FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE
Faerské ostrovy 2020
ostrovy Streymoy, Eysturoy, Vágar, Borđoy, Kalsoy a Viðoy

v termínu: 11.–20. 5. 2020
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úvod

Vážení,
počasí. To je tady velmi proměnlivé a kladu vám
na srdce, abyste opravdu otázku počasí nepodceňovali. Každopádně mimo vybraných míst
máme v záloze ještě další. Pro jedičné snímky neexistuje špatné počasí, ale jsou pouze nepřipravení fotografové :-).

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na další fotograﬁcké expedici, pořádané naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o., v roce 2020.
Strávíme spolu několik výjimečných dnů v nádherné a výjimečné přírodě Faerských ostrovů,
které jsou předurčeny pro skvělé a jedinečné focení. 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.

Věřím, že se vám bude líbit trochu pozměněný
program proti jiným cestám, především v systému ubytování a stravování. Doufám, že vás
bude motivovat k lepším výsledkům a snaze po
získání co nejkvalitnějších fotograﬁí. Jednotlivé
ostrovy souostroví patří mezi nejzajímavější krajinářské lokality Evropy! Jedeme sem na začátku turistické sezony, kdy se dá očekávat, že
zde bude ještě málo návštěvníků.

Záměrně jsme vybrali místo jarní foto expedice
v této krajině, která je minimálně poznamenaná
lidskou činností. V tomto jarním období je maximální šance pozorovat velmi zajímavou a proměnlivou oblohu, jakož i fotit zelené koberce
pokrývající celé ostrovy. Zdejší lokality známe a
máme je výborně zmapovány. Místa budeme
navštěvovat podle toho, zda je na nich dobré
fotografování brzy ráno, dopoledne, nebo odpoledne. Jediné, co nejsme schopni ovlivnit, je

Pokud budete mít jakékoliv dotazy a připomínky
před cestou nebo v jejím průběhu, kontaktujte
mě, prosím, ihned. Naším cílem jste vy, spokojený klient.
Jakub Havel
vedoucí fotograﬁcké expedice

5

2

2

1

0.8

0.6

0.5

lokalita

trovů je 300 m. Faerské ostrovy se administrativně dělí na 6 krajů.
Počasí na ostrovech je přímořské a velmi
proměnlivé. Zásadní ráz počasí nejvíce ovlivňuje Golfský proud. Přístavy v zimě nikdy nezamrzají a zimy jsou mírné. Průměrná teplota
se pohybuje od 3 °C v zimě do 11 °C v létě.
Na Faerech je v průměru 283 deštivých dnů
do roka. Průměrný roční úhrn srážek je přes
1 500 mm. Sněhové srážky jsou na ostrovech
malé. Průměrná rychlost větru je 7 m/s.
Paleobotanické nálezy z ostrova Streymoy ukazují na možné lidské osídlení ostrovů již někdy
v letech 3330 až 3145 před Kristem. Kolem
roku 700 byly ostrovy osídleny irskými mnichy.
V 8.-9. století je získali norští Vikingové a posléze byly roku 1035 připojeny k Norsku. V jeho
rámci - respektive v rámci dánsko-norské personální unie - se staly roku 1380 součástí Dánska. Dánsku pak ostrovy zůstaly i po odtržení
Norska v roce 1814. Od roku 1940, po obsazení Dánska nacistickým Německem, byly ostrovy obsazeny Velkou Británií. Okupace trvala
až do konce 2. světové války v roce 1945, kdy
Britové ostrovy vrátili Dánům. Od roku 1948 disponují ostrovy poměrně rozsáhlou vnitřní autonomií. Mají vlastní zákonodárný sbor, vlajku a
další symboly.
Během naší fotografické expedice postupně
navštívíme ostrovy Streymoy, Eysturoy, Vágar,
Borđoy, Kalsoy a Viðoy. Tyto ostrovy patří mezi
ty největší a nejzajímavější. Jsou propojeny systémem silnic a mostů, které se vinou krajinou
jako tenká spojovací nitka. Základnu budeme
mít na jižním ostrově Vágar, kde se také nachází
hlavní letiště.

