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FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE

Nejlepší parky Středozápadu USA – 2020
Zion, Bryce Canyon, Yellowstone...

v termínu: 17. 6. – 1. 7. 2020
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Miroslav Deneš
vedoucí fotografické expedice a jednatel společnosti

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na další fotografické cestě pořádané naší spo-
lečností Amal Digital, s.r.o.

Strávíme spolu mnoho dní v nádherné  přírodě
národních parků západu USA. Budeme se sna-
žit, aby pro vás byla tato akce přínosem. Rádi
bychom, abyste si odnesli z našeho setkání jen
ty nejlepší dojmy a užili si do sytosti fotografování
s partou, kterou spojují stejný zájem a vášeň.

Záměrně jsme vybrali parky, které považujeme
za to nejlepší, co nám může tato část země 
nabídnout. Krajina je zde citlivě poznamenána
lidskou činností. Přesto je v těchto parcích skvě-
le postaráno o turisty. Všechny parky máme 
detailně  zmapovány z našich minulých cest.
Budeme je navštěvovat podle našeho plánu
cesty. Na lokalitách samotných se vám budeme
snažit poskytnout maximální podporu a rady při
dopoledním nebo odpoledním fotografování.

Jediné, co nejsme schopni ovlivnit, je počasí. Při
jedné z minulých cest nám například znemo-
žnilo počasí návštěvu  parku Yellowstone. Kaž-
dopádně mimo vybraná místa máme v záloze
ještě několik zajímavých  alternativ, které také
stojí za vidění a fotografování.

Průběžně budeme cestou probírat věci okolo
fotografické 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 jsme připra-
veni vám prozradit z “naší kuchyně”.

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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lokalita

nách padá úměrně vzdálenosti od Atlantského
oceánu čím dál tím méně srážek. Zajímavým
jevem je sněhový efekt Velkých jezer, způsobu-
jící sněhové kalamity v jejich blízkosti, a to zej-
ména na jejich jihozápadním pobřeží, které je
převážně na území USA. Chladnější podnebí
panuje v oblasti západního pobřeží, kde se pod
vlivem proudů Tichého oceánu udržuje teplota
vesměs konstantní. Nejchladnější zimy najdeme
ve Skalistých horách a Sierra Nevadě, kde mů-
žeme naměřit jedny z nejsilnějších mrazů 
v Americe. Jižní část USA leží v příjemném sub-
tropickém podnebném pásu a Mexický záliv s
poloostrovem Florida v tropickém pásu. Vý-
jimku tvoří vysoce položené pohoří a plošiny,
kde je podstatně chladněji, jelikož se zde proje-
vuje výšková stupňovitost. Aljaška leží v subark-
tickém pásu a Havajské ostrovy v tropickém
pásu. Tvar povrchu Ameriky umožňuje takřka
bezproblémový přesun vzdušných mas ze se-
veru na jih a naopak. Proto jsou časté hlavně
vpády arktického vzduchu z vyšších zeměpis-
ných šířek až do oblasti Mexického zálivu. Prou-
dění v rovnoběžkovém směru stojí v cestě
horské bariéry Kordiller, proto se vláha, která by
se s proudícím vzduchem dostávala do vnitro-
zemí Ameriky z Tichého oceánu, vyprší nad
oceánem, úzkou pobřežní nížinou a návětrnými
svahy tichooceánského pásma.

Díky své velikosti leží USA v několika význam-
ných podnebných pásech. Počasí je značně ne-
stálé a teplotní výkyvy mohou nastávat
dokonce i několikrát denně. Severní část území
leží v mírném pásu, je ale chladnější a vlhčí než
v Evropě. Způsobuje to studený Labradorský
proud, který omývá severovýchodní a východní
pobřeží. Ve Vnitřních rovinách a Velkých plani-

