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Psí spřežení uhání 
severskou plání, štěkot 
huskyů se mísí se 
svištěním větru, a ledový 
vzduch pálí na každém 
kousku těla, které se 
uvolní z hřejivého objetí 
sobích kůží. Slunce se po 
své krátké pouti kloní 
k norskému obzoru, aby 
předalo vládu dlouhé noci 
a polární záři...

Ještě ale není čas usednout k hře-
jivému ohni a ohřát prsty o hrnek 
s čajem. Psí smečka musí ještě urazit 
kus cesty, než se brněnská fotograf-
ka Petra Doležalová  rozhodne saně 
zastavit, aby mohla objektivem své-
ho fotoaparátu, s pokorou a láskou, 
nechat zvláštní severské světlo kres-
lit další z obrazů, které v sobě nesou 
poselství o kráse, síle, naději, bolesti 
i štěstí.

Fotografovali jste někdy celé dny  v zimě, kdy 
je  místy až  -30̊  celsiových, a nos při pohledu 
do hledáčku přimrzá k tělu fotoaparátu? A zkuste 
si ještě představit, že za sebou máte míle sněho-
vých plání se psí smečkou, kdy se musíte zahřívat 
během, aby jste nezmrzli, a když na chvilku zasta-
víte, a kolem vás se rozprostí úplné ticho,  v mysli 
vám zůstane jediná myšlenka... Hlavně neusnout! 
Usnout znamená zmrznout, usnout znamená, 
že cesta skončí, aniž by byl naplněn její cíl, další 
pohled do duše severské země, další fotografie...

Snad stovky rukou dotkly se kamene
Který teď hladím i já
Jaké touhy přivedly je
Až sem?

Petra na svých cestách hledá především příběhy. 
Příběhy lidí o nalezené rovnováze, štěstí a vnitř-
ní síle uprostřed samoty. Hledá a nachází příbě-
hy i v krajině samotné. Pro sebe, své přátele, pro 
každého z nás, kdo jsme schopni vnímat její slova, 
i obrazy kreslené světlem. Neklid, ticho, světlo 
a stín... Řeč, které není nutné rozumět, protože 
její sdělení k nám přichází prostřednictvím emocí, 
sdělení je o to silnější, čím více otevřené máme 
srdce a mysl. V jejích fotografiích není chladný 

„kalkul“ diváckého úspěchu, nevytváří líbivé prvo-
plánové pohlednice. Jejími spojenci jsou intuice, 
cit, vnímavost, schopnost přijímat a zobrazovat 
energii a emoce, které umí svými fotografiemi, 
příběhy a poezií předávat divákům a čtenářům.

Moc, co léčí duše příchozích
Útočí na mé srdce...
Jaké sny měli asi ti
Kteří přišli přede mnou?

Finnmark... Nekonečné sněžné 
pláně, mráz. Ticho. Lze takové místo 
vyfotografovat tak, aby působilo 
teple, přátelsky, aby v sobě neslo 
naději a příběh? Zdánlivě jednoduchá 
fotografie, která však dokáže hodně 
vyprávět... Pečlivě zvolené barevné 
podání, i jedinečné vlastnosti filmu 
při zobrazení extrémního tonální-
ho rozsahu - to jsou nejdůležitější 
prostředky pro vytvoření té zvláštní 
atmosféry teplého chladu, který zdá 
se být až přívětivý. Prostor tvořený 
perspektivou širokoúhlého objektivu, 
i postava muschera protínající neko-
nečno obzoru dává snímku hloubku, 
směr jízdy spřežení naději světla 
a tepla, které přináší životadárné 
slunce, klonící se k obzoru. Spěch psů 
dodává příběhu dramatický prvek 
- dojedou domů, než krajinu zaplaví 
zprava přicházející temnota? Hřejivé 
teplo přátelství, na kterém zde závisí 
přežití, je symbolicky zobrazeno dru-
hým spřežením, přijíždějícím ze tmy. 
Přítel... V obraze je optickou i význa-
movou protiváhou slunce. Slunce 
hřeje tělo, přítel srdce. Na sněhových 
pláních je potřeba obojí...

