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Miroslav Deneš
jednatel společnosti a vedoucí expedice

Vážení,

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

Strávíme spolu dva týdny v nádherné přírodě
Jižní Ameriky a její části Patagonie, která je
předurčena pro skvělé focení. Budu se maxi-
málně snažit, aby pro vás byla tato akce pří-
nosem. 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 této expedice v ob-
lasti na úplném cípu Jižní Ameriky. Tato oblast
je minimálně poznamenaná lidskou činností a
nabízí nespočet kýčovitých pohledů na moře,
hory v národních parcích Argentiny a Chile. Na
zdejších lokalitách budeme postupně zastavo-
vat podle programu. Jednotlivá místa budeme

navštěvovat podle toho, zda je na nich dobré
fotografování dopoledne, nebo odpoledne a 
v noci. Jediné, co nejsme schopni ovlivnit, je po-
časí. Jedeme na konci místního léta. Tento čas je
předurčen především na menší počty jiných tu-
ristů a na neskutečnou podívanou na horské štíty
s jezery a spoustu divoké zvěře.

Na tuto cestu máme připraveno několik novi-
nek. Jedeme pouze ve velmi malé skupině. Oče-
káváme, že to bude ku prospěchu pro pořízení
špičkových snímků  krajiny v ranním a podvečer-
ním světle, které právě tady dokáže rozzářit  ne-
skutečnou paletu barev. Věřím, že strávený čas
vyplníte co největší snahou po získání co nej-
kvalitnějších fotografií a poznatků.

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

Našim cílem jste vy, spokojený klient. 
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místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 1

Místo srazu - prostor před od-
bavovacími přepážkami mezi
vchody ,,B” a ,,C”.

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně



program 13. 2. 2019
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Odlet z Prahy do Buenos Aires přes Londýn 13. 2. 2019

sraz na Letišti Václava Havla, Praha-Ruzyně 16.35

odlet z Prahy (PRG) do Londýna (LHR) 18.35 – 19.45 operováno British Airways

čas na přestup (LHR) 02.15 hod.

odlet z Londýna (LHR) do Buenos Aires (EZE) 22.10 – 09.05 (14. 2. 2019)
operováno British Airways



program 14. 2. 2019
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hřbitov Recoleta a sousední velmi starý kostel
Basílica de Nuestra Seňora del Pilar.
Pozdě odpoledne přijedeme do hotelu v cen-
tru města, kde budete mít osobní volno. Kdo
bude chtít, může relaxovat nebo spát. Je po-
třeba nabrat sílu na další část cesty, protože
vstáváme velmi brzy ráno a čeká nás další le-
tadlo. 
Pokusíme se vám fakultativně zajistit na večer
návštěvu baru, kde se tančí tradiční argentinské
tango, ale v době přípravy tohoto katalogu vám
to ještě nemůžeme potvrdit.

Ráno, okolo deváté hodiny, nás čeká přílet do
Buenos Aires. Věřím, že se nám podaří během
nočního letu z Londýna trochu vyspat a tak se
vydáme ihned poznávat město. 
Na letišti EZE nás bude čekat auto, se kterým si
uděláme společnou projížďku městem po nej-
známějších památkách. Doprovázet by nás měl
jeden z místních průvodců a fotografů, který zná
město jako své boty. Měli bychom se určitě za-
stavit u divadla Colón, na Plaza de Mayo, Casa
Rosada, Plaza de República, neskutečně barev-
nou čtvrť La Boca, historické tržiště San Telmo,
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Odlet z Buenos Aires do El Calafate 15. 2. 2019

odjezd z hotelu na letiště EZE 05.00

odlet z Buenos Aires (EZE) do El Calafate (FTE) 07.55 – 12.45
operováno Aerolíneas Argentinas

Na cestě nás čeká mezipřistání v San Carlos Bariloche. Budeme se snažit rezervovat místa v zadní
části letounu na pravé straně, aby se dalo cestou fotit.
Po příletu vyzvedneme auto a čeká nás odpolední cesta k první perle této cesty: Perito Moreno.
Ledovec a národní park je zapsán na seznamu UNESCO a podle toho zde bude množství lidí.
Chceme s vámi najít ta nejlepší místa na ranní focení, protože odpoledne bude protisvětlo.
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Městečko El Chaltén leží na řece Río de las Vuel-
tas, v národním parku Los Glaciares, 220 kilo-
metrů severně od El Calafate. Nedaleko vesnice
se nachází vrcholy Cerro Torre a Cerro Chaltén
(Fitz Roy) a rovněž zde začínají různé treky.
Národní park Los Glaciares je chráněné území
v Patagonii na jihu Argentiny v provincii Santa
Cruz. Na jihozápadě sousedí s chilským národ-
ním parkem Torres del Paine a na severozá-
padě s národním parkem Bernardo O'Higgins.
V roce 1981 byl zapsán na seznam světového
dědictví UNESCO.