Spojené státy americké (USA) jsou demokra-
tická federativní prezidentská republika v Se-
verní Americe, rozkládající se mezi Atlantským
oceánem na východě a Tichým oceánem na
západě. Na severu sousedí s Kanadou a na jihu
s Mexikem. Díky státu Aljaška sahá území Spo-
jených států amerických i k břehům Severního
ledového oceánu (Beringova úžina je dělí od
asijského území Ruska), zahrnuje také některé ti-
chomořské ostrovy (zejména Havaj). Spojené
státy se skládají z 50 států, jednoho federálního
území s hlavním městem a sídlem prezidenta,
Kongresu a Nejvyššího soudu. 
Jsou největším světovým dovozcem a druhým
největším vývozcem. Staly se symbolem a prů-
kopníkem ekonomiky založené na volném trhu.
V nominálním HDP na obyvatele jsou na osmém
místě na světě. Americká měna, dolar, je hlavní
rezervní měnou světa. 
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Nevada, oficiálně State of Nevada, je stát na-
cházející se na jihozápadě Spojených států
amerických, v oblasti horských států v západ-
ním regionu USA. Hraničí na severu s Oregonem
a Idahem, na východě s Utahem, na jihovýcho-
dě s Arizonou a na jihozápadě a na západě 
s Kalifornií. Se svou rozlohou 286 380 km² je
sedmým největším státem USA, v počtu oby-
vatel (2,9 milionu) je 34. nejlidnatějším státem
a s hustotou zalidnění 10 obyvatel na km² je na
42. místě. Hlavním městem je Carson City s 
60 tisíci obyvateli. Největšími městy jsou Las
Vegas s 610 tisíci obyvateli, dále Henderson,
Reno, North Las Vegas a Sparks. Nejvyšším
bodem státu je vrchol Boundary Peak s nad-
mořskou výškou 4007 m v pohoří White Moun-
tains. Největšími toky jsou řeky Colorado, jež
tvoří část hranice s Arizonou, a Humboldt.

Utah, oficiálně State of Utah, je stát nacházející
se na západě USA, v oblasti horských států 
v západním regionu. Utah, jeden ze států Čtyř
rohů, hraničí na severu s Idahem, na severový-
chodě s Wyomingem, na východě s Coloradem,
na jihu s Arizonou a na západě s Nevadou. Se
svou rozlohou 219 653 km² je Utah třináctým
největším státem, v počtu obyvatel (3,1 milionu)
je 31. nejlidnatějším státem a s hodnotou husto-
ty zalidnění 14 obyvatel na km² je na 41. místě.
Hlavním a největším městem je Salt Lake City
se 190 tisíci obyvateli. Dalšími největšími městy
jsou West Valley City, Provo, West Jordan,
Orem a Sandy City. Nejvyšším bodem státu je
vrchol Kings Peak s nadmořskou výškou 4120 m
v pohoří Uinta Mountains. Největšími toky jsou
Medvědí řeka a řeky Green a Colorado, největší
vodní plochou Velké Solné jezero.

Wyoming, oficiálně State of Wyoming, je stát
nacházející se na severu USA v oblasti hor-
ských států v západním regionu USA. Wyoming
hraničí na severozápadě a severu s Montanou,
na východě s Jižní Dakotou a Nebraskou, na jihu
s Coloradem, na jihozápadě s Utahem a na zápa-
dě s Idahem. Se svou rozlohou 253 600 km²
je Wyoming desátým největším státem USA, 
v počtu obyvatel (600 tisíc) je však nejméně lid-
natým státem a s hodnotou hustoty zalidnění 
2 obyvatel na km² je na 49. místě. Hlavním a
největším městem je Cheyenne se 60 tisíci
obyvateli. Dalšími největšími městy jsou Casper,
Laramie, Gillette a Rock Springs. Nejvyšším
bodem státu je vrchol Gannett Peak s nadmoř-
skou výškou 4209 m v pohoří Wind River
Range. Největšími toky jsou řeky Yellowstone,
North Platte, Green a Snake.
Severní hranici Wyomingu tvoří stát Montana,
východní hranici Jižní Dakota a Nebraska. Na
západě sousedí se státy Utah a Idaho, na jihu
se státem Colorado. Samotný stát má tvar čtyř-
úhelníku, spolu s Utahem a Coloradem jde
pouze o 3 státy, které dávají přednost vymezení
hranic podle zeměpisné šířky a délky před hra-
nicí vedenou podle přírodních poměrů. 
Nejvyšší místo státu Gannett Peak je se svými 
4209 m 75. nejvyšší hora Severní Ameriky.
Nejnižší místo je na řece Belle Fourche River 
v severovýchodním rohu státu s 945 m. Vět-
šina řek, protékajících nebo pramenících ve
Wyomingu, teče do Missouri a následně pak
do Atlantského oceánu. Mezi nejznámější patří
řeka Yellowstone pramenící ve stejnojmenném
Yellowstoneském národním parku. Ve Wyo-
mingu se nachází také Grand Teton National
Park, který sousedí s NP Yellowstone.
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Cesta do USA 17. 6. 2020

sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně 04.30

let Praha (PRG) – Amsterdam (AMS) 06.20 – 07.50 operuje KLM

doba na přestup 02.10

let Amsterdam (AMS) – Portland (PDX) 10.00 – 11.30 operuje Delta

doba na přestup 02.30

let Portland (PDX) – Las Vegas (LAS) 14.00 – 16.10 operuje Delta
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Let z Prahy do Las Vegas

zpáteční let ze Salt Lake City do Prahy

přestupní místa Amsterdam, Portland, Paříž

Zpáteční cesta do ČR 30. 6. - 1. 7. 2020

příjezd na letiště Salt Lake City 15.00

let Salt Lake City (SLC) – Paříž (CDG) 17.00 – 11.15 +1 operuje Delta

doba na přestup 01.35

Paříž (CDG) – Praha (PRG) 12.50 – 14.30 operuje Air France
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Místo srazu - prostor před odbavovacími
přepážkami ČSA

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně

místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 2
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Praha – Amsterdam – Portland – Las Vegas

Brzy ráno se sejdeme na letišti Praha–Ruzyně a po odbavení na Terminálu 2 se vydáme na 
amsterdamské letiště Shiphol. Tam přesedneme bez zbytečného odkladu do dalšího letadla 
a vydáme se přes Atlantik do města Portland na severozápadě USA. 

Po přistání si vystojíme frontu na imigrační kontrole při vstupu na území USA. Po kontrole 
vyzvedneme naše zavazadla, abychom je ihned podali k další přepravě. Bohužel systém kontroly
zavazadel takto v USA funguje a nejsme jej schopni změnit. Po předání našich zavazadel pro-
jdeme kontrolu na vnitrostátní lety a nasedneme do připraveného letadla na přelet do Las Vegas. 

Odpoledne dosedneme vnitrostátním letem na letišti McCarran International Airport v Las Vegas.
Po vyzvednutí našeho vozidla projedeme po Stripu do místa ubytování. V hotelu nás čeká odpo-
činek po dlouhé cestě. Kdo bude mít zájem, může se vydat do kasina nebo na večerní focení a
procházku po Stripu. Míst k focení je tady dost a dost. Po dlouhé cestě půjdeme brzy spát. Zítra
nás čeká velmi časný budíček a z hotelu odjíždíme okolo páté hodiny ráno!

Celková denní vzdálenost 18 mil
časová náročnost na jízdu 0,5 hod.
ubytování Motel 6
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Las Vegas – Valley of Fire – Springdale

Brzy ráno se vydáme na první zajímavou zastávku na naší cestě. Čeká nás focení východu slunce
ve Valley of Fire State Park. Až dofotíme, zastavíme se v nedalekém městečku na vydatnou sní-
dani. Po ní zajedeme na několik vyhlídek nad Lake Mead. Vody v přehradě není mnoho, ale stojí
za to vidět, jak velký problém má řeka Colorado. 

Odpoledne se přesuneme po dálnici do Springdale, kde se ubytujeme. Ještě v podvečer se vydáme
na hlavní vyhlídku mezi skály na focení a budeme tady až do večera. Okolo nás budou nádherné
pruhované skály a focení na nich je zábavné. Po západu slunce a setmění se vrátíme do Spring-
dale na večeři a odpočinek.

