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RAKOVNÍK Lukáš Brychta nafotil
loni polární záři na Lofotech. Zamě-
síc se tam vrací. Z norského sou-
ostroví pak zamíří za ledními med-
vědy. Dozvědět se od něj, jestli je
cestovatel, nebo fotograf, je stejné
jako se pokoušet zjistit, zda bylo
dřív vejce, nebo slepice. „Zatím asi
pořád cestovatel,“ směje se Brych-
ta. A vzápětí dodává: „No, řekněme
spíš fotograf...“

Tak dobře. A začínal jste s foce-
ním? Nebo s cestováním?
S cestováním. A focení začalo kvůli
tomu. Chtěl jsem zachytit krásu
míst, kam jsem se dostal. Pořídil
jsem si zrcadlovku a chytlo mě to.

Jezdíte nejčastěji fotit na sever,
do Alp a Himálaje, tedy na sníh?
Byl jsem i jinde. V Thajsku. Na Bali.
Jezdím i do Portugalska a Turecka.
Hory jsou pro mě ale větší srdcov-
kou. I proto, že jsou pro nás vnitro-
zemce dostupnější.

Loni v březnu jste vyrazil na nor-
ské souostroví Lofoty. Jel jste
tam hlavně za polární září?
Ano. Loni jsme tam byli podruhé a
jeli jsme vyloženě lovit polární záři.
Island byl pro nás v tu dobu drahý a
navíc jsme chtěli jet autem.

Které období je nejlepší na „lov“
polární záře?
Konec února a březen. Pak zase ko-
nec září a říjen. Mně se ale víc líbí
zimní varianta. Sníh dodává zábě-
rům větší ráz severské krajiny.

Sledujete předpovědi výskytu
polární záře? Jedete ji fotit najis-
to na konkrétní místo?
Stoprocentně. Sledujeme několi-
krát denně předpovědi na interne-
tu imobilní aplikaci. Březen je speci-
fický tím, že polární záře se objevu-
je denně. Ale musíte sledovat poča-
sí a oblačnost, aby byla záře skuteč-
ně viditelná.

Vadí vám při pozorování a foce-
ní na Lofotech světelný smog?
Světelný smog je jen u velkých
měst. Ale nemá šanci, protože polár-
ní záře je intenzivnější a většinou

ho přebije. Když jsme ovšem na Lo-
fotech zkoušeli fotit hvězdy, byla to
bída.

Kdyby chtěl na lov polární záře
vyrazit amatérský fotograf, po-
třebuje k tomunějakou speciální
výbavu?
Ne. Potřebuje hlavně stativ a schop-
nější fotoaparát, který dokáže pra-
covat s vyšší světelnou citlivostí.

Na co fotíte vy?
Mámzrcadlovky odCanonu. Fullfra-
me – celoformátovou – 6D a k ní
sportovní 7D. Plus širokoúhlý objek-
tiv 16–35 mm a základní 24–70 mm.
A ještě si beru teleobjektiv.

Jak dlouho jste loni byl na Lofo-
tech? Kolik snímků polární záře
jste za tu dobu pořídil?
Minulý rok i předloni jsem tam byl
deset dní. Loni jsme zažili dost mi-
zerné počasí, takže polární záři
jsem fotil dva dny a třetí den už byl
slabší. Zdrojových snímků jsem si
přivezl kolem sedmdesáti osmdesá-
ti. Z těch jsem pak vybral asi dvacet
lepších na výstavu v Rakovníku.
Jsou tady i denní záběry z Lofot. Cel-

kem je jich osmdesát z loňska plus
další z první výpravy.

Který je pro vás nejsilnější?
Mám tam dva. První je přístav
Hamnoy, což je miniaturní rybář-
ská vesnička, a za ní se tyčí obrov-
ská skála a nám se podařilo ji vyfotit
s polární září. Druhý je pláž Utta-
kleiv Beach s dvojicí kamenných
srdcí. První z nich je vyloženě ká-
men a druhé je vyskládané na zemi
z jednotlivých kamenů. Polární
záře byla přes celou oblohu a my
jsme pod ní byli úplně sami.

Na Lofoty se vracíte začátkem
března. Pojedete znovu na stejná
místa?
Základnu máme na stejném místě.
Navštívíme zase nejzajímavější mís-
ta plus několik nových. Letos jede-
me navíc na velrybí safari – lodí za
největšími velrybami a kosatkami.

Kdybyste měl nafotit poslední
snímek v životě, co by to bylo?
Jeden by mi nestačil. Určitě bych
chtěl Island. A pak Nepál. Klasické
osmitisícovky. Pořádný himálajský
trek s Mléčnou dráhou nad hlavou.