Dnes brzy ráno nám vlastně teprve začíná to
pravé putování po Patagonii. Z hotelu se vy-
dáme zpět k ledovci Perito Moreno, abychom
mohli pořídit ty nejlepší možné snímky bez
davů standardních turistů a v hezkém ranním
slunci. To je samozřejmě objednáno!
Během dopoledne se vrátíme do El Calafate,
odhlásíme se z hotelu, dáme si někde oběd a
vydáme se na sever do městečka El Chaltén.
To bude na další dvě noci naší základnou. Bo-
hužel většinu cesty směrem k Andám poje-
deme proti slunci a tak to nebude asi moc o
focení, ale věříme, že se budete těšit na to, co
vás čeká na další den.



program 17. 2. 2019
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ráno, abychom byli na místě těsně po východu
slunce, kdy budou nejzajímavější barvy na ska-
lách všude okolo nás.

Autem se dopravíme, kam to půjde a pak už to
bude jen po našich nohou. Vydáme se na ně-
jaký menší trek v oblasti. Dorazit v ranním vý-
chodu slunce na vyhlídku Maestri se nám asi
nepovede :-), ale věřím, že si vybereme nějaké
zajímavé místo, kam půjde dojít s naší výbavou.
Předpokládám, že budeme vyrážet velmi brzy
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na cestu. Po nákupu se vydáme směrem na vý-
chod k pobřeží Atlantiku.
Čeká nás relativně jednotvárná cesta patagon-
skou nížinou. Cílem je, abychom do večera do-
razili do Puerto Santa Cruz, což je 380 km :-(. 

Brzy ráno nás čeká krátký trek na vodopád
Chorrillo del Salto, abychom opět mohli fotit bez
turistů v ranním světle. 
Je možné, že budeme snídat až po návratu z
focení. Každopádně nás bude čekat vydatná
domácí snídaně a nákup potravin potřebných



program 19. 2. 2019

0.50.60.8125
10

Myslím si, že máme do večera rozhodně co
dělat, abychom stihli přejet do městečka Río
Gallegos. Zde se ubytujeme a budeme odpo-
čívat před další náročnou cestou.

Dnešní putování bude kratší, ale o to zajímavější.
Čeká nás Parque Nacional Monte León na po-
břeží Atlantiku. Zvláštností parku jsou mnohá
zvířata, která zde žijí. Potkat můžeme tuleně, tuč-
ňáky, pštrosy, alpaky, mnoho druhů ptactva a
další. 
Samostatnou velmi zajímavou podívanou jsou
pískovcové útesy, které tvoří jeskyně s okny a
úžasný reliéf na pobřeží oceánu.
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Nějaký čas budeme muset věnovat hraniční
kontrole na přejezdu z Argentiny do Chile. Pa-
tagonie má trochu jiné podmínky pro pohyb
mezi těmito zeměmi než zbytek území obou
států. Tyto se země se nemají až tak moc rádi,
ale tady spolupráce funguje, protože silnic je
málo a musejí spolu vycházet.

Dnešní den máme na programu další přejezd.
Bohužel :-(. Máme celý den na to, abychom do-
razili do chilského městečka Torres del Paine,
které je výchozí branou pro výpravy do stejno-
jmenného parku v srdci And.
Cesta argentinskou nížinou je nudná, ale bez ní
to nepůjde. Vyrazíme brzy ráno, abychom tento
přejezd měli co nejrychleji za sebou a mohli od-
poledne zastavovat v podhůří And a fotit zají-
mavosti okolo nás. 



0.50.60.8125
12

program 21. 2. 2019

Antártica Chilena, asi 130 km severně od měs-
ta Puerto Natales. Na východě hraničí s argen-
tinským národním parkem Los Glaciares. 
V nejvyšších partiích parku se nachází část 
jihopatagonského ledovcového pole. Park je
otevřený celoročně. S rozlohou 242 242 hek-
tarů se jedná o jeden z největších národních
parků Chile, a také údajně o jeden z nejhezčích.
Na mnoha desítkách kilometrů cest v nad-
mořských výškách od 50 do 3000 metrů lze
vidět pštrosy nandu, lamy guanako či majes-
tátní kondory.

