
Jižní Afrika 2004 
Termín:  

listopad 2004 

(CK ČEBUS Brno) 

Původně jsme už na letošní květen plánovali úplně jiný zájezd do jihoafrického regionu, 
který byl ale pro nedostatek účastníků na poslední chvíli zrušen. Ale asi po pěti dnech od 
zrušení „Cesty třemi zeměmi“ nám volala paní Pálenská (Blanka) z brněnské cestovní 
kanceláře ČEBUS, že má volná místa pro říjnový zájezd do JAR s předprodloužením u 
Viktoriiných vodopádů. Měla nás totiž už několik let evidované jako potenciální zájemce o 
tuto oblast a v rámci doplnění volných míst nám tedy zavolala. 

Program se nám líbil, hlavně proto, že v něm nebyly volné dny, které by jej zbytečně 
prodlužovaly (všechny ostatní cestovky měly letos program na 16 dnů bez Viktoriiných 
vodopádů, takže v případě prodloužení o další 3 dny už by nám chyběla dovolená), byl také 
o něco levnější, se zahrnutou plnou penzí a s výlety většinou v ceně. Přesto se nakonec po 
zaplacení všech poplatků, tax, pojištění atd. cena vyšplhala na docela vysokou částku, ale 
levněji takový zájezd asi zorganizovat nejde. 

S paní Pálenskou jsme pak komunikovali velmi často telefonicky a poštou, nakonec stačila 
jen jedna návštěva Brna k vyřízení všech náležitostí. Ale celou dobu jsme měli pocit, že se s 
námi počítá a že se skutečně poletí, což u ostatních cestovek nefunguje – obvykle přijde 
jeden dopis 10 dnů před odletem a tím pádem je klient v určité nejistotě, jaký je vlastně stav 
příprav. Zde jsme byli informováni průběžně a podrobně o každém vyřízeném razítku do 
pasu. A to nám vyhovuje. 

 

Zimbabwe, Zimbabwská republika , anglicky Republic of Zimbabwe – stát ve vnitrozemí 
jižní Afriky; 390 757 km2, 11,3 mil. obyvatel (1995), hustota zalidnění 29 obyvatel/km2, hlavní 
město Harare (1,2 mil. obyvatel, 1992); úřední jazyk angličtina, měnová jednotka 1 
zimbabwský dolar (ZWD) = 100 centů. Administrativní dělení: 8 provincií a 2 samosprávná 
města. 

Zvlněná náhorní plošina Matabele (1 000 – 1 500 m n. m.) se sklání k severu a jihu do 
tektonických sníženin. Na východě pohoří Inyanga (2 592 m n. m.), na západ zasahuje 
poušť Kalahari. Hlavní řeky jsou pohraniční Zambezi na severu a Limpopo na jihu. Tropické 
pasátové podnebí je zmírněné nadmořskou výškou, srážky 500 – 1 000 mm ročně. 
Převládají savany a řídké savanové lesy, na návětrných východních svazích hor Inyanga 
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rostou vždyzelené tropické vlhké lesy.  

Obyvatelstvo tvoří zejména bantuští černoši; nejpočetnější jsou skupiny Šona (71 %, 1982) 
a Ndebele (16 %), dále Evropané (2 %). Náboženství křesťanské (45 %, 1980), animistické 
(40 %). Přirozený přírůstek obyvatel 2,5 % ročně (1992). Střední délka života mužů 58 let, 
žen 62 let (1992). Negramotnost 15 % (1995). Urbanizace 27 % (1990). 

Rozvojový stát s relativně vyspělým průmyslem a významnou těžbou surovin. Hrubý národní 
produkt 540 USD/obyv. (1993). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje v zemědělství 26 % 
(1993), v průmyslu 26 % (1993). Obdělává se 7 % plochy, pastviny pokrývají 13 %, lesy 23 
% území (1994).  

Pěstuje se kukuřice (2,3 mil. t, 1994), cukrová třtina (4,1 mil. t), kasava, pšenice, tabák (182 
000 t), sója, bavlník. Chov skotu (4,5 mil. kusů, 1994), koz, ovcí. Těžba dřeva (8,1 mil. m3, 
1993). Těží se zlato, chrom, nikl, azbest, uhlí, měď. Průmysl potravinářský, hutnický, 
chemický, textilní. Hustá síť železniční; silniční síť nekvalitní. Zimbabwe využívá námořní 
přístavy Maputo a Beira v Mosambiku.  

O dávné kultuře Wakarangů, předchůdců dnešních Šonů, svědčí staré stavby Zimbabwe a 
zprávy o říši Monomotapa. Po roce 1840 ustavili na jihozápadě stát Ndebelové, kteří přišli 
po zulské expanzi z jihu. 1891 – 1923 území ovládáno Britskou jihoafrickou společností C. 
Rhodese; podle něho nazváno Jižní Rhodesie. V roce 1923 byl statut změněn na 
samosprávnou britskou korunní kolonii. 1953 – 63 součást Federace Rhodesie a Ňaska. V 
roce 1965 I. Smith jménem bělošské menšiny jednostranně vyhlásil nezávislost; vystaven 
mezinárodním sankcím, čelil partyzánskému boji černošských osvobozeneckých organizací 
ZAPU a ZANU. Po složitých jednáních byla 18. 4. 1980 předána moc černošské většině a 
vyhlášeno nezávislé Zimbabwe. Ve volbách zvítězila strana ZANU R. G. Mugabeho. – 
Zimbabwe je nezávislá republika, člen Commonwealthu. Hlavou státu je prezident, volený 
Poslaneckou sněmovnou na 6 let. Zákonodárným orgánem je jednokomorová Poslanecká 
sněmovna (150 členů, funkční období 6 let). 

Jihoafrická republika , JAR, anglicky Republic of South Africa – stát v jižní Africe u pobřeží 
Atlantského a Indického oceánu; 1 219 080 km2, 40,3 mil. obyvatel (1994), hustota zalidnění 
33 obyv./km2, hlavní město Pretoria (526 000 obyvatel; aglomerace 1,08 mil., 1991); 
jedenáct úředních jazyků (angličtina, afrikánština a černošské jazyky); měnová jednotka 1 
rand (ZAR) = 100 centů. Administrativní členění: devět provincií. 

Pobřeží málo členité, lemované většinou jen úzkými nížinami. Ve vnitrozemí převládají 
náhorní plošiny a hornatiny. Na jihu vystupují Kapské hory (Swartberge, 2 326 m n. m.) s 
vnitrozemskými plošinami Great Karroo a Little Karroo. Směrem k severu se zvedá Great 
Escarpment (Velký sráz), omezující rozsáhlé náhorní plošiny ve výšce 1 200 – 2 000 m n. 
m. Velký sráz je nejvyšší na jihovýchodě pod názvem Dračí hory (Drakensberg, 3 312 m n. 
m.). V severní části JAR pánev Kalahari. Podnebí je většinou subtropické, na východě vlhké, 
na západě suché až pouštní, ve vnitrozemí silně kontinentální. Krajní sever zasahuje do 
tropů. Říční síť je na východě hustá, na západě a severozápadě většinou jen občasné toky. 
Nejvýznamnější řeky Oranje s přítokem Vaal (do Atlantského oceánu) a hraniční Limpopo 
(do Indického oceánu). Velmi pestrá vegetace od vždyzelených subtropických lesů na 
východním pobřeží po různé typy savan (převládající typ) až pouští na západě. 

22 národních parků (6 % území státu) chrání zejména stáda zvěře (sloni, buvoli, nosorožci, 
lvi, antilopy, aj.): Krugerův národní park (na severovýchodě, 19 500 km2), Kalahari 
Gemsbok (severozápadě), Natal Drakensberg, West Coast atd. 

Obyvatelstvo rasově i etnicky pestré: černoši 76 % (nejpočetnější Zuluové a Xhosové), 
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běloši 13 % (Afrikánci, Angličané), míšenci 8,5 %, Asijci (hlavně Indové) 2,5 %. Náboženství 
křesťanské (68 %, zejména protestanti), animistické. Přirozený přírůstek obyvatelstva je 2,6 
% ročně (1994), střední délka života mužů je 73 let, žen 81 let. Negramotnost asi 55 % 
(odhad 1994). Urbanizace 49 % (1991).  

Vyspělý průmyslový stát s velkým nerostným bohatstvím, hospodářsky nejvýznamnější v 
Africe. Po zrušení apartheidu a po uvolnění mezinárodních sankcí prudký rozvoj 
ekonomických aktivit. Hrubý národní produkt 2 930 USD/obyv. (1994). Z ekonomicky 
aktivních obyvatel pracuje 13 % v zemědělství, 24 % v průmyslu. Orná půda pokrývá 11 % 
území, pastviny 67 %, zalesněno je 7 % (1993).  

Pěstují se zejména obilniny (nejvíce kukuřice a pšenice), brambory, luštěniny, cukrová třtina, 
bavlník, olejniny, ovoce, zelenina. Významný chov ovcí (32,6 mil. kusů, 1991) a skotu. Těží 
se zlato (600 t, 1991, 1. místo na světě), platina (136 t, 1. místo na světě), chrom (4,3 mil. t, 
1. místo na světě), mangan (3,5 mil. t, 2. místo na světě), diamanty (4. místo na světě), 
uranové rudy, železné rudy (29 mil. t, 1991), uhlí (172 mil. t, 1991). Komplexní průmyslová 
základna, významný průmysl hutnický, strojírenský, chemický a petrochemický, 
elektrotechnický, potravinářský. Hustá dopravní síť, významná námořní doprava (přístavy 
Kapské Město, Durban, Port Elizabeth). Prudký rozvoj cestovního ruchu (4,7 mil. 
zahraničních turistů, příjem 1,6 mld USD, 1995).  

Nejstarší obyvatelstvo Sanové a Khoinové, v 1. tis. přišly od severu bantuské kmeny. V roce 
1652 Nizozemská východoindická společnost založila kolonii v Kapsku, kde se usazovali 
evropští kolonisté, zvláště Holanďané, Němci a francouzští hugenoti. Jejich potomci, 
nazývaní Búrové – farmáři, dnes též Afrikánci, se při pronikání do vnitrozemí střetávali s 
Khoiny a na východ s Xhosy. Za napoleonských válek obsadili Kapsko Britové. Mnozí 
Búrové odcházeli na sever, kde založili BÚRSKÉ REPUBLIKY. V roce 1838 A. Pretorius 
(1798 – 1853) porazil kmen Zulů. Vojenská aktivita Zulů vyvolala rozsáhlá etnická 
přeskupování a migrace. V letech 1899 – 1902 v búrské válce Britové ovládli celé území, 
které bylo v roce 1910 nazváno Jihoafrická unie a získalo statut dominia. 1915 přičleněna 
bývalá německá jihozápadní Afrika. V roce 1948 zvítězila ve volbách afrikánská Národní 
strana a zahájila politiku APARTHEIDU včetně vytváření bantustanů pro africká etnika. Tato 
politika odsouzena mezinárodním společenstvím, na JAR uvaleny sankce. Odpor Afričanů 
představoval zvláště ANC. V roce 1961 jihoafrická bělošská vláda vyhlásila jednostranně 
republiku. Politické ovzduší napjaté, časté ozbrojené srážky a nepokoje. Demontáž 
apartheidu zahájil prezident De Klerk v roce 1990. Proces demokratizace dovršily nová 
ústava a první multirasové volby 1994, v nichž zvítězil ANC. Ustavena vláda národní jednoty 
v čele s prezidentem N. Mandelou. 

