
FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE

Barevný západ Kanady 2019
mapovací fotografická cesta

v termínu: 19. 9. – 3. 10. 2019





úvod

0.50.60.8125 0.50.60.8125

Miroslav Deneš
jednatel společnosti a vedoucí cesty

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na druhé mapovací fotografické cestě, pořáda-
né naší společností AMAL DIGITAL, s.r.o.

Strávíme spolu několik výjimečných dnů v nád-
herné a výjimečné přírodě západní Kanady,
která je předurčena pro jedinečné a skvělé fo-
cení. 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 podzimní mapo-
vací cesty v této krajině, která je citlivě pozname-
naná lidskou činností. V nejlepší době podzimu
je maximální šance fotografovat jeho nesku-
tečné barvy. Zdejší lokality máme připraveny po
pečlivém hledání. Místa budeme navštěvovat
podle toho, zda je na nich dobré fotografování
dopoledne, nebo odpoledne. Jediné, co ne-

jsme schopni ovlivnit, je počasí. To je tady naštěstí
poměrně stálé, ale i tak vám kladu na srdce,
abyste otázku počasí nepodceňovali. Zvláště 
v horských partiích národních parků nás mohou
překvapit sněhové přeháňky. Každopádně mimo
vybraných míst máme v záloze ještě další.

Věřím, že se vám bude líbit trochu pozměněný
program proti standardním cestám, které jez-
díme poněkolikáté a bude vás motivovat k lepším
výsledkům a snaze po získání co nejkvalitnějších
fotografií. Jedeme sem v nejlepší možný čas pro
zachycení podzimních barev a budu doufat, že
se nám podaří najít i zvěř, která je pro tuto oblast
typická. 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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Kanada vznikla na území osídleném indiány a
Inuity jako unie britských zámořských teritorií a
kolonií, z nichž některé byly předtím součástí
francouzské koloniální říše. Nezávislost na Velké
Británii získala Zákonem o Britské Severní Ame-
rice z let 1867 a 1982. Kanada je federací de-
seti provincií a tří spolkových teritorií, parlamentní
konstituční monarchií. Sama sebe definuje jako
zemi dvoujazyčnou (oficiální jazyky jsou anglič-
tina a francouzština) s multikulturními jazyky,
jako třeba v teritoriu Nunavut je oficiální jazyk 
inuitština. Z průmyslového hlediska jde o tech-
nicky vyspělou zemi disponující rozsáhlými 
přírodními a nerostnými zdroji. Jediným dalším
státem, u něhož lze smysluplně mluvit o hranici
s Kanadou, je Dánsko, od jehož závislého území
– Grónska – oddělují kanadské arktické ostrovy
jen úzké průlivy.

Kanada je rozlohou druhá největší země světa,
rozkládající se v severní části Severní Ameriky.
Na severu hraničí se Severním ledovým oceánem,
s Atlantikem na východě, s USA na jihu a se-
verozápadě. Tichý oceán tvoří západní hranici. 
Název Kanada pochází z řeči prvních národů –
konkrétněji kmene Huronů – a zní kanata a do
češtiny to lze přeložit jako „vesnice“, „uskupení
vesnic“ či „osídlení“. V roce 1535 použili indiáni
toto slovo pro označení osady Stadacona v roz-
hovoru s Jacquesem Cartierem. Ten je potom
začal používat pro označení oblasti okolo své
osady – dnes již jako část Québec City. Od roku
1547 se toto označení začalo objevovat na ma-
pách jako označení rozsáhlé okolní oblasti. Tedy
původní označení, Nová Francie, se přestávalo
používat a Kanada byl název území na sever od
USA a na východ od Aljašky.
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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
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Cesta do Kanady, 19. 9. 2019

sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně 07.30

let Praha (PRG) – Paříž (CDG) 09.30 – 11.20 operuje Air France

čas na přestup 01.05

let Paříž (CDG) – Amsterdam (AMS) 12.25 – 13.45 operuje Air France

čas na přestup 01.40

let Amsterdam (AMS) – Vancouver (YVR) 15.25 – 15.50 operuje Air France

Zpáteční cesta do Prahy, 2.-3. 10. 2019

příjezd na letiště Calgary 12.30

let Calgary (YYC) – Amsterdam (AMS) 15.10 – 08.05 (+1) operuje KLM

čas na přestup 01.20

Amsterdam (AMS) – Praha (PRG) 09.25 – 10.55 operuje KLM

cestovní časy
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mapa oblasti

Britská Kolumbie – je provincie ležící na jiho-
západě Kanady. Je známá svými přírodními krá-
sami. To odráží i její latinské motto Splendor
sine occasu (Nádhera bez konce). Do konfede-
race byla přijata jako šestá 20. července 1871.
Má rozlohu 952 263 km² a 4 113 000 oby-
vatel. Divoké podmínky zapříčinily mimo jiné, že
na téměř milionu km² žije pouze přes 4 miliony
obyvatel. Je hojně vyhledávána turisty pro své
přírodní krásy a pro široké možnosti sportov-
ního vyžití, od horolezectví, lyžování a vodní
sporty na tichomořském pobřeží a jezerech. 

