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FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE

zimní Island
putování za sopkami, vodopády, ledovou jeskyní a polární září

v termínu: 7.–17. 3. 2019
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Miroslav Deneš
jednatel společnosti a vedoucí expedice

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 zimní přírodě na Islandu, který je předur-
čen pro skvělé focení. Budu se maximálně
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 zimní expedice 
v této krajině, která je minimálně poznamenaná
lidskou činností a v tento čas je tady minimum
dalších turistů. Zdejší lokality známe velmi
dobře a máme je výborně zmapovány, jezdíme

sem již několik let. Místa budeme navštěvovat
podle toho, zda je na nich dobré fotografování
dopoledne, nebo odpoledne. Jediné, co nej-
sme schopni ovlivnit, je počasí. Každopádně
mimo vybraných míst máme v záloze ještě další.

Na tuto expedici máme připraveno několik no-
vinek. Věříme, že se vám bude líbit trochu po-
změněný program, především v systému uby-
tování, a bude vás motivovat k lepším výsledkům
a snaze po získání co nejkvalitnějších fotografií.

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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zvláště ve vnitrozemí, je omezena nebo zcela
uzavřena. Prostě přijedete k závoře a tady skon-
číte :-(. Pokud chcete přece jen za závoru, pak
musíte mít velmi speciální auta, která na cestě
potkáme a zvláštní povolení.
Island je druhým největším ostrovem Evropy.
Jeho břehy jsou od Skotska vzdáleny 800 km,
od Norska 970 km, od Grónska 287 km a od
Faerských ostrovů 420 km. Na severu se téměř
dotýká Severního polárního kruhu. Bohužel,
pouze ostrůvek Grímsey je jím skutečně pro-
tnut. Střed a východ ostrova se nachází v po-
měrně vysoké nadmořské výšce. Směrem na
sever od jižního pobřeží vybíhají horské hřbety,
které oddělují řeky. Nejvyšším vrcholem ostrova
je Hvannadalshnjúkur, který je součástí ledovce
Vatnajökull.

Island je stát na stejnojmenném ostrově na po-
mezí Severního ledového a Atlantského oceá-
nu. Žije zde přes 300 000 obyvatel, jeho rozlo-
ha je 103 125 km², což z něj činí nejřidčeji 
zalidněný evropský stát. Největšim městem, a zá-
roveň i hlavním, je Reykjavík. V jeho aglomeraci
žijí dvě třetiny islandské populace. Ostrov je vul-
kanicky velmi aktivní. Ve vnitrozemí se nachá-
zejí lávová pole, pohoří, ledovce. Jižní břehy
ostrova jsou omývány Golfským proudem,
který významně ovlivňuje zdejší klima.
I přes tuto skutečnost je potřeba brát v úvahu,
že příroda ostrova je v zimě velmi drsná a chlad-
ná. Naše cesta bude především kopírovat zná-
mou okružní silnici R1, která měří přes 1 300 km.
Ta je udržována po celý rok v bezproblémovém
provozu. Většina méně významných silnic,
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vštěvou těchto jeskyní a do jeskyní budeme 
vyrážet velmi brzy ráno. Měli bychom být na
místě dřív, než sem dorazí případní další ná-
vštěvníci krátce po východu slunce.
Program na celý tento den podřídíme tomuto
výletu. Věřím, že budete z tohoto focení nadšeni
a bude to pro vás velmi inspirující.
K tomu, abyste nafotili podobné snímky, budete
potřebovat kromě fotoaparátu širokoúhlý ob-
jektiv, stativ a drátěnou nebo kabelovou spoušť.
Je možné využít i bezdrátovou spoušť.
A že nevíte, jak na to? Nevadí. Poradím vám na
místě jak s vaší technikou na podobné fotky 
s expozicí a kompozicí!