Celková denní vzdálenost 241 mil
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování Zion Park Motel
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NP Zion

Po snídani se vydáme na vyhlídku Tunnel Point a budeme fotit hlavní údolí parku. Poté, co se vrá-
tíme, auto necháme pro dnešek být a pojedeme autobusem. Ta nejhezčí část parku je pro auta
nepřístupná. Využijeme tedy kyvadlovou dopravu, abychom se dostali na konec trasy. Zde na-
vštívíme jeden z hezkých vodopádů a doslova po pár krocích se můžeme vnořit do pískovcového
kaňonu. Kdo bude chtít, může se zpět vydat pěšky nebo opět autobusem.

Večer nás čeká ve Springdale úžasná restaurace vedle našeho hotelu. Zdejší specialitou jsou
steaky a pečená žebírka. Věřte, že se máte na co těšit!!!

Celková denní vzdálenost 20 mil
časová náročnost na jízdu 0,5 hod.
ubytování Zion Park Motel
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Springdale – Bryce Canyon – Panguitch

Jsme výprava fotografů a abychom měli super fotografie, zajedeme hned brzy ráno ještě před
snídaní nad údolí, kde je neskutečný počet pískovcových homolí plných barevných pruhů. Před-
pokládáme, že brzy ráno se tady bude opět pohybovat stádo místních divokých skalních koz.

Po snídani pomalu opustíme park a vydáme se směrem na sever. Nedaleko parku je velká farma,
kde se chovají bizoni. Uvidíme, zda se budou pást v naší dostatečné blízkosti. Další možnou 
zastávkou pro dnešek je Coral Pink Sand Dunes State Park. Jde o malou růžovooranžovou poušť
s dobrou dostupností a skvělými místy na focení.

V pozdním odpoledni dorazíme do NP Bryce Canyon. Zastavíme na nejlepším místě v parku pro
podvečerní focení. Tím místem je Sunset Point. Po focení přejedeme do nedalekého městečka
Panguitch, kde budeme nocovat 2 noci. Kdo bude mít chuť na velmi dobrou večeři, může na-
vštívit jednu z místních restaurací. Nevypadá nijak vábivě, ale vaří tady skvěle!

Celková denní vzdálenost 120 mil
časová náročnost na jízdu 2,5 hod.
ubytování Color Country Motel
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Panguitch – Bryce Canyon – Panguitch

Dalo by se skoro říci, že zůstaneme celý den na jednom místě, ale nebude to tak docela pravda.
Ráno nemusíme balit a předem se domluvíme, jak bude dnešek probíhat.  Program dnešního dne
bude určovat pouze počasí. Pokud nám opět vyjde, jako při posledních několika cestách, máte se
opravdu nač těšit. Tak jako tak, vyrazíme do Bryce Canyon National Park. 

Východ slunce a měkké ranní světlo vytváří na tufových útvarech neskutečné divadlo. Ne nadarmo
se místo naší hlavní zastávky jmenuje Amphiteather a Sunrise Point. Pokud bude počasí přát, bu-
deme tady dnes již od půl šesté ráno, abychom fotili východ slunce. Přes den se podíváme, mimo
jiná místa, na nejvyšší místo parku Rainbow Point. Mimo neživé scenérie se budeme také koukat
po místních jelenech Wapiti, kteří tady žijí. 

Protože nocujeme nedaleko, počítáme, že se sem můžeme vrátit i na noční focení. Tufové město
tvoři skvělou inspiraci pro náladovou noční fotografii. 

Celková denní vzdálenost 112 mil
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Color Country Motel
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Panguitch – Capitol Reef NP

Ráno si můžeme pospat trochu déle. Dnes nás čeká vlastně “jen” dlouhý přejezd na sever po scé-
nické silnici číslo 12. Tato silnice je zpočátku docela nezajímavá, ale poté, kdy se dostaneme za
Escalante začnou pravá foto jatka. Cesta se bude vinout po ostrohu, který má 20 metrů na šíři a
okolo jsou samé barevné skály roztodivných tvarů.

