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FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE

Pouště Egypta 2021
národní park Bílá a Černá poušť

v termínu: 6.–13. 4. 2021
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Miroslav Deneš
vedoucí fotografické expedice

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat
na další fotografické expedici, pořádané naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o., v roce 2021.

Strávíme spolu několik výjimečných dnů v nád-
herné přírodě národního parku Bílá a Černá poušť,
které jsou předurčeny pro skvělé a jedinečné 
focení. Budu velmi potěšen, pokud si odnesete
z našeho setkání jen ty nejlepší dojmy a užijete
si do sytosti fotografování s partou lidí, které
spojuje stejný zájem.

Záměrně jsem za cíl naší fotoexpedice vybrali
Egypt. V této zemi a krajině národního parku,
která je minimálně poznamenaná lidskou čin-
ností, jsme uspořádali naši historicky první foto
expedici. V tomto jarním období je počasí přívě-
tivé a nemělo by zde být příliš velké vedro. Dá se
očekávat proměnlivá obloha, jakož i focení ze-
lených oáz a shluků stromů u vodních pramenů.
Zdejší lokality známe a máme je výborně zma-
povány. Místa budeme navštěvovat podle toho,
zda je na nich vhodné fotografovat brzy ráno,

nebo odpoledne a večer. Jediné, co neumíme
ovlivnit, je počasí. To je tady poměrně stálé, ale
přesto Vám kladu na srdce, abyste otázku po-
časí nepodceňovali. Budeme se pohybovat po
poušti, kde přes den očekávejte teplo a v noci
může být velká zima. Mimo známá vybraná
místa máme v záloze mnohá další. Pro jedičné
snímky neexistuje špatné počasí, ale jsou pouze
nepřipravení fotografové :-).

Věřím, že se Vám bude tato fotoexpedice líbit.
Její program je proti jiným cestám trochu 
pozměněn, především v systému ubytování 
a stravování. Doufám, že Vás  bude zdejší pobyt
motivovat k lepším výsledkům a snaze po 
získání co nejkvalitnějších fotografií. Tato oblast
patří mezi nejzajímavější krajinářské lokality
země!

Pokud budete mít jakékoliv dotazy a připomínky
před cestou nebo v jejím průběhu, kontaktujte
mě, prosím, ihned. Naším cílem jste Vy, spoko-
jený klient. 
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moře. Právě tato řeka dosahuje na území Egyp-
ta délky asi 1 600 km. Ta dala vzniknout egypt-
ské civilizaci. I v současné době žije v jejím údolí
a deltě 99 % obyvatelstva, které tak využívá
pouze 5,5 % rozlohy své země.
Tato země je známá především díky starověké
civilizaci a několika světově proslulým monu-
mentům, jako jsou například pyramidy v Gíze 
a Velká sfinga. Město Luxor, které se nachází 
na jihu Egypta, skrývá početné starověké arte-
fakty, jako například chrámový komplex Karnak

a Údolí králů. Egypťané jsou
obecně považováni za kultur-
ně a politicky důležitý národ
Středního východu.

K Egyptu rovněž patří Sinajský
poloostrov, který je ohraničen 

Suezským a Akabským záli-
vem. Sinajský poloostrov patří

geograficky již k Asii. Jeho
jižní část je hornatá a na-

chází se zde také nejvyš-
ší hora Egypta – Hora

svaté Kateřiny (Gebel Katherína), která dosahuje
úctyhodné výšky 2 642 m n. m.
Egypt je jednou z nejsušších a nejslunnějších
zemí na světě. Klima se mění od severu k jihu.
Severní pobřeží u Středozemního moře má 
horká suchá léta a mírné zimy, kdy se objevují
přiměřené deště. Průměrná teplota teplého čer-
vence v Alexandrii je 26 °C, resp. 13 °C v lednu. 
Směrem k jihu se podnebí ze subtropického mě-
ní na aridní, které se vyznačuje obecně vyššími
teplotními rozdíly, vyššími teplotami a menším
či zanedbatelným úhrnem srážek.