Při předminulé zimní cestě se nám podařilo po-
prvé navštívit ledovou jeskyni v oblasti ledovce
Vatnajökull. Bohužel jsme tam šli v době velké-
ho deště a náš pobyt byl omezen prostorově 
i časově.
Pro letošní rok se nám podařilo zajistit místního
ledového průvodce schváleného správou ná-
rodního parku Vatnajökull, který se specializuje
na fotografy a velmi malé skupiny. Máme do-
jednáno, že nás vezme na část ledovce, kam je
velmi omezený přístup návštěvníků. Měli by-
chom zavítat do dvou ledových jeskyní, kde 
bychom měli mít dostek času i prostoru na po-
dobné snímky. Projevili jste všichni souhlas s ná-
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Zajímavá místa, kam určitě zamíříme:
národní park Thingvellir, Geysir, Skaftafell, 
Jökulsárlón, Borgarfjörður Eystri, 
Skaftárhreppur, Fjaðrárgljúfur, Dyrhólaey

Zajímavé vodopády, kam vás chceme vzít:
Gullfoss, Godafoss, Seljalandsfoss, Skógafoss,
Háifoss, Urriðafoss, Dettifoss, Godafoss a další

Sopky, na které máme namířeno:
Krafla, jezero Mývatn

Města, která nás čekají:
Reykjavík, Vík, Selfoss, Akureyri, Egilsstaðir, 
Reykjahlíð



základní mapa Islandu
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Odlet na Island 7. 3. 2019

sraz na metru Nové Butovice 02.00

odjezd autem do Frankfurtu na letiště (FRA) 02.20

odlet do Keflavíku 11.25 – 14.20 operováno WOW AIR

Na oba lety máte odbavené velké zavazadlo - 20 kg. Dále můžete mít příruční zavazadlo - 10 kg.
Veškeré občerstvení na palubě letadla si budete platit, budeme mít pro vás svačinku na palubu.

Doporučujeme vám, abyste měli velké zavazadlo úměrné cestě, kam jedeme. Kufry a batohy s fo-
totechnikou budeme mít s sebou celou dobu v našem autě v zavazadlovém prostoru. V autě typu
VW Passat Variant budou 4 osoby a potraviny, které povezeme s sebou. Pamatujte na to, 
prosím.

Island není členem Evropské unie, ale je členem Schengenského prostoru. K cestě vám stačí
pouze občanský průkaz.

Náš dopravce, společnost WIZZ AIR, který nám
zajišťoval přepravu na Island i v zimních měsících
z pražského letiště Ruzyně, bohužel přesunul
svoji základnu na východ a již nelétá.
Nezbývá nám jiná možnost, než se dopravit 
do Německa a využít služeb tamějších letišť a
islandského dopravce WOW AIR.

Sraz bude 7. 3. 2019 na metru Nové Buto-
vice.Vyjděte prosím z metra na autobusovou 
zastávku na ulici Bucharova. Vyzvednu vás zde
a vydáme se spolu naším autem na letiště do
Frankfurtu.
Na cestu od nás obdržíte obložené bagety,
vodu a kávu. 



program 7. 3. 2019
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Po příletu vyzvedneme naše auto a vydáme se
do nedalekého Reykjavíku, respektive hned vedle
něj, kde nás čeká hotelový nocleh. Cestou z le-

tiště se zastavíme na nákup v jednom z velkých
hypermarketů. Je jich tu několik. Tady se pravdě-
podobně i navečeříme.
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Kópavogur – Grundarfjörður

Ráno se dobře posilníme a vyrážíme za tou správnou zimní krajinou, která nás čeká.

První zastávku předpokládáme na vodopádu Hraunfossar. Ten patří mezi ty rozhodně zajímavější
na naší cestě. Pak budeme pokračovat na západ: Cílem dnešní cesty je městečko Grundarfjörður.
Tady nás čeká velký apartmán, kde vám připravím večeři a také snídani další den. Městečko je 
nezajímavé, ale hora Kirkjufell Mountain vedle něj je velmi zajímavá. Její fotku najdete v každé
mapě a průvodci o Islandu. Dá se tady fotit večer, ráno, za sněhu, deště, slunce, prostě kdykoliv 
a vždycky to bude vypadat dobře. Nedaleko parkoviště je malý vodopád a kombinace fotky vo-
dopádu a hory v pozadí je nejlepší!

Samozřejmě budeme vyhlížet každý večer polární záři a program podle toho přizpůsobíme.
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Grundarfjörður – Hvammstangi

Po vydatné snídani se vydáme dále na západ okolo pobřeží pod vysokým skalním útesem. Pokud
bude třeba, můžeme se ještě ráno zdržet u Kirkjufell Mountain. Pokud bude z vodopádu ledopád,
bude to focení ještě lepší :-).

