
FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE

Severní Norsko
Finnmark, Nordkapp, Tromsø a souostroví Lofoty a Vesterály s polární září

v termínu: 10.–20. 3. 2020
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Miroslav Deneš
jednatel společnosti

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na zimní fotografické expedici pořádané naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o. do nádherné a
fotogenické přírody Norska.

Strávíme spolu přes 10 dnů v nádherné přírodě
severního Norska, které je předurčeno pro skvě-
lé 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 této expedice v ob-
lasti okolo polárního kruhu, která je minimálně
poznamenaná lidskou činností a nabízí nespo-
čet kýčovitých pohledů na moře, červené nor-
ské domy a polární záři (Aurora Borealis). 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 ke konci zimního období. Tento čas
je předurčen především pro pohledy na zasně-
žené hory a neskutečnou podívanou v podobě
polární záře.

Na tuto cestu máme připraveno několik novi-
nek. Věříme, že se vám bude líbit trochu pozmě-
něný program s cestou na Nordkapp. Norsko je
velmi drahé a velmi se nám tady osvědčují domy
a apartmány s možností vaření. O vaše chuťové
buňky se postaráme, nebojte. Věřím, že strávený
čas vyplníte snahou k co nejlepší snaze po zís-
kání co nejkvalitnějších 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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V paritě kupní síly má Norsko 4. nejvyšší HDP
na obyvatele na světě. Od roku 2009 se Nor-
sko umisťuje na první příčce žebříčku Indexu lid-
ského rozvoje, který sestavuje OSN. Norsko se
umístilo na prvním místě i ve Zprávě o světo-
vém štěstí OSN v roce 2017. Podle indexu de-
mokracie vytvářeného časopisem The Econo-
mist má Norsko nejkvalitnější demokracii na
světě. Má rovněž jednu z nejnižších úrovní kri-
minality na světě.
Jméno dali Norsku zřejmě staří Gótové nebo
Dáni a znamenalo v jejich jazyce „cesta na sever“.
V historickém záznamu řeči vikingského náčel-
níka Ottara k anglickému králi Alfrédovi zhruba
v roce 880 je úze-
mí dnešního
Norska

nazý -
v á n o

Norðvegr.
Teprve ve 14. století se

začaly používat formy jména
země Noreg(h)e, Norig(h)e, Norg(h)e

nebo Norie. Oficiální název Noreg v ja-
zyce nynorsk byl přijat po jazykové reformě

z roku 1938, zatímco název Norge v jazy-
kové verzi bokmål je používán od roku 1450.

Země se rozkládá v severní Evropě na západní
straně Skandinávského poloostrova a na mno-

ha ostrůvcích v Severním moři, Norském moři,
Barentsově moři a Severním ledovém oceánu.
Kontinentální část Norska leží mezi 58° s. š.
(Lindesneský maják 57°59 s. š., 7°3 v. d.) 
a sahá až k nejsevernějšímu výběžku pevnin-
ské Evropy na Nordkinnu. Tato místa jsou od
sebe vzdálená 1 700 km.

Norsko nebo také Kongeriket Norge (Norské
království), je stát ve Skandinávii. Jeho rozloha
323 758 km2 z něj činí 8. největší stát v Evropě.
Hlavním městem je Oslo, ve kterém žije přes
900 000 obyvatel. Norsko je unitární stát a par-
lamentní monarchie. Sousedí se Švédskem na
většině jihovýchodní hranice, s Finskem a Rus-
kem na severovýchodě. S Ruskem vede spor o
dělící linii teritoriálních vod v Barentsově moři. 
Pod norskou suverenitu patří rovněž arktické sou-
ostroví Svalbard (Špicberky) a ostrov Jan Mayen,
jež leží nedaleko Islandu. Administrativně dosud
patří Norsku také ostrov Bouvetøya v jižním
Atlantiku. Země si činí nárok i na Ostrov Petra I. 

