Foto workshop – horská krajina

Slovinsko a Itálie, oblast Julských Alp
Tři dny fotografování v atraktivních Julských Alpách na území
Triglavského národního parku ve Slovinsku a dále v Itálii se
zaměřením na hory, vodu (jezera, řeky, vodopády) a květenu.
Termín: 27. – 29. června 2014
Lektor: Vláďa Hošek, fotograf, řidič, průvodce
Počet účastníků: 8
Čtvrtek 26. 6.
Sraz účastníků foto workshopu ve čtvrtek 26. června ve 22.00 hodin ve Čkyni před
rodinným domkem Čkyně 189 naproti škole (parkování na bezpečném místě za domem)
Naložení do VW transportéru (dlouhého), odjezd ve 22.30 hod. přes Strážný a Pasov
1. den pátek 27. 6.
Dále přes Salzburg, Villach na Korenjsko sedlo, zde přejezd brzy ráno do Slovinska. Ráno
ve 4.50 hodin fotografování při východu slunce přes údolí Sávy dolinky k hoře Jalovec.
Pokračování přes Kranjskou Goru, fotografování nasvícených hor Razor a Prisojnik přes
jezírko na řece Pišnice, dále foto nádherné hory Špik, zastávka s výhledem do údolí Vrata
a pohledem na Triglav 2864 m. Dále kolem Jesenice a jezera Bled k Bohinjskému jezeru
525 m., perle Bohinjských hor. Podle počasí výjezd kabinovou lanovkou na Vogel 1540 m,
(výhled přes jezero, které bývá ráno často zahaleno v mlze na masiv Julských Alp včetně
nejvyšší hory Triglavu 2864 m (krajina, hory, voda). Za pěkného počasí velmi atraktivní
výhledy, nádherné místo. Lanovkou zpět dolu (celkem 10,50 Euro). Dále fotografování
v okolí hráze Bohinjského jezera, prohlídka kostela sv. Janez (voda, architektura, ryby).
Odjezd do Staré Fužiny, prohlídka vesničky (lidová architektura), pěšky asi 1 km k soutěsce
Mostnica, odjezd kolem jezera Bled - lázně, dále fotografování v nádherné soutěsce Vintgar
(vstup 6,- Euro). Odpoledne přejezd přes Mojstranu do hlubokého údolí Vrata pod Triglav, 15
min. pěšky k vodopádu Peričnik. Fotografování vodopádu, který má výšku 52 m a nechá se
obejít kolem dokola. (atraktivní, doporučuji deštník). Výstup nahoru k dalšímu vodopádu
Malý Peričnik (16 m, voda, květena). Dále odjezd přes Kranjskou Goru horskou silnicí na
sedlo Vršič 1611m. Večer piknik (večeře) z vlastních zásob venku na sedle Vršič s nádhernými výhledy do nejhlubší doliny Trenta a na okolní hory Prisojnik a Mojstrovku.
Z parkoviště asi 15 min pěšky k chatě Poštarski dom 1688 m, ubytování, probrání teorie
fotografování ve vysokých horách. Večer ve 21. hod. fotografování od chaty Poštarski dom
přes dolinou Krnica masiv Škrlatica vysoký 2738 m, Razor a Prisojnik. Celý masiv bývá
večer zabarven do růžové barvy, velmi atraktivní (práce se stativem, využití širokoúhlých
objektivů, ukázka fotografování panoramatických snímků, vše podle počasí a okolností).
2. den sobota 28.6.
Ráno ve 4.40 hod fotografování východu slunce nad chatou Poštarski dom 1688 m,
pořizování ranních snímků přes dolinu Trenta (hory, krajina). Po snídani sjezd ze sedla Vršič
na jih serpentinami do doliny Trenta, návštěva památníku Dr. Kugy, výhled na úžasnou
špičatou horu Jalovec 2643 m, krátký přejezd k chatě u pramenu řeky Soča, možnost
občerstvení. Pěšky 10 min. na krásný výhled do údolí Zadní Trenty (hory, květena,
architektura). Dále návštěva úzké soutěsky Mlinarica s vodopádem, (asi 10 minut pěšky

od P), návštěva Alpinea Juliana, soustředěná květena Julských Alp (makro snímky,
doporučuji makro blesk a rozprašovač s vodou). Vstup asi 4,- Euro.
Dále údolím řeky Soča, návštěva velkého informačního střediska v Trentě, (fotografie,
obrazové publikace, pohlednice, mapy, program o Triglavském NP s pěknými snímky).
