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FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE

Krampusové 2019
S čerty budou opět žerty!

v termínu: 22.–24. 11. 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.

Průvodcem na této cestě bude pro vás náš
nový kolega David Hainall. Věřím, že se vám
bude líbit jeho servis a znalosti.

Strávíte spolu pár dní v nádherné  přírodě u na-
šeho jižního souseda. David se bude snažit, aby
pro vás byla tato akce přínosem. Budeme velmi
rádi, když si odnesete z naší cesty jen ty nejlepší
dojmy a užijete si do sytosti fotografování s par-
tou, kterou spojují stejný zájem a vášeň.

Krampusy jsme vybrali jako to nejlepší, co nám
může tato část země v předvánoční čas nabíd-
nout. Všechna předpokládaná místa zastávek
máme detailně  zmapovány z našich minulých
cest. Budeme je navštěvovat podle našeho
plánu cesty. Na lokalitách samotných se vám

bude David snažit poskytnout maximální pod-
poru a rady při fotografování. Jediné, co ne-
jsme schopni ovlivnit, je počasí. Každopádně
mimo vybraná místa máme v záloze ještě ně-
kolik zajímavých  alternativ, které také stojí za vi-
dění a fotografování.

Průběžně můžete cestou probírat věci okolo fo-
tografické 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 vám David
prozradí z “jeho kuchyně”.

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

Naším cílem jste vy, spokojený klient. 



0.50.60.8125

lokalita

4

Kdo je to Krampus?

Je to rohatá antropomorfní figura, která v ra-
kouském a jihoněmeckém folklóru odpovídá
českému čertovi, průvodci sv. Mikuláše. Pos-
tava Krampuse se objevuje 5. prosince, obvykle
v doprovodu sv. Mikuláše. Mikuláš děti odmě-
ňuje dárky, zatímco Krampus má za úkol po-
trestat zlobivé děti. Krampus zlobivé děti sní a
kolem 22. prosince se přemění v normální lid-
skou bytost a nic si nepamatuje.
Rakouští čerti jsou oproti našim rarachům sku-
tečně nespoutaní. Řinčí řetězy a kravskými
zvonci a koho doženou, ten dostane nadílku
březovými větvemi. Slet čertů je většinou dobře
organizován pořadateli, strašidelní luciferové
procházejí po vyznačené trase v centru města,

a to často několikrát dokola. I tak se občas
stane, že nějaký rozpálený pekelník vlétne za
hrazení mezi diváky nebo prožene hříšníka po-
stranními uličkami.
Některé masky jsou skutečně děsivé.Před za-
čátkem průvodu a běsnění je třeba naplánovat
čertovskou strategii. Průvod zahajují VIP čerti na
vysokozdvižném vozíku. Méně pohyblivé zlo-
duchy veze alegorický vůz tažený za traktorem.
Pýchou každého pekelníka jsou ručně zhoto-
vené masky, často s mohutnými rohy, vyrobené
ze dřeva, laminátu, kůže nebo kožešin. Každá
maska je originál a často jsou děděny z otce na
syna, a jsou tedy pečlivě opatrovány. Ceny ně-
kterých masek převyšují částky přes 1 500 EUR.
Někteří čerti s sebou navíc nosí nůše na nez-
bedné děti a dokonalou satanskou atmosféru
doplňují kouřové efekty, petardy a obrovské řeh-
tačky. Po skončení oficiálního průvodu se Kram-
pusové vydávají na volný rej po městě a obsadí
hospody. V tento čas začíná ten správný večer
až do půlnoci. To jsou teprve ta správná foto-
grafická jatka!!!
Krampuslauf se těší popularitě nejen u místních
obyvatel a dětí, ale často se za touto tradicí 
vydávají návštěvníci z ostatních rakouských 
regionů i ze zahraničí. Akce probíhají již v prů-
běhu listopadu a pokračují až téměř do vánoč-
ních svátků.
Jedním z  největších srocení pekelníků je Kram-
puslauf ve Schladmingu. Do tohoto vyhláše-
ného centra zimních sportů a lyžařských
závodů každoročně přijíždí přibližně tisícovka
čertovských příšer, aby si za účasti diváků di-
voký průvod městem jaksepatří užili. Pro letošní
rok je přihlášeno více než 1 200 pekelníků.
Krampuslauf tak, jak ho známe dnes, se tu po-
prvé konal v roce 1992. 
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Sraz všech účastníků na cestu je 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!

