo světové velehory), 
mohly by se vám hodit následující rady:

 dosTATek „šťáVy” − Vezměte s  sebou 
dostatek akumulátorů a  ty, které aktuálně ne-
používáte, noste co nejblíže tělu a v noci je dejte 

do spacáku. pokud nesete ve velké zimě fotoa-
parát v brašně nebo batohu a je pravděpodobné, 
že ho delší dobu nebudete používat (typicky na-
příklad noční část výstupu ve vrcholovém dni), 
vyjměte z něj akumulátor a dejte ho do kapsy, 
ať je „v plné formě“, až ho budete chtít použít. 

 Focení V   pAlčácích − Z  tepla domova 
to může připadat směšné, ale je dobré naučit se 
ovládat foťák v palcových rukavicích, a to včet-
ně vyjmutí z brašny. Zvolíte-li vhodné pouzdro, 
ze kterého lze aparát rychle a  snadno vyjmout, 
ušetříte si mnohé trápení, promrhané záběry 
a především omrzlé prsty. pokud opravdu vyža-
dujete precizní ovládání, oblečte si tenké rukavi-
ce, které se vejdou do těch péřových. Obvykle ale 
na žádné velké kreativní čarování není prostor, 
většinou jste rádi, když vůbec zmáčknete spoušť.

 nepoužíVejTe kryTku − byť to může 
znít kontroverzně, osvědčilo se mi nosit foťák 
v  brašně bez krytky a  s  nasazenou sluneční  

clonou. Odpadá tak další úkon, který je v  ru-
kavicích nadmíru obtížný, a objektiv je přitom 
stále relativně dobře chráněn. O krytku ostatně 
díky větru, exponovanému terénu a neohraba-
nosti stejně pravidelně přicházím. 

 FoťTe do ForMáTu rAW − Snadno se 
stane, že při vyndávání a schovávání foťáku za-
vadíte o kolečko korekce expozice, jiné funkční 
tlačítko nebo zkrátka nemáte možnost peč-
livě změřit správnou expozici nebo vyvážení 
bílé. elegantním řešením, které může napravit  
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inSpirace / portfolio

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku

Video
Fotografie jen obtížně zprostředkují dojem ze zimy a větru, které v argentině 
panují. Zhlédněte krátký sestřih a vychutnejte si mrazivé záběry dokreslující 

otištěné snímky: https://vimeo.com/118098013, heslo: Fotovideo

jAkub cejpek
šéfredaktor časopisu everest, fotograf, horolezec a dobrodruh tělem i duší. Z nejrůznějších 

outdoorových aktivit dává přednost veškerému vertikálnímu pohybu – ať už jsou to 
prosluněné skály, nebo zasněžené vrcholky šestitisícovek. kromě nesčetných výprav do 

oblíbených alp ho v uplynulých letech vítr zavál do všech koutů světa – od pustého pamíru 
po bolivijské altiplano. na svém kontě má mimo jiné nejvyšší šestitisícové vrcholy ekvádoru, 

peru, Bolívie a aktuálně i chile. Své fotografie pravidelně publikuje v tištěných  
i elektronických médiích, přednáší a vydává kalendáře s horskou a cestovatelskou tematikou.

osobní blog: www.cejpek.com 
fotografické portfolio: www.outdoorphoto.cz 

facebook: www.facebook.com/outdoorphotoJakubcejpek
na uvedených odkazech naleznete mimo jiné další snímky z argentinského putování.

Časopis everest − čtvrtletník o horách a lezení plný poutavých fotografií  
a tipů na výpravy za hranice všedních dnů. více na http://ieverest.cz

in the middle oF nowhere − Silnice napříč Atacamou vytváří pouze klamný dojem civilizace.  
Hladký asfalt spojujíc Argentinu a Chile byl položen speciálně kvůli závodu Dakar v roce 2013 a dnes po něm projede 
závratných asi dvacet aut denně. Ideální konstelace, pokud se potřebujete dostat stopem zpět do civilizace. 
Technika: Fujifilm X-T1, f/10, 1/140 s, ISO 200, Fujinon XF 10−24 mm f/4 R OIS @ 20 mm

9. oáza života ve 4200 m n. m − Laguna Brava s hejny plameňáků, zelenými trsy trávy 
a průzračnou (byť vysoce slanou) vodou představuje vítané zpestření v okolní kamenité poušti. 
Toto místo zůstává díky nesnadné dostupnosti prozatím bez davů turistů. 
Technika: Fujifilm X-T1, f/11, 1/90 s, ISO 200, Fujinon XF 10−24 mm f/4 R OIS @ 11 mm





inSpirace / extrémní focení

mnohé chyby v  terénu, je focení do  formátu 
RaW, kdy si fotografie vyvoláte v klidu a teple 
domova. ani kompozice v rukavicích a s tma-
vými ledovcovými brýlemi není nejsnazší. po-
kud fotíte osoby, není ostudou využít sériové 
snímání a  zvýšit tak šance na  zachycení toho 
pravého okamžiku.

 nenechTe se okrásT − Tato nestandard-
ní fotografická rada nabývá speciální platnosti 
právě v jižní americe. buďte raději až přehnaně 
obezřetní a  doslova nepouštějte své vybavení 
z ruky. Nejrizikovější jsou dopravní prostředky 
a turistická místa.

 peří nAde Vše − Navzdory technickému po-
kroku je v boji s mrazem nejlepším přítelem stále 
peří. především v chladných a suchých oblastech 
jsou jeho parametry nepřekonatelné veškerými 
syntetickými materiály. pokud si chcete zachovat 
tepelný komfort, přibalte péřový spacák, bundu, 
rukavice a v extrémním případě i kalhoty.  ■