Poté projedeme Fishlake National Forest. Tento národní les nabízí hezké výhledy a příjemné klima.
Po překonání horského sedla přijedeme do NP Capitol Reef. Zde projedeme západní část parku,
kam se opírá odpolední a podvečerní slunce, aby bylo co fotit. Mimo hor se tu pohybuje mnoho
jelenů a laní, které budou také vděčnými objekty pro naše objektivy.

Celková denní vzdálenost 141 mil
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování The Rim Rock Inn
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Capitol Reef NP – Park City – Salt Lake City

Ráno nás čeká brzké vstávání a focení východu slunce na nedaleké východní straně pohoří 
NP Capitol Reef. Po snídani sbalíme věci a vydáme se opět na sever. Většinu cesty během dopo-
ledne pojedeme po dálnici. Čeká nás zastávka v Park City, které bylo centrem zimní olympiády v
Salt Lake City. Tady je velký outlet na oblečení a módní značky. Americký dolar sice není to, co
býval, ale i tak to stojí za to. Ve zdejších outletových obchodech najdete značky, jako jsou Colum-
bia, Tom Tailor, Hilfiger, Adidas, Nike, Timberland, Ralf Raulen a mnoho dalších. Je jich tu tolik, že
ani za celý den nestihnete projít zdaleka všechny obchody.

Nemusíte tady nic kupovat, ale vřele vám doporučuji několik maličkostí pořídit i proto, že je budete
potřebovat na zbytek cesty. Tedy za předpokladu, že je nepovezete již z domu. Nyní se vydáváme
do poměrně vysoké nadmořské výšky a i přesto, že je polovina června, může se nám stát, že v
parcích Yellowstone a Grand Teton bude ještě poměrně dost sněhu a zima! Nepodceňujte pro-
sím vrtochy počasí Středozápadu USA. Při jedné z minulých cest jsme se kvůli sněhu do NP Yel-
lowstone ani nedostali. 

Celková denní vzdálenost 259 mil
časová náročnost na jízdu 4,5 hod.
ubytování Super 8
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Salt Lake City – Jackson

Ráno se můžeme trochu vyspat, ale po snídani se vydáme zase na cestu. Dnešním cílem je měs-
tečko Jackson. Uvidíme, jaké bude počasí. Můžeme se vydat minimálně dvěma cestami. Jedna
je rychlejší. Druhá pomalejší, ale zase více fotogeničtější.

Městečko je samo o sobě tak neamerické, že už to ani nemůže být více. Ulice jsou úzké a přímo
svádí k příjemné procházce podvečerním centrem městečka. Zvláště okolo náměstí v centru je
velmi příjemná procházka.

Celková denní vzdálenost 267 mil
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování Motel 6
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NP Grand Teton

Včerejší den byl poměrně nenáročný, a tak se zase dnes zapojíme do pořádné práce. Brzy ráno
se vydáme směrem na sever do NP Grand Teton. Cestou si dáme vydatnou snídani a hned po ní
nás čeká fotografický maraton. Hned za městečkem je menší mokřina, která je velmi oblíbena
ptáky. Zde zastavíme a pokusíme se pořídit nějaké snímky místních opeřenců. Poté vjedeme do
NP Grand Teton, který přímo sousedí s tím nejlepším, co jsme doposud na našich cestách po USA
viděli.

NP Grand Teton budeme projíždět pomalu po těch nejzajímavějších cestách s mnoha a mnoha
zastávkami u výhledů do parku nebo na jednotlivá zvířata, kterými se park jen hemží. Postupně pře-
jedeme celý park na východ, kde budeme dnes nocovat.

Celková denní vzdálenost 89 mil
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Super 8
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NP Yellowstone

Po vydatném spánku si dáme snídani a vjedeme jižním vstupem do NP Yellowstone. Cestou nás
čekají vodopády, výhledy, mokřiny a nějaká divoká zvěř. Bude záležet na počasí, kterou cestou se
dáme, ale cíl dnešní cesty je ve West Yellowstone. 

Předpokládáme, že pojedeme přes největší gejzír parku Old Faithful a také zastavíme na místě
Grand Prismatic Spring. Na kopci nad lokalitou je postavena nová vyhlídka a rozhodně stojí za to,
abychom si na ni vyšlápli.