JAR je nezávislý stát, republika. Hlavou státu je prezident, volený Národním shromážděním. 
Zákonodárnou moc má dvoukomorový parlament složený z Národního shromáždění (dolní 
komora) se 400 poslanci (200 voleno přímo na základě poměrného zastoupení, 200 
delegováno provinciemi v poměru k počtu obyvatelstva) a Senátu s 90 poslanci 
delegovanými devíti provinciemi po deseti členech. Ústavodárné shromáždění tvoří členové 
obou komor parlamentu; jeho úkolem je vypracovat definitivní podobu ústavy.  

Svazijsko, Svazijské království, anglicky Kingdom of Swaziland, svazijsky Umbusowe 
Swatini – vnitrozemský stát v jižní Africe; 17 364 km2, 913 000 obyvatel (1995), hustota 
zalidnění 53 obyv./km2, hlavní město Mbabane (47 000 obyvatel, 1990), sídlo krále a 
parlamentu Lobamba; úřední jazyk angličtina a svazijština, měnová jednotka 1 lilangeni 
(SZL) = 100 centů. Administrativní dělení: 4 distrikty. 

Náhorní plošiny (až 1 862 m n. m.) se stupňovitě sklánějí k východu do nížin. Suché 
subtropické podnebí, průměrné teploty v únoru 23 °C, v červenci 14 °C. Peřejnaté 
nesplavné řeky Usutu, Komati. Převládají savany, na svazích hor borové lesy. 
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Obyvatelstvo tvoří zejm. Svazijci (84 %, 1983), Zuluové (10 %) a Tsongové. Náboženství 
křesťanské (77 %, zejm. protestantské), animistické. Přirozený přírůstek obyvatel 2,8 % 
ročně (1990 – 95). Střední délka života mužů 55 let, žen 60 let (1990 – 95). Negramotnost 
23 % (1995). Urbanizace 34 % (1991). 

Rozvojový stát s těžbou nerostných surovin, hospodářsky závislý na JAR. Hrubý národní 
produkt 1 050 USD/obyv. (1993). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 24 % v 
zemědělství, 22 % v průmyslu. Obdělává se 11 % plochy, louky a pastviny pokrývají 62 %, 
lesy 7 % území. 

Pěstuje se cukrová třtina (3,6 mil. t, 1993), kukuřice, luštěniny, bavlník, ovoce. Chov skotu 
(620 000 kusů, 1993) a koz. Těží se azbest (26 700 t, 1994), diamanty (52 800 karátů), uhlí, 
železná ruda. Průmysl potravinářský, textilní. Silniční a železniční dopravní (spojení s 
přístavem Maputo v Mosambiku), mezinárodní letiště Mbabane. 

Svazijci ustavili v 19. stol. svůj kmenový svaz. Po búrské válce nad ním Britové vyhlásili 
protektorát (1902 – 68). 6. 8. 1968 vyhlášena nezávislost. Svazijsko je nezávislá konstituční 
monarchie, člen Commonwealthu. V čele státu je král. Zákonodárným orgánem je 
dvoukomorový parlament; tvoří jej Poslanecká sněmovna (65 členů) a Senát (30 členů).  

6. října ráno jsme normálně odvezli děti do školy, ale my už jsme pokračovali dále na Prahu. 
Jižní spojka byla tradičně zacpaná, s tím se ale počítá. Horší bylo, že dnes byla zacpaná i 
magistrála už od sjezdu z Jižní spojky, do firemních garáží na Pankráci jsme dorazili už se 
zpožděním proti plánu. Na taxi jsme čekali také déle než jindy, naštěstí si řidič dokázal najít 
cestu uličkami, která byla sice delší než přímá cesta hlavním průtahem, ale nakonec jsme 
dorazili sice mírně později, než bylo v propozicích, ale s dostatečným předstihem na včasné 
odbavení. 

Seznámili jsme se zhruba s ostatními účastníky, vyzkoušeli kelímek moravského burčáku a 
nechali jsme se odbavit do Paříže. Letěli jsme podle letového plánu, za hodinu a půl jsme 
přistáli na letišti ChdG u starší části nového terminálu. V hale nás Blanka představila i 
jmény, většinu ze 17-ti účastníků tvořili Brňáci, kteří se znali, takže pro nás bylo trochu horší 
pamatovat si všechna jména. Ale časem jsme to zvládli. 

V tranzitu jsme čekali na autobus k našemu terminálu, mělo nám být hned podezřelé, že k 
ostatním terminálům se jezdí kyvadlově v minutových intervalech, ale nás nikdo odvézt 
nechtěl. Nakonec nás natlačili k nějakým Japoncům, kteří na následujícím terminálu 
vystoupili a my jsme už sami absolvovali půlhodinovou okružní cestu letištěm (místy asi i 
jeho okolím), než jsme dorazili k terminálu s odlety Jihoafrických aerolinií. Kruhová budova 
zvenku připomínala betonový bunkr, vevnitř to nebylo o mnoho lepší. Místa k sezení a WC 
jen za bezpečností kontrolou, u přepážky nikdo. A nás čekalo více než tříhodinové čekání. 

Asi po půlhodině nás začali odbavovat, ještě byla volná místa, my jsme dostali místa u okna 
(dokonce se sedělo po dvou, takže až nečekané soukromí, pěkný výhled, prostě pohoda). 
Zbývající čas do odletu jsme strávili výletem podzemní chodbou do sousední hlavní budovy 
sloužící pro přílety několika okolních terminálů. Zde sice byly záchody, ale jinak prakticky nic 
zajímavého, kromě jednosměrných jezdících chodníků, které nás odvezly do příletového 
horního patra, odkud jsme marně hledali cestu zpět. Nakonec jsme se přes výtahy a 
opuštění tranzitního prostoru dopracovali až ke vstupní kontrole do našeho terminálu. 

Let byl celkem klidný, dostali jsme balíček s ponožkami, klapkami na oči, zubním kartáčkem 
a pastou, mohli jsme si tedy dopřát pohodlí cesty bez bot. TV jsme ani moc nesledovali, 
letěli jsme přes noc a snažili jsme se tedy co nejvíce nudné cesty prospat. Černé letušky 
(včetně jedné bílé výjimky) ochotně nosily pití, večeře i ranní snídaně byly dobré, červené 
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víno samozřejmě jihoafrické – Shiraz s Cabernetem ze Stellenbosche, ročník 2001 - 
výborné. 

Svítat začalo těsně před Johannesburgem, let trval asi 11 hodin. Na letišti jsme si vyzvedli i 
naše kufry a opustili jsme tranzitní prostor, před kterým nás čekal místní průvodce – Milan 
Olekšák, původem ze Slovenska, nyní ale již 34 let Jihoafričan. Pomohl nám s odbavením 
letu do Zimbabwe (s British Airways), sám ale zůstal v JAR.  

Necelé tři hodiny jsme čekali u gatu, většinu času jsme věnovali pozorování tlustých 
černošek v různých exotických přehozech a pestrých šatech. Letěli jsme pak asi 90 minut, 
prakticky celou dobu letu byly turbulence, vypití kávy byl akrobatický výkon. Vítr foukal i při 
přistání, ale s menšími obtížemi se pilotovi povedlo na dráhu trefit. 

Ve Victoria Falls proběhlo odbavení bez problémů a nad očekávání rychle, i díky vízům 
získaným v Kodani. Sympatická černoška nám dělala delegátku jen pro převoz do hotelu a 
ubytování, jeli jsme malým autobusem (nebo velkým mikrobusem – těžko říci). Krajina je od 
počátku typicky africká, buš porostlá akáciemi a různými keři, občas hořící, jinde už 
vypálená, sem tam kulatý domeček se slaměnou střechou, podél cesty postávají černoši a 
černošky, občas bouda nebo tržiště se suvenýry. Při policejní kontrole nastal menší konflikt, 
kdy se policista domníval, že je filmovaný kamerou, ale po přehrátí posledních několika 
minut zjistil ke svému rozladění, že se mýlil a musel nás pustit dále. Městem jsme jen projeli 
a pokračovali jsme dále k řece Zambezi, až se na jejím druhém břehu objevilo zambijské 
městečko Livingstone, dvojče zimbabwského Victoria Falls.  

Zde jsme odbočili ke břehu Zambezi ke stylovému hotelu „A Zambezi River Lodge“, ze 
kterého se vyklubal hotel sítě Mercure od Accoru. Ještě před ubytováním nás delegátka 
odvedla do jídelny, kde nás již čekal první typický africký oběd. Jídelna je otevřená, se 
slaměnou střechou na kůlech, jen pár metrů od řeky. Kromě typických jídel obvyklých 
švédských stolů zde zaujali sušení červi velikosti malíčku, které jsme ale jen ochutnali (nic 
moc), více nás zaujala nabídka syrových steaků z impaly a kudu, které přímo před námi 
upravil kuchař na velké hranaté pánvi. Podobná nabídka nás pak provázela celou cestu, jen 
občas steaky nahradily masové nudličky nebo kousky, které se daly smíchat s dalšími 
surovinami (papriky, cibule, houby, ...) a zálivkami (česneková, chili, kari, sojová máčka, ...) 
do směsi individuálně podle chuti. 

Kufry nás po obědě čekaly na pokojích, hlavní budova je jednopatrová a postavená do 
oblouku tak, aby všechny pokoje měly romantický výhled na řeku Zambezi a okolní buš. 
Hned po vstupu nás zaujaly u stropu zavěšené moskytiéry, které exotický dojem ještě 
zdůraznily. Byli jsme varováni, abychom pořádně zavírali okna kvůli “baboonům” – 
paviánům, kteří prý bez problémů otevřou nezamčené dveře nebo otevřená okna a pokoj 
pořádně prošmejdí. Ale nakonec jsme žádného neviděli, i když některé naše kolegy nad 
ránem jejich řádění pod okny vzbudilo. Další varování se týkalo divoké zvěře v okolí, 
nebezpeční jsou prý hlavně hroši v noci. Ovšem prasat bradavičnatých si nikdo nevšímal, 
ani když se přišla pást na trávník přímo do areálu hotelu. 

