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FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE

Bavorské zámky, ledovce Rakouska a Dolomity 2019
zámek Neuschwanstein, NP Kaunertal, Sölden, Dolomity, Grossglockner a další perly

v termínu: 8.–16. 10. 2019
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Miroslav Deneš
jednatel společnosti

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na další fotografické cestě pořádané naší spo-
lečností AMAL DIGITAL, s.r.o.

Strávíme spolu několik dní v nádherné  přírodě
třech okolních zemí, jejich národních parcích 
a pohořích. Budeme se snažit, aby pro vás byla
tato akce přínosem. Rádi bychom, abyste si od-
nesli z našeho setkání jen ty nejlepší dojmy a
užili si do sytosti fotografování s partou, kterou
spojuje stejný zájem a vášeň.

Záměrně jsme vybrali parky a pohoří, které po-
važujeme za to nejlepší, co nám může tato část
země nabídnout. Krajina je zde citlivě pozna-
menána lidskou činností. Všechny parky a před-
pokládaná místa zastávek máme detailně
zmapovány z našich minulých cest. Budeme je
navštěvovat podle našeho plánu cesty. Na lo-
kalitách samotných se vám budeme snažit po-
skytnout maximální podporu a rady při dopo-
ledním nebo odpoledním fotografování. Jediné,

co nejsme schopni ovlivnit, je počasí. Při jedné
z minulých cest nám například na Grossglock-
neru napadlo tolik sněhu, že z příjemné pod-
zimní cesty jsme se brodili závějemi sněhu.
Každopádně mimo vybraná místa máme v zá-
loze ještě několik zajímavých  alternativ, které
také stojí za vidění a fotografování.

Průběžně budeme cestou probírat věci okolo
fotografické teorie tak, aby měl každý možnost
pochopit základní fakta a aby mohl dosáhnout
co nejdříve kýžených výsledků. Tato cesta není
klasický kurz či workshop, kde je teorii a příkla-
dům věnováno mnoho času. Přesto se můžete
těšit na mnoho triků a fíglů, které jsme připra-
veni vám prozradit z “naší kuchyně”.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy a připomínky
před cestou nebo v jejím průběhu, kontaktujte
nás, prosím, ihned. 

Naším cílem jste vy, spokojený klient. 
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Svobodný stát Bavorsko Tyrolsko

Je spolková země na západě Rakouska. Metro-
polí a současně největším městem Tyrolska je
Innsbruck. Jedná se o severní část původně
většího Tyrolska, jehož zbytek (Jižní Tyrolsko) ná-
leží od 10. září 1919 Itálii.
Prakticky celé rozlehlé území zabírají Alpy.
Země se dělí na dvě části: větší Severní Tyrolsko
(německy Nordtirol) v západním výběžku Ra-
kouska a menší Východní Tyrolsko (Osttirol).
Tyto části jsou navzájem odděleny Salzburskem
a Jižním Tyrolskem. Na hranicích Východního
Tyrolska s Korutany ve Vysokých Taurách se na-
chází nejvyšší vrchol Rakouska Grossglockner
3798 m n. m. 

Dolomity

Jsou jedním z horských masivů italských Alp.
Rozkládají se v severní části Itálie, na východ od
Bolzanské kotliny. Pohoří nemá jednolitý hře-
ben, skládá se z mnoha menších, často velmi
rozličných horských skupin. Oblast charakteri-
zují typické dolomitické prvky jako stolový po-
vrch některých masivů, srázné stěny, věžovité
vrcholy, rozeklané skalní hřebeny a takřka bi-
zarní tvary některých štítů. Na území Dolomit
jsou snad všechny typy horské krajiny - od hor-
ských luk po skalní masivy s ledovci.
Plocha Dolomit zabírá 4 750 km². Pohoří je
protkáno četnými a hlubokými dolinami. Skal-
naté vrcholy Dolomitů kontrastují se zelenými
loukami a lesy rostoucími na jejich úpatích. V
pohoří roste více jak 1 500 různých druhů
rostlin a velmi rozmanité lesy, na alpinských lou-
kách roste nespočet horských květin.