➥

Inspirující
MODRÝ VÍTR
Petry Doležalové
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Z klenotnice snímků Petry Doležalové 
považuji za nejcennější asi tento. Patří 
vůbec k nejsilnějším fotografiím, které 
znám. Patří k fotografiím, na které lidé 
reagují velmi rozporuplně, a jak sama 
Petra říká, ti, co ji nepochopili, považují 
její obsah za depresívní. Odnaučili jsme 
se v milionech snímků, které se na nás 
valí, hledat sdělení, naslouchat příběhům, 
hledat duši fotografického obrazu. Ne, 
tato fotografie rozhodně není depresív-
ní. Naopak. Je velkolepá svým zobraze-

ním obrovské síly člověka, je o síle nutné 
k překonání osudových ran, je o naději, 
odhodlání, o lásce k životu. Žena na foto-
grafii netouží po soucitu, ona žije ráda, 
překonává překážky, aby mohla dopřát 
svým očím krásu, aby z bouřících vod 
nabrala energii pro další cestu. Síla vody 
proudící kolem ní, síla vodopádu pod ní, 
svou mohutností symbolizuje vnitřní 
sílu ženy, světlo nad obzorem naději, nad 
kterou se vznáší obláčky snů. Ona sama, 
v siluetě jako ikona, je obrácena ke svět-

lu, ke slunci, jehož laskavé paprsky vysou-
šejí slzy vodní tříště dopadající na její 
tvář, ve skalách, v jejich temnotě a hru-
bosti, můžeme nalézt symboliku tvrdého 
a nekompromisního osudu, který je však 
pomalu, ale vytrvale, silou proudících 
vod omílán, a jeho hrany jsou tak stále 
míň a míň ostré. Naberte si energii z této 
jedinečné fotografie, která zabalena do 
čisté, dokonalé kompozice, v sobě nese 
poselství o nezměrné vůli člověka, o tou-
ze žít.

Když jsem si povídala 
s Dalajlámou, říkal mi, že 
bolest je fajn, protože je 
znamením, že ještě žijeme... /pd

Vnímám ty symboly
Rozseté na každém z kamenů kolem sebe
Vystupují na povrch
Cítím tu energii
Pro kterou dříve přicházeli šamané...
A bolest odchází
Uvolňuje místo moudrosti a lásce

Největším nepřítelem Petry je čas... Neúpros-
ný, spěchající... Má tolik nápadů, tolik chuti tvořit, 
fotografovat, poznávat nové lidi, příběhy. Foto-
grafie ji zcela pohltila, stala přirozenou součástí 
jejího života, naplňuje ji. Cesta ke kreativní foto-
grafii nemusí být vždy dlouhá. Když podlehnete 

jejímu kouzlu, necháte se vést citem, srdcem 
a myslí, pak „bod zlomu“ může přijít kdykoliv...
„Foťák jsem měla necelý rok před šumavským 
workshopem Photo life před čtyřmi roky, vážněji 
jsem se o fotografování  pokoušela půl roku. Pak 
jsem se přihlásila do kurzu, který jsem po pár 
hodinách opustila v momentě, kdy mne chtěl náš 
lektor přesvědčit, že správná fotka je rozervaná, 
a vzít mi tak radost, kterou jsem v ní našla. A pak 
na šumavském workshopu jsem propadla široko-
úhlým objektivům, dvacítce, a také kreativnější-
mu pohledu, který jsem do té doby tolik neznala. 
Protože člověk netvoří to, co nevidí, a nemůže 
vidět to, co mu jeho mysl nedovolí.“
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Mnohý fotograf by asi podlehl nutkání 
volit takové stanoviště, při kterém by 
záběr zbavil novodobých staveb v poza-
dí. Snažil by se vytvořit dojem dobovos-
ti... Ale proč? Vždyť toto je současnost, 
také za polárním kruhem žijí moderní 
lidé se svými sny. V tomto snímku se tak 
setkávají dva světy, trochu romantic-
ký, tradiční svět symbolizovaný tee-pee 
v popředí, s moderním světem, který se 
stále ještě drží kdesi v pozadí. Nejsou to 
ale jen tyto dva světy, které snímek nabí-
zí. Je to setkání země a vesmíru, země 
s hvězdami, jejichž propojení zde nejen 
symbolicky, ale i fakticky znázorňuje 
nádherně zachycená polární záře. Ves-
mír, hvězdy... Jak blízko mají tato slova 
ke snům... A kolik lidí asi sní v tuto chví-