Moc času jsme na rozhlížení neměli, protože jsme ani nevybalovali a hned jsme šli k 
autobusu na první naše africké safari, vyjížďku lodí po Zambezi nad Viktoriinými vodopády s 
pozorováním zvěře při západu Slunce. 

Zambezi , řeka v jižní Africe; délka 2 660 km, plocha povodí 1,3 mil. km2, průměrný průtok 
16.000 m3/s. Pramení na plošině Lunda-Katanga v Zambii, teče k jihu a východu Angolou, 
tvoří hranice mezi Zambií a Namibií a Zambií a Zimbabwe, ústí v Mosambiku do Indického 
oceánu. Četné peřeje a vodopády, největší Mosioatunya (Viktoriiny vodopády, výška 128 
m). Největší přítoky Kafue, Arwangwa a Shire (z jezera Malawi) zleva, Chobe zprava. Vodní 
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nádrže Kariba a Cabora Bassa s hydroelektrárnami. Dolní tok splavný. 

Autobus vyjel před bránu hotelu a už musel zastavit kvůli třem prasatům bradavičnatým. 
Nejdříve jsme mysleli, že jsou chromá, protože klečela na předních kolenách, ale to je jejich 
obvyklý způsob pastvy, který jsme měli možnost vidět v dalších dnech ještě mnohokrát. 
Tady v Zimbabwe byla skoro ochočená, ale v JAR později byla velice plachá, při sebemenší 
známce nebezpečí utíkala pryč s ocasy vztyčenými jako anténky. 

Po cestě jsme daleko nedojeli, hned jsme odbočili na polňačku do buše, kterou jsme po pár 
stech metrech dokodrcali ke břehu Zambezi. Už jsme byli očekáváni, dva černoši a dvě 
černošky v tradičním oblečení za doprovodu rytmických domorodých nástrojů tancovali a 
zpívali turistům nastupujícím na loď po dřevěném molu. 

Na lodi asi pro třicet pasažérů jsme si sedli kolem stolů podél boků, k pití jsme si objednali 
červené víno (jídlo a pití je v ceně výletu) a už jsme odráželi od břehu. Řeka je zde klidná a 
široká, břehy jsou porostlé buší a zárodky tropického pralesa. Už samotná plavba je úžasný 
zážitek, skoro jsme ani žádná zvířata nečekali a už jen plavba by nás na začátek naší 
africké anabáze uspokojila. Ale netrvalo dlouho a u ostrůvku uprostřed Zambezi jsme 
zahlédli několik balvanů, které jsme až při pohledu dalekohledy identifikovali jako hroší 
hlavy. Naše lovecké vzrušení začalo narůstat, jen jsme nechápali, proč kormidelník na plný 
plyn míří na opačnou stranu ostrova. 

A pak ho někdo uviděl: u břehu, pár set metrů od nás, se koupal velký slon. Kamery vrčely a 
fotoaparáty cvakaly závěrkama, přestože na tu vzdálenost ještě nemohlo být nic vidět. Když 
jsme se dostali blíž, kormidelník zmírnil rychlost a nakonec jen setrvačností jsme dopluli až 
na nějakých 15-20 metrů od slona, který nás naprosto nebral na vědomí. Během deseti 
minut dokončil hygienu, majestátně vylezl na břeh (trochu měl problém s těžkým pozadím, 
ale zvládnul to) a odkráčel do buše. Někteří z nás stačili dofotit první filmy, případně zaplnit 
menší karty svých digitálů. 

 

Až teprve teď jsme obepluli ostrůvek a dostali jsme se ke stádu hrochů, o kterých 
kormidelník věděl, že hned tak neutečou a nedbaje našich protestů zamířil proto před chvílí 
ke slonovi, kterého viděl jako jediný. 

Hroši jsou prý nejnebezpečnější africká zvířata, mají na svědomí zdaleka nejvíce lidských 
životů. Ti zdejší se ale nenechali turistickou lodí vyvést z poklidu. Klidně dál podřimovali a 
nechali se oklovávat volavkou, jen čas od času zvedli hlavu a nadýchli se. Úžas v nás 
vzbudilo jejich zívání, při kterém dokážou otevřít tlamu tak, že horní čelist spolu se spodní 
čelistí tvoří skoro přímku. Jen šavlovité zuby připomínající kly trčí k obloze. 

Strávili jsme pozorováním hroší siesty dobrou půlhodinu a vydrželi bychom určitě i déle, ale 
kormidelník nahodil motor a pokračovali jsme dále.  
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Uprostřed říčného proudu je v těchto místech velký ostrov, který při pohledu z lodi vypadá 
jako břeh řeky. Tady jsme narazili ještě na jednoho hrocha, který se nám předvedl v celé své 
kráse při pokusu vydrápat se na břeh. Moc úspěšný ale nebyl, brzy to vzdal a s mohutným 
šplíchnutím se vrhl do rákosovitého porostu kolem břehu. 

A pak někdo nejistým hlasem upozornil na nenápadnou kládu, plovoucí nezvykle rychle 
směrem k nám. Nebyla to samozřejmě kláda, ale asi třímetrový krokodýl nilský. Náš 
kormidelník ho odhadl na osm let (dožívají se běžně i více než 60-ti let, takže to bylo ještě 
mládě). Evidentně jsme nebyli první lidé v jeho životě. Téměř s jistotou počítal, že mu 
hodíme nějaké krmení, ale to se v nás přepočítal. Víme, že se to nemá, a tak se předváděl 
marně. Takže když se u nás za chvíli zastavila další loďka, plaval zkusit štěstí u ní. 

Mezitím se obloha zbarvila do oranžova a slunce začalo zapadat nad ostrovem. Řeka se 
zbarvila do krvava a my jsme téměř nedýchali uchváceni barvami, které jsme dříve na 
fotografiích pokládali za přibarvené a kýčovité. Západ slunce na Zambezi je prostě 
nepopsatelný. Snad jen fotky dokážou tu úžasnou atmosféru trochu zachytit a uchovat. 

Chvíli jsme se kochali pohledem na rudou oblohu a karmínovou hladinu Zambezi, pak už ale 
nezbylo, než se začít vracet. Rychle se stmívalo, ale vidět bylo pořád celkem dobře. Kolem 
sedmé jsme dorazili zpět do hotelu, u vchodu jsme ještě jednou narazili na divoká prasata, 
která zde nijak zvlášť divoká nejsou. Večeře se sice už začínala podávat, ale na půl devátou 
bylo plánované vystoupení černošských tanečníků, takže jsme volno využili k vybalení kufrů. 

Už před ohlášeným termínem vystoupení obcházel areál hotelu stylový trubač, který na 
dlouhý roh samce antilopy kudu troubil jednoduché signály zvoucí hosty na večeři.  

Večeře byla v podobném duchu jako oběd, jen místo steaků impaly byly steaky z kudu a 
žebírka z prasat bradavičnatých (na ty nám už skutečně nezbylo místo, museli jsme je 
oželet). Obsadili jsme si stoleček přímo u prostranství, na kterém se odehrávala domorodá 
show, výhled jsme měli výborný, záběry na kameře nám účinkující zatraktivnili divokými 
výhružnými gesty, naznačovanými výpady svými oštěpy a koulením očí přímo do objektivu, 
které ale po odložení kamery střídal široký úsměv, který nikoho nenechal na pochybách, jak 
je těší náš zájem a natáčení. 

Střídaly se dvě skupiny, které se jen výjimečně prolnuly. První skupina měla základ 
vystoupení v tancích maskovaných postav, kde obrovská maska kromě hlavy často kryla 
celou horní polovinu těla. Zbytek byl navlečen do pletených svetrových trikotů z barevných 
proužků, těžko soudit, zda je to autentický folklór nebo zda to jen mělo nahradit malování 
bojových motivů na kůži. Hlavně zdobené masky ale vypadaly velmi opravdově. Tanec byl 
doprovázen rytmickým bubnováním na vydlabané kmeny pokryté napnutou kůží, zpěv byl 
také rytmický, až skoro k monotónnosti. 

Druhou skupinou byl mužský soubor, černoši v bederních sukýnkách s chlupatými návleky 
na holeních a pažích, v ruce oštěpy a kožené štíty. Svůj tanec doprovázeli nádhernými 
vícehlasými vokály, skoro se zdálo, že každý zpívá něco jiného, nejen tónově, ale i rytmicky. 
Výsledným zvukem ale není kakofonie, ale opravdu neskutěčný sborový vícehlas. Tak 
úžasný výkon jsme pak už jinde neslyšeli. Naštěstí zde toto vystoupení zpříjemňuje každou 
večeři, takže jsme si mohli užít ještě následující den.  

Tak se nám předvedené písničky líbily, že jsme druhý večer koupili nahrané CD-Rko, sice 
pouhý zvuk bez vizuálního efektu není tak efektní, ale na rozdíl od domorodé hudby z jiných 
zemí (kterou vždy kupujeme jako podklad pod video) se dá bez omrzení poslouchat třeba i v 
autě. Zimbabwské peníze jsme sice neměli vyměněné, dolarové bankovky zase byly jen ve 
vysokých hodnotách, takže jsme platili v JAR randech, i tak neměli nazpět, takže nám CD 
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nechali jen za 100 randů místo původně žádaných 120. 

První den v Africe překonal naše představy. Přestože jsme vlastně naši cestu z Evropy 
skončili až v odpoledních hodinách, stihli jsme exotickou plavbu po Zambezi, viděli jsme 
slona, krokodýla, hrochy a prasata bradavičnatá, jeli jsme bušem, pojedli jsme mimo jiné 
pražené červy nebo steaky z impaly a kudu, nadchnul nás zpěv a tanec domorodců. A ještě 
nás čekalo usínání v moskytiérách, které v tomto ročním období asi nejsou nutné (teď v říjnu 
vzpomínali místní na poslední déšť v dubnu), ale tu romantiku jsme nemohli nezkusit. 

Druhý den ráno nás čekala bohatá snídaně, dali jsme si vaječnou omeletu se směsí sýru, 
papriky, cibule a dalších přísad, k tomu nějaké ovoce včetně exotických druhů a džusy. U 
takové snídaně jsme pak zůstali celou dovolenou, jen úprava vajíček se občas lišila – ale 
vždy jsme si mohli vybrat, co nám kuchař na své pánvi přímo na počkání připraví. 

Zde v Zimbabwe jsme si oblíbili guavu, červenorůžový plod velikosti menšího jablka, 
chuťově spíše k mangu, s drobnými zrníčky, která ale při jídle nevadí. Chutnala nám jak 
čerstvá, tak v ovocných salátech nebo vymačkaná do růžového hustého džusu. 

