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Miroslav Deneš
jednatel společnosti

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na další fotografické expedici, pořádané naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o., v roce 2019.

Strávíme spolu několik výjimečných dnů v nád-
herné a výjimečné přírodě asijské perly – Barmy,
která je předurčena pro skvělé focení. Budeme
se snažit, aby pro vás byla tato akce přínosem.
Rádi bychom, abyste si odnesli z našeho setkání
jen ty nejlepší dojmy a užili si do sytosti foto-
grafování s partou lidí, které spojuje stejný zájem
a vášeň.

Záměrně jsme vybrali místo této podzimní expe-
dice v této zemi, která je stále minimálně po-
znamenaná lidskou činností. Lokality známe a
máme je výborně zmapovány z předchozích
cest našeho kolegy Davida Hainalla. Místa bu-
deme navštěvovat podle toho, zda je na nich
dobré fotografování dopoledne, nebo odpo-
ledne. Jediné, co nejsme schopni ovlivnit, je po-
časí. V zemi panuje tropické podnebí s horkými
vlhkými léty a teplou zimou. Od října do února je

proti zbytku roku chladněji. Zemí zhruba v její po-
lovině prochází obratník Raka. Podnebí je pře-
vážně tropické, počasí ovlivňují monzunové větry
přinášející buď vlhký nebo suchý vzduch.. Kladu
vám na srdce, abyste opravdu otázku slunce a 
teplého počasí nepodceňovali. Každopádně
mimo vybraných míst k zastávkám a focení
máme v záloze ještě několik dalších.

Věřím, že se vám bude líbit trochu jiná atmo-
sféra země, než do jakých jsme zatím vyráželi a
bude vás motivovat k lepším výsledkům a snaze
po získání co nejkvalitnějších fotografií. Mimo
zvěře a přírody je také Barma předurčena k fo-
tografování architektury. Města Yangon, Man-
dalay a Bagan patří mezi architektonické klenoty
této země. . 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy a připomínky
před cestou, kontaktujte mě ihned. Během cesty
kdykoliv oslovte Davida, velmi rád Vám pomůže.

Naším cílem jste vy, spokojený klient. 
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V severní a severovýchodní části Myanmaru se
rozkládá vysoké horské pásmo, které je sou-
částí předhůří tibetsko-himálajské horské sou-
stavy. Nejvyšším vrcholem dnešní Barmy je hora
Kchakabhouyazi s výškou 5881 metrů. Ta se
nachází na myanmarsko-čínské hranici. Směrem
k jihu a východu země se nadmořská výška po-
stupně snižuje a severní horské pásmo přechází
v nižší Čjinské, Arakanské, Peguské a Tenaserim-
ské pohoří a Šanskou náhorní plošinu. Centrální
převážně nížinatou částí země protékají mo-
hutné řeky Iravádí, Čjintwin, Sistaun a Salwin. 
Území Myanmaru leží ze dvou třetin v tropické 

monzunové oblasti. Každoročně se zde
střídají období suchého severozápad-
ního a teplého jihovýchodního monzu-

nu. Suché severozápadní proudění, které 
přináší sušší a chladnější počasí, nastává 

od prosince do dubna. Teplé jihovýchodní 
proudění převažuje od června do září 

a přináší převážnou část srážek. Prů-
měrné roční srážky v zemi se v závis-

losti na vzdálenosti od moře a 
nadmořské výšce pohybují mezi 

750 až 5 000 milimetry. Přibližně 
polovinu celkové rozlohy Myanmaru po-

krývají lesy.
Do současné doby zůstalo nezměněno 

správní rozdělení země, které bylo za-
vedeno novou ústavou roku 1974. 

Barma byla administrativně rozdělena 
na sedm oblastí a sedm států. Většinu 

obyvatel tvoří Barmánci a příhraniční 
oblasti obývají většinově národní et-

nické rasy. Míra urbanizace země je 
uváděna přes 33 %. 

