
Noční pták. Student střední školy, který se přes překážky dostal až ke 
hvězdám. Bývalý člen Fotoklubu Znojmo. Obdivovatel severských 
zemí. Líný aktivista. Milovník dobrého jídla. Vášnivý čtenář. 
Cestovatel. Blogger.  Profesionální fotograf. To vše a ještě mnohem 
více by se dalo skloňovat se jménem .
Petr, jakožto zaneprázdněný fotograf, si udělal chvíli času a 
zodpovídal nám otázky ze svého osobního, ale i profesního života.

Petr Pelán

Skvělí fotografové jsou 
všude, otázkou už jsou 
potom jen peníze!

Mohl bys nám odhalit, kdo to vlastně PePe je?
Ty jo, takový složitý otázky hned na začátek. 
V srpnu mi bylo jednadvacet, měřím skoro dva 
metry, mám červené vlasy a rád nosím černé 

oblečení. Nejaktivnější jsem v noci - během dne většinou 
spím. Mám rád déšť, dobré jídlo, šachy a ticho. Nesnáším 
pomalé, neorganizované, hlučné lidi a vedro. 

Na konci střední školy jsem si uvědomil, že pro realizaci 
mého snu je vysoká škola ztrátou času, takže jsem šel do 
světa. Původně jsem plánoval víc cestování, ale zatím 
jsem v Londýně a rozhodně nemůžu tvrdit, že by se mi 
nedařilo. Začal jsem se živit tím, v čem jsem nejlepší – 
stal jsem se profesionálním fotografem.

Při tvé tvorbě jsme mohli narazit na pár klasických 
„Pelánovin”, respektive záběr na tvé nohy v různých 

situacích a na různých místech, kam až tě tvé 
Pelánoviny zanesly?

Jsi typický příklad Čecha, který se s prázdnými kapsami a 
větrem v peněžence vydal do světa. Jak tento „chudý 
obyčejný kluk” v metropoli ke štěstí přišel?

Až tolik toho zatím nebylo. Když jsem odjel z ČR, první 
zastávka mě čekala v Sheffieldu, kde jsem si vydělal 
nějaké peníze do začátku v Londýně. Původní plán byl 
takový, že budu vždy vydělávat pár měsíců v Anglii a 
potom pojedu na několik měsíců stopovat a fotit do 
nějaké/jakékoliv země.
Plány mi překřížilo zjištění, že zrealizovat můj sen není 
až tak těžké a tak jsem zůstal – původně jsem totiž chtěl 
několik let cestovat, fotit, poznávat lidi a časem se 
nechat někým objevit jako talentovaný fotograf 

s úžasným příběhem  To je sice úžasně romantický 
přístup, ale dost nepraktický. Takže jsem se dal jinou 
cestou a už jsem rok a půl v Londýně. Lákají mě severské 
země, ale to má čas.

Tak především musím začít tím, že na štěstí nevěřím. 
Když něco chci, tak si to vezmu a nečekám na to, že mi to 
spadne do klína. Jediné, co se nedá ovlivnit úplně je 
zdraví. Lidé chtějí být bohatí, slavní, šťastní, najít 
ideálního partnera, atd. A stěžují si na nedostatek 
štěstí. To je k pláči. 
Mé drobné dobrodružství začalo samozřejmě v ČR, kde 
jsem si musel po maturitě vydělat nějaké peníze do 
začátku. Na podzim jsem odjel do Sheffieldu, kde jsem 
pracoval ve skladišti a vydělal si na začátky v Londýně. 
Po Novém roce jsem odjel do Londýna, našel si práci v 

…

jedné známé čínské restauraci, kde jsem zůstal pár 
měsíců – za ty zkušenosti to stálo, za peníze ale ne, takže 
jsem si našel mnohem jednodušší práci za stejné peníze 
v japonské restauraci a o pár měsících začal pracovat 
jako noční hlídač, protože proč pracovat v kuchyni, když 
můžu dostávat stejné peníze za sezení na židli. Takže 

jsem byl 
půl roku v 
práci, ve 
k t e r é  
j s e m  s i  
č e t l ,  

upravoval fotky a hrál na kytaru. Na začátku tohodle 
roku jsem sháněl jiné ubytování a zkusil zažádat o 
internship v jedné z nejlepších, ne-li nejlepší, 
studentské akomodaci v Londýně – Nido výměnou za 
ubytování zdarma. 
Nějak se to semlelo a když zjistili, že moje fotky stojí za 
to, začal jsem pro ně fotit a najednou se internship 
změnil ve focení na „plný úvazek“. Takže fotím různé 
akce, zákulisí, život našich studentů, portréty, 
panoramata, interiéry, naše budovy, produkty, atd. 
K tomu všemu jsem v jedné budově s několika stovkami 
studentů umění, grafiky, designu, módy, a dalších 
kreativních oborů, takže mám hromadu inspirace, 
dělám si skvělé přátele a kontakty. Ve volném čase dělám 
na vlastní tvorbě, abych se zase mohl časem posunout 
dál.

Fotografů jsou všude hromady. Slušný foťák se dá sehnat 
za pár korun a každý dokáže dělat hezké fotky, takže 
z jednoho pohledu to může být těžké. Na druhou stranu 
je „profesionální“ focení víc o kontaktech, než o talentu, 
nebo nějaké dravosti. Znám spoustu fotografů, kteří 
mají jednu zakázku za druhou, ale jejich schopnosti jsou 
objektivně deset let pozadu. Já jsem strašně líný člověk, 
ale když už se dokopu něco udělat, tak vím jak na to, za 
kým jít, kam co poslat  dravost bych tomu v mém 
případě neříkal. 

