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Aljaška 2020
NP Wrangell-St. Elias, Denali, Kenai, Lake Crescent a další
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Miroslav Deneš
jednatel společnosti

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat již
na čtvrté fotografické expedici, pořádané naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o., na Aljašku.

Strávíme spolu několik výjimečných dnů v nád-
herné a výjimečné přírodě Aljašky, která je před-
určena pro skvělé focení. Budeme 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 letní expedice 
v této krajině, která je minimálně poznamenaná
lidskou činností. Na přelomu léta a podzimu je
maximální šance pozorovat spoustu zvěře.
Zdejší lokality známe a máme je výborně zma-
povány. Místa budeme navštěvovat podle toho,
zda je na nich dobré fotografování dopoledne,
nebo odpoledne. Jediné, co nejsme schopni
ovlivnit, je počasí. To je tady velmi proměnlivé a

kladu vám na srdce, abyste opravdu otázku po-
časí nepodceňovali. Každopádně mimo vybra-
ných míst máme v záloze ještě další.

Na tuto expedici máme připraveno několik 
novinek. Věřím, že se vám bude líbit trochu po-
změněný program proti jiným cestám, přede-
vším v systému ubytování, a bude vás motivovat
k lepším výsledkům a snaze po získání co nejkva-
litnějších fotografií. Mimo zvěře a přírody je také
Aljaška předurčena k fotografování polární záře
(Aurora Borealis). Město Fairbanks a jeho okolí
patří mezi tři nejlepší lokality na světě! Jedeme
sem na úplném začátku její sezony, ale přesto
budu doufat, že se nám ji podaří zahlédnout. 

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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Ten byl pojmenován podle Vituse Beringa, dán-
ského kapitána v ruských službách, který průli-
vem proplul v roce 1728.
Ti zde na konci 18. století založili první osady a
region se stal součástí Ruska. Jméno Aljaška
pochází z této doby, ruský název „Аляска“ pro
celý poloostrov byl pravděpodobně odvozen 
z aleutského výrazu označujícího oblast Aljašky. 
Na jaře 1867 Spojené státy americké koupily
od Ruska Aljašku za 7,2 mil. dolarů (5 centů za
hektar), což činilo částku přibližně 90 milionů
dolarů v roce 2003. Důvodem prodeje byly ob-
tíže ruských financí. Dále si Rusové uvědomo-

vali, že je Aljaška dlouhodobě neudržitel-
ná kvůli vzdálenosti a blízkosti britské-
ho dominia Kanady. 
Tato koupě se později ukázala pro USA
velice výhodnou z hospodářského 
i strategického hlediska. Otevřel se jim
přístup k obrovskému přírodnímu bo-
hatství. Jsou jím nerostné suroviny a

později i ropa a zemní plyn. S
objevy nalezišť ropy se velmi

rychle rozvíjel průmysl.
Dále to byly možnosti ry-

bolovu. Stát pokývají rozsáh-
lé lesy a jsou významným zdrojem kožešin. Byly
zde objeveny velká naleziště zlata, převážně okolo
řek Yukon a Klondike. Na sever začaly během
zlaté horečky (1897–1899) přicházet desítky
tisíc kopáčů v naději, že narazí na bohaté naleziště
a pohádkově zbohatnou. Populace se na Aljašce
za 10 let téměř zdvojnásobila.  
Za působení prezidenta USA Eisenhowera byla
Aljaška přijata za stát USA. 3. ledna 1959 se
stala 49. americkým státem.