Dnes nás čeká asi 160kilometrové kolečko.
Myslím, že je jedno, kterou stranou pojedeme,
ale nedostaneme se na nejlepší vyhlídku Tor-
res. To bychom museli nocovat v parku ve spa-
cácích po 10kilometrovém výšlapu a fotit ráno
při východu slunce. Hlavní štíty Torres jsou vi-
ditelné i od silnice, po které pojedeme a určitě
si na ně zastavíme.
Torres del Paine je chilský národní park, který
byl v roce 1978 prohlášen za biosférickou re-
zervaci UNESCO. Nachází se v nejjižnějším chil-
ském kraji XII Región de Magallanes y de la
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program 22. 2. 2019

Teoreticky se dá říct, že bychom si mohli udělat
takový trochu odpočinkový den, protože další
dny budou opět velmi náročné.

Protože budeme mít panoráma národního
parku Torres del Paine směrem na západ, mů-
žeme brzy ráno jet ještě fotit a odjíždět z hotelu
poměrně pozdě. Čeká nás jenom asi 130 km
cesty, abychom přejeli do Puerto Natales.



program 23. 2. 2019
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Po rychlém obědě na nás čeká malé překva-
pení. Chtěli byste vědět, co to bude?
Věřím, že ano, ale budete si muset počkat až do
23.2.2019, kdy sem přijedeme :-)...

Doufám, že budete všichni pořádně odpočinutí
a vyspaní. Odjíždíme z hotelu velmi brzy ráno.
Čekají nás 3 hodiny a v poledne musíme být 
v Punta Arenas. Město jako takové není příliš za-
jímavé, ale leží na břehu Magalhãesova průlivu.
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Do večera musíme dojet do městečka Río
Grande na pobřeží Atlanského oceánu. Tady
máme nocleh a musíme přeskládat a připravit
naše zavazadla, protože druhý den nás čeká
cesta autem rovnou na letiště a odlet. 
Předpokládám, že cestou se zastavíme někde 
v zálivu Bahia San Sebastian, který máme ces-
tou na jih.

Cesta se pomalu a jistě začíná blížit ke svému
konci, ale to už tak bývá. Po odpočinku se vy-
dáme zpět na celodenní cestu do argentinské
části Patagonie. Nejprve pojedeme po pobřeží
Magalhãesova průlivu, trajektem jej přejedeme
na nejjižnější část Jižní Ameriky do Tierra del
Fuego. Tato část amerického kontinentu bude
pro nás konečnou destinací. 
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Naše putování končí na letišti, kde odevzdáme
naše auto a večer odletíme posledním spojem
zpět do Buenos Aires.
Po příletu do hlavního města odjedeme do na-
šeho hotelu, kde nás čeká poslední nocleh na
území Argentiny.

Ráno si můžeme trochu přispat, protože náš
čeká velmi dlouhý den.
Máme celý den na to, abychom dojeli do města
Ushuaia. Město jako takové není moc zajímavé,
snad jen díky bezpočtu cestovních kanceláří,
které zajišťují cesty na Antarktidu. 

Odlet z Ushuaia do Buenos Aires 25. 2. 2019

odlet z Ushuaia (USH) do Buenos Aires (EZE) 20.00 – 23.20
operováno Aerolíneas Argentinas
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nebo se můžete dosyta vyspat. Snídaně se
podávají do 11.00 hod. 

Do odjezdu je volno v hotelu. Po vydatné sní-
dani můžete odpočívat u hotelového bazénu

Odlet z Buenos Aires přes Londýn do Prahy 26. 2. 2019

odjezd z hotelu na letiště Pistarini (EZE) 11.20

odlet z Buenos Aires (EZE) do Londýna (LHR) 14.20 – 06.35 (27. 2. 2019)
operováno British Airways

čas na přestup (LHR) 03.55 hod.

odlet z Londýna (LHR) do Prahy (PRG) 10.30 – 13.35 (27. 2. 2019)
operováno British Airways
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Doporučení aneb Co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky
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� nepromokavou bundu a dlouhé kalhoty

� kvalitní boty do terénu a na pláž 

� zimní čepici, rukavice, pantofle

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

� lehké letní oblečení (triko, šortky, sandály, 
plavky)

� klobouk nebo pokrývku hlavy

� psací potřeby

� notebook nebo externí disk na ukládání
snímků (vezeme s sebou velký disk)

� 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 nepod-
ceňujte. Budeme se pohybovat v oblas-
tech kde se počasí mění velmi rychle.
Počasí může být zvláště v horských
parcích velmi různorodé včetně sněhu
a mrazu.

� 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

18
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Nad Šárkou 58
160 00  Praha 6

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

sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1