Po snídani jsme nechali fotoaparáty doma, vzali jsme jen jednorázový vodotěsný. Na 
kameru jsme si připravili šnorchlovací obal. Byli jsme totiž z intenetu varováni před vodní 
tříští u vodopádů. Náš miniautobus (nebo makromikrobus) s námi brzy odbočil z hlavní cesty 
na polní (spíše bušovou) cestu. Zastávka u prasat byla nezbytná, ještě jsme nebyli 
nabažení, poprvé jsme v houští zahlédli impaly, nejrozšířenější africké antilopy, které nás za 
pár dní přestanou vzrušovat, protože jsou všude. Teď jsme ale ocenili jejich eleganci, ve 
které jim z antilop asi může konkurovat jen springbok. 

První zastávkou s výstupem z autobusu byl mnohasetletý rozložitý baobab. Baobaby prý 
byly kdysi tak nespokojené se svým vzhledem, že se rouhaly bohům, až je jeden z bohů 
vytrhl a zasadil zpět kořeny nahoru. 

Tento baobab byl tak rozložitý, že už ani nebyl patrný lahvový tvar jeho kmene. Takový 
typický strom stál opodál – sice menší, ale zato klasičtější. Hlídkovali zde dva policisté, 
mnohem vstřícnější ke kamerám, než jejich včerejší kolegové. Sami nás upozornili například 
na “salámový strom”, který plodí lusky velikostí i tvarem k nerozeznání od uheráku, s jehož 
rozlousknutým plodem ochotně pózovali. Nám se líbila i velká akácie a samotná okolní buš. 

Na vyšlapané cestě jsme pod salámovým stromem narazili na velkou hromadu celkem 
čertsvého sloního trusu, využili jsme to k nafocení krátkého komiksu. 

Kamkoliv jsme pohlédli, bylo vidět něco zajímavého. Nedalo se ale nic dělat, museli jsme 
pokračovat dále. Z okna jsme viděli další impaly, pozdě jsme reagovali na dvoumetrové 
termitiště, takže se u něj zastavíme až po cestě zpět. Na parkovišti kupujeme vodu a 
vcházíme do národního parku Viktoriiny vodopády. 

Mosioatunya [mošijotunja], Mosi-Oa-Toenja, dříve Viktoriiny vodopády – vodopády na 
středním toku Zambezi na hranicích Zambie a Zimbabwe. Výška 128 m, šířka 44 – 100 m, 
průměrný průtok 1 240 m3/s (v lednu a únoru až 12 000 m3/s). Clona vodní tříště nad 
vodopády do výše 300 – 400 m. Na levém břehu tropický prales. Vodopády objevil a 
zmapoval v roce 1855 D. Livingstone. Národní park, součást světového přírodního dědictví. 

Nejdříve nám průvodce u vstupu do oploceného areálu národního parku ukázal plánovanou 
trasu prohlídky, abychom si udělali představu o mohutnosti vodopádů. V nenápadné budově 
je i malé muzeum, zaujala nás ale jen stará marimba a pak už jen lahvičky s vodou z 
vodopádů, určené k prodeji jako suvenýr. Buš je zde hustší než jinde, chodit se dá jen po 
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chodníčcích, zabloudit nelze. Po pár krocích nám průvodce ukázal obrovskou lebku, díky 
široké a tupé čelisti jsme si tipovali obrovského hrocha, ale byla to lebka slona (samce, 
slonice mají navíc “hrbolek inteligence”). 

A už jsme slyšeli hukot vody, po pravé straně se ukázala mezera v husté vegetaci, kterou 
jsme zahlédli nejdravější a nejmladší část vodopádů – Ďábelský katarakt. Zde je také jediné 
místo, kterým se dá sestoupit do průrvy vymleté vodopády trochu níže pod úroveň terénu. 
Vodopády totiž padají po celé šířce Zambezi, zde tedy 1750 metrů, do uzoučké průrvy, 
místy jen 25 metrů široké, zato 100 metrů hluboké. Za průrvou pokračuje terén ve stejné 
výšce jako před vodopády, jen řeka najednou jakoby zmizela. Na první pohled se zdá být 
jasné, že zde muselo dojít k ohromnému pnutí zemských desek, jehož následkem je obří 
prasklina, ale geologové říkají, že celá průrva je vymletá prudkou vodou, není to tedy 
prasklina, ale spíše kaňon. Procházka kolem vodopádů vede po úrovni terénu, na rozdíl od 
jiných vodopádů není možnost prohlédnout si vodopád zdola.  

Pouze zde u Ďábelského kataraktu (někdy se mu říká i Ďáblův chřtán) je možné sejít po 
kluzkých kamenných stupních trochu blíže k vodopádu. Vzduch je zde velmi vlhký, nasycený 
drobnými kapičkami vodní tříště. Předem varovaní literaturou a internetem jsme nechali na 
hotelu naše fotoaparáty a vzali jsme jen jednorázový vodovzdorný Kodak, kameru jsem 
vložil do obalu, který používám při šnorchlování. Kvalita obrazu a hlavně zvuku je 
samozřejmě horší, ale nechtěli jsme o kameru přijít jako před několika lety v mexickému 
extrémním klimatu yucatánského pralesa. A dobře jsme udělali. 

 

Za pár okamžiků jsme byli docela obstojně promočení, ale ve zdejších podmínkách oblečení 
schne rychle. Vodopád se tu řítí do hloubky “jen” 93 metrů, zato ale je zde proud zdaleka 
nejdivočejší. Po chvilce kochání nedočkavě lezeme zpět nahoru a pokračujeme dále k 
pravému břehu řeky Zambezi nad vodopády. Na širokém a klidném toku řeky při pohledu 
proti proudu nic nenasvědčuje tomu, že po pár metrech voda zmizí ve stometrové hloubce, 
snad jen neobvyklý hukot a mrak vodní tříště. Koryto je velmi mělké, stovky zelených 
ostrůvků různé velikosti dávají řece velmi romantický vzhled. Místu nad vodopádem u 
našeho zimbabwského břehu se sice říká hroší bazén, teď však zrovna žádného nevidíme. 
Obří hromady lejna ale dokazují, že se v bazénu občas koupají i sloni. Skoro se nám nechce 
od fascinující scenérie odtrhnout, zvláště když nám pózují vážky a barevní motýli. Zaujal nás 
i menší strom s kmenem posetým pravidelnými kuželovitými trny, vidíme i nějaké menší 
baobaby. Na plošině, kterou zde začíná průrva vodopádů, stojí socha jejich objevitele – 
cestovatele Livingstona, s hrdě vztyčenou hlavou hledícího na vodopády. Asi netuší, že 
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vodopády se budou rozšiřovat právě tímto směrem. Ale tato geologicky krátká doba bude z 
pohledu sochy určitě dostatečně dlouhá… 

Trhlina s vodopády se velmi mírně točí do pravého oblouku, sice téměř neznatelně, ale 
přesto odsud kromě Ďábelského kataraktu dál vidět není. Snažíme se přes hustou vegetaci 
najít vyhlídkovou plošinku, z níž jsme před chvílí pozorovali vodopád z mírného podhledu, 
trochu je vidět, ale více nás zaujma zřejmě stálá duha, která zde na zeleném pozadí vypadá 
velmi dekorativně. 

Zjišťujeme, že se začínáme mírně opožďovat, takže vyrážíme pár metrů stejnou cestou 
zpět, mineme sestup k plošince a zabočujeme doleva na vyhlídkový chodníček po opačné 
straně průrvy. Ještě z několika vyhlídek obdivujeme divoký Ďábelský katarakt, ale před námi 
už se vynořuje Hlavní vodopád, nejširší zavodněná část vodopádů, oddělená od Ďábelského 
kataraktu druhým největším ostrovem uprostřed řečiště Zambezi. V tomto období sucha je 
Hlavní vodopád nejpůsobivější částí vodopádů. Voda přepadá přes hranu průrvy v široce 
rozevřené podkově, průtok je docela velký, ale ještě nedokáže vyrobit tolik tříště, aby zahalil 
panoráma do neprůhledné mlhy, jako je tomu v obdobích více vodnatých. Přesto je 
vzestupný proud tříště jasně viditelný a je snadné uvěřit, že dokáže strhnout a vynést do 
výšky čepice a jiné drobné přeměty. 

 

Jsme samozřejmě uchváceni vodopády, ale stíháme registrovat i krásného snovače, který 
se nás vůbec nebojí, průvodce nás zase upozorňuje na vosy v dutině stromu, které sice 
vypadají neškodně jako naši křídlatí samečci komárů, ale jinak jsou prý velice nebezpečné a 
agresivní. Mezi vyhlídkami vede cesta pralesem, stromy jsou opletené liánami, při troše 
pozornosti lze zahlédnout krásné motýly. Ze stromů jsou nejhezčí asi divoké fíky hustě 
obsypané plody. 

Za Hlavním vodopádem je řeka přerušena největším ostrovem pojmenovaným po 
Livingstonovi, který se před objevením vodopádů plavil po klidné Zambezi, když se 
vzrůstajícím znepokojením začal sledovat divný mrak a temné dunění. Přirazil proto u tohoto 
ostrova, opatrně šel směrem k mlžnému mraku, když si najednou uvědomil, že voda prostě 
dále neteče. Po břiše se doplazil k ostré hraně a hleděl do stometrové hloubky. Vodopády 
nepojmenoval svým jménem, ale jménem své královny, jak bylo v té době obvyklé. 

Za Livingstonovým ostrovem vodopády obvykle pokračují Podkovou a Duhovým vodopádem 
s permanentní duhou, ale letošní sucho rozdrobilo proud řeky do množství tenčích 
vodopádů, místy byla přepadová hrana úplně vyschlá. V pralese jsme narazili na první naše 
africké paviány, vůbec si nás nevšímali – ani se nebáli, ale ani nejevili snahu o nějaké 
žebrání pamlsků. Brali nás jako součást svého všedního života u vodopádů. Dva seděli v 
trávě asi metr od cesty, další nás okázale ignoroval ze své větve asi 5 metrů nad zemí, jen 
si spokojeně pohupoval visícím ocasem. 
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Měli jsme za sebou asi kilometr vodopádů, které tu už padají do 108 metrů, před námi se 
otevřelo travnaté prostranství kolem nejzaššího bodu vodopádů přístupného ze zimbabwské 
strany, takzvaného Nebezpečného bodu (Danger Point). Zde je okolní rovina přerušena 
odtokovým kaňonem, za kterým ještě vodopády nějaký kus pokačují dále, ale už na 
zambijské straně. Jsou už ale mnohem méně výrazné, určitě lepší je vypravit se k 
vodopádům ze strany Zimbabwe, zvláště je-li doba pobytu omezena. 