Aljaška (oficiálně State of Alaska) je stát nachá-
zející se na západním pobřeží Spojených států
amerických, v oblasti pacifických států v západ-
ním regionu USA. Leží převážně na stejnojmen-
ném poloostrově a tvoří exklávu Spojených států,
je nejsevernějším a nejzápadnějším státem
USA. Na východě hraničí s kanadským terito-
riem Yukon a na jihovýchodě s kanadskou pro-
vincií Britská Kolumbie, která ji odděluje od
kontinentálních Spojených států. Severní a se-
verozápadní ohraničení státu tvoří Severní le-
dový oceán, zbytek poloostrova a území státu je
ohraničen Tichým oceánem.
S rozlohou 1 717 856 km² je Al-
jaška největším státem USA, 
v počtu obyvatel (740 000) 
a hustotou zalidnění 0,5 oby-
vatele na km² je na posled-
ním 50. místě. Hlavním
městem státu je Juneau
s 30 000 obyvateli. Nej-
většími městy jsou 
Anchorage s 300 000
obyvateli a Fairbanks 
s 30 000 obyvateli.

A l j a š c e
patří celkem 8 980 km pobřeží Tichého oceánu
a 1 706 km pobřeží Severního ledového oce-
ánu. Nejvyšším bodem státu a zároveň celých
USA je vrchol Denali s nadmořskou výškou
6190 m v Aljašských horách.
Počátek novodobých dějin Aljašky je možno za-
znamenat v 17. století. Tehdy byli prvními rus-
kými osadníky sibiřští kozáci, lovci a obchodníci,
kteří přišli na Aljašku právě přes Beringův průliv.
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Místo srazu - prostor před odbavovacími
přepážkami ČSA

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně
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Cesta na Aljašku, 27. 8. 2020
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC)

sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně 05.00

let Praha (PRG) – Frankfurt (FRA) 07.10 – 08.40 operuje Lufthansa

čas na přestup 05.35

let Frankfurt (FRA) – Anchorage (ANC) 14.15 – 14.05 operuje Condor
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Zpáteční cesta do ČR 10.-11. 9. 2020

příjezd na letiště 13.55

let Anchorage (ANC) – Fairbanks (FAI) 15.55 – 17.00 operuje Condor
technický stop 01.00
let Faibanks (FAI) – Frankfurt (FRA) 18.00 – 13.25 +1 (11. 9. 2019)

operuje Condor
čas na přestup 03.15
let Frankfurt (FRA) – Praha (PRG) (11. 9. 2019) 16.40 – 17.40 operuje Lufthansa

mapa cesty



mapa cesty

0.50.60.8125
7



mapa cesty

0.50.60.8125
8



mapa cesty

0.50.60.8125
9

trasa autem

trasa hydroplánem
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Praha – Frankfurt – Anchorage

Po dopoledním odletu z Prahy a přestupu ve Frankfurtu odletíme s naším dopravcem s leteckou
společností Condor do Anchorage. Po vyřízení všech pasových formalit vyvedneme naše auto a
přejedeme do hotelu.

Tady budeme mít po zbytek dne osobní volno. Po dlouhé cestě budeme mít všichni všeho dost
a pořádný odpočinek je na místě. Další dny budou velmi náročné. Pokud bude z vaší strany zájem,
můžeme se večer vydat do nějaké místní restaurace na večeři, nebo se na ni dá jít hned vedle 
hotelu.

Celková denní vzdálenost 25 mil
časová náročnost na jízdu 0,5 hod.
ubytování Inlet Tower ***



program 28. 8. 2020

0.50.60.8125
11

Anchorage – Valdez

Po snídani se vydáme směrem na východ do přístavu Valdez, který je jediný z aljašských přístavů,
co po celý rok nezamrzá. Cestou nás čeká několik zastávek na focení aljašské krajiny. Budeme míjet
nespočet barevných hor, jezírek a snad opět potkáme nějakou místní zvěř v podobě losů, sobů či
dalších živočichů.

Před naším dnešním cílem ve Valdezu zastavíme u Worthington Glacier. Jeho spodní vyhlídková
plošina je velmi dobře přístupná. Kdo bude mít zájem, může si udělat menší trek ke hraně ledo-
vého splazu. Nedaleko něj je cestou několik velmi vydatných vodopádů a bude záležet jen na po-
časí, kam se budeme moci podívat.