Hraničí na východě s Českem a rakouskými
spolkovými zeměmi Solnohradskem a Horními
Rakousy, na jihu s rakouskými spolkovými ze-
měmi Tyrolskem, Vorarlberskem a Solnohrad-
skem, na západě s německou spolkovou zemí
Bádenskem-Württemberskem, na severu s ně-
meckými spolkovými zeměmi Hesenskem,
Svobodným státem Durynsko a Svobodným
státem Sasko. Bavorsko patří mezi nejbohatší
spolkové země Německa. Pochází odtud i eme-
ritní papež Benedikt XVI. Hlavním městem je
Mnichov (München).
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Sraz na místě odjezdu 06.00

Odjezd z Prahy 06.30

zastávka na oběd někde v okolí Mnichova 11.30 – 12.00

předpokládaný příjezd do Neuschwansteinu 14.00 – 15.00

Fotografické odpoledne v okolí zámku Neuschwanstein začíná ihned po příjezdu. Dojedeme na
parkoviště k zámku, kde zůstane vozidlo a vydáme se po vlastních nohou lovit první úlovky.

Využít se dá nedaleká terasa s výhledem na odpolední foto. Kdo se bude cítit fyzicky fit, může se
vydat na nejlepší místa na hřeben nad zámkem, odkud se fotí ty nejlepší snímky. Dále je k dispo-
zici na druhé straně parkoviště nedaleký zámek Hohenschwangau a jezero Alpsee. S fotografo-
váním končíme okolo šesté hodiny  večer. Po přesunu na hotel v centru města se můžete ještě
vydat fotit ulice bavorského městečka s osvětlením a pěší zónou.

Celková denní vzdálenost 510 km
časová náročnost na jízdu 5,5 hod.
ubytování Central City Hotel Fussen

Sraz všech účastníků na cestu je brzy ráno na parkovišti před hotelem Diplomat v Pra-
ze-Dejvicích (Evropská 370/15, Praha 6-Dejvice). Místo je doslova pár metrů ze stanice metra
Dejvická. Naložíme zavazadla a vyrážíme! Dalším možným nástupním místem je Plzeň.

Místo srazu - prostor před
hotelem Diplomat
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program 9. 10. 2019

Máme tady druhý den našeho putování a nás čeká nabitý den. Po snídani nás čeká dvouhodinový
přejezd do Rakouska. Již cestou nás čeká několik zastávek na panoramatické pohledy alpských
velikánů. Za obcí Kaunertal se nám otevře údolí stejnojmenného národního parku. Vyjedeme 
z nadmořské výšky 1287 m n. m. po Kaunertaler Gletscherstraße do výšky 2750 m n. m., kde
končí silnice. Celou cestu z údolí budeme pravidelně zastavovat a fotit a zase fotit. 

Kdo bude mít zájem, může nahoře nasednout na sedačkovou lanovku a vyjet úplně nahoru na 
hranici Rakouska a Itálie. Je odtud velmi impozantní výhled na celé panorama Ötztalských Alp. 
V pozdních odpoledních hodinách nás čekají další dvě hodiny v autě a přesuneme se do světo-
známého lyžařského střediska Sölden. Tady nás čekají dvě noci.  Kdo bude mít večer zájem, může
se vydat se stativem do ulic městečka, jelikož budeme ubytováni přímo v centru.

Celková denní vzdálenost 242 km
časová náročnost na jízdu 4,5 hod.
ubytování Glanzer Homes Sölden
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program 10. 10. 2019

Třetí den našeho putování a zase nás čeká perný den! Brzy ráno se vydáme z centra městečka
Sölden do místní část Hoch Sölden. Je tady několik velmi hezkých výhledů a cesty skrz sjezdovky,
které budou přinášet do fotografií toužebné písmeno “S”.  Ještě během dopoledne začneme opět
stoupat nahoru. Z výšky 1368 m n. m. vyjedeme až do 3058 m n. m. pod vrchol Innere Schwarze
Schneid. Zdejší parkoviště u paty ledovce je každoročním cílem pro jednu z etap veteránské ral-
lye a místem, kde se pravidelně jezdí škola smyku s vozidly Audi.

