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Vynikající srbský fotograf Dragoljub 
Zamurović  poskytl  naší redakci 

výběr ze své mnohaleté práce, při níž 
dokumentoval vizuální podobu své země. 

Srbsko rozhodně stojí za návštěvu. 
Napsal Pavel Vondráček

tak, jak
ho určitě
neznáte

↗ Na střeše bělehradské kanceláře firmy 
Musić architects si postavili bazén.  
Nikterak megalomanský, jen takový mini, 
který ale architektům skvěle slouží k 
ochlazení a odpočinku v horkých letních 
dnech – díky osvěžující koupeli se jim prý 
hned lépe dýchá, a tudíž i pracuje.

fotostory



fotostory

↓  Po celé srbské Vojvodině 
jsou na čtyři stovky posvátných 
míst, kde vyvěrají prameny  
s „živou vodou“. Lidé jim tu 
říkají „vodice“ a věří, že slepým 
vrací zrak a léčí zranění i nemo-
ci jako revma, záněty nervů, 
kožní problémy, epilepsii... 
Existují zde již od dávných 
věků a uzdravení lidé na výraz 
své vděčnosti u nich postavili 
kapličky, ikonostasy, krucifixy, 
kašny a někde i hospůdky  
a občerstvovny. Také kolem 
nich sázejí stromy, hlavně duby 
a jilmy, které se nesmějí kácet, 
jinak se člověk dopustí hříchu.

→ Vesnický rukodělný kolotoč. 
Do země se zarazí pevný dře-
věný kůl. Na vrchol se připevní 
otočný čep z kola vagónu a na 
něj se nasadí kolo od vozu. To je 
hned radosti – jako na obrazech 
Hieronyma Bosche.

←  Tradiční vesnická palírna 
rakije v osadě Ranilović poblíž 
města Aranđelovac, cca 80 km 
jižně od Bělehradu. Rakije je 
pálenka povětšinou z vyliso-
vaných, zkvašených vinných 
hroznů a v mnoha ‚národních‘ 
obdobách ji najdete po celém 
Balkánu.

↑  V Bělehradě na řece Sávě i na 
Dunaji, do kterého se tu vlévá, 
kotví bezpočet lodí fungujících 
jako bary a restaurace. Hlavně 
o víkendech je zde zábava v pl-
ném proudu a vůně řeky se mísí 
s vůní grilovaných ryb a masa. 
Podobnou atmosféru, ale mimo 
město, si můžete vychutnat 
i dále proti proudu řeky Sávy 
jako třeba zde ve vesnici Ada.
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↓  Železná vrata (srbsky 
Đerdapska klisura), jméno 
soutěsky na Dunaji na hrani-
cích Srbska a Rumunska, kde 
se rozkládá přehrada stejného 
jména. Na délku měří 1,2 
kilometru, přehradní hráz je 
vysoká 63 metrů a po jejím 
dokončení se zvedla hladina 
Dunaje o 33 metrů. Díky ní 
mohou dnes tímto místem 
proplout i velké nákladní (ale 
také výletní) lodě a dostat se 
tak až k Černému moři.  

→ Sabor Trubača, vyhlášený 
festival balkánské dechovkové 
hudby v horské osadě Guča. 
Každoročně několik dní na 
začátku srpna se sem sjíždějí 
muzikanti i posluchači nejen z 
celého Srbska, ale i z okolních a 
vzdálenějších zemí, bývá jich až 
na půl milionu.

← Letní žně ve vesnici Sajan se 
neobejdou bez tradiční lidové 
zábavy – přetahování místních 
žen. Poblíž vesnice se rozklá-
dají chráněné přírodní louky, 
kde dodnes žije divoce vzácný 
pták – drop velký. 

↑  Fotbal, ta nejvíce nedůležitá 
věc na celém světě, má v Bě-
lehradě spoustu fanoušků, 
kteří se tu – podobně jako naši 
slávisté a sparťané – dělí na 
dva tábory: příznivce klubů  
Crvena Zvezda a Partizan. Je-
jich derby je vždy očekávanou 
událostí, kterou fanoušci v hle-
dišti okrašlují ohňostroji. Tohle 
je typický pohled z takového 
utkání na stadionu Partizanu.
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↓  Řada starých srbských zvyků 
je dodnes lidmi opečovávána, 
aby neupadla v zapomnění. 
Pořádají se slavnosti ‚na počest‘ 
melounů, vína, ovoce, rajčat 
a paprik. Jsou i dny zasvěcené 
dýním, okurkám, rybí polévce, 
jehněčímu guláši,  stříhání ovcí, 
sklizni pšenice a – zejména – klo-
básám. Takové slavnosti, která 
typicky probíhá v období před 
masopustem, se říká „kobasici-
jada“ a setkávají se při ní každý 
rok tisíce milovníků dobrého 
jídla zblízka i zdaleka.