Celková denní vzdálenost 300 mil
časová náročnost na jízdu 5,5 hod.
ubytování Best Western ***
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Valdez – Chitina

Dopoledne nás čeká prohlídka a focení v přístavu Valdez. Jako alternativa je možné zajet k neda-
lekému ledovcovému jezeru. Nevypadá sice tak impozantně jako na Islandu, ale pár fotek se tu po-
řídit rozhodně dá. Po obědě se vydáme do místa dalšího noclehu v městečku Chitina. Zdejších pár
domů je výchozím bodem pro návštěvu NP Wrangell-St. Elias.

Pokud budeme mít za sebou předešlý den se špatným počasím, můžeme se cestou znovu zastavit
na Worthington Glacier. Každopádně předpokládáme několik zastávek zaměřených na focení kra-
jiny a detailů přírody.

Okolo hotelu je několik zajímavých budov, které jsou postaveny na permafrostu (trvale zmrzlá
půda). Domy nemají základy a různě se nahýbají podle toho, kde rozmrzla svrchní vrstva hlíny.
Dále bylo před hotelem k vidění při minulé cestě několik starých vozidel Ford model T z přelomu
19. a 20. století. V trávě a kopřivách vypadají tato vozidla zajímavě...

Celková denní vzdálenost 120 mil
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování Gilpatrick’s Hotel Chitina
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Chitina – Kennecott – Chitina

Ráno se nemusíme balit. V tomto hotelu spíme i dnešní noc. Dole v restauraci nás čeká vydatná
snídaně a bude třeba! Čeká nás velmi činorodý den. Jedeme do NP Wrangell-St. Elias. Cíl naší
cesty je vzdálen 60 mil a jedná se o bývalý měděný důl Kennecott, který byl největším na světě.
Ten je v srdci národního parku. Celý den pojedeme po šotolinové cestě s kusy asfaltu.

Cestou nás čeká několik zastávek na focení v podobě mostů, snímků krajiny s nádherným odra-
zem v jezerech, zvěř a mnoho dalšího. V tomto parku můžeme klidně potkat medvědy nebo losy.

V samotném dole si dáme dlouhý rozchod, aby si každý mohl fotit, co jej opravdu zajímá. K focení
jsou tady staré budovy uprostřed barevné krajiny se starou důlní technikou. Také si můžete objednat
komentovanou prohlídku dolu a továrny. Tato prohlídka je pouze v angličtině. Pozdě odpoledne až
večer se budeme vracet zpět do Chitiny. Pokud nám nějaká zvěř zkříží cestu, budeme ihned sta-
vět a fotit. Nebojte...

Celková denní vzdálenost 120 mil
časová náročnost na jízdu 5,5 hod.
ubytování Gilpatrick’s Hotel Chitina
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Chitina – Tok

Dnes nás čeká dlouhé cestování, a tak se budeme snažit vyrazit co nejdříve ráno. Snídaně bude
opět velmi dobrá a vydatná. Nebojte :-). Dnes musíme dojet do městečka Tok. Pokud nám zbude
dost času, můžeme se vydat ještě dál na sever do osady Chicken. Zde je velké venkovní muzeum
těžby zlata. Najdete tady úplně vše, co se k jeho těžení používalo na celé Aljašce včetně velkého
bagru. Jeho velikost je opravdu impozantní. 

Bude především záležet na počasí a možnosti předpovědi polární záře. V Toku dnes nocujeme.
Kdo bude mít focení málo, může v podvečerním slunci fotit zařízení staré benzinové pumpy 
a vraky mnoha aut. Tyto fotky vypadají v nízkém žlutém slunci velmi zvláštně a efektně :-)! 

Celková denní vzdálenost 211 – 356 mil
časová náročnost na jízdu 4,5 – 6,5 hod.
ubytování Red Rock Cabins ***
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Tok – Fairbanks

Dnes ráno si můžeme trochu přispat. To bude důležité, pokud by na dnešní noc měla přijít polární
záře, kterou budeme vyhlížet každý den. Kdo nebude chtít spát, může po vydatné snídani ještě fotit
okolo staré benzinové pumpy. Je tady tolik témat na focení, že by se tu dal strávit celý den.