Sraz na místě odjezdu 07.00

Odjezd z Prahy 07.30

zastávka na oběd někde v okolí Gmundenu 11.00 – 12.00

předpokládaný příjezd do Hallstattu 13.00 – 14.00

Prosíme všechny účastníky, aby přemýšleli, co si s sebou povezou na oblečení, a co 
nikoliv. Jedeme jako výprava fotografů a ne na módní přehlídku. Máme omezenu veli-
kost zavazadlového prostoru. Myslete na to, prosím. Jedeme na 3 dny a ne na měsíc.
Přednost mají batohy a brašny s technikou a se stativy. Vemte si s sebou adekvátní ve-
likost zavazadla na osobní věci a oblečení, ne lodní kufry!!! 

Pokud se nevejdou kufry a technika do zavazadlového prostoru, kvůli velikosti zavaza-
del, budete muset mít techniku u sebe a na délku cesty to nemusí být úplně pohodlné...

Místo srazu - prostor před
hotelem Diplomat
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program 22. 11. 2019

Fotografické odpoledne v Hallstattu začíná ihned po příjezdu. Dojedeme na centrální parkoviště
města, kde zůstane vozidlo a vydáme se po vlastních nohou lovit první úlovky.

Město samotné má zakázán vjezd aut. Fotit se dají jednotlivé domy nebo větší celky s jezerem. Vy-
užít se dá několik nedalekých teras s výhledem na jezero. Kdo se bude cítit fyzicky fit, může se
vydat na nejlepší místa nad městem a za náměstím, kde je několik vyhlídek, ze kterých se nejlépe
fotí ty nejlepší snímky. S fotografováním se končí až pozdě večer. Po večeři a přesunu na ubyto-
vání můžete jít ještě fotit na břeh jezera. 

Celková denní vzdálenost 380 km
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování Pension Bergblick ***
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program 23. 11. 2019

Máme tady druhý den našeho putování a nás čeká nabitý den. Po vydatné snídani nás čeká krátký
přejezd skrz Hallstatt zpět směrem na Gosau. Cestou do kopce budeme míjet velmi hezkou říčku,
ale to nejlepší nás čeká u jejího začátku. Je jím jezero Gosausee. Jezero se dá obejít a také se dá
přes jezero fotit severozápadní stěna Dachsteinu. Času na práci bude dostatek, nebojte. 

Po obědě nás čeká přejezd do Schladmingu, kde se ubytujeme a připravíme se na večerní focení
Krampusů. V podvečerních hodinách se vydáme do ulic města na čertovský průvod. Je nutné být
u trasy průvodu dostatečně brzy, protože lidí zde bude velmi mnoho!!!

Doporučuji teple se obléct a minimalizovat věci, o které se budete během focení starat. Budete mít
okolo sebe poměrně dost lidí a abyste byli mobilní, je důležité mít, pokud možno, nějaký univer-
zální objektiv a hlavně dostatečné množství akumulátorů. Především do blesku! Dobíjecí články
jsou dobré, ale doporučuji klasické jednorázové baterky, protože jsou mnohem rychlejší a o rych-
lost tady půjde celý večer!!!

Celková denní vzdálenost 94 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování JUFA Hotel Schladming ***
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Třetí den našeho putování nás čeká asi hodinový přejezd do Salzburgu. Auto necháme u řeky 
v centru města a vydáme se na začínající adventní trhy. Je první adventní neděle a centrum města
je skvostně vyzdobeno, všude je plno stánků s pochutinami a dárky. Budeme se celé dopoledne
toulat centrem města a fotit a zase fotit.

Odpoledne musíme vyrazit směrem ku Praze. Čeká nás asi pětihodinový přejezd do našeho 
hlavního města. Po příjezdu můžeme zájemcům zastavit na Hlavním nádraží a cíl bude opět u ho-
telu Diplomat.

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

� kvalitní boty do města i 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!

� 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





Volutová 4
158 00  Praha 5

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

sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1