Nebezpečný bod je ostrá kamenitá výspa v místě, kde se průrva vodopádů stáčí ostrým 
obloukem do odtokového kaňonu. Není zde žádné zábradlí, kameny jsou neustále vlhké, 
takže každý rok nějaký turista neopatrně skončí o sto metrů níže. Šance na přežití je nulová. 
Ale na druhou stranu je to jediné místo, kde lze alespoň trochu nahlédnout na dno průrvy. 

 

Naše vedoucí Blanka udělala skupinové foto naší výpravy, pár minut jsme ještě přemýšleli, 
jak se asi v období dešťů, kdy má Zambezi patnáctinásobný průtok proti současnému stavu, 
může skoro dvoukilometrová řeka vtěsnat do padesátimetrového odtokového kaňonu, ale 
naše představivost nestačila. 

 

Chodník pokračuje směrem od vodpádů ke známému “Knife Edge”, Ostří nože, mostu 
spojujícímu Zimbabwe se Zambií. Asi by nebyl problém přejít na druhou stranu, ale neměli 
jsme dostatek času a byli jsme i varováni, že občas mohou celníci při cestě zpět dělat 
problémy se vstupními vízi a očkováním proti žluté zimnici. Domorodci ale takové problémy 
určitě nemají, korzují po mostě jakoby nic, ženy s neskutečnými taškami na hlavách a s 
miminky na zádech, chlapi buď pěšky nebo s taxi-koly, kde za cyklistou je boudička se 
sedátkem pro pasažéra. Uprostřed mostu je malá budka asi pro celníky nebo pro obsluhu 
bungee-jampu, kterým je most vyhlášený. Lano visí přesně uprostřed mostu připravené pro 
turisty, ale žádné návaly dobrodruhů toužících po adrenalinových zážitcích se zde nekonají. 

Pomalu jsme se začali vracet k parkovišti, cesta už nevede podél vodopádů, ale přímějším 
směrem přes prales. Ještě než jsme zašli do lesa, zaujal nás výjev až kýčovitý: po horní 
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hraně vodopádů se mezi jednotlivými proudy padající vody procházelo stádečko slonů. 
Možná jich bylo více, ale my jsme viděli čtyři. Sloni dobře plavou a klidný tok Zambezi pro ně 
není překázkou. Ostrovy mezi vodopády jsou krásně zelené, listí stromů je zde určitě 
chutnější než na vyprahlém břehu. Přesto panorama Viktoriiných vodopádů s pasoucími se 
slony vypadá jak nápad šíleného malíře na nejlíbivější obrázek pro americké nebo německé 
turisty.  

Na foto s obyčejným čtyřnásobným optickým zoomem to bylo daleko, ale kamera to zvládla 
v pohodě. Mezi slony se dokonce objevila skupinka turistů ze zambijské strany, nejdříve o 
sobě se slony asi vzájemně nevěděli, později se ale museli uvidět, nicméně se nechali 
oboustraně na pokoji. 

 

 

Opět jsme se opozdili, takže jsme přidali do kroku a ostatní jsme dohonili u pařezu, za 
kterým nehnutě číhal na nějakou kořist varan nilský, dlouhý hodně přes metr. Ani naše 
fotografování z maximální blízkosti ho neznervózňovalo. 

 

A neušli jsme ani deset metrů, když nad námi přeletěl velký pták a sedl si na strom nad 
cestou. Podle zahnutého výrazného zobáku jsme ho identifikovali jako tukana, kterého náš 
zájem natolik potěšil, že začal na větvi pózovat s roztaženými křídly. 

Další zážitky už bychom asi neunesli, k autobusu jsme tedy došli sice krásným, ale už ne tak 
divokým pralesem. Po cestě zpět k hotelu nás náš místní průvodce bavil líčením svého 
domova v buši, přes kterou chodí za světla pěšky, ale potmě si raději bere taxi, protože 
kromě slonů zde žijí i nebezpeční nosorožci a buvoli. Jednou v noci k němu přišel slon až na 
zahradu a spásl mu jeho jediný strom. 

My jsme ale nezapomněli na slíbené termitiště, řidič nám ochotně zastavil a my jsme si 
potvrdili, že původní odhad dvoumetrové výšky byl správný. Termiti byli schovaní, ale viděli 
jsme ještěrku – scinka, jak u paty termitiště tiše číhá na mravenčí potravu. Svou přítomností 
jsme vyplašili stádo antilop stepních, kterých bychom si jinak nevšimli, přestože se pásly 
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přímo u cesty. Opět jsme se přesvědčili, že v zimbabwské buši každé zastavení znamená 
nečekané setkání se zdejší divokou faunou. 

Prasata u hotelu jsme sice znali už důvěrně, ale to neznamená, že by kamery a foťáky 
zahálely. Na oběd nás velmi mile překvapily steaky z krokodýlího ocasu, strukturou masa 
něco mezi kuřetem a rybím filé, chuťově ale nepřirovnatelné k žádnímu jinému masu, asi 
nejlepší maso, jaké jsme zde jedli (a že konkurence byla opravdu silná!). Někdo skočil po 
obědě do bazénu, my jsme ale zhodnotili časové možnosti a raději jsme si jen uvařili na 
pokoji kávu. Rychlovarná konvice a káva s čajem jsou v jižní Africe vždy na pokoji k 
dispozici. 

My jsme už před odjezdem začali narušovat plánovaný program zájezdu tím, že jsme si 
chtěli fakultativně přikoupit let vrtulníkem nad vodopády. Našli jsme si volno poslední den 
pobytu v Zimbabwe, ale průvodkyně Blanka se obávala, že se nestiheme včas vrátit před 
odjezdem na letiště. Naši debatu ale zaslechli ostatní účastníci a většina se přidala, že by 
letěla s námi. Blanka proto dohodla s místním průvodcem změnu programu, návštěvu 
místního tržiště přesunula na zítřek a na odpoledne jsme si zamluvili vrtulník. 

Dvěma mikrobusy jsme odjeli na helioport, ze kterého co čtvrthodinu startuje vrtulník se 
čtyřmi pasažéry a pilotem. Samotný let sice trvá krátkých 13 minut, ale zážitek je to na celý 
život. Ještě před námi letělo několik turistů objednaných na dřívější dobu, ale čekání celkem 
uběhlo. Každý nástup a přistání totiž natáčí personál letiště na kameru, k tomu přikopíruje 
předtočené záběry z letu a výslednou kazetu za celkem vysokou sumu prodává turistům. 
Aby byli povolnější, jsou usazeni do křesílek před videem a asi desetiminutový záznam si 
mohou prohlédnout. Takže sledováním toho, co nás čeká ve vzduchu, nám čekání uběhlo 
velice rychle. 

Češi se samozřejmě dohodnou, že si kazetu koupí dohromady a doma ji nakopírují, ale i tak 
se vyplatí udělat si záběry vlastní. 

A už jsme byli připraveni pro náš let. Každý byl zvážený a mechanik na kalkulačce spočítal 
asi plánovanou spotřebu paliva. Nastoupili jsme ve dvoustupu před ohradu kolem 
přistávacího Há-čka, předchozí pasažéři vystoupili a my jsme zase nasedli. Na nás vyšla 
místa vzadu (vpředu je pilot s jedním cestujícím, vzadu sedí tři). Nedali jsme na doporučení 
pozemního personálu evidentně motivavané snahou o získání bakšiše a sedli jsme si vlevo 
po směru letu a doprostřed. Správná volba! Náš černý spolucestující sedící vpravo měl 
výhled jen přes nás a jeho fotky nemohou stát za nic. 

Vrtulník letí v porovnání s malým letadlem naprosto klidně (přestože byl celkem silný vítr, až 
jsme měli strach, že nepoletíme), nehrozí ani žádná kinematóza nebo jiná nepříjemnost. 
Nad vyprahlou savanou jsme se rychle dostali k řece, kde jsme nabrali kurz ve směru jejího 
toku. Zambezi z výšky působí velmi majestátným dojmem, zelené ostrůvky jsou romanticky 
malebné, takže jsme si skoro nevšimli mraku vodní tříště nad blížícími se vodopády.  

A pak to přišlo: až ze vzduchu je teprve pořádně vidět to, co člověk ze země jen tuší. Krajina 
s línou řekou je náhle dramaticky porušena hlubokou vráskou, ze vzduchu ještě tenčí než při 
pohledu ze žabí perspektivy. Voda bez varování mizí v hlubokém zářezu, kterým odtéká do 
meandrovitého kaňonu vlnícího se rovinou do nedohledna. Nad odtokem je rozkročený most 
mezi Zimbabwe a Zambií a kousek za ním pěnící výpusť vodní elektrárny, napájené celkem 
nepatrným množstvím vody z kanálu kolem vodopádů. 

Kamera běžela prakticky celou dobu letu, druhou rukou jsem cvakal digitální fotky. Hanka z 
místa uprostřed ještě celkem dobře viděla a fotila na film zrcadlovkou, ale domorodec sedící 
vpravo měl celkem smůlu. Možná jsme mohli být trochu více ohleduplní, ale to, co jsme 
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viděli pod námi, nám to nedovolilo. 
 

Dvakrát jsme obkroužili vodopády, což stačilo k zachycení toho nejdůležitějšího a k 
pokochání nad divem africké přírody. Samozřejmě bychom vydrželi i několik dalších obletů, 
ale prohlídka skončila a vraceli jsme se proti proudu řeky zpět. Poznávali jsme místa, kde 
jsme včera pozorovali slona a hrochy při říčním safari po Zambezi, dokonce jsme viděli i náš 
hotel. Kousek od letiště se pod námi páslo stádo nějakých velkých zvířat, ale v záři už 
nízkoležícího slunce jsme nepoznali, co vlastně vidíme. 

Naprosto nadšeni jsme vystoupili a snažili se čekajícím kolegům vylíčit nepopsatelné, ale 
zážitek byl ještě natolik čerstvý, že náš projev byl zmatený asi podobně jako u ostatních, 
kteří přistávali před námi a po nás. Někteří naši kolegové se zděšeně pozorovali na videu, 
jak do vrtulníku nastupují coby seriozní lidé, ale vysedají jako rozdováděné děti s očima 
navrch hlavy. 

Let vrtulníkem nad Viktoriiny vodopády by neměl vynechat žádný návštěvník Afriky, který se 
dostane jižně od rovníku! 

Při večeři v hotelu jsme opět vydrželi až do konce nádherného vystoupení, které kromě 
hotelových hostů přišli obdivovat i domorodci, kteří se rozložili na trávě kolem pódia. Za 100 
jihoafrických randů jsme si koupili CD (stálo 120 randů, ale neměli zpátky z 200, takže nám 
je nechali k naší radosti i tak). I druhou noc jsme si roztáhli moskytiéry a spali jsme nezvykle 
tvrdě až do rána.  