Cestou nás čeká zajímavý most postavený pro ropovod a Eielsonova letecká základna. Hlavně
pánové si přijdou na své. Na ranveji podél silnice stávají stíhačky, transportní letouny a mnoho
další techniky. Zastavovat nebudeme, je zde zákaz zastavení a focení. Pokud to zvládnete za jízdy
z okna auta, budou fotky vaše!

Určitě se ale zastavíme v městečku North Pole. Zde má svůj dům Santa Claus se soby, úřadem,
poštou a vším, co potřebuje pro svoji činnost. Otevřeno je skoro pořád. Aby ne! Víte, co to musí
dát práce zpracovat všechna přání dětí a doručit je včas? Dají se tu koupit všelijaké vánoční ozdoby
a dárky a dokonce tu mají vyhrazené parkoviště pro Santovy sáně!

Celková denní vzdálenost 202 mil
časová náročnost na jízdu 3,5 hod.
ubytování Best Western ***
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Fairbanks – volný den

Jsme asi v polovině cesty a je dobré si trochu odpočinout a k tomu bude určen dnešní den.

V hotelu je velká posilovna a menší bazén. Kdo by chtěl, může se vydat na procházku městem
nebo jen tak lenošit. Nikomu nebudeme nutit, že musí to či ono.

Kdo bude mít zájem, může jet s námi na focení jednoho bagru na zlato, který je zaparkovaný ne-
daleko města. Kousek od bagru je malá restaurace, kde si můžete dát oběd. Jako další možnost
je návštěva státního parku Chena Hot Spring s termálním přírodním bazénem.

Navečer se vrátíme do Fairbanks a budeme průběžně sledovat předpověď počasí a sluneční ak-
tivitu pro případ polární záře. V okolí města máme dvě lokality, kde se dá fotit tento jev velmi dobře.

Celková denní vzdálenost (Chena Hot Spring) 85 mil
časová náročnost na jízdu 2,5 hod.
ubytování Best Western ***
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Fairbanks – NP Denali

V případě, že bychom fotili v noci polární záři, budeme ráno spát déle a z hotelu odjedeme okolo
poledne, a tím pádem bychom zkrátili program na dnešní den.

Pokud ne, vyrazíme z hotelu hned ráno směrem do NP Denali. Tam se vydáme autem až po řeku
Savage River. Za ni už auta nesmějí. Park je domovem obrovského množství zvěře a pokud bu-
deme mít trochu štěstí, leccos z ní uvidíme také. Je zde možné spatřit stáda soba polárního (ka-
ribu), vyskytuje se zde také populace medvěda hnědého a medvěda baribala. Na horských svazích
žije ovce aljašská, při jezírkách a mokřinách zase los aljašský krmící se vodními rostlinami. Na-
vzdory lidským zásahům je možné v této oblasti stále najít vlka obecného. V hojných počtech je
možné pozorovat i menší zvířata, jako například sviště aljašského, sysla Parryova, bobra kanad-
ského, pišťuchu piku a zajíce měnivého. V parku také žijí lišky, rysové, sobolové američtí a rosomáci
sibiřští. Jen z tohoto výčtu je vidět, že potkat můžeme opravdu leccos...

Celková denní vzdálenost 170 mil
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování White Moose Lodge ***
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NP Denali

Ráno nás čeká přejezd na snídani do městečka a pak ještě pár mil do parku k návštěvnickému cen-
tru. Tady přesedneme na autobus správy parku a s ním se vydáme k Eielson Visitor Center. Tam po-
jedeme asi 70 mil a to samé zpět. U návštěvnického centra je velká vyhlídka na majestátní horu
Mount Denali s nadmořskou výškou 6190 metrů. Hora bývá často v mlze a tak doufejme, že ji konečně
uvidíme.