v jižním Pacifiku a teritorium Země krá-
lovny Maud (Dronning Maud Land) v An-

tarktidě. Země je převážně hornatá s nejvyšší
horou Galdhøpiggen, která měří 2469 metrů.
V její blízkosti také leží dva norské ledovce Jos-
tedalsbreen a Jotunheimen, lákající každý rok ti-
síce turistů. Na mezinárodní silnici E16, spojující
Oslo s Bergenem na západním pobřeží Norska,
se nachází nejdelší silniční tunel na světě (Lær-
dalský tunel, 24,5 km dlouhý). 
Norsko vytvořilo severský model sociálního
státu. Norský stát rovněž udržuje své vlast-
nictví v klíčových průmyslových odvět-
vích, jako je těžba ropy a zemního
plynu. Ropný průmysl předsta-
vuje zhruba čtvrtinu hrubého
domácího produktu (HDP).
Země je patnáctým největším
světovým producentem ropy
na světě. Je největším těžařem
ropy v přepočtu na jednoho
obyvatele mimo Blízký východ.
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Místo srazu - prostor před odbavovacími
přepážkami vedle vchodu “A”.

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně

místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 2



lokalita
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základní cestovní časy
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Odlet z Prahy do Alty 10. 3. 2020

sraz na Letišti Václava Havla, Praha-Ruzyně 10.00

odlet (PRG) do Osla (OSL) 12.00 – 14.30 operováno Norwegian

čas na přestup 03.10

odlet (OSL) do Tromsø (TOS) 19.10

technický stop 00.35

odlet Tromsø (TOS) do Alty (ALF) 19.45 – 20.25 operováno Norwegian

Na všechny lety máte odbavena velká zavazadla pro třídu economy - 1x20 kg. Dále můžete mít
příruční zavazadlo - 10 kg. Dodržte, prosím, váhový limit velkého zavazadla! Při zpátečním od-
bavení na letišti (BOO) probíhá odbavení pomocí automatických vah. Těžší zavazadlo nejde
odbavit a budete nuceni odbavit toto zavazadlo na servisní přepážce. Tady je cena odba-
vení minimálně 45 EUR a bude placeno majitelem zavazadla.

Doporučujeme vám, abyste měli velké zavazadlo úměrné cestě, kam jedeme. Večerní šaty s ob-
leky na této cestě opravdu neužijete. Pamatujte na to, prosím :-). Potřebovat budete spíše ven-
kovní oblečení do zimy.

K cestě musíte mít občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Pas musí být platný ještě 
6 měsíců po návratu.



program 10. 3. 2020
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První den naší cesty nás čeká letecká přeprava do nejsevernějšího města Norska, které má pra-
videlné letecké spojení, Alty. Po převzetí zavazadel v Altě vyzvedneme naše auto a odjedeme do
hotelu se snídaní, kde nás čeká první nocleh.

Alta – (severosámsky Álaheadju či Áltá, finsky Alattio či Alta) je město za severním polárním kru-
hem v severním Norsku ve správní oblasti Finnmark. Žije tu přibližně 17 440 obyvatel a rozkládá se
na ploše 3 845 km² a táhne se okolo Altafjordu. Je to nejsevernější město světa nad 10 000 oby-
vatel. Navzdory tomu zde vládne výtečné podnebí díky oteplujícímu vlivu Golfského proudu a chrá-
něné poloze Altafjordu, což umožňuje zemědělské využití údolí. Obloha je často jasná, což z něj dělá
ideální místo pro pozorování pol. záře.

Celková denní vzdálenost 2 434 km (1 512 mil)
časová náročnost na let 8,5 hod.

Celková denní vzdálenost 10 km
časová náročnost na jízdu 0,2 hod.
ubytování



program 11. 3. 2020
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Brzy ráno nás čeká v Altě snídaně a nákup potravin potřebných na cestu. Po nákupu se vydáme
směrem na severovýchod. Naším dnešním cílem je oblast “nejsevernějšího místa” Evropy Nord-
kappu. Nordkapp sice nejsevernější místo Evropy není, ale s tím toho mnoho nenaděláme. Chceme
se s vámi podívat k památníku na ostrově, který je vnímán jako nejsevernější místo Evropy. 
Tady nás čeká dům přímo u moře a dá se předpokládat, že než vám připravím večeři, budete mít
možnost fotit zasněžené pobřeží podél zálivu. A jelikož bydlíme přímo u mořského zálivu, budeme
vyhlížet, zda nepřijde polární záře. 
Kdo bude mít zájem, může vyrazit na noční focení zálivu a odrazů na hladině. Vše bude záležet
jen na počasí.

