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Miroslav Deneš
jednatel společnosti a vedoucí kurzu

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na dalším fotografickém kurzu, pořádaný naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o., v roce 2019.

Strávíme spolu několik výjimečných dnů v nád-
herné přírodě v okolí holandského Amster-
damu a jeho ulicích. Celá oblast našeho kurzu je
předurčena pro skvělé focení. Budu se snažit,
aby pro vás byla tato akce přínosem. Rád bych,
abyste si odnesli z našeho setkání jen ty nejlepší
dojmy a užili si do sytosti fotografování s partou
lidí, které spojuje stejný zájem a vášeň.

Záměrně jsme vybrali místo jarního kurzu v této
oblasti, která je velmi fotogenická a upravena
lidskou činností. Na začátku jara je maximální
šance fotografovat záhony tulipánů a dalších
květin. Zdejší lokality známe a máme je vý-
borně zmapovány. Místa budeme navštěvovat
podle toho, zda je na nich dobré fotografování
dopoledne, nebo odpoledne. Jediné, co nejsme

schopni ovlivnit, je počasí. To je tady naštěstí po-
měrně stálé, ale i tak vám kladu na srdce, abyste
otázku počasí nepodceňovali. Každopádně mimo
vybraná fotografická místa máme v záloze ještě
několik dalších.

Na tento kurz máme připraveno několik novi-
nek. Věřím, že se vám bude líbit trochu pozmě-
něný program kurzu proti jiným cestám a bude
vás motivovat k lepším výsledkům a snaze po zís-
kání co nejkvalitnějších fotografií. Jedeme sem 
v nejlepší možnou dobu květu tulipánů a dal-
ších květin. Budu doufat, že se nám podaří najít
více než jenom ty typické tulipánové zvonce.
Tato podívaná stojí za trochu hledání.

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

Naším cílem jste vy, spokojený klient. 
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lokalita
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nálech udržována pomocí přehrad (dijken). Ve
13. století byla jedna z přehrad vztyčena v ústí
řeky Amstel, a tak vzniklo jméno Amsterdam.
Poprvé byl Amsterdam zmíněn v roce 1275 
v dokumentu, ve kterém panovník Floris V. osvo-
bozuje jeho obyvatele od poplatků. Asi v roce
1306 obdržel Amsterdam městská práva. Od
14. století město vzkvétalo zejména díky obcho-
du s hanzovními městy, např. s Hamburkem. Od
15. století bylo obchodně nejdůležitějším nizo-
zemským městem. Město se dále rozšiřovalo,
ale protože leží na bažinách, musely se při jeho
rozšiřování kopat další kanály a stavba domů se
zakládala na dřevěných kůlech.
Historické centrum Amsterdamu je zastavěno
převážně domy ze 16. až 17. století. V této době
byl vystavěn systém soustředných kanálů okolo
středu starého města.

Amsterdam je hlavní město Nizozemska od roku
1808. Nesídlí v něm však parlament, vláda ani
královská rodina, tyto instituce mají své sídlo 
v Haagu. V současnosti je největším nizozem-
ským městem, jeho finančním a kulturním cen-
trem. Ve městě žilo v roce 2009 přes 760 000
obyvatel. Ti se hlásí ke 177 různým národnostem.
Amsterdam je jedním z měst konurbace Rand-
stad. Na území města či v jeho okolí se nachá-
zejí dvě památky světového kulturního dědictví
UNESCO. Jedná se o amsterdamské kanály ze
17. století v historickém centru a obrannou linii
Amsterdamu vybudovanou na přelomu 19. a
20. století okolo městské zástavby.
Historie města Amsterdam sahá až k roku 1000,
odkdy byla tato bažinatá oblast zvána Aemes-
telle. Kolem bažin byly kopány odvodňovací 
kanály (grachten). Nízká hladina vody byla v ka-
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místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 2
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Místo srazu - prostor před odbavovacími
přepážkami ČSA

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně



mapa cesty
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Cesta do Amsterdamu, 18. 4. 2019

sraz na Letišti Václava Havla Praha-Ruzyně 05.00

let Praha (PRG) – Amsterdam (MRS) 07.00 – 08.35 operuje ČSA

Cesta zpět do Prahy, 21. 4. 2019

let Amsterdam (AMS) – Praha (PRG) 19.45 – 21.15 operuje ČSA
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mapa oblasti

Sedmnácté století je považováno za „zlaté obdo-
bí“ Amsterdamu a celého Nizozemí. Na počátku
století byl Amsterdam nejbohatším městem 
Evropy. Z Amsterdamu vyplouvaly lodě do Se-
verní Ameriky, Afriky, dnešní Indonésie a Brazí-
lie. Město bylo základnou mezinárodní obchodní
sítě. Amsterdamští obchodníci měli největší
podíl v Nizozemské východoindické společnosti
a v Nizozemské západoindické společnosti. 
Díky těmto společnostem byly navázány zá-
mořské vztahy, které pak vedly k ustavení nizo-
zemských kolonií. Amsterdam byl nejdůležitějším
místem námořní přepravy zboží v Evropě a
předním finančním centrem světa. 
Amsterdamská burza byla první na světě s ne-
přetržitým provozem. 18. a 19. století se nesou
ve znamení určitého poklesu prosperity města.