Celková denní vzdálenost 173 mil
časová náročnost na jízdu 4 hod.
ubytování Stage Coach Inn



program 27. 6. 2020
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NP Yellowstone

Ráno budeme fotit hned nedaleko hotelu a poté se vydáme cestou parkem směrem na východ.
Opět nás čekají samé zastávky a focení. Zastavíme se také u Lake Yellowstone a v okolí bahen-
ních sopek na dalším focení. Místo mají velmi rádi bizoni, kterých tady bývá opravdu hodně. Od-
poledne nás čeká menší trek okolo Grand Canyonu Yellowstone. Zdejší řeka vytvořila krásný kaňon
v horninovém podkladu .

V podvečer budeme u Mammoth Hot Springs. Zdejší kopce a bazénky vytvořily neskutečné scény
pro Vaše objektivy. Dole pod jezírky Vás ještě pravděpodobně budou čekat jeleni. Ti mají zdejší lo-
kalitu zvláště v oblibě a téměř každý podvečer se scházejí na bohaté místní pastvě.

Celková denní vzdálenost 107 mil
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Super 8



program 28. 6. 2020
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NP Yellowstone

Ráno musíme na snídani co nejdříve. Hned po ní sedneme do našeho auta a vydáme se zpět za
hranici parku. Pokud bychom předešlý den něco nestihli na Mammoth Hot Springs, můžeme se
zde znovu zastavit. Jinak nás čeká jízda na jihozápad parku směrem k West Yellowstone.

Čeká nás několik vodopádů, bahenní sopky, fumaroly, divoká zvěř a velmi hezký úzký kaňon s
dravou říčkou. Případně můžeme ještě znovu zajet na lokalitu Grand Prismatic Spring. Večer vy-
jedeme opět z parku ven a ubytujeme se ve West Yellowstone.

Celková denní vzdálenost 105 mil
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování Stage Coach Inn



program 29. 6. 2020
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West Yellowstone – Ogden

Po pozdní snídani se vydáme mimo hranice parku Yellowstone na jih. Cílem je město Ogden, kde
budeme pro dnešek nocovat. Cestou budeme míjet mnoho farem a spoustu hezkých jezer. Bude
jen na nás a momentální situaci a času, kde a jak dlouho se zastavíme. 

Pozdě odpoledne se dostaneme do oblasti solných jezer nedaleko Ogdenu a Salt Lake City. Pokud
budeme mít čas, zajedeme si samozřejmě k některé solné pláni. Na několika místech bývají pla-
meňáci a budeme doufat, že se nám je podaří najít.

Celková denní vzdálenost 283 mil
časová náročnost na jízdu 4,5 hod.
ubytování Sleep Inn



program 30. 6. – 1. 7. 2020
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Salt Lake City – Praha

Po brzké snídani se pojedeme podívat ještě k některému solnému jezeru a strávíme tady většinu
dopoledne.

Po poledni se cestou na letiště zastavíme na obědě. Pak vrátíme naše auto a necháme se odba-
vit pro let do Evropy. Do Paříže dorazíme druhý den dopoledne a po krátkém přestupu nased-
neme na poslední část letu do Prahy. Sem dorazíme po 14. hodině 1. 7. 2019. Po vyzvednutí
zavazadel pro nás tato foto expedice bohužel končí.

Ale nezoufejte, již máme pro Vás připraveny další zajímavé cesty za focením!

Celková denní vzdálenost 46 mil
časová náročnost na jízdu 0,5 hod.
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Doporučení aneb co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� teplou a nejlépe nepromokavou bundu

� kvalitní boty do terénu a vody

� čepici a rukavice (brzy ráno může být
chladno) a někdy i přes den :-)

� termosku na čaj nebo placatku

� pantofle

� 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!!!

� fotoaparát a náhradní akumulátory do něj,
základ jsou alespoň 2 akumulátory

� blesk a akumulátory do něj

� objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv
do 300 mm 

� filtry, zvláště nezapomeňte na polarizační
a neutrální 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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