li v obydlích, těch moderních, i v těch, 
kterých ubývá? Kolik asi příběhů vlast-
ně tato fotografie vypráví? Obraz vede 
naše myšlenky, nechává ale prostor pro 
naši fantazii, můžeme hledat další význa-
my, další symboliku. Stoupá záře vzhůru, 
a jako symbol lidské svobody míří ke 
hvězdám? Nebo snad z Universa tvoře-
ného obloukem v horním okraji obrazu 
sestupuje k nám, k lidem nějaký vzkaz 
ve tvaru písmene „L“? Live. Love... Vzkaz je 
o to tajemnější, že okem je obvykle mno-
hem méně vidět, v hledáčku fotoaparátu 
už vůbec... Zviditelní jej dlouhá expozice, 
kdy má světlo čas kreslit, zatímco foto-
grafka tiše naslouchá tajemným zvukům, 
jež polární záře vydává.

Schopnost vnímat energii a sílu přírody, lidí a živ-
lů je dar, který není vrozen každému. Ještě méně 
je pak těch, kteří pak dokážou to, co přijmou, pře-
dat umocněné dál, dělat radost, přinášet úlevu, 
léčit duši, zahánět bolest... To vše mohou slova, to 
vše mohou fotografie. A je příznačné, že nejvíce 
dávají ti, pro které nebyl život vždy procházkou 
růžovým sadem. Petra dokázala najít vnitřní sílu 
k překonání překážek, k nalezení smyslu svého 
života, k nalezení slova a fotografického obrazu, 
který jí pomáhá, a současně nutí jít dál, zbavuje 
bolesti, přináší radost, štěstí, smysluplné naplnění 
života.
Její priority jsou tak odlišné od většiny žen v je-

jím věku... Zajímají ji objektivy a fotoaparáty, rodi-

nu zatím nahrazují seveřané, místo luxusní dovo-
lené preferuje dřevěné sruby za polárním kruhem. 
Energii čerpá z moře, větru, kamenů, z ledových 
krystalků odletujících od tlapek severských 
tažných psů. Inspiraci nachází v křivkách, liniích 
a prostoru krajiny ozářené půlnočním sluncem. 
Emoce hledá v mystickém světle, v kontrastech 
stínů, v symbolice tvarů a barev. Tvoří citem, ne 
s pravidly v zádech, pohrává si s kompozicí jak ru-

ka kouzelníka s mincí, hledá rovnováhu a protikla-
dy. V tvářích lidí nachází moudrost, vyrovnanost, 
souznění s přírodou. Nachází příběhy, které pak 
předává písmem i slovem, zachycuje jejich Rozho-
dující okamžiky objektivem fotoaparátu. Fascinují 
ji legendy, duchovní rovnováha lidí severu, mysté-
rium nachází ukryté v kamenech, ve skalách.