Myanmar či Barma je jedna ze zemí jihový-
chodní Asie. Nachází se na západní straně po-
loostrova Zadní Indie při pobřeží Bengálského
zálivu a Andamanského moře v Indickém oce-
ánu. Sousedními státy jsou Bangladéš, Indie,
Čína, Laos a Thajsko. Počet obyvatel země je
odhadován kolem 50 milionů. Novým hlavním
městem je od konce roku 2005 Neipyijto. Úřed-
ním jazykem je barmština. Převážná většina
obyvatel se hlásí k buddhismu.
Prvním barmským státem bylo království Pugam
(11.–13. století), které se rozkládalo na většině
území dnešního Myanmaru a nakonec podlehlo
vpádům Mongolů. Před Pugamským králov-
stvím na území Myanmaru existovalo několik 
různých civilizací a kultur (např. městské 
státy Pyu a království Mon). Země byla 
znovu sjednocena až v 17. století. Po 
řadu staletí spolu jednotlivé etnické 
skupiny sváděly boje o moc a 
nadvládu. Barmánci získali převa-
hu až v polovině 18. století. Bě-
hem následující vlády barm-
ských králů získal Myanmar 
své stávající hranice.
Na severu do území státu zasahuje 
Himálaj, na západě horská pásma 
zakončená Arakanským pohořím. Na 
východě se nachází Šanská plošina, 
ve středu pak nížina řeky Iravádí. Pod-
nebí je tu vlhké, teplé, monzunové, jen na se-
veru je subtropické. Téměř polovinu země po-
krývají deštné pralesy s cennými dřevinami a
opadavé lesy. Myanmar je společně s Kam-
bodžou a Laosem jedním z nejchudších států
v celé Asii. 
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Místo srazu - prostor před odbavovacími
přepážkami ČSA

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně
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Cesta do Yangonu, 6.-7. 11. 2019
Yangon International Airport (RGN)

sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně 04.00

let Praha (PRG) – Frankfurt (FRA) 06.05 – 07.15 operuje Lufthansa

čas na přestup 04.25

let Frankfurt (FRA) – Singapore (SIN) 11.40 – 06.50 +1 (7.11.)
operuje Singapore Airlines

čas na přestup 01.05

let Singapore (SIN) – Yangon (RGN) 07.55 – 09.20 operuje Singapore Airlines

Zpáteční cesta do ČR, 19.-20. 11. 2019

příjezd na letiště Yangon (RGN) 08.20

let Yangon (RGN) – Singapore (SIN) 10.25 – 15.10 operuje Singapore Airlines

čas na přestup 08.45

let Singapore (SIN) – Frankfurt (FRA) 23.55 – 06.20 +1 (20.11.)
operuje Singapore Airlines

čas na přestup 03.55

let Frankfurt (FRA) – Praha (PRG) 10.15 – 11.15 operuje Lufthansa
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Praha – Singapur – Yangon

Ráno se sejdeme na Letišti Praha-Ruzyně. Přes německý Frankfurt se vydáme do Singapuru a do
Yangonu. Přílet do Barmy bude pro nás šokem, protože zdejší život pulsuje úplně jinak, než jsme
zvyklí z Evropy.

Po ubytování se vydáme do centra města na jednu z místních tržnic a zastavíme se také v Pagodě
Sule. Zde je uložen jeden z Buddhových vlasů. Místní věří, že pagoda vynikla již za Buddhova ži-
vota. Nejspíš však byla postavena za monské vlády v 10. století. Pagoda se stala významným místem
pro aktivisty z demokratického hnutí v letech 1988 a 2007 (tzv. Šafránová revoluce). V roce 2007
byla svědkem brutálního masakru, vojáci začali střílet do davu demonstrantů a devět jich zabili. 

Celková denní vzdálenost 12 618 km (7 841 mil)
časová náročnost na let 21,45 hod.

Celková denní vzdálenost 15 km
časová náročnost na jízdu 0,5 hod.
ubytování Yangon Airport Hotel ***
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Yangon

První focení dneška budeme mít na další velmi známé tržnici Theingyi Zei a Bogyoke. Dále nás
čeká další prohlídka historického koloniálního centra Yangonu – mumraj v uličkách se svébytnou
elektroinstalací, nekonečnou dopravní zácpou. 