Zdroj: www.wikipedia.cz

Egyptská arabská republika je republika ležící 
v severovýchodní Africe a malou částí v Asii. Na
západě hraničí s Libyí, na jihu se Súdánem, na
severovýchodě s Izraelem. Ze severu jsou vody
Středozemního moře, z východu pak Rudé moře.
Egypt je jednou z nejlidnatějších zemí Afriky.
Většina z přibližně 100 milionů obyvatel žije po-
blíž břehů řeky Nil na ploše 40 000 km2, kde se
nachází jediná orná půda v zemi. Většina ne-
hostinné pouště Sahary je pouze velmi řídce
obydlena. Přibližně polovina obyvatel Egypta
žije ve městech, nejvíce v hus-
tě obydlených centrech Káhiry,
Alexandrie a dalších měst na Nilu.
Rozloha země je 1 002 450 km2.
Fyzicky tvoří Egypt východní
část Sahary. Dále jej tvoří vysoko
položená tabule, rozdělená údo-
lím Nilu na západní část, tvořenou
Libyjskou pouští, a východní část,
tvořenou Arabskou pouští. V jižní
části Libyjské pouště se nachází
náhorní plošina Džilf al-Kabír. Ta
je se svojí průměrnou výškou 1000 m n. m. nej-
vyšším místem této pouště. V Libyjské poušti
se rovněž nachází velké množství proláklin, při-
čemž v největší z nich, Kattarské proláklině, se
v hloubce 137 metrů pod hladinou moře nachází
nejnižší bod Egypta. Východní část Egypta tvoří
Arabská poušť, která se rozprostírá od nilského
údolí k Rudému moři. Na rozdíl od Libyjské
pouště je velmi hornatá. Pro tuto oblast jsou
charakteristická suchá údolí, která se nazývají
vádí. Pomyslný střed této oblasti tvoří řeka Nil,
která protéká Egyptem od jižních hranic se Sú-
dánem až na sever, kde ústí do Středozemního
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místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 2
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příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně

Místo srazu - prostor pro pohodlné sezení
před odbavovacími přepážkami
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Cesta do Káhiry 6. 4. 2021
sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně 06.10
let Praha (PRG) – Vídeň (VIE) 08.10–09.10 operuje Austrian
čas na přestup 02.00
let Vídeň (VIE) – Káhira (CAI) 11.10–14.40 operuje Austrian

Cesta zpět do ČR 13. 6. 2021
let Káhira (CAI) – Vídeň (VIE) 15.40–19.20 operuje Austrian
čas na přestup 00.40
let Vídeň (VIE) – Praha (PRG) 20.00–20.50 operuje Austrian
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Praha – Vídeň – Káhira

Po brzkém ranním setkání na letišti Praha-Ruzyně se odbavíme a odletíme přes rakouskou Vídeň
do hlavního města Egypta – Káhiry. Zde bychom měli přistát okolo 15. hodiny a v hotelu bychom
mohli být okolo čtvrté odpoledne. Po ubytování se můžeme vydat do města na starý trh nebo mů-
žete odpočívat u hotelového bazénu. Bude záležet jen na Vás. K dispozici budeme mít špičkový
hotel s lázněmi a venkovním bazénem nedaleko Nilu.

Pokud zvolíte návštěvu města, necháme se odvézt taxíkem na staré tržiště, kde se budeme spo-
lečně procházet, okukovat krámky a rozhodně fotit. Roztodivná směsice vůní a nepřeberné množ-
ství zboží jsou něčím co uvidíte málokde. Na tržišti povečeříme v některé z jídelen a vyzkoušíme
si večerní focení při modré hodině. Poté si vezmeme opět taxi a vydáme se zpět do hotelu se 
pořádně vyspat. Bude to na několik dní poslední spaní v pohodlné hotelové posteli s tekoucí vodou 
v koupelně. Zítra nás již čeká poušť!

celková denní vzdálenost 2 643 km (1 642 mil)
časová náročnost letu cca 6,5 hod.
ubytování Safir Hotel Cairo *****
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Národní park The White Desert

Brzy ráno se posilníme egyptskou a mezinárodní kuchyní v hotelové jídelně. V 8 hodin musíme
být připraveni se všemi našimi zavazadly v hotelové recepci. Přijede nás vyzvednou dodávka,
která nás odveze do oázy Baharyia. Zde přesedneme do našich térénních aut a dojedeme 
zbytek cesty po zánovní asfaltové silnici do národního parku The White Desert.

Po příjezdu naši řidiči postaví tábor a začnou připravovat večeři. Nás bude zatím čekat první 
focení před západem slunce a také po něm během zlaté a modré hodiny. Kdo bude mít zájem,
může vyzkoušet první fotky noční oblohy s miliony hvězd, jelikož okolo nás nebude žádný 
světelný smog.

denní vzdálenost 506 km
časová náročnost jízdy 5,5 hod.
ubytování bivak camp v poušti
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Národní park The White Desert

Popisovat přesný program nejsme schopni a ani to nemá smysl. Dny budou většinou probíhat
podobně. Konkrétní program následujícícho dne budeme řešit vždy večer.

Ráno budeme vstávat před rozedněním a půjdeme fotit v okolí campu. Teprve po návratu z focení
po 8. hodině proběhne snídaně. Předpokládáme, že každou noc přespíme na jiném místě pouště,
takže bude vždy co fotit. Kdo nebude chtít vstávat, nemusí, ale myslíme si, že úchvatné scenérie
Vás vylákají ze spacáku a stanu.