A Patagonii v Jižní Americe. To je
můj vysněný cestovatelský trojlís-
tek.

Ale pořádmi dlužíte ten fotogra-
fický sen...
Záběr aktivní sopky.

Což na Islandu nemusí být zas až
tak velký problém...
Kamarádi před pár lety nafotili jen
tak z ruky aktivní sopku v Guatema-
le na kompakty. Snímky byly nato-
lik úžasné, že bych něco podobné-
ho chtěl vidět a ideálně i zdokumen-
tovat. Letos ještě přejíždím na pár
dní z Lofot na Špicberky. Den dva
budu na výpravě za divokými polár-
ními medvědy. Když přežiju, tak
doufám přivezu zajímavé fotky.

Když je nebudete krmit z ruky...
Oni se medvědi moc neptají, jestli
vás můžou posvačit (směje se). Mu-
sím mít připravený skútr a nenosit
moc jídla v batohu. Aby je pach po-
travy zbytečně nepřilákal. Průšvih
je, když je potkáte s mláďaty. Větši-
nou reagují agresivně a naprosto ne-
předvídatelně. Jsou to prostě šel-
my.

Jaroslava Šašková
redaktorka
MF DNES

„Sním o aktivní sopce“
Lukáš Brychta loví polární záři na Lofotech

Lovy s aplikací Polární záři jezdí fotit
LukášBrychta na konkrétní místa podle
předpovědi na internetu a ve speciální
aplikaci. „Víc než světelný smogmi při fo-
cení vadí oblačnost,“ říká cestovatel.
Foto: L. Brychta

Vizitka
Lukáš Brychta

● Cestovatel a profesionální foto-
graf za posledních deset let fotil
v indickém Ladakhu, na Bali nebo
v Himálaji.
● Před třemi roky vyrazil poprvé za
polární září na Lofoty a od té doby
se sem pravidelně vrací. Letos za-
míří na norské souostroví začát-
kem března.
●O své zážitky z loňské výpravy
za nebeským fenoménem se podě-
lí na besedě s promítáním dnes od
16 hodin v Galerii Samson Cafeé
v Rakovníku. Zde jsou také k vidění
Brychtovy nejlepší snímky z minulé
výpravy. Výstava Norské Lofoty -
putování za polární září je přístup-
ná do 28. února od pondělí do pát-
ku od 9 do 17 hodin.
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Kladno

Benefiční koncert
vynesl přes 60 tisíc
Město Kladno uspořádalo v neděli
benefiční akci na podporu obyva-
tel panelového domu v Americké
ulici poničeného lednovým požá-
rem. Vystoupila zde řada umělců a
známých osobností. Celkem pro-
gram vynesl 61 750 korun, z toho
na vstupném 46 750 korun. Šek na
dalších 15 000 korun předal při be-
nefici poslanec parlamentu a ně-
kdejší náměstek primátora Kladna
Vojtěch Munzar (ODS). Na transpa-
rentní účet, který město zřídilo
krátce po neštěstí, dárci zaslali dal-
ších cca 200 tisíc korun. (rob)

Dobrovíz

Amazon nabízí
prohlídky centra
Společnost Amazon od února opět
zahájila program prohlídek svého
distribučního centra v Dobrovízi v
Praze-západ. Návštěvníci tak mo-
hou nahlédnout do zákulisí největ-
šího logistického provozu v republi-
ce. Loni této možnosti využilo
5 800 lidí. Letošní novinkou je
možnost v centru fotografovat.
O program se stará 40 průvodců
z řad zaměstnanců. Prohlídky se
konají od pondělí do pátku dvakrát
denně a trvají přibližně jednu hodi-
nu. (rob)

Rakovník

Město investuje
do loutkového
divadla
Vyhlášení výběrového řízení na re-
konstrukci zázemí loutkového diva-
dla schválili rakovničtí radní. Jedná
se o investici za téměř půl milionu
korun. V jejím rámci bude zmoder-
nizováno sociální zařízení pro ná-
vštěvníky, které je zastaralé a ve
špatném technickém stavu. Novin-
kou bude sprchový kout pro lout-
koherce. (rob)

Střední Čechy

Chřipka je v kraji
na ústupu
Ve Středočeském kraji byl v minu-
lých dnech zaznamenán pokles re-
spiračních onemocnění téměř
o čtvrtinu. Nejvyšší nemocnost je
hlášena z Mělnicka, nejnižší z Pra-
hy-západ. Téměř o polovinu se v
kraji snížil počet případů chřipky,
která má ve středních Čechách od
začátku roku na svědomí dva živo-
ty. (rob)

INZERCE