Kameny mluví
Něco mi říká - naslouchej
A pochopíš...
Co povede tě dál

Žena jedné tváře snad ani neexistuje. Nejinak je 
to i u Petry Doležalové. Není to však tvář odvrá-
cená, jak temná strana měsíce. Žije a fotogra-
fuje i ve zcela jiném světě, než odlehlý a drsný 
sever. V moderním, dynamickém světě adrena-
linu a automobilů. I zde však hledá jiné pohledy, 
snaží se o víc, než pouhý dokument toho, že „tady 
a tady je auto té a té značky“. Automobil se v je-
jím pojetí stává součástí obrazu, součástí sděle-
ní a příběhů. I zde si pohrává se světlem a lesky, 
vkládá snímkům symboliku, dynamizující kompo-
zici, rytmus, jindy klid a pohodu. Rebelská stránka 
její osobnosti se projeví třeba skokem na padáku, 
udělá krok, ke kterému se ani leckterý chlap neod-
hodlá za celý život. A druhý den, již v elegantním 
kostýmku, se jako majitelka agentury Blue Wind 
vydává na meeting s klienty.
„Wind... Vítr je silný  živel, který přináší změnu, 
pohyb, vůni. Blue... Modrá je barva moře, které 
mě nabíjí energií, a spolu s větrem přináší úžasnou 
inspiraci.“

Modrý vítr... Je jako ona... Našla inspiraci v ži-
vlech, v energii přírody, která mění místa v čase, 
a je možné ji zachytit a vnést do snímků, když se 
dokážeme naladit na její frekvenci. 
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Doteky Severu
Na jaře roku 2007 uspořádala Patra Doležalo-

vá v Křížové chodbě pražského Karolína výsta-
vu fotografií s názvem Doteky Severu. Výstava 
nebyla ale jen pouhou prezentací fotografií. Spo-
jení fotografických obrazů se severskými arte-
fakty života lidí, s promítáním, designem a hud-
bou, pomohlo vytvořit ve výstavních prostorách 
jedinečnou atmosféru, kvůli které se sem někteří 
návštěvníci i několikrát vraceli, atmosféru, kte-
rá byla přívětivá, přátelská, emotivní a hluboká 
stejně, jako vystavené fotografie a země a lidé 
na nich. Doteky Severu jsou obrazem severských 
zemí, Norska a Islandu, obrazem Sámů a jejich 
života, přibližují krásu a duši oblasti, která se 
nazývá Finnmark. U příležitosti výstavy probě-
hl i křest autorčiny stejnojmenné knihy. Kniha je 
souborem fotografií z výstavy i mnoha dalších, 
nejdete v ní i několik zajímavých příběhů. Výstava 
měla obrovský úspěch, jen zahájení se zúčastnilo 
na 400 návštěvníků, včetně norského velvyslan-
ce a mnoha dalších významných hostů. Dojemné 
jsou vzkazy v návštěvní knize, ze kterých je cítit, 
jak si lidé dokázali na výstavě čerpat z fotografií 
energii a vnitřní harmonii.
„...právě těmto lidem, Sámům, stejně jako dalším 
severským Norům a vůbec severu Norska, vzdává 
Petra Doležalová poctu svou nádhernou knihou 
plnou textů a fotografií. Jsem jí hluboce zavázán, 
že touto úžasnou prací dokázala přiblížit část mé 
země i vám, čtenářům, abyste viděli, jak skvělá 
a exotická země Norsko je... Peter Ræder, velvy-
slanec Norského království v České republice.“

Stejně, jako výstava byla pro velký úspěch pro-
dloužena, také kniha Doteky Severu se dočkala již 
druhého vydání, spolu s kalendářem pro rok 2008, 
který je takovým ohlédnutím, ozvěnou projektu 
Doteky Severu. Pro někoho by tak úspěšná a vel-
kolepá výstava a kniha byla vyvrcholením, splně-
ným snem, a snad i příčinou usínání na pověstných 
vavřínech. Petra tento úspěch považuje nejen za 
závazek, ale i za stimulaci pro další práci. Nebyla 
by to ona, kdyby již v hlavě neměla další projekty, 
nápady, další fotografie. 