Pokusíme se navštívit chrám s pagodou Shwedagon. Nachází se zde obří socha ležícího Buddhy,
která je 66 m dlouhá. Na obličej pak připadá 7,3 m. Nos měří 2,7 m a oči dobrých 50 cm. Sochu
začali tesat v roce 1959, ale dokončili ji až v roce 1974. Původně zde byla umístěna podobně roz-
měrná socha sedícího Buddhy, ale tu odstranili v roce 1957. Název pagody znamená v překladu
„Třístupňová pagoda“ a odkazuje právě na odstraněného sedícího Buddhu. Celý dojem umocňuje
stylové bindi (ozdoba čela), diamanty zdobená korunka a zlaté roucho se skleněnou mozaikou.

Celková denní vzdálenost 30 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Yangon Airport Hotel ***



program 9. 11. 2019

0.50.60.8125
11

Yangon – Bago

Brzy ráno odjedeme naším autem s místním řidičem do Baga. Zde navštívíme klášter Kyakhat
Waing Kyaung. Jsou tu dvě ohromné sochy ležícího Buddhy (Shwethalyaung a Myathalyaung).
Dále nás čeká návštěva Hadího kláštera. V tomto klášteře se nachází mimořádně uctívaná krajta
tmavá. Tento mohutný had měří přes 5m a je údajně 120 let starý. Buddhisté věří, že je reinkar-
nací představené kláštera z Hsipaw. Za úplňku se zde konají slavnosti duchů Nat.

Hlavní dominantou města je Pagoda Shwemawdaw. Tu postavili podle legendy v roce 582 př. n. l.
dva bratři a ukryli do ní dva Buddhovy vlasy. Věřící začali přidávat další relikvie a svatyni postupně
zvětšovali, až stúpa dosáhla současné výšky 114 m. Stúpa je pozlacená 1,5 t zlatých plátků.  Zde
strávíme pozdní odpoledne a počkáme si tady také na zapadající slunce.

Celková denní vzdálenost 80 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Kanbawza Hinthar Hotel ***
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Bago – Kin Pun Sakhan

Po vydatné snídani nás čeká přejezd do Kimpunu. Cestou předpokládáme opět několik zastávek
pro focení barmského venkova. V Kin Pun Sakhan přesedneme na korbu náklaďáku a necháme
se vyvézt na Kyaiktiyo, tzv. Golden Rock. Je to jedno z nejvýznamnějších poutních míst v zemi.
Zdejší zlatý viklan se vzpírá jakýmkoli fyzikálním zákonům a zůstává navzdory všemu stát na skále
vysoko v horách. Stúpa na vrcholu ukrývá Buddhův vlas. Až přímo ke skále mohou jen muži, kteří
ji podle tradice polepují zlatými plátky.    

Monský název Kyaiktiy v překladu znamená „pagoda na poustevníkově hlavě“. Podle legendy vě-
noval Buddha místnímu poustevníkovi pramen vlasů a ten ho schoval mezi své vlastní kadeře.
Později Buddhovy vlasy věnoval králi Thatonovi pod podmínkou, že vlasy uloží do skály, která bude
svým tvarem připomínat jeho hlavu. Skála bez jakékoliv újmy přečkala několik silných zemětřesení. 

Celková denní vzdálenost 105 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování The Eternity Resort ***
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Kin Pun Sakhan – Yangon – Mandalay

Dnešní den bude bohužel trochu více cestovní. Po snídani přejedeme jinou cestou zpět do Yan-
gonu na letiště. Tady nasedneme do letadla a odletíme do královského města Mandalay.

Po přeletu se ubytujeme a vydáme se pozorovat západ slunce s řekou Iravádí na kopec nad řekou.
Hotel je situován kousek od vyhlídky a tak nebudeme muset přejíždět nikam daleko.

Celková denní vzdálenost 531 km (330 mil)
časová náročnost na let 1,5 hod.