Hlavním městem Britské Kolumbie je Victoria
na ostrově Vancouver. Největším městem je
Vancouver ležící na pevnině u stejnojmenného
ostrova a je na třetí příčce mezi největšími ka-
nadskými metropolemi. 

Alberta – je jednou z deseti kanadských pro-
vincií, kterou byla prohlášena 1. září 1905. Na
západě sousedí s provincií Britská Kolumbie, na
východě s provincií Saskatchewan, na severu
se Severozápadními teritorii a na jihu s americ-
kým státem Montanou. Hlavním městem Alberty
je Edmonton. Calgary je jedním z hlavních ka-
nadských obchodních center.

Alberta má rozlohu 661 848 km². Na jihu hra-
ničí se Spojenými státy na 49. rovnoběžce 
severní šířky, která ji odděluje od státu Montana,
zatímco na severu 60. rovnoběžka severní šířky
dělí Albertu od Severozápadních teritorií. Na vý-
chodě je provincie Saskatchewan. Nejvyšším
bodem s 3747 metry nadmořské výšky je vrchol
Mount Columbia ve Skalistých horách podél ji-
hozápadní hranice.
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program 19. 9. 2019

Praha – Paříž – Amsterdam – Vancouver

Po velmi brzkém vstávání se sejdeme na letišti Praha–Ruzyně a přes Paříž a Amsterdam odletíme
ranní linkou Air France do kanadského Vancouveru. Ten přískok přes Paříž je jen proto, abychom
neseděli příliš dlouho na letišti Amsterdam. Po příletu vyzvedneme naše auta a naše kanadská 
mapovací cesta může začít.

Kdo bude chtít odpočívat po cestě v hotelu, může. S ostatními se vydáme do Stanley Parku, 
vancouverského přístavu a Brockton Point Lighthouse. Tady strávíme celé odpoledne až do 
večera. Předpokládáme, že uděláme několik fotek večerního mostu a pak se vydáme také spát.

Celková denní vzdálenost 8 985 km (5 583 mil)
časová náročnost na let 16,5 hod.

Celková denní vzdálenost 20 km
časová náročnost na jízdu 0,5 hod.
ubytování Vancouver Days Inn **
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program 20.-21. 9. 2019

Vancouver – ostrov Vancouver – Vancouver

Po odpočinku se vydáme trajektem na ostrov Vancouver. Čeká nás postupný průzkum deštného
pralesa v okolí Lake Cowichan a na západním pobřeží ostrova. Dále nás čeká focení jedinečných
pláží v Pacific Rim National Park Reserve s naplaveným dřevem nedaleko Port Renfrew a focení
několika starobylých majáků. 

Cestu ostrovem Vancouver zakončíme ve starobylém městě Victoria, které je zároveň hlavním
městem provincie Britská Kolumbie. Město na jihu ostrova je prostoupeno nádhernou architektu-
rou. Jeho ulice se starými domy vypadají nejlépe ve večerních a brzkých ranních hodinách při fo-
cení v době modré hodiny. 

Celková vzdálenost 350 km
časová náročnost na jízdu 12 hod.
ubytování Port Renfrew West Coast Trail Lodge
ubytování Victoria Strathona hotel ***
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program 22. 9. 2019

Victoria – Vancouver

V době ranního slunce předpokládáme, že budeme ještě fotit na městské Willows Beach. Poté nás
čeká poslední procházka Victorií. Po ní se přesuneme zpět do přístavu a trajektem zpět do 
Vancouveru. 

Ve Vancouveru se vydáme do přístavu s hydroplány a jedinečným panoramatem města. Ten 
vytváří jedinečnou scenérii pro dokonalé snímky. Do večera nás ještě čekají další místa v nedale-
kém Stanley Parku a u Lions Gate Bridge. Zde máme v plánu zůstat až do večera. Temně modrá
obloha po západu slunce s osvětlením města vytváří na snímcích s mostem neskutečné barevné
kreace. Poté, co obloha zčerná, odjedeme do hotelu, abychom mohli ráno opět vyrazit.

Celková denní vzdálenost 72 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Vancouver Days Inn **
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Vancouver – Kelowna

Na dnešní den máme naplánován asi 5hodinový přejezd, který nám reálně zabere celý den. Hned
ráno, krátce po odjezdu, nás čeká nedaleký Golden Ears Provincial Park. Během dne se zastavíme
v E. C. Manning Provincial Park a nakonec v Stave Lake se spoustou ptáků a další divoké zvěře. 