Války Nizozemí se Spojeným královstvím a po-
sléze napoleonské války si svou daň vybraly i
tady. Během napoleonských válek životní úro-
veň města klesla na nejnižší bod. Avšak po za-
ložení Nizozemského království v roce 1815 se
situace začala obracet k lepšímu. 
Během 19. století zasáhla město průmyslová
revoluce. Byl postaven Amsterdamsko-rýnský
kanál, který přímo spojil město se splavným ve-
letokem Rýnem. Severomořský kanál spojil am-
sterdamský přístav se Severním mořem. Oba
kanály výrazně zlepšily spojení se zbytkem Ev-
ropy a světem. Byl to velký ekonomický podnět. 
Konec 19. století je občas nazýván druhou Zla-
tou dobou. Tehdy bylo postaveno několik muzeí,
vlakové nádraží a koncertní hala (Concertge-
bouw) se skvělou akustikou.
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program 18. 4. 2019

Praha – Amsterdam – Leiderdorp

Po velmi brzkém vstávání se sejdeme na letišti Praha-Ruzyně. Po odbavení odletíme se společností
ČSA do Amsterdamu. Na letišti Schiphol vyzvedneme naše auto a můžeme začít.

Z letiště se vydáme do centra města, kde budeme fotit uličky starého centra spolu s vodními 
kanály po celý den. V podvečer budeme fotit staré nábřežní budovy a mosty. Také nás čeká za-
stávka v některé místní restauraci na oběd či brzkou večeři při dobrém pivu a vínu.

Celková letecká vzdálenost 707 km (439 mil)
časová náročnost na let 1,5 hod.

Celková denní vzdálenost 65 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Tulip Inn Leiderdorp ***



Leiderdorp – Keukenhof – Leiderdorp

Brzy ráno si dáme vydatnou snídani a co nejdříve se vydáme do botanické zahrady Keukenhof,
kde si užijete tisíce a tisíce tulipánů a nejen je. Jedná se o největší zahradu, kde se pěstují tulipány
na celém světě. Strávíme tady celý den a budeme se toulat mezi záhony a fotit a fotit.

Zahrada je otevřena od 08.00 ráno do 19.30 hodin denně. Mimo tulipánů je zde ještě mnoho
dalších druhů květin. Zde si užijete focení s makroobjektivy a delšími ohnisky. Předpokládáme, že
bude hezké počasí a výsledné fotky budou vypadat úžasně. Uvidíte! Večer se vrátíme zpět do 
našeho hotelu.

Celková denní vzdálenost 35 km
časová náročnost na jízdu 0,5 hod.
ubytování Tulip Inn Leiderdorp ***
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program 19. 4. 2019
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program 20. 4. 2019

Leiderdorp – Zaanse Schans – Leiderdorp

Máme sobotu a čeká nás další krátký přejezd do skanzenu v Zaanse Schans. Opět zde otevírají
velmi brzy ráno od 10.00 a strávíme tady celý den. Skanzen se zavírá v 17.00. V tomto jarním ob-
dobí je potřeba očekávat, že zde může být poměrně dost návštěvníků.

K focení je tady několik vodních mlýnů, holandská vesnice s krásnými domy, vodní kanály, na 
kterých již mohou být lodě, ukázky řemesel a další zajímavosti. Pokud byste měli zájem, můžete
si vypůjčit kolo a jezdit si po skanzenu na něm. Dokážete tak obsáhnout mnohem větší plochu
areálu než ostatní, co budou chodit pěšky.

Celková denní vzdálenost 93 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Tulip Inn Leiderdorp ***



program 21. 4. 2019
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Leiderdorp – Amsterdam – Praha

Po vydatné nedělní snídani přejedeme opět do centra Amsterdamu. Zde bude během dopoledne
poměrně málo turistů a dá se očekávat, že budeme mít klid na focení. Navštívíme některé z dal-
ších kanálů v centru města. Předpokládáme, že budeme mít dostatek času na návštěvu některých
náměstí a zajímavých budov.

Oběd bychom si mohli dát v některé restauraci u kanálů a po něm ještě pokračovat ve focení.
Okolo 16. hodiny se rozloučíme s tímto zajímavým městem a přesuneme se zpět na letiště Schiphol. 

Celková denní vzdálenost 65 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.

Celková letecká vzdálenost 707 km (439 mil)
časová náročnost na let 1,5 hod.
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Doporučení aneb co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� nepromokavou lehkou bundu

� kvalitní boty do města na pohodlnou chůzi

� pantofle

� oblečení do terénu a města (které nebu-
dete 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, makro-
objektiv, teleobjektiv do 200 mm 

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

� všelijaké možné další příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� stativ, monopod

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

� filmy (pro analogové přístroje a znalce)

� batoh, brašnu

� datové karty a USB čtečku karet
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Volutová 4
158 00  Praha 5

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

sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1