Faerské ostrovy je souostroví v severním Atlantském oceánu na jihozápadním okraji Norského moře. Leží severozápadně od Skotska
v polovině cesty mezi Islandem a Norskem. Ostrovy jsou autonomní součástí Dánska.
Souostroví je tvořeno 18 ostrovy, 11 ostrůvky a
779 malými skalnatými ostrůvky o celkové rozloze 1 395,74 km². Je 113 km dlouhé a 75 km
široké a jeho tvar připomíná hrot šípu obrácený
špičkou k jihu. Délka pobřeží je 1 117 km.
Nejvyšší hora Slættaratindur má nadmořskou
výšku 880 m a průměrná nadmořská výška os-
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místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 2

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně

Místo srazu - prostor pro pohodlné sezení
před odbavovacími přepážkami
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mapa cesty

Cesta na Faerské ostrovy
sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně
let Praha (PRG) – Paříž (CDG)
čas na přestup
let Paříž (CDG) – Faerské ostrovy (FAE)

11. 5. 2020, Letiště Vágar
05.10
07.10 –
09.00
operuje ČSA
02.55
11.55 –
13.40 operuje Atlantic Airways

Cesta zpět do ČR
let Praha (PRG) – Kodaň (CPH)
čas na přestup
let Kodaň (CPH) – Amsterdam (AMS)
čas na přestup
let Amsterdam (AMS) – Praha (PRG)

20. 5. 2020
12.15 –
15.20 operuje Atlantic Airways
01.05
16.25 –
17.50
operuje KLM
03.15
21.05 –
22.30
operuje KLM
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mapa cesty
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program 11. 5. 2020

Praha – Kodaň – Vágar
Po ranním setkání na letišti Praha-Ruzyně se odbavíme a odletíme na ostrovy, kde přistaneme
v odpoledních hodinách. Po příletu vyzvedneme naše auto a ubytujeme se v nedaleké velké vile,
která se stane naší základnou po celou dobu pobytu. Pokoje jsou dvoulůžkové a prostoru pro
všechny je dostatek. Zajedeme na první velký nákup potravin a naše fotoexpedice začíná.
Stravování je na této cestě řešeno netradičně vlastními silami. Velmi se nám osvědčila forma společné pokladny, kterou má na starosti průvodce a ten nakupuje po dohodě potraviny na vaření.
Snídani a denní svačinu si každý připravuje vlastními silami, ale je možné se s Jakubem dohodnout na společné přípravě “vidličkové snídaně”. K dispozici bude pro všechny dostatek čaje, kávy
a všech možných pochutin.
Večeře připravuje po dohodě Jakub jako průvodce. Navrhne podle možností, co se bude na daný
den vařit a postará se o přípravu večeře. Standardem k večeři je každý den čerstvá polévka a po
ní bude hlavní jídlo. Bude záležet na možnostech nákupu, ale každý den se vaří vydatné a chutné
jídlo, které obsahuje maso. Po dohodě je možná varianta bezmasého jídla. Jídelníček se zpravidla
plánuje na 1-2 dny dopředu.
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program 12.-20. 5. 2020

Faerské ostrovy
Každý den bude vypadat úplně jinak. Předpokládáme, že se bude fotit velmi brzy ráno nebo se
bude po snídani přejíždět na jiné místo ostrovů a budeme se focení věnovat celé dny. Určitě se
budeme rovněž snažit využívat podvečerní světlo na západní straně ostrovů. Díky proměnlivému
počasí se nedá dopředu dobře naplánovat, kdy a kde budeme daný den fotit. Pokud bude na
některém místě špatné počasí, stačí nám přejet o kus dál a tam může být úplně jinak.
Čekají nás majáky, kopce pokryté zelenými koberci, jezera, vysoké skalní útesy, vodopády, mosty,
pláže s kameny, stáda ovcí, pitoreskní vesničky a přístavy s červenými domky.
Poslední den během dopoledne odevzdáme na letišti naše auto a letecky se vydáme zpět do ČR.
Po příletu na Letiště Václava Havla Praha-Ruzyně naše fotoexpedice Faery 2020 bohužel končí.
Ale nezoufejte, již nyní připravujeme cesty na osvědčená místa i nové destinace!
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Doporučení aneb co nezapomenout

Co nezapomenout z fototechniky

 teplou a nejlépe nepromokavou bundu

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

 kvalitní boty do terénu a vody

 blesk a akumulátory do něj

 čepici a rukavice (brzy ráno může být

 objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv

chladno) a někdy i přes den :-)

do 300 mm

 termosku na čaj nebo placatku

 ﬁltry, zvláště nezapomeňte na polarizační

 pantoﬂe

a neutrální šedé!!!

 teplé oblečení do terénu (které nebudete  všelijaké možné další příslušenství
mít strach ušpinit)

 prostředky na sušení a čištění techniky

 psací potřeby

 stativ, monopod

 notebook nebo externí disk na ukládání

 dálkovou spoušť, lepší je kabelová s areta-

snímků

cí než bezdrátová

 dobíječku na mobil a notebook

 ﬁlmy (pro analogové přístroje a znalce)

 poznámkový blok

 batoh, brašnu

 věci si zabalte do klasického kufru a ne

 datové karty

do batohu (špatně se s ním manipuluje)

 dobrou náladu a motivaci!!!
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Volutová 4
158 00 Praha 5
Tel.: 732 303 243
E-mail: expedice@krasysveta.cz
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