←  Čápi si stavějí hnízda na 
komínech, kostelních věžích  
a sloupech elektrického 
vedení. Po každé zimě hnízdo 
opravují a vrací se do něj  
i další generace, takže některá 
jsou až dvě stovky let stará. 
Většinou je najdete v obyd-
lených oblastech poblíž řek 
a mokřadů. Říká se, že čápi 
si stavějí hnízda tam, kde žijí 
dobří lidé; rozhodně je to ale 
v místech, kde příroda není 
znečištěná. Konkrétně tohle 
hnízdo je na komíně domu ve 
vesnici Potprenje v Deliblatské 
peščaře (poušti).

fotostory

Srbsko jsem poprvé spatřil v Rumunsku. Přes-
něji na vápencovém kopci vysoko nad Duna-
jem. Za mnou byla česká vesnice Svatá Helena, 
pode mnou obrovitá řeka a přede mnou zelené 
chomáče bukových lesů rostoucích na strmých 
skalách tvořících srbský břeh. 

Bylo to na počátku devadesátých let a v té 
zemi naproti se odehrávala občanská válka. 
Tehdejší Jugoslávie se pomalu drolila - vzniklo 
Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, 
Černá Hora, Makedonie a nakonec Kosovo. Jád-
ro kdysi velké země se scvrklo na samotné Srb-
sko, s předimenzovaným Bělehradem a s po-
věstí extrémně nacionalistické společnosti.  

Nebyl tam důvod jezdit, času bylo málo  
a připadalo mi, že nástupnické státy jsou 
atraktivnější, bohatší na památky a že i jejich 
obyvatelstvo je příjemnější. Určitou roli v tom 
sehrál i fakt, že Srbové byli vnímáni Evropou 
jako hlavní viníci balkánských konfliktů: za-
tlačeni touto pověstí do duševního kouta se  
v hovorech s cizinci pod tlakem radikalizova-
li, a ačkoliv často nechtěli, bránili svou zemi 
i v případech, kdy to smysl nemělo. Vše vyvr-
cholilo v roce 1999, kdy NATO pod vedením 
Američanů bombarovalo Miloševičovo Srbsko.

Stál jsem od té doby několikrát na té banát-
ské skále a hleděl přes Dunaj do Srbska a po-
cítil nutkání se tam konečně vypravit. Poprvé 
to bylo před deseti lety, kdy jsem vyrazil na 
každoroční festival balkánské dechovky, do 
malého města jménem Guča, sto kilometrů na 
jih od Bělehradu. A bylo to úchvatné. Desítky 
tisíc mladých lidí tančilo do ďábelského rytmu 
řvoucích trumpet, městečkem procházely ci-
kánské kapely a s extatickou energií vyhrávaly 
v barech, hospodách a večer na zaplněném sta-
dionu. Všude bylo narváno, tančilo se a zpívalo, 
grilovalo se jehněčí, v kameninových nádobách 
dopékalo vepřové a pivo a pálenka rakija tekla 
doslova - i když je to omleté spojení - proudem. 
Byla to exploze energie. 

Tahle země je prostě jiná, na Evropu možná 
příliš divoká, extrémně hrdá a odlišná v mno-

ha detailech. Ženy se zde neoblékají střídmě, 
ale naopak vyzývavě, hudební vkus se zásadně 
liší od našeho, žije se spíše na ulici v předza-
hrádkách než uvnitř, místo hokeje a fotbalu 
se zde zaníceně fandí tenisu a basketbalu. No-
vak Džokovič je národní hrdina a síťové koše 
jsou na každém druhém rohu. Temperament-
ně se diskutuje o politice, i ta nejmenší ves-
nice má několik navzájem si konkurujících 
obchodů a návštěva pravoslavného kostela je 
někde stále společenskou nutností. Kuchyně  
i hudba neskrývají turecké vlivy a místo piva 
se pije víno. Srbsko na mne při první návštěvě, 
ač tehdy ještě pod vlivem ekonomického em-
barga, působilo jako nezvykle energická země.

Při další návštěvě jsem se potloukal po 
parkově upravené bělehradské pevnosti Ka-
lemegdan strážící na vysokém útesu soutok 
Dunaje a obdobně mohutné řeky Sávy.  Na 
jedné promenádě v parku byla tehdy výstava 
srbského fotografa Dragoljuba Zamuroviče. 
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↑  Kolem dálnice A1 nad Novim Sadem jsou sady 
broskvoní. Na jaře to tu díky jejich bílo-růžovo-čer-
veným květům vypadá, jako kdyby hořelo. Sady ná-
ležejí k nedaleké vesnici Kysáč, v níž drtivou většinu 
obyvatel tvoří Slováci, kteří zde žijí již od 19. století.