Celková denní vzdálenost 175 km
časová náročnost na jízdu 3,5 hod.
ubytování Hotel Aurora ***
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Mandalay

Mandalay je dávné sídlo barmských králů a významným ekonomickým a správním centrem My-
anmaru. Celý dnešek si necháme na prohlídku města. Navštívíme věhlasný chrám Mahamuni
Paya s mohutnou zlatou sochou Buddhy. Dále pak svérázné řemeslné dílny, tržiště s jadeity, krá-
lovský palác a pagody s vytesanými tripitakovými texty (pagody Kuthodaw a Sandamuni), 

Dále se zastavíme v týkovém paláci Shwenandaw Kyanung. Jedná se o nádhernou týkovou
stavbu, která se původně nacházela v areálu paláce a sloužila jako osobní rezidence krále Mindona.
Po králově smrti ji přestavěli na klášter a přemístili ji východně od paláce. Palác je znám nádher-
nými rytinami, které zachycují příběhy z Džátak. Na závěr dne si počkáme na Mandalay Hill. Ten
bude okořeněný nádherným západem slunce.

Celková denní vzdálenost 25 km
časová náročnost na jízdu 1 hod.
ubytování Hotel Aurora ***
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Mandalay – Mingun – Amarapura – Mandalay

Dnes nás čekají další bývalá královská města Mingun a Amarapura. Vydáme se lodí nebo autem
k obří nedostavěné pagodě v Mingunu, kde je devadesátitunový největší stále funkční zvon na
světě a bíle zářící pagoda Hsinbyume Paya. 

Na závěr dne se projdeme po U Bein. Jedná se o nejdelší týkový most na světě a setkáme se 
s místními rybáři během romantického západu slunce. Pozdě večer se vrátíme do našeho hotelu
v Mandalay, kde strávíme poslední noc na této cestě.

Celková denní vzdálenost 104 km
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Hotel Aurora ***
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Mandalay – Bagan

Jsme za polovinou cesty a je dobré si trochu odpočinout a k tomu bude určen dnešní den. Po vy-
datné ranní snídani se vydáme lodí na cestu po řece Iravádí do Baganu. Odpoledne můžete od-
počívat u hotelového bazénu v Baganu.

Kdo bude mít zájem, může se s námi vydat na podvečerní a večerní fotografování v ulicích města.
Předpokládáme, že západ slunce strávíme na jedné z místních pagod a pak se projdeme po ruš-
ném tržišti u řeky. 

Celková denní vzdálenost (Chena Hot Spring) 178 km
časová náročnost na jízdu 4 hod.
ubytování Look Myanmar
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Bagan

Na dnešní den máme připravenu archeologickou lokalitu Bagan. Čeká nás brzké vstávání a foto-
grafování horkovzdušných balonů ve světle vycházejícího slunce. Po tomto focení se vrátíme zpět
do hotelu na výbornou snídani. Po ní se projedeme s naším řidičem v rovinaté krajině s více než
2 000 chrámy a svatyněmi, z nichž většina byla postavena v průběhu 11.-13. stol.

Celý den strávíme v tomto archeologickém areálu. Kdo bude chtít, může využít služeb a dopravy
od místních průvodců. Večer se sejdeme v našem hotelu.

Celková denní vzdálenost 30 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Look Myanmar
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Bagan – Kalaw

Z Baganu se po vydatné snídani vydáme pomalu barmským venkovem pod nepřehlédnutelný
klášter Taung Kalat, který se vypíná 737 m nad okolní pláně. Po části schodů vystoupáme kolem
svatyní zasvěcených duchům nat ve společnosti dotěrných makaků, čeká Vás výstup na vrchol
s nádherným výhledem do kraje.

Taung Kalat („Stojanový kopec“) je někdy chybně označována jako hora Popa, i když ve skuteč-
nosti jde o sousední 1518 m vysoký masiv. Taung Kalat stojí na skále sopečného původu a jedná
se o vyhlášené sídlo duchů nat. Proto sem často míří davy poutníků. 

Odpoledne se přesuneme další částí venkova do dnešního cíle v Kalaw.

Celková denní vzdálenost 280 km
časová náročnost na jízdu 6 hod.
ubytování Kalaw Heritage Hotel ***



program 17. 11. 2019

0.50.60.8125
19

Kalaw – jezero Inle

Ráno nás čeká procházka po Kalaw. Zastavíme se u zrcadly zdobené stúpy, u kláštera a na tržišti.
Poté přejedeme na prohlídku legendární krasové jeskyně Shwe Oo Min nedaleko městečka Pin-
daya. Jedná se krasovou jeskyni, v níž je umístěno více než 9 000 soch Buddhy. Pagoda, která
stojí u vstupu do jeskyně, je údajně z 3. století př. n. l. Podle legendy žil v jeskyni obří pavouk, který
si velmi oblíbil zdejší princezny a tak toužil po jejich přítomnosti, že je v jeskyni po dlouhou dobu
věznil. To by vysvětlovalo, proč nejstarší sochy pocházejí až z konce 18. stol.