Cestou tam i zpět se budeme zastavovat na odpočívadlech a případně i na cestě, když uvidíme
zdejší zástupce fauny. Touto cestou strávíme poměrně hodně času z celého dne. Zpět se vrátíme
pozdě odpoledne.

Vrátíme se  zpět do městečka, kde si dáme pořádný pozdní oběd, jelikož v návštevnickém centru
Eielson není možnost žádného nákupu jídla. Pak nás čeká zasloužený odpočinek.

Celková denní vzdálenost 170 mil
časová náročnost na jízdu 3 hod.
ubytování White Moose Lodge ***
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NP Denali – Wasilla

Po vydatné ranní snídani se vydáme po naší trase dál na jih. Cestou nás čeká zastávka ve speci-
álním aljašském vetešnictví. Mají zde tolik zajímavých věcí, že zde nějaký čas pobudeme. Jednak
zde můžete nakoupit starožitnosti, které jinde nemají, ale hlavně se tu dá skvěle fotit.

Po této zastávce vyšplháme s autem do Hatcher Pass. Těsně za průsmykem je velký zlatý důl,
který je již nefunkční, ale je nádhernou ukázkou, jak tato místa vypadala za dob “Zlaté horečky”.
Strávíme tady celé odpoledne. V podvečer sjedeme do města Wasilla, kde máme rezervován
nocleh pro dnešní noc.

Když nám zbude cestou čas, podíváme se k místnímu letišti. Je podobné jako mnoho jiných, ale
u domů tady mají kromě aut hlavně hangáry, kde mají zaparkována letadla. Vypadá to velmi zají-
mavě! Domácí hangáry jsou postaveny tak, že doma nasednete do letadla, dojedete na runway
a šup pryč...!!!

Celková denní vzdálenost 180 mil
časová náročnost na jízdu 3,5 hod.
ubytování Valley Hotel
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Wasilla – Seward

Ráno se budeme vracet do Anchorage. Uděláme zastávku v centru města a po ní se podíváme
na největší hydroplánové letiště na světě. Zdejší piloti rozličných letadel patří prý k těm nejlepším
na světě. Párkrát jsme s nimi již letěli a můžeme to potvrdit. Mnoho míst Aljašky se zásobuje pouze
ze vzduchu a tito machři jsou schopni přistát i na “pětníku” nebo na divokém břehu řeky či moře. 

Odpoledne se vydáme na jih do městečka Seward. Velká část cesty vede kolem zálivu, kde se dají
fotit vlaky a také běluhy. Ti jsou příbuzní delfínů a v zálivu mají svoji velmi oblíbenou lokalitu. Před
Sewardem budeme míjet ledovec Exit, který je také zajímavý pro zastávku a focení. 

Uvidíme, jak budeme vše stíhat, kde si vybereme foto zastávky. Po ubytování si uděláme rozchod
na focení v přístavu. Odpoledne a v podvečer sem přijíždějí lodě s rekreačními rybáři a vozí úlovky
lososů a dalších ryb. Je velmi zajímavé pozorovat a fotit místní, jak filetují rybí úlovky. Večer si mů-
žeme zpříjemnit posezením ve výborné rybí restauraci, kde nemají hamburger a hranolky!

Celková denní vzdálenost 191 mil
časová náročnost na jízdu 3,5 hod.
ubytování Hotel Seward
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Seward – Homer – Nikiski

Dnes nás čeká cesta na nejjižnější místo Aljašky, kam je možné se dostat autem. Městečko Homer
až tak moc zajímavé není. Jedinou atrakcí je malý maják, ale za ním je dlouhá kosa vybíhající do
zálivu. Na konci cesty se nám nabídne něco jako osada z barevných domků, přístav a mola. Vy-
padá to tu, jako bychom se ocitli napůl v blázinci a napůl v zábavním parku, ale zážitkové atrakce
tu nejsou... Tady je mnoho a mnoho roztodivných obchůdků a restaurací a fotit se tady dá velmi
dlouho. Tady strávíme poměrně dost času, protože než tyto domky nafotíme a nakoupíme suve-
nýry, bude nám to trvat i několik hodin. 