Po snídani uklidíme camp a projedeme určitou část parku. Jednu noc si vyhradíme samozřejmě
na hlavní symbol parku Kuře a houbu. Jinou noc určitě strávíme na druhé straně hlavní silnice,
kde poušť vypadá úplně jinak. Jsou zde rozesety ohromné skalní bloky a, pokud jste viděli film
Marťan, vypadá to tu trochu podobně. Jestliže to bude možné, pojedeme též přenocovat na místo
položené východně od Farafry, kde jsou k vidění velké písečné duny západní Sahary, a zkusíme
si nějakou hezkou dunu najít. Camp postavíme pod dunou tak, abychom na ní mohli fotit opět
večer i ráno. Během druhého dne se vrátíme zpět.

Přes žhavé poledne se budeme snažit někde přejíždět nebo být schováni pod stříškou u aut.
Slunce je zde příliš ostré a stále fotit není možné. Jistě rádi volný polední čas využijete k odpočinku,
který nahradí brzké vstávání či dlouhé noční focení. Počítejte s tím, že tolik hvězd a tak jasnou
Mléčnou dráhu na obloze jste asi ještě neviděli! K obědu se budou podávat lehčí jídla. 

Okolo 16. hodiny vždy zastavíme, rozbijeme camp a budeme fotit až do tmy. Pak se sejdeme 
v campu a povečeříme. Večeře bude hlavním denním chodem. Během večeře se domluvíme 
na lokalitě na druhý den a co nás čeká a nemine. A pak záleží na každém... Je docela možné, 
že se okolo našich campů budou ve tmě pohybovat pouštní lišky. Minule mi jedna okusovala 
nohu od stativu tak vehementně, že mi rozhýbala foťák a celou jednu noční sérii fotek jsem 
musel vyhodit :-).
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Národní park The Black Desert

Po posledním ranním focení v Bílé poušti si dopřejeme snídani a přesuneme se o kus zpět po 
silnici směrem ke Káhiře. Dnešní zastávka a poslední noc v poušti budou trochu jiné.

Přejedeme na sever do Černé pouště. Tato poušť je zcela odlišná od všeho, co jsme doposud 
viděli. Před námi budou kopce, které vypadají jako sopečné kužely, a všudepřítomné kameny jsou
černé. Světlá hornina se na přímém slunci barví do černa a v kombinaci se žlutým pískem vypadá
úžasně. Předpokládáme, že si na jeden z kuželů vyšlápneme a nafotíme celkové pohledy na poušť
z ptačí perspektivy.

Ráno nebude chybět klasický budíček a focení probouzejícícho se slunce spolu s dunami v kom-
binaci s černým kamenem. Po snídani sklidíme naposledy camp a vydáme se auty zpět do 
Káhiry. Po příjezdu do hotelu bude následovat volný program a možnost užít si odpočinku u zdej-
šího bazénu. V případě, že dorazíme brzy, můžeme fakultativně opět vyrazit do města.

celková denní vzdálenost 470 km
časová náročnost letu cca 5,5 hod.
ubytování Safir Hotel Cairo *****
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Káhira – Vídeň – Praha

Ráno nás čeká poslední zdejší hotelová snídaně. Během dopoledne budete mít volno na odpoči-
nek u bazénu nebo na pokoji. V poledne odjedeme hotelovým minibusem na káhirské letiště. 
Odbavíme naše zavazadla a počkáme na odlet do Vídně a Prahy.

Do Prahy bychom měli přiletět okolo deváté hodiny večer. Po vyzvednutí zavazadel naše putování
za pouštěmi Egypta bohužel končí.

Nemáme jistotu, že oblast Bílé a Černé pouště je plně pokryta GSM signálem. Počítejte i s varian-
tou, že můžete být nějakou dobu bez možnosti telefonování.

Nezoufejte! Již nyní pro Vás připravujeme nové fotoexpedice a jsme přesvědčeni, že se Vám budou
líbit. Zvláště naše velká zářiová fotoexpedice do brazilského Pantanalu bude velmi výživná. Zde na
nás čeká přes 600 druhů zvěře!!!

celková denní vzdálenost 2 643 km (1 642 mil)
časová náročnost letu cca 5,5 hod.
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Doporučení aneb co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� nejlépe větrovou bundu

� kvalitní plné boty do terénu a písku

� sandále

� pokrývku hlavy (ideální je klobouk)

� plavky a sluneční brýle

� oblečení do terénu (které nebudete mít
strach ušpinit)

� psací potřeby

� notebook nebo externí disk na ukládání
snímků

� dobíječku na mobil a notebook

� elektrickou banku na nabíjení

� 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!!!

� další fotografické příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� stativ

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

� batoh, brašnu

� datové karty

� USB čtečku karet
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poznámky:
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Puškinovo nám. 3
160 00  Praha 6
Tel.: 732 303 243

E-mail: expedice@krasysveta.cz
www.krasysveta.cz

sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1