Po snídani jsme se sami vydali pěšky po prý bezpečné silnici k blízké krokodýlí farmě. 
Dostali jsme vlastního průvodce Lawrence, který nám začal předvádět krokodýlí miminka, 
když se k nám přidali ještě další manželé z našeho zájezdu, takže jsme prohlídku 
absolvovali ve čtyřech. Upozornili jsme Lawrence, že máme kvůli odjezdu na prohlídku jen 
11/2 hodiny, ale on nás ubezpečil, že to bohatě stačí, že to stihneme dříve. Ale nakonec 
jsme měli co dělat, abychom se vrátili včas, vydrželi bychom určitě i o hodinu déle. 

Na osmiměsíčním mláděti jsme mohli vidět různé zajímavosti, které se na dospělém kusu 
předvádějí hůře, například otevřenou krční záklopku, kterou je krokodýlovi vidět až skoro do 
tělní dutiny. Ale jen tak může krokodýl polykat potravu, kterou svými ostrými zuby nedokáže 
rozžvýkat (na to jsou potřeba stoličky a ty krokodýl nemá). Překvapilo nás i to, že se 
krokodýl líhne z vajíček už zubatý. Nakonec zastávky v jeslích jsme si mohli miminko i 
opatrně pochovat, jeho tělo a kůže jsou na dotek překvapivě příjemné. 
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Následovaly bazénky se staršími a staršími krokodýly. Zdejší farma je komerční a chová 
krokodýly na kůži a maso, kůže se dá ale použít jen do stáří pěti let. Starší kusy jsou tedy 
chovány jen výjimečně na chov. Z těch větších nás zaujal pěkný albín, později jsme viděli 
ještě jednoho, ale ten měl deformovanou čelist. 

Po krokodýlech následoval výběh se pštrosem, kousek dál ležel ve své kleci leopard, 
nalezený jako sirotek, který po výchově v zajetí není schopný přežití v přírodě. U pštrosa se 
pásly i malé impaly a nehnutě seděl na pařezu sup. V dalším výběhu žije varan, pro kterého 
zde mají dost potravy – živí se totiž krokodýlími vejci.  

V přírodněji vypadajícím jezírku mezi keři se snovaččími hnízdy žije izolovaně i zdejší 
stařešina, šedesátiletý pětimetrový krokodýl. Netušili jsme, že o pár dní později uvidíme ve 
volné přírodě i mnohem větší kusy. 

A to už jsme se blížili k závěru prohlídky. Ve velkém výběhu tu žije párek lvů. Celkem 
mírumilovně oba leželi pod plošinkou pro návštěvníky, když na ně Lawrence hodil svrchu 
větvičku. V tu chvíli se roztomilé kočky proměnily v divoké šelmy a my byli rádi, že kromě 
výšky naší plošiny nás chrání i elektrický ohradník. Od té chvíle máme ke lvům mnohem 
větší respekt. 

Samec po chvíli jako moudřejší ustoupil a stáhl se do bezpečné vzdálenosti, kde ho 
Lawrence už rušit nemohl, lvice ale vytrvale dorážela na narušitele její dopolední siesty.  

Poděkovali jsme našemu průvodci, zasloužil si i bakšiš. V hotelu jsme se co nejrychleji sbalili 
a právě včas jsme stihli dobu srazu u autobusu. Po cestě jsme viděli opět prasata 
bradavičnatá a impaly, zaujaly nás i značky “Pozor, antilopy!” a “Pozor, sloni!”. 

Cestou jsme zastavili ve Victoria Falls na tržišti, kde jsme měli hodinku na nákupy. Trochu 
jsme litovali, že máme vlastně zájezd před sebou, protože suvenýry by se tu nakupovaly 
skvěle. I sortiment byl relativně vkusný a asi by se zde nakupovalo nejlépe z celého zájezdu. 
Převládaly sošky dřevěné i kamenné, masky, ale i mnoho dalších typicky domorodých 
výrobků. Vše ruční práce, nic umělého nebo strojového. Většina věcí vzniká dokonce přímo 
na místě v zadní části krámků. Při vidině dalšího balení kufrů jsme ale nakonec zůstali jen u 
dvou velkých masek pro nás a pěti menších jako dárky. 

Poznali jsme i zajímavou fintu místních prodavačů, jak navázat kontakt s neochotným 
zákazníkem. Skoro všichni nám nabízeli výměnu sošek nebo jiných suvenýrů za propisku. 
Až když došlo k výměně, ukázalo se, že soška je za tužku, ale dřevo je třeba zaplatit… 

I zde platí to, co všude jinde. Nakupovat se sice má těsně před odjezdem, sortiment se 
často opakuje, ale když se něco skutečně líbí, je třeba to koupit hned, protože už to jinde 
zaručeně nebude. S maskama jsme nezaváhali, byly sice i později, dokonce i levnější, ale 
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zdaleka ne tak pěkné a autentické. Naopak dřevěného hrocha jsme nevzali, protože budou i 
jinde, ale tak pěkné a pečlivě opracované jako tady jsme už neviděli. 

A po tržišti už jsme odjeli na letiště a mnohem klidnějším letem než sem jsme se vrátili do 
Johannesburgu, oběd v letadle byl na tak krátký let nečekaně dobrý. Zimbabwe nás 
rozhodně nezklamalo. Oproti JAR je mnohem méně civilizované a zturistikované. Příroda a 
zvířana jsou naproto opravdové. Odlétalo se nám velice těžce, zůstali bychom i déle. 

Johannesburg  [johanesburg i džouhenyzberg], město v severní části JAR; 712 500 
obyvatel (aglomerace 1,92 mil. obyv., 1991). Centrum největší urbanizované oblasti 
Witwatersrand, správní středisko provincie Gauteng. Významné průmyslové, obchodní a 
kulturní středisko státu. Průmysl těžební (zlato), strojírenský, chemický, textilní, kožedělný, 
polygrafický. Brusírny diamantů. Dopravní křižovatka, dvě letiště. Muzea, galerie, divadlo, 
knihovny, zoologická zahrada. Univerzita (1922, 1966). Moderní architektura (mrakodrapy, 
koncertní hala, nádraží).  

Johannesburg založen 1886 jako hornická osada v souvislosti s objevem zlata v Transvaalu. 
1900 za anglo-búrské války obsazen Brity, od 1910 součást Jihoafrické unie. 

Na letišti nás opět přivítal průvodce Milan Olekšák z Kapského Města. I pro nás 18 
účastníků byl přidělen velký autobus pro 40 lidí s nenápadným ale ochotným řidičem 
Eddiem. Rozesedli jsme si pohodlně po celém autobusu a netrvalo dlouho, než jsme se 
začali neformálně dělit na "předek", o kterém měli naši průvodci představu, a na "zadek", 
který svou kompletnost a připravenost k odjezdu vždy hlásil: "Zadek sedí!" nebo: "Zadek je 
dobrý!" 

Milan měl snahu ukázat nám z "Joburgu" to nejhezčí, ale to je docela težký úkol. Po 
skončení politiky aparteidu se moderní střed města stal cílem mnoha černochů, kteří zde 
dříve jen tak volně žít nemohli, což mělo za následek kumulaci různých živlů, které brzy 
donutili většinu firem a společností z centra přesunout svá sídla do méně exponovaných 
periférií. V centru zůstaly prázdné vybydlené mrakodrapy s vytlučenými okny. Většina života 
se odehrává na ulicích, všude je špína a nepořádek. Na internetu zmiňovaná hra na počítání 
bělochů z okna autobusu se hrát nedá, protože zde prostě běloši nejsou. Maximálně občas 
někdo v autě, ale i to je velká výjimka. 

Projeli jsme autobusem hlavní třídy, zastavit jsme ale mohli jen na hlídaném úseku města u 
opevněné budovy Státní banky a sousední Burzy, asi nejhezčí budovy ve městě postavené 
ve tvaru vybroušeného diamantu. Zde jsme na chvíli vystoupili, udělali pár fotek a nikomu 
nevadilo, že město opouštíme směrem k jeho blízkému sousedovi Pretorii, která tvoří s 
Johannesburgem prakticky dvouměstí. 

Pretoria , hlavní město JAR, v severní části země; 525 600 obyvatel, aglomerace 850000 
obyvatel (1991), 1 372 m.n.m. Sídlo vlády, významné hospodářské středisko metropolitní 
oblasti Witwatersrand. Průmysl hutnický (železo), chemický, elektrotechnický, strojírenský, 
textilní. V okolí těžba diamantů a rud železa. Dopravní křižovatka; mezinárodní letiště. 
Muzea, galerie. Několik univerzit (nejstarší z roku 1873) a jiné vysoké školy, 
vědeckovýzkumné ústavy. Historické památky (vládní budova z 1910 - 13, prezidentský 
palác, četné kostely).  

Pretoria byla založena v roce 1855. 1860 - 1902 hlavní město Transvaalu, 1910 - 61 
administrativní centrum Jihoafrické unie. Od roku 1961 hlavní město JAR. 

Do Pretorie vede dálnice, ale města jsou už téměř spojená. Přesto jsme do centra dorazili už 
ve velmi pozdním odpoledni, takže nás prozatím neuchvátila chlouba Pretorie, stromy 
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jaccarandy se svými fialovými květy, které jsou hezčí na přímém slunci než v podvečeru. 

Ubytovali jsme se v luxusním hotelu Manhattan v centru, kufry nám stěhoval livrejovaný 
lilipután, na prvním podlaží nás čekal welcome-drink. Večeře byla vynikající, asi nejdelší 
bufetový stůl celého zájezdu. Kromě výborné polévky jsme si pochutnali na předkrmu z 
plodů moře, který jsme si sami namíchali (a loupanýma krevetama jsme nešetřili, ale 
nepohrdli jsme ani různými škeblemi, chobotničkami a kalamary ) a macatá černoška nám je 
orestovala na pánvi. Hlavní chod jsme se nechali připravit z jehněčího a hovězího steaku, 
zákusky po jídle jsme doplnili palačinkou se zmrzlinou. 

Ráno jsme vyrazili na krátkou projížďku hlavním městem, kde už jsme začali vnímat krásu 
jacarrand. Tyto stromy mají na jaře (tedy v říjnu, v době našeho pobytu) zvláštní, husté 
fialové květy, zatímco listí ještě nestačilo vypučet a květy zastínit. A těchto stromů jsou zde 
prý desetitisíce. V každém případě lemují všechny ulice, kterými jsme jezdili. Celé město je 
fialové. 

První zastávku jsme měli u budovy parlamentu (který zde zasedá jen v zimě, na teplé letní 
měsíce se stěhuje do chladnějšího Kapského města). Parlament je majestátná budova 
postavená francouzskými architekty do širokého oblouku na kopci nad městem uprostřed 
pěstěných zahrad. Je to asi nejhezčí místo celého dvojměstí. 