Hned vedle obchodů jsou v moři staré kůly, které mají oblíbeni orli bělohlaví. To je jen velmi krátký
výčet možných zajímavostí, které nás v okolí Homeru čekají.

Celková denní vzdálenost 262 mil
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování West Air cottage
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Nikiski – Crescent Lake – Nikiski

Dnes nás čeká zlatý hřeb celé cesty na Aljašku. Ráno nás bude u městečka Nikiski čekat hy-
droplán, který nás vezme na jednu z nejlepších lokalit pro focení medvědů grizzly a černých na
světě. Poletíme asi hodinu na jezero Crescent a cestou bude mít každý možnost fotit z okna nád-
hernou přírodu Aljašky. 

Tady nás budou čekat dva čluny s místními průvodci. Čeká nás několikahodinové ježdění po jezeře
a řece s focením medvědů. V každém člunu je dostatek místa, abychom měli pohodlí a mohli se
vyřádit s našimi “dlouhými” objektivy. Medvědi jsou na čluny zvyklí a pozorovací vzdálenost je
velmi blízká!!! Při loňské cestě jsme dojížděli na vzdálenost 15-20 metrů. Podívejte se na naše
videa na webu (https://krasysveta.cz/aljaska-2020-fotograficka-jatka-ktera-nemaji-obdoby/).

Pokud by se stalo, že medvědi by z nějakého důvodu nebyli, domluvíme se s pilotem a ten nás
vezme na jiné místo, kde budou. Po návratu zůstaneme ve srubech na břehu jezera s možností
grilovat, nebo si zajedeme na večeři do restaurace. Vše bude záležet na chuti a počasí. 

Celková denní vzdálenost ? mil
časová náročnost na let 2,5-3 hod.
ubytování West Air cottage
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Nikiski – Anchorage

Máme před sebou předposlední celý den našeho aljašského putování. Po snídani se vydáme na
celodenní cestu zpět do Anchorage. Cestou budeme opět zastavovat, fotit a zase zastavovat a fotit.
Na cestě máme několik hezkých jezer, řek a majestátné hory. Můžeme Vám slíbit, že se rozhodně
nebudete nudit.

V Anchorageském zálivu se můžeme zastavit v malém safari parku. K vidění a focení je tady
všechna zvěř, která obývá Aljašku (medvědi, vlci, sobi, losi, pižmoni, jeleni a další zvěř). Zvířata
mají velké výběhy a lze je velmi dobře fotit, aniž by byly vidět ohradníky a pletivo. Další možností
je opětovná zastávka na Beluga Point. Dále se pokusíme potkat vlak, který zde vozí turisty. Pokud
se nám to podaří, jeho fotky se zálivem v pozadí vypadají skvěle. Do hotelu ve městě se dosta-
neme až večer.

Celková denní vzdálenost 172 mil
časová náročnost na jízdu 3,5 hod.
ubytování Alex Hotel and Suites ***
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Anchorage – Frankfurt – Praha

Celé dopoledne máme volno v hotelu. Můžete spát, relaxovat, nebo navštívit posilovací centrum.
Před polednem zajedeme do centra města, kde si dáme ještě rozchod po několika obchodech se
suvenýry. Okolo jedné hodiny odpoledne se vydáme na letiště, kde odevzdáme naše auto a vy-
dáme se k letištnímu odbavení.

Chvíli si počkáme a po nastoupení do letadla se vydáme přes Fairbanks zpátky do Evropy. Po přis-
tání ve Frankfurtu nás čeká přestup na letadlo do Prahy a tady naše společné putování Aljaškou
končí.

Celková denní vzdálenost 4 996 mil
časová náročnost 15,5 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

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

� pantofle, 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 šedé!!!

� všelijaké možné další příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� stativ, monopod

� dálkovou spoušť, lepší je kabelová s areta-
cí než bezdrátová

� batoh, brašnu

� datové karty

� USB čtečku karet
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