 – 
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Máš v sobě jiskru dravce. Je těžké se ve velkoměstě 
probojovat smečkou konkurence?

Fotoklub ZnojmoRozhovor
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Rozhovor s Vikingem

„Já se rozhodl                                           být fotografem

”



Takže fotograf se musí umět propagovat - blog, facebook 
a instagram jsou do začátku skvělá média. Můžete být 
perfektní, ale když o vás nikdo neví, je to na nic. Když 
čekáte, až si vás někdo všimne, většinou vás 
předběhnou ti drzí fotografové, kteří se nebáli sami od 
sebe kontaktovat pořadatele.
I když jsou mnohem horší.  

Přesto musím říct, že mně se relativně daří a nějak mi to 
vše padá takříkajíc do klína, takže předevčírem jsem 
například fotil Elite Model Show, nebo celkem běžně 
lozím na 
s t ř e c h y  
mrakodra-
p ů  f o t i t  
por trét y,  
o n e h d á  
pro Ministry of Sound umělecké fotky – řekl jsem jim, že 
ani náhodou nebudu fotit obyčejné portréty s externím 
bleskem – na to tam mají další 4 fotografy – a vyšly z toho 
skvělé fotky baví mě to. 
Takže má odpověď je, že to je jednoduché, když člověk 
ví, co dělat.

Jistě. V Londýně je tolik lidí, co v celé ČR. Památky a 
architektura mě nezajímají, ale o lidi tu nemám nouzi.

Anglie mi dala hromadu zkušeností. Člověk sem přijede, 
nemá nic, nemá nikoho, neví nic. Předtím jsem nebyl 
schopen přejet autobusem z jedné strany Znojma na 
druhou, nevěděl jsem na jaké úřady zajít, když jsem 

… 

Je královské město více fotogenické?

Co ti dal Londýn?

něco potřeboval, protože ve všem mi pomáhali rodiče a 
přátelé. Najednou jsem byl v úplně jiném prostředí a 
musel jsem se vše naučit sám. Naštěstí tady mají lidé 
úplně jinačí přístup, třeba na úřadech jsou všichni milí a 
člověk má dojem osobního přístupu. 

Na českých úřadech mám pořád dojem, jako kdybych je 
otravoval a rušil. Naučil jsem se tedy o sebe sám a 
postarat a změnil se můj přístup k lidem. 
Taky jsem se naučil vážit si svého času - nenechám si ho 
krást jinými lidmi, pokud si ho nezaslouží. Čas je po 
zdraví tím nejdůležitějším, dá se změnit v požitky, v 
peníze, v cokoliv. Lidé by si měli času druhých vážit a je 
jedno, jestli to jsou manažeři, uklízečky, fotografové.

v

 

Určitě! Byla to první skupina fotografů, kde jsem mohl 
osobně pokecat o focení a o rozvoji. Nebo třeba o politice 
a ceně rohlíků v Kauflandu [smích]. Udělal jsem si v něm 
spoustu skvělých známých a snad i přátel.

Samozřejmě. Rád sleduji, jak se mí přátelé posouvají dál 
– a když narazím na nějakou zvláštní techniku, hned 
zjišťuji, jak jí dosáhnout. Jak jsem se zmínil, facebook a 
podobná média to v dnešní době zjednodušují.

Neřekl bych. Znám spoustu kvalitních fotografů jak v 
ČR, tak v UK. Samozřejmě jen samotný Londýn má tolik 
lidí, jako celá ČR - je tu hromada velkých firem a ty si 
platí skvělé fotografy, reklamu a navzájem se 
předhánějí, takže skvělé fotografické a grafické práce 
vidíme na každém rohu. Skvělí fotografové jsou všude, 
otázkou už jsou potom jen peníze.

Určitě české pečivo! Vždy, když přijedu do ČR, hledám 
stánek s párky v rohlíku a sním jich klidně deset, protože 
se na ně prostě těším a je jedno, že rohlíky jsou gumové a 
párky neobsahují maso. 
Nejvíc  mi chybí Národní  park  Podyjí.  Vyrůstal jsem 
hned vedle něj, začínal jsem tam fotit, chodil jsem tam 

Máš čas při své vytíženosti zavzpomínat na fotoklub?

 Sleduješ práci svých kolegů?

Je mezi českou a anglickou fotografií nějaký výrazný 
rozdíl?

 Je něco, co ti v Anglii chybí - víno, ženy, zpěv?

přemýšlet, občas o víkendech přespat ve spacáku  to 
ticho a klid mi občas chybí.

Nebudu radit fotografům, poradím lidem. Važte si svého 
času a svého zdraví, zdraví je to nejdůležitější a čas 
můžete přeměnit na cokoliv chcete. Když jste zdraví a 
máte čas ve svých rukách, můžete cokoliv. Můžete být 
šťastní, bohatí, můžete najít životní lásku, pomáhat 
lidem, letět do vesmíru, stát se slavnými, ovládnout 
svět, můžete cokoliv. 

Já se rozhodl být fotografem.

v
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Chtěl bys, jakožto zkušený (dálkami ovlivněný) fotograf 
dát něco do vínku svým kolegům?

Fotoklub ZnojmoRozhovorPetr Pelán [PePe]

Můžete být perfektní,
ale když o Vás nikdo 

neví, je to na nic

Za Fotoklub Znojmo se ptala 
www. .cz/FotoklubZnojmo
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