 

Druhou zastávku jsme si vynutili v nenápadné uličce prakticky bez automobilového provozu, 
kde jsme mohli pohodlně vystoupit a udělat si konečně snímky rozkvetlých jacarrand. 

Poslední zastávkou ve městě před cestou na sever byl hypermarket na periferii, kde jsme si 
nakoupili zásoby, tedy hlavně vodu (to jsme ještě pili vodu balenou, většina kolegů už 
uvěřila místním a pila vodu z vodovodu - nikdo neměl ani ten nejmenší problém a i my jsme 
na ni nakonec přešli, i když asi jako poslední). A samozřejmě adaptér. Naše dokonalé 
adaptéry, které se jinak osvědčily v celém světě, zde zklamaly. Nepomohly ani natáčecí 
kolíky s proměnlivou vzdáleností, protože zdejší zásuvky mají zakryté otvory krytkami, které 
se otevřou jen při zasunutí všech tří zástrčkových kolíků najednou. 

Na hotelech adaptéry půjčují, ale mají jich jen omezené množství a navíc se pokaždé 
nechce chodit na recepci, takže jsme si prakticky všichni koupili za pár randů adaptér s 
dvojzásuvkou na evropské dvojkolíkové šňůry. 

Pár účastníků našeho zájezdu chtělo vyzkoušet místní vyhlášená vína, ale měli smůlu. Byla 
totiž neděle a v neděli se víno kromě obchodů se speciální licencí prodávat nesmí. Regály 
jsou provizorně symbolicky uzavřené provázkem s vysvětlující cedulkou. Když někdo přesto 
zkusil štěstí a láhev přinesl k pokladně, stejně mu byla odebrána. 

U pokladny jsme objevili další zajímavost. U nás jsou na těchto místech vystaveny bonbóny 
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a žvýkačky, tady zase visí biltong - sušené maso vyráběné podle Křovácké receptury. Sáček 
se 100 gramy tu stál 20 randů (docela dobrá cena v porovnání s jinými místy). Na výběr byl 
třeba pštros nebo pakůň, ale my jsme si vybrali osvědčenou antilopu kudu. Později v 
rozhovorech s domorodci jsme si ověřili, že jsme zvolili dobře, biltong z kudu je považován 
za nejlepší. Také nám hned zachutnal. Má příjemně kořeněnou chuť, jen trochu leze do 
zubů. Však je také pokaždé součástí balíčku i párátko. 

A pak už jsme vyrazili dálnicí na sever směrem k městu Warmbath. Civilizace postupně 
ubývalo, kolem dálnice se začala objevovat pole s různými plodinami. Chvíli nám trvalo, než 
jsme si všimli, že většina polí je kruhových, ovšem s tak velkým poloměrem, že jejich okraj 
vypadá téměř rovně. Uprostřed pole je vodní zdroj, z něhož je napájeno rameno na 
kolečkách, dlouhé i několik set metrů, které se postupně otáčí, pole zavlažuje a současně 
mu dává tvar. 

Za chvíli zmizela i pole a jeli jsme už jen řídkou buší. Dnes jsme žádný život neviděli, 
protože naše oči byly ještě nezkušené, ale při návratu už občas zahlédneme impalu nebo 
jiný druh antilopy. 

Z dálnice jsme sjeli u letoviska Warmbath, kterým jsme jen projeli a pokračovali jsme po 
okreskách dále. Cesty byly stále užší a užší, až u směrovky "Mabula 25km" jsme sjeli z 
pevné cesty na pískovou polňačku. Eddie musel jet dost opatrně, cesta byla dělaná spíše 
pro off-roady než pro autobus. Alespoň jsme mohli lépe sledovat okolí, i když vidět byli 
hlavně různí dravci, které jsme nedokázali přesně určit. Trochu častější byli tmavě zeleno-
modro-černí ptáci klubáci, asi nejrozšířenější jihoafrický pták, kterých je plno všude, nejvíce 
ale kolem velkých zvířat. A výjimečně jsme zahlédli (asi dvakrát) na drátě nebo větvi sedět 
pestrou vlhu (možná přímo vlhu pestrou, ale ony jsou pestré všechny). A kousek před 
vjezdem do rezervace seděla na stromě opice, ovšem než jsme si uvědomili, co vidíme, tak 
jsme už byli tak daleko, že nemělo smysl se zastavovat nebo vracet. 

Do rezervace nás pustili bytelnou branou, kterou za námi opět pečlivě zavřeli. Autobus ještě 
asi kilometr pokračoval divokou přírodou, než jsme dorazili ke stylové recepci. Při uvítacím 
drinku nás okukoval žlutý snovač, ještě pořád nám byl vzácný, přestože už jsme jich viděli 
celkem dost. Dostali jsme připravené klíče, ale ještě před odchodem jsme poobědvali ve 
vzdušné jídelně pod vycpanými hlavami zeber a nosorožců.  

Kemp je hodně rozlehlý a většina z nás měla problémy s nalezením svého lodge-srubu, 
přestože jsme byli vybaveni mapkami s vyznačenou cestou. Dokonce i místní zaměstnanec, 
který nám byl nakonec přidělen, aby nás dovedl k našim chatkám, chvílemi bloudil než našel 
cestu. Ale ubytování stálo zato. Vysoké sruby s rákosovou sedlovou střechou, uvnitř kromě 
klimatizace i stylový ventilátor visící ze stropu, koupelna ve formě vestavěného domečku 
uvnitř pokoje, dlažba a obklady z přírodního černého kamene, jen samé přírodní materiály - 
hlavně hodně dřeva. A toaletní papír převázaný lýkem se sušenou kytičkou. Z 
francouzského okna se vychází přímo na terasu otevřenou do buše, na terase stojí živý fikus 
sykamora. 

Nemohli jsme se nabažit té romantiky. A což teprve když nám na stromě před okny 
zapózoval ptáček velikosti větší sýkory, ale se sytě červenou hlavou a horní polovinou těla.  

Měli jsme hodinku času před naším prvním jeepovým safari, tak jsme to využili k prohlídce 
areálu kempu. Nejdříve jsme se vrátili na výchozí bod k restauraci, nafotili jsme horečkový 
strom (buď horečku způsobuje nebo léčí - to nikdo neví) a velmi exotické tlustonožce s plody 
podobnými salátovým okurkám, ovšem rostoucím na pichlavém kmenu. 

U restaurace nebylo slyšet vlastního slova. Velký strom tu má korunu obsypanou 
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snovaččími hnízdy a desítky snovačů se neustále hašteří. Samečci tohoto ptáčka staví na 
vyvýšených místech známá hnízda z trávy, do kterých pak lákají samičky. Když ale samička 
není spokojena, hnízdo za pár vteřin rozhází a sameček se musí snažit znovu. Dámám se to 
zdálo velmi inspirativní. 

Před restaurací je také soustava bazénů či spíše jezírek spojených průplavy a vodními 
přepady, celá kaskáda je napájena umělým kamenitým vodopádem. Voda je bohužel 
studená a není moc ke koupání. Stejně jsme neměli čas. Nad hladinou jsou různé můstky, 
kterými se dá projít do visutých altánků a odpočívadel. Za touto dominantou centra kempu 
jsou travnatá hřiště na míčové hry a dále už opět buš. Sem tam je vidět pěkná květinka, 
rostou tu i fikusy a jacarrandy. 

Občasné kamenné kopečky z navršených balvanů obrostlých akáciemi vypadají poměrně 
přirozeně, ale možná je to jen umělá stylizace, těžko říci. V každém případě vyhovují velkým 
ještěrkám, asi agamám, a místním přerostlým koroptvím. Jednu skoro půlmetrovou ještěrku 
jsme chvíli pozorovali, než jí došla trpělivost a zmizela nám na stromě. 

Vraceli jsme se pomalu do chatky, abychom se stylově oblékli na safari do našich khaki 
kraťasů, triček a vest. Safari bylo hlášené jako odpolední, slunce pálilo jako divé, takže jsme 
nad vestami dlouho uvažovali, zda je vůbec na sobě sneseme. Nakonec jsme se rozhodli, 
že za tu stylovost to stojí. To jsme ještě netušili, jak budeme za pár hodin vymrzlí. 

Dali jsme nový film do zrcadlovky, zkontrolovali digitál a kameru, s sebou jsme vzali už jen 
láhev vody a vyrazili jsme směrem k restauraci, kde byl sraz před odjezdem. 

Ale neušli jsme ani dvacet metrů, když jsme zahlédli neco pestrého na kmenu jednoho ze 
stromů. Nejdříve jsme mysleli, že je to nějaký papoušek, ale byla to další ještěrka, tentokrát 
ale neuvěřitelně zbarvená - modrou výraznou hlavu od stejně modrého ocasu oddělovalo 
žluté tělo. Šli jsme zbytečně opatrně blíže, ještěrka si vybrala kmen s namodralou barvou a 
asi si myslela, že její mimikry ji dělají neviditelnou, ale tak výrazné barvy by viděl i 
barvoslepý. Úplně zblízka jsme ji nafotili na všechna média, při točení záběrů na kameru si 
dokonce zahrála na hereckou hvězdu, když se bleskurychle otočila hlavou dolů, seběhla po 
kmenu na zem, popoběhla pár metrů směrem k nám, zapumpovala hlavou nahoru dolů 
nahoru dolů a nahoru dolů, vrátila se zpět ke svému stromu a na jeho kmeni zase 
znehybněla. 

 

Odolali jsme pokušní pohladit si jí, nechali jsme jí v její víře v neviditelnost a pokračovali 
jsme dále, když jsme objevily ještě další exemplář na sousedním stromu. Záběrů jsme už 
ale měli dost, takže jsme se nezdržovali a pokračovali jsme k restauraci. 

Ještě nám zbylo pár chvil času, dali jsme si tedy kávu a pozorovali snovače. Až po chvíli 
přivedl Milan rangery - naše řidiče a průvodce. 
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Po krátkém seznámení s pravidly (hlavně zůstat sedět a nevstávat, nefotit slony bleskem) 
jsme nasedli do dvou otevřených džípů pro deset pasažérů, rangeři odjistili dlouhé pušky 
Made in Brno, položili je opatrně křížem na palubní desky a vyrazili jsme. Kemp je přímo v 
divočině, hned za recepcí začíná křovinatá buš. Polní cestou s výstražnými značkami "Vjezd 
jen pro safari vozy" jsme po pár stech metrech vjeli do lesíka, kde jsme na stromě zahlédli 
velkou opici, ale než jsme stačili zakřičet na řidiče (vlastně jsme ještě ani nevěděli, že si 
máme o zastavení říci), tak zmizela. A o kus dál nás čekal první kus Velké pětky (slon, 
nosorožec, buvol, lev a levhart).  