Dovolit jemným paprskům
Aby vstoupily do nás a začaly zářit
Jasněji než slunce nad námi
Protože i při dešti a bouři
je třeba světlo
Které nás povede

Petra Doležalová se při své tvorbě neuchyluje 
k laciným efektům grafických editorů, její foto-
grafie jsou obsahově čisté, sdílné, nabité ener-
gií a poselstvím. Standardními fotografickými 
postupy, používáním snímacích filtrů, umocňo-
váním tonální a barevné atmosféry, a využíváním 
možností různých úhlů objektivů vytváří fotogra-
fické obrazy, které k vám promluví, budete-li jim 
naslouchat. Dopřejte klid a čas vašemu vnímání, 

nechejte ovanout svou tvář modrým větrem, 
načerpejte sílu ze symboliky kamenů, nahlédněte 
do duše autorky, která si již svět bez fotoaparátu 
neumí představit.
Co zbývá dodat? Snad jen krátce... Taková je 

nová členka našeho týmu. Takže... Vítej. Vítej na 
palubě, Petro!

Text: Jan Karbusický.
Snímky: Petra Doležalová

V textu jsou použity úryvky z bás-
ně Vzkaz na břehu moře z knížky 
Doteky Severu Petry Doležalové. 
Knihu Doteky Severu i stejnojmen-
ný kalendář si můžete nyní zakoupit 
i v našem  PL Shopu. ➥

Severská krajina je zdánlivě drsná, či spíše 
drsná vůči člověku a jeho životnímu kom-
fortu. Naproti tomu je ale krajinou plnou 
proměn, krajinou jedinečného půlnočního 
slunce. Krajinou s jemnou duší, které se 
člověk musí naučit naslouchat. Najdete 
tam mnoho atraktivních míst, nádherných 
barev, exotických scenérií, kdo ale hledá 
duši severu, musí naslouchat jemnějším 
akordům, musí se naučit rozehrát jemnou 
melodii výrazových prostředků, aby se 
vnímání diváka rozeznělo jak symfonie. 
Budeme-li se snažit najít hlavní důvod, proč 
je tato fotografie tak fascinující, pak beze-

sporu dospějeme k tomu, že nás oslovuje 
její prostorovost a hloubka, že náš zrak je 
doslova vtahován do oblasti světla zářících 
ker na horní třetinové linii obrazové plochy. 
Není to ale jen čistotou kompozičního řeše-
ní. Prostor je definován především perspek-
tivou proudem vody unášených ker, jejichž 
naznačené linie se sbíhají k oblasti nejvyš-
šího jasu; kry jsou jak bílé můry slétající se 
za světlem. Hloubka prostoru je umocněna 
širokoúhlým objektivem, a je to naše pod-
vědomí, které pak rychle se zmenšující 
objekty interpretuje jako prostorový vjem. 
Ten je navíc umocněn tonalitou, postup-

ným snižováním jasu směrem k okrajům 
obrazové plochy. Autorka nalezla v krajině 
její sílu, nalezla to, co ji oslovilo, a dokázala 
tu záři umocnit dvěma proti sobě postave-
nými šedými přechodovými filtry, aby to, co 
vnímala na místě samém, mohla prostřed-
nictvím fotografie sdělit i nám, divákům. 
Ta tmavnoucí tonalita v sobě má i trochu 
melancholie. Vždyť kry plovoucí na hladině 
znamenají i něco jiného, než rytmus, linie 
a prostor. Ledovec Vatnajökull v laguně 
Jökulsárlón umírá...
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Petra Doležalová se narodila na počátku roku 
1976 v Brně. K fotografii a psaní ji přivedla souhra 
náhod, a potřeba tvořit, nejdřív kresbou, pak skrze 
objektiv a slova. Studovala Business School, Busi-
ness & Finance, Nottingham Trent University, a ve 
Spojených státech Media & Public Relation, Modes-
to Colleague. Má zkušenosti z moderování hudeb-
ních a společenských pořadů, marketingu pro něko-
lik zahraničních společností a Public Relation pro 
Volvo Auto Czech. V současnosti má vlastní PR & 
Publishing agency Blue Wind (www.bluewind.cz), je 
šéfredaktorkou lifestylového Volvo magazínu LIV.
Její fotografie se objevují na stránkách mnoha 

významných časopisů, jako jsou Travel Focus, Yach-
ting Revue, prestižní americký Power & Motoryacht 
magazine, Instinkt, GEO, 4x4 Automagazín a další. 
Zájmy: Fotografování, cestování, plavání, kolo.
Fototechnika: Noblex 135U, Canon EOS 30, Canon 

EOS 20D, Tokina 12–24 mm, Tokina 19–35 mm, 
Canon 75–300 mm IS, Canon 24–105 mm, Pentax 
K10D, SMC Pentax 12–24 mm.