←  Koně bývali nedílnou součástí námluv. Mládenci 
se předháněli, kdo bude mít urostlejšího a mrštněj-
šího hřebce, na němž objížděli okolní vesnice, aby 
si našli nevěstu. V oblasti Banátu, Bačky a Sremu se 
podle koňů určoval společenský status majitele.

←  Salaše jsou bílými oázami v balkánské stepi. Ve 
30. letech 20. století byste jich ve Vojvodině napo-
čítali přes dvacet tisíc, většinou v oblasti Baška  
a v severním Banátu. Polní skladiště, příbytky  
ptáků a romantická místa nespoutané svobody.

dragoljub 
zaMuroviĆ
Narodil se roku 1947 v srbské 
Niši, jednom z nejstarších 
měst Balkánu. Na Bělehrad-
ské univerzitě vystudoval 
architekturu a poté fotografii. 

Jeho snímky znají lidé po celém světě nejen díky 
několika obsáhlým monografiím, ale také  
z časopisů o cestování a životním stylu, v nichž 
jsou publikovány, mnohdy i na titulních obálkách. 
Je  členem Asociace srbských výtvarníků, která 
mu v roce 1997 udělila titul Význačného umělce. 
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↓  Stevan Vidović Brica 
z vesnice Golubinci u města 
Stara Prazova je holič. A také 
básník, milovník koní a snílek. 
Zde se svým běloušem, který 
tahá černý fiakr, s parádními 
postroji, v klobouku a kožených 
jezdeckých botách s bičem 
v ruce. Pečlivě střižené a za-
kroucené černé kníry, dohladka 
oholená tvář a hluboké oči, 
které se potutelně smějí – Brica 
nápadně připomíná jednoho 
slavného hajduka (zbojníka), 
Maksima Mačvanskiho Veltana 
z 19. století. 

→ Asi padesát kilometrů vý-
chodně od Nového Sadu najde-
te osadu Aradac a v ní  skupinku 
stařenek, které mají svůj vlastní 
orchestr, zřejmě jediný svého 
druhu na světě. Všechny hrají 
na stejný hudební nástroj – malý 
starobylý dvoudílný akordeon, 
kterému se zde říká „meške“.
Prostě takové pravé srbské 
dámské meške kvinteto.

←  Úzká táhlá pole, mnohdy vý-
sledek dělení větších rodinných 
celků mezi více dědiců, která 
neprošla násilným kolektivizač-
ním zcelováním. Roste na nich 
obilí, jetel... a najednou nic, str-
mý mnohametrový sráz padající 
až k hladině Dunaje, největší 
(nejen) srbské řeky. Poblíž obce 
Novi Slankamen, kde se do 
Dunaje vlévá Tisa.

↑  Každoročně na začátku 
července se dominanta Nového 
sadu, pevnost Petrovaradín, 
stává centrem kulturního dění 
téhle oblasti Evropy. Přímo  
v pevnosti se odehrává velký 
hudební festival Exit, který sem 
láká stále více mladých návštěv-
níků. Podobně jako Woodstock, 
Glastonbury a další podobné 
slavné festivaly v Evropě i na ce-
lém světě spojuje i Exit v Novém 
Sadu mladé lidi z okolních  
i vzdálenějších zemí. 
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↑  Jezero Rusanda u stejnojmenných lázní na severu Srbska, v jehož bahně se zde lidé dobrovolně koupají 
a pomazávají se jím, protože je minerální a léčivé. Bahnem pomazávají nejen sami sebe od hlavy až k patě, 
ale s nepřístupnými místy si navzájem vypomáhají. Z dálky občas připomínají maskované domorodce ze 
Sumatry nebo Amazonie – celí černí, vidět jsou jen bělma očí.

↑  Nadčasový pohled na louku za vesnicí Straže v srbském (západním) Banátu – stejný, jaký se naskýtá nám, 
současníkům, vídávaly i generace našich (pra)předků. Travnaté pastviny s pasoucími se ovcemi pod oblou-
kem duhy na majestátní nebeské klenbě. Když se na obloze objeví po dešti duha, považují to místní lidé za 
znamení, že již nikdy nedojde k ničivé biblické potopě.