Na ledovci by měla být otevřena ledová jeskyně v podobě tunelu. Kdo se bude chtít podívat na
ledovec z tohoto tunelu, bude mít možnost. Pro ostatní je k dispozici několik vyhlídek s lavičkami
a kaplí. Pokud nebude lanovka odstavena, dá se s ní vyjet opět nahoru, kde je restaurace a vy-
hlídková plošina. Dolů se dá sjet nebo můžete cestu sejít. Navečer se opět vrátíme dolů na odpo-
činek před dalším dnem. 

Celková denní vzdálenost 32 km
časová náročnost na jízdu 1,5 hod.
ubytování Glanzer Homes Sölden
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A už je to tu zase. Ráno vstávat, nasnídat se, sbalit věci a vyrazit. Nejprve vystoupáme z městečka
Sölden do průsmyku Timmelsjoch ve výšce 2474 m n. m. Ten znají především motorkáři. Zdejší
silnice se vine jako had po rakouské straně masivu Ötztalských Alp. Na 30 kilometrech překo-
náme převýšení přes 1800 m. Přímo v průsmyku se nabízí nespočet říček, peřejí a několik vodo-
pádů. Určitě tady zastavíme a budeme fotit. Po průjezdu průsmykem “spadli přes 2000 metrů
dolů” na dalších 30 kilometrech.

Na jižní straně Alp v oblasti Jižní Tyrolsko nás čekají zastávky na jižní straně masivu, v některé z ves-
nic v hlubokých údolích, jabloňové sady a nějaké vinice. Rázem nám bude mnohem tepleji. Dnešní
den zakončíme v jihotyrolském Meranu.

Celková denní vzdálenost 80 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování B&B Maya
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Aby se nám nestýskalo po horách a hezkých výhledech, vydáme se do oblasti Dolomit. Dolo-
mity jsou velmi zajímavé a netypické horstvo na severu Itálie, že si zasloužilo pozornost a zápis na
Seznam světového dědictví UNESCO. Naším cílem je Arraba. Zdejší hotel nám bude útočištěm
opět na dvě noci. 

Vzdálenost dnešního putování je jen asi 110 km a minimální čas na tuto vzdálenost je 2,5 ho-
diny. To ale neplatí pro nás. Budeme zastavovat, fotit a zase zastavovat a zase fotit. Čeká nás část
cesty okolo masivu Piz Boè, který je součástí světoznámého lyžařského střediska Sella Ronda.
Jedna z fotografických zastávek by měla být na Passo Pordoi ve výšce 2239 m n. m. 

Pro výborné večerní focení vám bude stačit vyjít jen před hotel. Městečko Arraba je velmi ma-
lebné a příjemné. Ulice jsou vkusně nasvíceny a všude okolo nás budou vysoké štíty Dolomit.

Celková denní vzdálenost 110 km
časová náročnost na jízdu 2,5 hod.
ubytování Albergo Pensione Sport **



program 13. 10. 2019

0.50.60.8125
11

Po snídani se vydáme na okruh směrem ke Cortině k velmi zajímavé zřícenině hradu Castello di
Andraz. Poté se vydáme k nedalekému jezeru Lago Ghedina, kde budeme fotit úžasný odraz hor-
ské chaty a štítu na hladině jezera. 

Po této zastávce se podíváme na další část okruhu okolo Piz Boè. Budeme zastavovat na všech
možných místech, kde se bude dát fotit a věřte, že těch míst je mnoho :-). Na své si přijdou přede-
vším zájemci o panoramatické snímky hor a vesnic v údolích. 

Nad Cortinou probíhaly velmi těžké boje v 1. světové válce a fronta probíhala naprosto neuvěři-
telnými místy. Uvidíme několik z nich. Uděláme okruh asi 120 km a předpokládáme, že se do-
staneme i na Passo Gardena a do Corvary. Pozdě večer se vrátíme zpět do Arraby.