Navečer nás čeká cesta okolo zálivu Hrútafjörður do nedalekého apartmánu, kde budeme noco-
vat. Okolí zálivu má zajímavě členěnou krajinu a je zde zajímavý maják Skardsviti Lighthouse. Mimo
něj je tady také možné pozorovat ve zdejších zátokách tuleně. Ty vám slíbit neumím, ale pokud
nám bude přát čas, pokusíme se je najít. 



program 10. 3. 2019
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Hvammstangi – Akureyri

Teoreticky by se mohlo říct, že nás čeká pouze cesta po hlavní silnici R1, ale zase taková nuda to
nebude. Čeká nás zastávka u jednoho z divů tohoto ostrova, kterou je Hvitserkur. Jedná se o sa-
mostatnou skálu v zálivu, která vypadá jako brána do jiné dimenze. Nejlépe se fotí za odlivu. 
Uvidíme, jak to budeme stíhat.  Cíl dnešního dne je v Akureyri. 

Tady nás čeká obligátní nákup potravin, příprava večeře a odpočinek. Kdo bude chtít, může se
vydat do města na procházku a focení. Jde o poměrně hezké město na severním pobřeží. Cen-
trum města má zajímavou architekturu a do místního přístavu zavítávají pravidelně velké zaoce-
ánské lodě s turisty...



program 11. 3. 2019
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Akureyri – Reykjahlíð

Ráno ujedeme pouze pár kilometrů a hned nás čeká vystupování z auta. Nízko u moře je umístěn
pěkný skanzen ve vesničce Laufás. Zdejší domy dokumentují, jak se dříve na Islandu žilo. Další za-
stávka bude o dalších pár kilometrů dál ve vesnici Grenivík.

Nejdůležitější zastávka dneška je v pořadí třetí. Jedná se o božský vodopád Goðafoss. Když při-
cházelo na ostrov křesťanství, naházel vládce ostrova stará božstva do hlubiny a od té doby nese
vodopád jméno Goða = bůh.

Konec dnešního putování máme u Komářího jezera. Jeho jméno Mývatn jej jasně charakterizuje.
Komáři tady nebudou, ale zato jsou na severní a jižní straně ostrova mnohé sopouchy. Pohled na
ně pod sněhovou čepicí je velmi romantický.



program 12. 3. 2019
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Reykjahlíð – Egilsstaðir

Dnes ráno nás čekají opět malá fotojatka. První zastávka bude hned za prvním kopcem na místě
zajímavých bahenních sopek Hverarönd. Jen pár kilometrů odsud je další zastávka v jícnu sopky
Krafla. Celá oblast sopky Krafla je provrtána jako sýr Ementál. Přímo v sopce je umístěna velká
elektrárna. Jícen je zaplněn tyrkysově modrou vodou, která bude zamrzlá. Okolí je neskutečně ba-
revné a fotogenické. Uvidíme, kolik bude sněhu.

Další zastávka bude na nejmohutnějším vodopádu Evropy Dettifoss. Přes hranu se valí každou
vteřinu obrovské množství vody z ledovcové řeky. Cestou do dnešního cíle se odpoledne zasta-
víme na místě zvaném Möðrudalur. Je zde úžasná benzinová pumpa :-). Schválně, jestli se vám ji
podaří najít...
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Egilsstaðir – Gerdi

Přesný program dnešního dne vám ještě neprozradím. Vše bude záležet na tom, jaké bude počasí
a které silnice budou otevřeny, nebo zavřeny. Možností je opět několik a teprve podle momentální
situace se rozhodneme. Pokud to bude jako při minulé cestě, zavítáme na východní pobřeží, kde
je velmi zajímavý kostelík. Patří řádu kapucínů a faráře tam vykonává Slovák. Zajímavostí byla
stavba kostelíka, který vyrobili na Slovensku, pak jej rozebrali, dopravili sem a znovu jej postavili.
Potom se vydáme podél jihovýchodního pobřeží dál. Cesta to bude velmi pomalá, jelikož se tady
dá zastavovat na každém kilometru a fotit a zase fotit. Na cestě nás čeká také koupání v termální
vaně, která je usazena v přírodě blízko pramene. K jezeru Jokulsarlon se budeme snažit dostat
ještě dnes večer, protože ráno na to opravdu nebudeme mít čas.