Odpoledne zastávky v úzkých kaňonech na řece Soča, tzv. Korita (tyrkysově modrá voda,
vymleté skály, skalní útvary, obří hrnce, květena). Potom přes Bovec k vodopádu Virje a zpět
nahoru kolem pevnosti Kluže s hlubokou soutěskou přes atraktivní vesničku Strmec a po
odvážné horské silničce s pěti tunely k vysoko položené horská chatě Na Mangrtskom sedle
1906 m (společný nocleh) pod horou Mangrt 2678 m. K večeru výjezd na Mangrtsko sedlo do
2000 m s bohatou květenou, výhledy na sever do Itálie na Mangrtská jezera, večer
fotografování západu slunce v okolí chaty. Západy slunce zde bývají velmi atraktivní směrem
na italskou skupinu Montaše a Više přes průsmyk Predel. Večer posezení na chatě, není zde
220 voltů, baterie je potřeba dobít první večer v chatě na sedle Vršič, nebo po cestě v autě.
3. den neděle 29.6.
Ráno ve 4.50 hod. výjezd nahoru do 2000 m, na Mangrtsko sedlo, fotografování východu
slunce přes Mangrtská jezera ležící v Itálii k rakouským Alpám. Dole v údolích bývají časté
mlhy, krajinářsky nádherné místo. Sjezd serpentinami dolů, k chtě na Mangrtskom sedle
snídaně v chtě a sjezd dolů.po horské cestě. Přejezd přes sedlo Predel do Itálie, zastávka u
Rabeljského jezera s ostrůvkem (možnost koupání), dále k Mangrtským jezerům pod severní
stěnu Mangrtu (voda, hory, květena), přejezd přes Rateče zpět do Slovinska. Zastávka
v dolině Planica pod mamutími skokanskými můstky. Poslední zastávka bude u pramene řeky
Sávy dolinky s podvodními sopkami (Zelenci), asi 10 minut pěšky. Na parkovišti v restauraci
s grilem oběd, dobrá kuchyně, Vyhodnocení a zakončení foto workshopu. Po obědě odjezd
přes Korenjsko sedlo do Rakouska a přes Vilach, Salzburg, Pasov a Vimperk do Horažďovic.
Předpokládaný příjezd do Horažďovic kolem 20. hodiny.
S sebou:
- OP nebo platný cestovní pas, cestovní pojištění, sportovní pojištění do hor, kapesné na
osobní potřebu (1 x večeře, 1 x společný oběd, lanovku na Vogel, vstup do soutěsky Vintgar
a další vstupy do přírodních atraktivit v Triglavském NP - celkem asi 45,- euro).
- foto batoh a fotografické vybavení, pevný stativ, polarizační, UV, popř. ND a přechodový
filtr, doporučuji makro objektiv, makro blesk nebo blesk
- trekovou obuv a vhodné oblečení do hor, slabé rukavice, čepici, deštník, čelovku, osobní
potřeby, malý dalekohled, sluneční brýle, plavky, pantofle na horské chaty
- jídlo a nápoje na cestu a přes den, v autě bude PB bomba a vařič, vezměte si hrnek a kávu
- jídlo a nápoje nejsou v ceně workshopu (večer je možné koupit jídlo na horských chatách,
na Mangrtské ch.doporučuji hustou horskou polévku s pečivem a pivo, vše je za dobré ceny)
Cena zahrnuje: kompletní dopravu ze Čkyně do Slovinska a Itálie a zpět včetně dálniční
známky, mít za tunely a poplatků za parkování, dále ubytování v horských chatách, průvodce
a lektora workshopu. Noclehy jsou zajištěny v podkroví – společné ubytování, tzv. lager,
slovinsky skupino prenočiště. Počítejte s tím, že na Poštarskom domě s námi může spát
společně v podkrovní místnosti ještě řada dalších turistů. Pod Mengrtem budeme asi sami.
Doporučuji si vzít malý lehký letní spacák, na horských chatách jsou pouze hrubé deky.
Pokud bude někdo vyžadovat dvoulůžkový pokoj, může si ho doplatit na místě.
Prosím nevozte zbytečné a těžké věci, zavazadlový prostor v autě je omezen, jedeme jen na 3
dny. V autě bude měnič na 220 V, bude tedy možné nabít baterie a mobily.
Cena nezahrnuje: pojištění, jídlo přes den, snídaně, večeře, nápoje, lanovku na Vogel,
vstupy do přírodních a ostatních míst během foto workshopu
Každý účastník jde na své vlastní nebezpečí. Těší se na Vás Vláďa Hošek, fotograf, lektor,
průvodce, řidič a autor programu foto workshopu.