Celková denní vzdálenost 120 km
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Albergo Pensione Sport **
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Dnes si můžeme trochu přispat, ale zajisté se mnou budete souhlasit, že to nebudeme přehánět.
Začátek cesty bude probíhat ještě okolo monumentálních štítů Dolomit. Potom sjedeme do údolí
a přejedeme hranici do Rakouska. To nejzajímavější a nejlepší nás čeká za městem Lienz. 

Projedeme mýtnou branou a začneme stoupat opět prudce nahoru. Čeká nás úžasná a ikonická 
Großglockner Hochalpenstraße. Tu milují především motorkáři, ale autem se jezdí také velmi dobře.
Zvláště v druhé polovině cesty při sjezdu od nejvyšší hory Rakouska nás čekají pravá foto jatka.
Je zde několik vyhlídek na vinoucí se silnici a spolu s odpoledním bočním sluncem se dají čekat
skvělé podmínky. Ale abychom vám jen neslibovali superlativy, také se může stát, že přijde sníh
a budeme rádi, když uvidíme na 50 metrů :-(.

Navečer dorazíme do hotelu ve vesnici Kaprun, kde budeme nocovat, abychom nabrali sílu na další
fotografický den.

Celková denní vzdálenost 200 km
časová náročnost na jízdu 3,5 hod.
ubytování JUFA Hotel Kaprun
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Naše putování pomalu a jistě spěje k závěru, ale nebojte se. Rozhodně se nebudete nudit! Po vy-
datné snídani se vydáme zase kousek nahoru pod horu Kitzsteinhorn. Jsou zde dvě umělé vodní
nádrže, kde se zastavíme na focení. Po něm se přesuneme přes Německo opět do Rakouska do
starobylého města Salzburg. Staré centrum města včetně hradu je opět zapsané na seznamu
UNESCO. 

Odpoledne až večer budete mít volný rozchod po městě. Kdo bude mít zájem, doporučuji vydat
se večer na výšlap na hrad. Z hradeb je pěkný výhled na město a mají tady výbornou restauraci 
s pečenými koleny a pivem... Komu se chtít nebude, může se vydat na focení podél řeky Salzach.
Také to stojí za to!

Celková denní vzdálenost 115 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Gästehaus im Priesterseminar Salzburg
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Každá cesta jednou končí a ta naše bohužel také. Během dopoledne se podle počasí zastavíme
v městečku Mondsee u stejnojmenného romantického jezera. Pak už nás čeká pouze cesta domů.
Pojedeme přes Linz a České Budějovice do Prahy. Pokud bude někdo z účastníků chtít, můžeme
udělat zastávku cestou a vyložit je někde na trase.

Ale nezoufejte, že už je toto skvělé putování za námi. Již nyní připravujeme další zajímavé krátké
i delší fotografické cesty.

Celková denní vzdálenost 375 km
časová náročnost na jízdu 4,5 hod.
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Doporučení aneb Co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� nepromokavou bundu a teplé kalhoty

� lehké letní oblečení

� pokrývku hlavy a sluneční brýle

� kvalitní boty do terénu 

� zimní čepici, rukavice, pantofle

� kvalitní teplé 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!!!

Dobré oblečení opravdu nepodce-
ňujte. Budeme často stát na místě
nebo se pohybovat na relativně malé
ploše. Udržení komfortní tělesné te-
ploty je velmi důležité!

V údolích bude teplo na tričko a šortky,
ale nahoře bude zima a může tam
opravdu sněžit!

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

� blesk a akumulátory

� objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv
do 300 mm 

� filtry, zvláště polarizační a šedé!!!

� všelijaké možné další příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� stativ

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

� batoh, brašnu

� datové karty a USB čtečku karet
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poznámky:





Volutová 4
158 00  Praha 5

Tel.: 732 303 243
E-mail: expedice@krasysveta.cz

sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1