Z velké zvěře je v těchto parcích mnoho medvědů a losů, které se pokusíme také fotit. Cílem dneš-
ního dne je vinařské městečko Kelowna na břehu Okanagan Lake. Doufáme, že dorazíme včas,
abychom mohli jet fotit do okolí velmi hezkého mostu. Všude okolo jezera jsou nespočetné 
vinice, které by měly být plné podzimních barev.

Celková denní vzdálenost 398 km
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování Kelowna Days Inn **



program 24. 9. 2019
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Kelowna – Red Pass

Dnes nás čeká druhý velký cestovní den. Pro první dnešní snímky při východu slunce si vybe-
reme některou z vinic nad jezerem v Kelowna. Po focení se vrátíme do hotelu na snídani a po ní
nás čeká pomalý přejezd po velmi malebné silnici do Red Pass na západní straně Jasper Natio-
nal Park of Canada. 

Cestou se budeme zastavovat na několika místech, především podél divoké North Thompson
River a v Blue River Black Spruce Provincial Park. Jedeme sem v době, kdy by měly všude okolo
nás hýřit barvy podzimu. Věříme, že se nám na cestě podaří zahlédnout nějaké medvědy, pro
které je tato oblast doslova rájem.

Celková denní vzdálenost 531 km
časová náročnost na jízdu 6,5 hod.
ubytování Red Pass Valemount hotel ***



program 25.-27. 9. 2019
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Red Pass – Jasper National Park of Canada

Po tyto dny nebudeme přejíždět velké vzdálenosti. Budeme se pohybovat pouze po Jasper 
National Park of Canada. Budeme s našimi fotoaparáty sledovat především dvě hlavní silnice 
Yellowhead a Icefields Pkwy. Čekají nás 3 dny neskutečných fotojatek. Skalní štíty, jezera, vodo-
pády, ledovce, barevné podzimní lesy a divoká zvěř jsou jen chabým výčtem neskutečnosti, která
se tady návštěvníkům nabízí. 

Pravděpodobně se nám bude běžně stávat, že po dlouhém focení nasedneme do aut, abychom
za další zatáčkou opět zastavili, vystoupili a zase fotili a fotili. Jasper je asi nejhezčí národní park, 
kterým budeme na této cestě projíždět. Předpokládáme, že si také uděláme nějaký menší trek v
rámci parku, ale to bude záležet především na počasí.

Celková denní vzdálenost 50 km
časová náročnost na jízdu 1,5 hod.
ubytování 25.9. Jasper NP Jasper Eats Cabins ****
ubytování 26.9. Jasper NP Sunwapta Falls Rocky Mountains Lodge **
ubytování 27.9. Jasper NP The Great Divide Lodge



program 28. 9.-1. 10. 2019

0.50.60.8125
15

Yoho National Park – Banff National Park – Glacier National Park of Canada – Kootenay 
National Park

Naše mapovací cesta je především o focení přírody a divokého života, nebude to po tyto dny
jinak. Přesuneme se jen kousek na jih, kde nás čekají další 4 skvosty v podobě dalších kanad-
ských národních parků. Jsou jimi Yoho National Park, Banff National Park, Glacier National Park of
Canada a Kootenay National Park. 

Není možné se tady dopodrobna rozepsat, jaké fotografické orgie nás čekají. Každý kilometr na-
šeho putování by si zasloužil samostatný popis. Každý den budeme plánovat na místě, na která
místa se vydáme a kde budeme zastavovat. Mimo tyto plánované zastávky nás čeká ještě mnoho
neplánovaných zastavení. Pro ostatní uvádíme pouze, že pokud pojedete s námi, uděláte WOOOW!!!  

Celková denní vzdálenost 50 km
časová náročnost na jízdu 1,5 hod.
ubytování 28.9. Golden Days Inn ***
ubytování 29.9. Golden Days Inn ***
ubytování 30.9. Canmore Mountain View Inn
ubytování 1.10. Canmore Mountain View Inn



program 2.-3. 10. 2019
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Banff National Park – Calgary – Praha

Naše putování podzimní krajinou kanadských skvostů se nezadržitelně blíží k závěru. Po snídani v
našem hotelu na hranici parku se přesuneme do nedalekého Calgary. Cestou se zastavíme ve
velkém outletu na okraji města.

Po poledni dorazíme na mezinárodní letiště v Calgary. Vrátíme naše vozidla a odletíme zpět do 
Evropy. Přílet do ČR předpokládáme 3. 10. 2019 před polednem našeho času. 

Ale nezoufejte, připravujeme pro vás další nové a zajímavé cesty.

Celková denní vzdálenost 112 km
časová náročnost na jízdu 1,5 hod.

Celková denní vzdálenost 7 897 km (4 907 mil)
časová náročnost na let 11,5 hod.
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Doporučení aneb co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� nepromokavou teplou bundu

� kvalitní boty do terénu

� pantofle

� sluneční brýle a pokrývku hlavy

� opalovací krém

� 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 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

� 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