Petru lze charakterizovat slovy: Veselá mysl 
a bláznivé nápady, urputnost, a touha dělat stále 
něco nového. A sama pak říká: „Když se budeš smát, 

a hledat krásu, přemůžeš i tu nejodpornější bolest. 
I tu vlezlou. A ve vzpomínkách pak zůstane jen to 
hezké.“

Jsou fotografie, které se divákům líbí, 
a vlastně ani neví proč. Mezi diváky vníma-
vými, a diváky, jimž je estetické vnímání 
cizí, je ještě jedna velmi důležitá a početná 
skupina těch, kteří nejsou schopni interpre-
tovat řeč obrazu, nevědí „proč“ se jim něk-
terá fotografie líbí, přitom ale dokáží dob-
rou, a významově složitou fotografii ocenit. 
Osloví je, a nepátrají po tom, proč tomu tak 
je, vysvětlení nepotřebují. Právě tato skupi-
na diváků je v obrazových magazínech čas-
to velmi podceňována, jsou jim předkládány 
plytké fotografie bez duše a výtvarné hod-
noty. Motoristické magazíny bývají tohoto 
jevu příkladem. Petra Doležalová, která je 
i šéfredaktorkou lifestylového časopisu LIV 
(exkluzívní magazín pro příznivce značky 
Volvo), se snaží jít svými fotografiemi ces-
tou hlubší komunikace s divákem, oslovuje 
jej atmosférou, symbolikou, propracova-
nou kompozicí, automobil vidí nejen jako 
produkt, ale i jako výtvarný prvek v rám-
ci fotografického obrazu. Na ukázce této 
oblasti její tvorby nacházíme mnoho zajíma-
vých prvků. Linie domů tvoří opět symbo-
lický trojúhelník, jehož spodní vrchol smě-
řuje k odrazem světla domu ozářené části 
automobilu v oblasti Zlatého řezu, směruje 
na toto místo pozornost diváka, protože 
právě tato část vozu je designově bohatá 
a atraktivní, a nalézáme v ní výrazný barev-
ný akcent oranžového skla ukazatele smě-
ru. Mřížka chladiče je symbolicky znázorně-
na přepážkami okna nad ním, výrazné kolo 
je asociováno, a současně vyváženo dvěma 
malými kulatými okny domu vpravo. Drob-
nosti, které vytváří působivý celek... Vidíte 
tu podobnost náběhu stříbrného spodního 
spojleru s oblouky střechy domu? Sluncem 
ozářená horní část domu vlevo je v pravé 
spodní oblasti stínu vyvážena paprskem 
světla, nalézáme zde působivý anachronis-
mus historických staveb s nejmodernějším 
modelem automobilu, kontrast nedokonalé 
fasády s ušlechtilými liniemi a dokonalým 
povrchem karoserie. Světlo rytmicky stří-
dá stín, příjemná barevná atmosféra veče-
ra... Přesná pozice auta, optimálně zvolený 
okamžik snímání, korektní expozice, White 
balance... A ještě něco zde zasvěcený divák 
nalezne. Trojúhelník modré oblohy je zrca-
dlen trojúhelníkem horní strany stříbrné 
karosérie vozu (modrá a stříbrná jsou bar-
vami značky Volvo). Tyto dva trojúhelníky 
spojené jejich vrcholy je možné současně 
interpretovat jako písmeno X. Kruh stříbr-
ného ráfku kola je přerušen černým spojle-
rem a částí karosérie, a vytváří tak písmeno 
C. Příznivci značky Volvo pak jistě poznají, 
že na snímku je model řady XC... Obloha 
sama o sobě je i písmenem V. Jako Volvo... 
I propagační či imageová fotografie může 
mít duši, a nést mnohá poselství.