Celková denní vzdálenost 177 km
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování



program 12. 3. 2020
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Hned brzy ráno ještě před snídaní se vydáme z našeho domu na focení do zálivu, u kterého bu-
deme bydlet, fotit východ slunce. Po snídani dojedeme posledních 50 km na Nordkapp. Kromě
památníku je tady velké turistické centrum. Doufáme, že bude dobré počasí, abyste si pořádně užili
denní focení bez množství turistů, kteří zde bývají přes léto.
Pro dnešek nás čeká cca 200 km a většinu cesty pojedeme po stejné silnici stejně jako sem. Bo-
hužel, jinudy to nejde :-(. Zhruba polovinu trasy pojedeme podél mořských zálivů. Budeme koukat
a zastavovat všude tam, kde to bude zajímavé a smysluplné. Čeká nás několik sušáků s treskami
a malé rybářské přístavy.
V podvečer přijedeme do dalšího místa ubytování. Zase nás čeká možné focení pobřeží a zase bu-
deme vyhlížet záři. Počasí se snažíme “objednávat” na každou naši cestu, ale nejsme schopni jej
garantovat. Objednáno máme jasno s občasným mráčkem, aby nebyla obloha na fotkách tak
prázdná. Uvidíme, co nám nahoře připraví... 

Celková denní vzdálenost 194 km
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování
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Po ránu nás čekají opět zálivy na focení a také jedna netradiční památka ze seznamu UNESCO.
Tou je Struveho geodetický oblouk v nedalekém Hammerfestu. Poté se nasměrujeme na jihozá-
pad a vrátíme se do Alty. Dokoupíme další potraviny, zastavíme se u další památky UNESCO, která
je bohužel v zimě uzavřena. Jde o prehistorické skalní malby v Altě.
Další možnou zastávkou především pro mužskou část osádky bude nedaleká zátoka s malou ves-
nicí Kåfjord. Ta je známa díky 2. světové válce a tajném kotvišti německé bitevní lodi Tirpitz!
V podvečer dorazíme do našeho dnešního cíle u fjordu Kvænangen. Zdejší ubytování máme opět
v pohodlných domech na břehu fjordu s úžasnou možností focení večer i ráno.

Celková denní vzdálenost 214 km
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Arctic Fjordcamp
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program 14. 3. 2020

Dnes nás čeká v podstatě nejdelší přejezd autem. Musíme se dostat k ostrovu Kvaløya. Cestou nás
čekají výhledy do třech velkých fjordů a možnost focení v jejich zátokách.
Večer nás čeká osvědčené ubytování ve vesničce Vikran, kde budeme opět na břehu průlivu 
s nádherným výhledem a možným focením záře včetně odrazu na mořské hladině.

Celková denní vzdálenost 318 km
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování Vikran Fishing Centre and Apartments
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Dnešní přejezd nebude tak dlouhý jako včera, ale počítejte s tím, že nám opět zabere celý den.
Pokud bude příznivé počasí, přejedeme tunelem na ostrov Kvaløya. Tady nás bude čekat velmi
hezký vrak rybářské lodi s hladinou fjordu v pozadí. Dostaneme se až k otevřenému moři s dal-
šími ostrůvky. Cestou bychom mohli potkat nějaké soby, kteří zde žijí. Tunelem se vrátíme zpět a
po pobřeží fjordu pojedeme na jihozápad do městečka Sjøvegan. Nedaleko něj nás čeká další
nocleh. 
Při jedné z minulých cest jsme tady měli ty nejlepší podmínky na focení polární záře. Chata je opět
přímo na pobřeží zálivu s malým přístavem. Pokud nám bude přát počasí, dá se tady polární záře
fotit přímo z vířivky umístěné vedle chaty. Věřte nám, že zážitek je to vskutku jedinečný. Večer
bylo  -15 °C, seděli jsme v horké vodě, fotili a přitom jsme popíjeli pivo a víno. Pecka!!!