Večer nebudeme vařit, ale čeká nás večeře, která bude velmi chutná. Těšte se! 



program 14. 3. 2019
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Gerdi – Vestri Pétursey

Ráno nás vyzvedne místní horský průvodce a pojedeme asi 40 km, abychom se dostali k jedi-
nečnému fotografickému ráji na ostrově. Čekají nás ledové jeskyně v oblasti Skaftafell. Tady 
strávíme hodně času. Druhou zastávkou by měl být ledovec Skaftafell. Zdejší splaz je součástí 
ledovce Vatnajökull a stejnojmenného národního parku. Přesný program dne bude záležet na 
počasí a kolik času strávíme v jeskyních.

Odpoledne nebo v podvečer dorazíme do městečka Vík. Tady nás čeká focení zkamenělých trolů
v moři. Pokud budou příznivé podmínky, je to další ze špičkových míst na focení polární záře. 
Samozřejmě musíme obnovit naše potravinové zásoby.
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Vestri Pétursey – Laugarvatn

Blížíme se ke klasickým turistickým místům, která musí navštívit úplně každý, kdo navštíví ostrov
ohně a ledu. První zastávkou bude zbytek mysu Dyrhólaey. Ještě je varianta zastavit se u vraku 
letadla DC 9 v Solheimasandur. Od silnice se jde 2,5 km a tak nevím, jestli na to budeme mít 
dostatek času. Další zastávkou bude vodopád Skógafoss. Kousek od něj je další z významných
bodů na trase, vodopád Seljalandsfoss. Budu se snažit, abychom na druhém jmenovaném byli od-
poledne. Pokud bude jasno, je zimní scenérie nasvícena sluncem a vypadá naprosto neskutečně.

Večer dorazíme do oblasti Laugarvatn, odkud je to pár kilometrů na lokalitu Geysir a do Zlatého
trojúhelníku.



program 16. 3. 2019
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Laugarvatn – Geysir – Keflavík

Popisovat všechno, co se dá fotit v oblasti Geysiru, snad ani nejde. Samotné gejzíry jsou tak 
významné a fotogenické, že tady můžeme být půl dne i déle. Mimo to nás ještě čekají vodopády
Gullfoss nebo Bruarfoss. Ten posledně jmenovaný považuji za asi ten nejromantičtější na celém 
ostrově. Výhodou je, že tady bývá málo lidí.

Z dalších míst, kde se cestou určitě zastavíme, bude národní park Þingvellir. Ten je zapsán na se-
znam kulturního dědictví UNESCO a podle toho to tady také vypadá. Všude spousty lidí, ale za-
stavit se tady musíme.

Když nám zbyde čas cestou do Keflavíku, zastavíme se na hezké vyhlídce nad jezerem Þingval-
lavatn s kostelíkem.



program 17. 3. 2019
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Keflavík – letiště (KEF)

Zpáteční cesta z Islandu 17. 3. 2019

odjezd z hotelu na letiště 04.00

odlet do Frankfurtu na letiště (FRA) 06.00 – 10.40 operováno WOW AIR

Předpokládaný příjezd do Prahy okolo 18.00 
Pokud budete mít zájem, zavezeme vás na hlavní nádraží nebo Autobusové nádraží Florenc.



Co nezapomenout z fototechniky
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� teplou a nejlépe zimní nepromokavou
bundu

� kvalitní boty do terénu a sněhu

� čepici a rukavice (bude chladno) a někdy
i přes den :-)

� termosku na čaj nebo placatku

� pantofle

� teplé oblečení do terénu (které nebudete
mít strach ušpinit)

� termoprádlo nebo vhodné oblečení na
vrstvení

� 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 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

� filmy (pro analogové přístroje a znalce)

� batoh, brašnu

� datové karty

� USB čtečku karet

� vezeme s sebou počítač, takže na uklá-
dání snímků vám stačí pouze externí disk
nebo dostatek datových karet.

Doporučení aneb Co nezapomenout





Nad Šárkou 58
160 00  Praha 6

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