Během pozdního odpoledne se přesuneme k jezeru Inle a ubytujeme se. 

Celková denní vzdálenost 72 km
časová náročnost na jízdu 1,5 hod.
ubytování Paramount Inle Resort ***
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jezero Inle – Yangon

Vše nepotřebné necháme po snídani na hotelu a usedneme do lodí na plavbu po jezeře Inle. Dnes
nás čekají foto jatka v podobě starých rybářských vesnic s trhy. Dále navštívíme některé manu-
faktury, kde pracují kováři a stříbrotepci. Rovněž nás čeká tkalcovská dílna „žirafích žen“ a klášter
„skákajících koček“. Velkým fotografickým magnetem celé zdejší oblasti jsou rybáři stojící na úz-
kých loďkách a pádlující nohou. 

Odpoledne se musíme bohužel vrátit k hotelu, vyzvednout naše zavazadla a odjet na nedaleké le-
tiště. Pozdně odpoledním letem se přesuneme zpět do Yangonu, ale nezoufejte. Tato naše vyjí-
mečná cesta ještě nekončí!

Celková denní vzdálenost 431 km (268 mil)
časová náročnost na let 2,15 hod.

Celková denní vzdálenost 48 km
časová náročnost na jízdu 1 hod.
ubytování Yangon Airport Hotel ***
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Yangon – Singapore – Frankfurt – Praha

Čeká nás cesta domů, ale aby to nebyla jen nudná přeprava z bodu A do bodu B, udělali jsme v
našem cestovním itineráři malou změnu. Poletíme trochu delší trasu, ale bude to stát za to. Zvolili
jsme let, kdy máme v Singapuru přestup skoro 9 hodin. Kdo bude chtít, může v tomto čase na-
vštívit toto město. Fakultativně se vydáme jen s našimi fotoaparáty a případně stativy na prohlídku
města. Nasedneme na autobus, který s námi projede celé město. Vystoupíme ve čtvrti Marina Bay
a podíváme se ke světoznámému hotelu Marina Bay Sands Singapore. Uděláme si pár fotek z okolí
finanční čtvrti a u vyhlídkového kola Singapore Flyer si dáme něco k večeři. Věřím, že oceníte tuto
možnost podívat se sem. Cena bude okolo 45 EUR. Stojí to opravdu za to!!!

Do Prahy přiletíme před polednem 20. 11. 2019 a tím naše cesta opravdu končí :-(. Ale nezou-
fejte, připravujeme pro vás další nové cesty po světě za focením a poznáváním.

Celková denní vzdálenost 12 618 km (7 841 mil)
časová náročnost na let 29 hod.



0.50.60.8125 0.50.60.8125
22

Poznámky
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Doporučení aneb co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� nepromokavou bundu

� kvalitní boty do terénu a vody

� pokrývku hlavy (čepice, klobouk)

� sluneční brýle (nejlépe dvoje)

� pantofle

� oblečení do terénu (které nebudete mít
strach ušpinit)

� psací potřeby

� notebook nebo externí disk na ukládání
snímků

� dobíječku na mobil a notebook

� poznámkový blok

� věci si zabalte do klasického kufru a ne
do batohu (špatně se s ním manipuluje)

� dobrou náladu a motivaci!!!

� fotoaparát a náhradní akumulátory do něj,
základ jsou alespoň 2 akumulátory

� blesk a akumulátory do něj

� objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv
do 300 mm 

� filtry, zvláště nezapomeňte na polarizační
a šedé!!!

� všelijaké možné další příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� kvalitní cestovní stativ

� dálkovou spoušť, lepší je kabelová s areta-
cí než bezdrátová

� filmy (pro analogové přístroje a znalce)

� batoh, brašnu

� datové karty

� USB čtečku karet
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