↑ Více jak dvousethektarové ‚přírodní‘ rybí sádky na Dunaji u  vesnice Susek na hranicích s  Chorvatskem  
v historické oblasti Srem (ta je nyní rozdělena právě mezi Chorvatsko a Srbsko). Vedlejší rameno řeky je porostlé  
orobincem (rákosem), kamýškem, bílými a  žlutými lekníny a  rdesnem. Pomocí speciálního zařízení zde lidé  
z lodí porost vyřezávají, aby se v uvolněných plochách mohly množit ryby, které pak z jiných lodí krmí kukuřicí.

fotostory

Velkoformátové fotografie ukazovaly srb-
ský všední život: mnohé nebylo foceno nejen 
z úrovně člověka, ale především z výšky, ne-
boť Zamurovič létá nad svou zemí v motoro-
vém rogalu a fotí a fotí.

Byl jsem naprosto unesen. Před mýma oči-
ma se  objevila barevná země, zabydlená roz-
dílnými lidmi. Venkovani v srbské Vojvodině 
sklízejí lány pálivé papriky, ovce se pasou ve 
skalnatých horách i v nížinách, stadiony jsou 
narvané k prasknutí, basketbal se hraje na 
prašné návsi, lidé se pomazávají v černém lé-
čivém bahně, srbští venkované kouří dýmku 
v kraji zvaném Sandžak, muž vede koně v přes 
rozkvetlý broskvový háj, církevní procesí kráčí 
k pravoslavnému klášteru, noční bar se houpe 
na Dunaji ... byl to velký vizuální zážitek. Tyto 
snímky mne donutily k tomu, abych poznal 
Srbsko z jiné strany. Několikrát jsem to  udělal 
a mohu napsat, že snímky Dragoljuba Zamuro-
viče  nelžou. Srbsko je opravdu takové: barev-
né, temperamentní, s divokou přírodou, tepají-
cími městy a extrémně vstřícnými lidmi.

Před měsícem jsem jednoho z největších 
srbských fotografů oslovil se žádostí o poskyt-
nutí snímků. Ochotně souhlasil a poslal stovky 
svých podařených prací. Vybrali jsme jich 21, 
po jejichž prohlédnutí se uděláte představu, jak 
Srbsko vizuálně vypadá. 

Dnes, kdy se omezují možnosti, kam se vy-
dat na cesty, protože mnoho zemí známého 
světa pomalu zavírá brány, ať už vlastním 
přičiněním, nebo pod tlakem konfliktů, je Srb-
sko skvělou alternativou k poznání neznámé 
země. Tento „Nepál Evropy“ je překvapujícím 
způsobem příjemný, bezpečný, kultivovaný  
a ve srovnání s Prahou i cenově výhodný.

Zkuste Srbsko. Nebudete litovat. Navštivte 
Bělehrad, moderní pulsující město s úžasnou 
kulinářskou ulicí Skadarska, středověké kláš-
tery v oblasti Fruška Gora, největší vojenskou 
pevnost v Evropě -  Petrovaradín v Novém 
Sadu, Topolu - místo, kde jsou pohřbeni srb-
ští králové z dynastie Karaďorďevičů, vinice  
v okolí města Sremski Karlovci, soutěsku  Že-
lezná vrata na hranici s Rumunskem, nebo pů-
vabnou  Vovodinu ma hranicích s Maďarskem. 
Srbsko je blízko - autem za 10 hodin po dálnici 
přes Budapešť, nebo za dvě hodiny  letadlem 
s Air Serbia přímým letem z Prahy. Ideální doba 
na návštěvu je léto a podzim. Čím dříve, tím 
lépe, než Srbsko objeví davy lidí.   

↓  Různé druhy papriky, 
rostliny z rodu Capsicum, 
jejíž původní domovinou 
je americký kontinent, se 
staly jednou z hlavních plodin 
v Panonské nížině a v dalších 
oblastech Balkánu nedlouho 
poté, co byly poprvé přivezeny 
do Evropy. Horgoš na severu 
Vojvodiny je jméno známé 
nejen v Sbrsku, ale i v zahraničí 
jako symbol vysoce kvalitních 
červených paprik, které se 
zde pěstují už téměř 250 let, 
tedy čtvrt tisíciletí. Sbírají se 
ručně od konce srpna a celé 
září a poté se ještě nechávají 
správně ‚dozrát‘.

←  Svátek velkého mučedníka 
svatého Georgije (sv. Jiří)  
v Đurđevdanu. Tento den jsou 
lidé z Vojvodiny na nohou už 
od časného rána. Za východu 
slunce se v každé vesnici i městě 
koná Đurđevdanski uranak, kde 
se lidé shromáždí a vydají se na 
náboženské procesí. Pak spolu  
s kněžími navštěvují prameny  
a další posvátná místa.


