
 

Autor knihy, Tadeáš Šíma,  je absolvent studijního programu Plánování a řízení 

krizových situací na FBMI ČVUT v Praze, o své Alma mater se v knize zmiňuje.  

Prachatický rodák Tadeáš Šíma měl v dětství dva sny – vypravit se do Afriky a 

poznat zblízka její obyvatele a také stát se spisovatelem. V roce 2016 naskočil 

do sedla kola a vyrazil. Nakonec se mu sen podařilo splnit. Opravdu projel 

Afrikou podél západního pobřeží od Maroka až po Kapské město. Jeho trasa byla 

dlouhá 13 000 kilometrů a zdolat ji zabralo přes sedm měsíců. Cestou si vedl 

deník, který doprovázel zábavnými ilustracemi. 

Druhý sen se mu splnil letos. Deníkové zápisky se mu totiž podařilo využít 

k rekonstrukci vlastního napínavého příběhu, který letos vydalo brněnské 

nakladatelství Host. Kniha Na kole přes Afriku čtenáře zavede do náruče větru a 

písku uprostřed saharských dun, na rozmoklé blátivé cesty skrývající obří hady 

v okolí rovníku, do stínu baobabů i na vlny rozbouřených řek. Mezi vraky aut 

opuštěných v písku, za pouličními prodavači, pytláky, pastevci i strážci 

v národních parcích, kde Šíma toužil spatřit stopy proslulé africké divočiny.  



A také do tmy. Té vzdoroval násadou od krumpáče – jednou z mála upomínek na 

domov, která ho provázela po celé cestě.  

Kniha získala nominaci o cenu Zikmunda a Hanzelky za cestovatelskou fotografii 

roku a cestopis roku 2020. Vyhlášení by mělo proběhnout 

22. 4. 2021 na zámku v Dobříši, kde Zikmund s Hanzelkou psali své cestopisy.  

Za rok 2020 přihlásili vydavatelé nebo samotní autoři celkem 21 knih, z nichž 
porota ve složení spisovatelka Milena Holcová (předsedkyně poroty), literární 
historička Ina Píšová (vítězka 1. ročníku soutěže), spisovatel a poutník Ladislav 
Zibura (vítěz 2. ročníku), básník a spisovatel Miloň Čepelka a novinář, fotograf  
a spisovatel Jan Rybář nominovala těchto pět titulů (řazeno abecedně): 

• Císař ve světě: terapie cestou do Asie aneb Táta zůstal doma (Lenka 
Linhartová) 

• Hory a nekonečno (Viktorka Hlaváčková) 
• Na kole přes Afriku (Tadeáš Šíma) 
• Na vlnách s Petrem Voldánem - Očima, ušima i srdcem kolem světa (Petr 

Voldán) 
• Stopy bílého muže - Voda včera, dnes a zítra (Zbyněk Hrkal) 

  

Držíme palce! 

 

 

 