Celková denní vzdálenost 264 km
časová náročnost na jízdu 4,5 hod.
ubytování Garsnes Brygge

program 15. 3. 2020



program 16. 3. 2020
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Ráno, snad, nebudeme muset spěchat a tak se můžeme zastavit nedaleko zálivu u zajímavých pe-
řejí na focení. Poté přejedeme do polární ZOO nedaleko městečka Fossbakken. 
Zde mají zástupce celé polární fauny s velmi dobrou možností fotografování tak, aby nebyly vidět plo-
ty a sloupy. Po této zastávce se vydáme na západ a dnešní noc již strávíme na souostroví Vesterály.
Je docela možné, že sem dorazíme až pozdě večer, takže hlavní focení souostroví nás bude čekat
až zítra. Každopádně, pokud uvidíme zajímavé místo cestou po pobřeží a okolo velkého mostu na
souostroví, budeme stále zastavovat a fotit a zase fotit.
Večer nás čeká možné focení nedalekého mostu a zase budeme vyhlížet záři. U dnešního domu
nás bohužel nečeká vířivka, ale i tak by měl tento dům splnit naše požadavky na pohodlí a odpočinek.

Celková denní vzdálenost 223 km
časová náročnost na jízdu 4 hod.
ubytování



program 17.–18. 3. 2020
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Po vydatném spánku nás opět čeká vidličková snídaně a příprava svačinek, ale na to už budeme
za tuto cestu připraveni.  Po naložení auta nastává opět čas, abychom vyrazili. Čekají nás dva dny
jízdy skrz mosty a fjordy přes celé souostroví. Čekají nás opět zastávky, focení a zase nastupování
proto, abychom se přesunuli o kousek dál a zase nanovo. Cestování po Lofotech bude velmi po-
malé. Ne, že by Norové neuměli udělat kvalitní silnice, ale neustále je možnost zastavovat a fotit a
zase zastavovat a zase fotit. 
Budeme se snažit dostat se až na konec souostroví k městečku Reine, které je ikonické a fotky měs-
tečka, skalisek a mostů najdete úplně všude. Rádi bychom speciálně zde zůstali až do večerních
hodin a fotili na dlouhé časy červené norské domy na útesech s mořem. Fotky vypadají exkluzivně.
Jde o nejfotogeničtější místo celého souostroví. Předpokládám, že městečko projedeme a auto od-
stavíme na jednom místě. Budeme se pohybovat pěšky a budeme vybírat ty nejlepší motivy.
Opravdu se tady máte na co těšit!!!

Celková denní vzdálenost 251 km
časová náročnost na jízdu 4 hod.
ubytování



program 19. 3. 2020
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Naše putování po zimním severu Norska a souostroví Lofoty pomalu a jistě spěje k závěru, ale
nevěšte hlavu. Dnes nás čeká opět křivolaká silnice do městečka Reine a pak do obce s nejkrat-
ším názvem na světě “Å”. Mimochodem, je tady několik kešek a jejich lovci si mohou nějakou
najít. Snad na to budeme mít čas.
Každopádně, naše putování autem po Lofotech a Vesterálech tady končí. Pozdě odpoledne se na-
lodíme na trajekt, kterým přejedeme zpět na pevninu do města Bodø. Sem přijedeme pozdě
večer a zbyde nám tak čas ubytování v místním hotelu. Máme rezervováno pohodlné ubytování
nedaleko letiště.

Celková denní vzdálenost 62 km
časová náročnost na jízdu 1 hod.
časová náročnost na plavbu trajektem 4 hod.
ubytování



Zpáteční cesta z Bodø do Prahy 20. 3. 2020

odlet (BOO) do Osla (OSL) 07.00 – 08.40 operováno Norwegian

čas na přestup 00.50

odlet (OSL) do Prahy (PRG) 09.30 – 11.30 operováno Norwegian

Celková denní vzdálenost 1 946 km (1 209 mil)
časová náročnost na let 4,5 hod.

program 20. 3. 2020
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Po poslední noci na této cestě si dáme vydatnou snídani, dobalíme zavazadla a odjedeme na le-
tiště. Zde vrátíme naše auto a odbavíme zavazadla na let do Prahy. Na letišti Praha-Ruzyně naše
putování po Norsku definitivně končí.
Nezbývá, než se rozloučit a vyrazit ke svým domovům. Ale nezoufejte, již nyní máme připraveno
několik nových cest pro nadcházející roky 2020 a 2021. Máte se opět na co těšit!
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Doporučení aneb Co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

0.50.60.8125

� 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)

� 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 často stát na místě
nebo se pohybovat na relativně malé
ploše. Udržení komfortní tělesné te-
ploty je velmi důležité! Počasí může
být 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
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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