 

Asi 50 metrů od cesty za hustým křovím se pásli dva buvoli. Keře ale byly tak husté, že jsme 
je spíše tušili, než skutečně viděli, nebýt řidiče, tak jsme je samozřejmě minuli. 

Auta jsou docele dlouhá, což je v takových případech docela problém. Buvoli prosvítali jen 
ve velice úzkých štěrbinách, do kterých viděla jen jedna řada sedadel, takže ostatní chtěli 
popojet dopředu (ti zadní) nebo couvnout dozadu (ti vepředu). Řidič se snažil vyhovět všem, 
takže pořádně neviděl nikdo. To jsme netušili, že později ještě uvidíme celá stáda buvolů. 
Teď jsme zde strávili dobrou čtvrthodinu pozorováním hýbajícího se křoví ve víře, že snad 
popojdou blíže. Nepopošli. 

Když jsme se smířili s tím, že buvoly pořádně neuvidíme, pokračoval ranger dále. Ještě před 
opuštěním lesíka najednou řidič zastavil a ukazoval nám něco vlevo od nás. Nejdříve nikdo 
nechápal, co tam vlastně vidí, i když jsme si matně vybavovali, že jeho "Kudu, kudu!" je asi 
jméno antilopy. A pak ji první z nás spatřili. Antilopa kudu je poměrně velká (rozhodně větší 
než naše srnky), ale její zbarvení jí poskytuje tak dokonalé mimikry, že jsme ji neviděli, ani 
když byla asi deset metrů od nás, nezacloněná žádnými keři. Když ji oči lokalizovali, 
nechápali jsme, jak jsme ji mohli nevidět. Bylo to podobné, jako když se člověk snaží 
rozpoznat třírozměrné obrázky ve změti barevných motivů na 3D obrazech - také se nejdříve 
nic nevidí, ale pak se "TO" najednou objeví. 

 

Antilopa se na nás pokojně bez pohnutí dívala, ale teprve když pootočila hlavou a popošla 
pár kroků dopředu, tak ji uviděli i poslední z nás. Samice kudu nemají rohy, o to milejší je 
jejich "obličej" s nádhernýma očima. Samci mají dlouhé několikrát zatočené rohy, na které 
troubil jeden z tanečníků při vystoupení ve Victoria Falls v Zimbabwe. My jsme zde viděli 
samici, ale později jsme často potkávali i samce. 

Vyjeli jsme z lesa do volnější krajiny, řidič nás bavil svým barvitým líčením života antilop 
včetně předvádění zvuků, které vydávají, ale chvíli jsme projížděli místy bez výraznějších 
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známek života. Další antilopy nás čekaly o kus dále. Jejich anglickému jménu jsme pořádně 
nerozuměli, byly to ale pravděpodobně nějaké vodušky. Řidič nám s vykulenýma očima 
předvedl zvuky jejich říje tak dokonale, že vodušky nevěřily vlastním uším a jen se po nás 
udiveně ohlížely. 

Nastaly první výměny filmů ve fotoaparátech a mohli jsme pokračovat trochu rychleji 
uspokojeni dosavadními úspěchy. Řidiče jsme udivili tím, že když nám přes cestu přeběhla 
se zvednutými ocasy prasata bradavičnatá, tak jsme si jich nevšímali, protože v dálce se 
objevila nezaměnitelná silueta pštrosího samce. Prasata jsou velice vděčným objektem 
pozorování, zde ale byla mnohem opatrnější a bojácnější než stejný druh v Zimbabwe. 
Pštrosy místní lidé nepovažují za nic exotického, je jich poměrně hodně a chovají se jako 
domácí zvířata na farmách, takže náš větší zájem o pštrosa než o prasata připadal řidiči 
nepochopitelný. Navíc se prasata s dlouhými "vlasy do půli zad" zastavila kousek od cesty a 
vyčkávala, kdežto pštros byl poměrně daleko a schovaný za stromy. 

Krajina kolem cesty se začínala trochu vlnit a zvedat, občasné kopce se svahy plnými 
balvanů vypadaly jak z filmů o lvici Else. Na úpatí jednoho takového kopečku se pásla mladá 
žirafa, bez rangera bychom ji minuli. Byl to ale teprve začátek žirafí oblasti, následující 
hodinu jsme jich viděli ještě dost a dost po obou stranách cesty, občas i pěkně z blízka. 

Žirafa je nádherné zvíře, má na svou výšku neuvěřitelně ladné pohyby, důstojná je hlavně 
její chůze vždy střídavě pravýma a levýma nohama současně. Jenom když se rozběhne, tak 
cválá podobně jako jiní kopytnatci, svýma dlouhýma nohama a krkem působí ale trochu 
dojmem zpomalených záběrů. To jí na eleganci rozhodně neubírá, spíše naopak. 

V jednu chvíli se objevili dva velcí samci, každý na jedné straně cesty. Ranger nás naladil, 
že jdou spolu bojovat, ten větší se vydal přes cestu jen pár metrů před naším stojícím 
autem, ale jeho sok vzdal boj předem a stáhnul se do bezpečné vzdálenosti. 

Dalším elegantním zvířetem je zebra, také jsme se jich dočkali. Zebry špatně vidí a ani čich 
nemají nejlepší, proto se často sdržují společně s antilopami a žirafami, aby jimi byly včas 
varovány před nebezpečím. 

Cestou jsme občas potkávali jiné rangerské džípy s turisty, řidiči si také předávají zprávy 
vysílačkami, takže jsme se od kolegů v protisměru dozvěděli o stádu slonů, které potvrdila i 
vysílačka. Vydali jsme se daným směrem, ale museli jsme zastavit, protože bezpečnostní 
pravidla parku umožňují pozorovat slony maximálně dvěma autům současně. Bohužel od 
takové podívané se nikomu nechce. Když jsme se tedy mohli přiblížit ke stádu, byli již sloni 
tak daleko, že jsme je v husté vegetaci prakticky neviděli. Náš ranger to nesl poměrně těžce 
a důrazně žádal šťastnějšího kolegu, aby nám vysvětlil, proč nás na tak dlouho odblokovali. 
Nakonec ale odhadl směr pohybu stáda, otočil džíp a snažil se slonům nadjet. 

Rychle se stmívalo, bylo nám jasné, že z focení slonů nic nebude, zvláště když se nesmí 
přibleskávat. Ovšem rádi bychom je viděli i bez focení, spolehli jsme sen tedy na zkušenosti 
našeho rangera a doufali v jeho správný úsudek. Nakonec zastavil na dohled od jezírka, ke 
kterému prý možná půjdou pít. Chvíli se nic nedělo, ale pak se kus od nás rozhoupal velký 
strom a věděli jsme, že máme vyhráno. Stádo se blížilo. Cestou se sloni pásli na akáciích a 
sykamorách, až se nám nechtělo věřit, jak velké stromy dokáže slon ohnout a zlomit. Na 
roztřesených korunách stromů jsme sledovali přibližující se stádo, až jsme konečně zahlédli 
první šedá těla. Nejprve schovaná v houštině křovin a nízkých stromů, později se občas 
nějaký slon dostal na mítinku, kde byl vidět nádherně. Nejaktivnější se zdála rodinka 
obrovského samce, jen o něco menší samice a malého slůněte. 
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Řidič se nedal strhnout a vydržel stát s vypnutým motorem na místě. To se nám vyplatilo, 
protože rodinka došla až k cestě, kde se samec neúspěšně snažil zlomit největší ze stromů. 
To se mu sice nepovedlo, ale alespoň mu spásl část koruny. A pak udělal první krok přes 
cestu. Tajili jsme dech, protože v jednom okamžiku měl přední nohy na jedné straně cesty a 
zadní na druhé, takže to vypadalo, že kdybychom se teď rozjeli, tak mu bez problémů 
podjedem pod břichem a ani by si nás nemusel všimnout. Byl to největší slon, jakého jsme 
kdy viděli, ať už v ZOO nebo na dovolené v Thajsku (sloni indičtí jsou samozřejmě o něco 
menší). 

Druhým krokem se dostal na opačnou stranu cesty a pustil se k vodě. Samice ho 
následovala za pár okamžiků a v závěsu za ní přecupitalo i slůně. Slon už byl kus od cesty, 
ale spůsobně na rodinu počkal, když si dlouhou chvili krátil pohupováním pravou přední 
nohou, které často krotitelé v cirkusech vydávají za obtížný cvik. Rodinka se spojila a 
pokračovala ke břehu jezera. Všimli jsme si terpve nyní, že jen kousek od slonů je stádo 
několika desítek vodušek, ale tma nastupovala tak rychle, že už jsme je spíše tušili než 
viděli. 

Ranger rozsvítil ruční reflekor a vydali jsme se na cestu zpět. Teď jsme si uvědomili, že 
varování průvodců před zbytečně teplým oblečením do horkého afrického odpoledne bylo 
trochu podceněné. Odpolední safari plynule pokračovalo nočním safari, a přestože noci jsou 
zde teplé, tak ve čtyřicetikilometrové rychlosti jsme v otevřeném džípu velice rychle 
prokřehli. Naštěstí řidič reflektorem "lovil" další a další zvířata (zrazovaly je svítící oči), 
hlavně antilopy, ale i zebry a žirafy, takže na nějaké strádání zimou jsme neměli čas. 

Největším zážitkem zpáteční cesty bylo stádečko asi patnácti žiraf, které jsme vyrušili přímo 
u cesty. Řidič je reflektorem a autem schválně vyplašil natolik, že začaly houfně utíkat 
souběžně s námi, aby nakonec přebíhaly těsně před naším jedoucím autem. Žirafy 
zpomaleně cválající pár metrů od nás pod hvězdami jižního afrického nebe byly naprosto 
kouzelné. 

Ještě pár antilop, mezi nimi prý i poměrně vzácné druhy, a po skoro 3 hodině jsme už seděli 
na večeři. Tradiční boma-dinner v otevřené jídelně kolem ohně nám zpestřily tentokrát 
černošky, fascinovali nás hlavně obě krajní tanečnice, které mohly na váze atakovat i 
stovku. Trochu jsme se zahřáli, ale na nějaké vysedávání dnes nebyl čas, ráno nás přece 
čeká ranní safari. 

Budíček byl velmi časný, odjezd byl stanoven na dobu půl hodiny před východem slunce. 
Před recepcí jsme si dali kafe a čaj na zahřátí, po zkušenosti ze včerejší noci jsme již na 
tričkách měli i vesty, svetry a bundy. Před nasednutím nám sice bylo teplo, ale po prvních 
několika metrech v autě jsme uznali, že dnes jsme oblečení zvolili lépe. 

První desítky minut se řidič ani nesdržoval hledáním zvěře a pokračoval plánovanou trasou 
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za nějakým konkrétním cílem. Podjeli jsme pod hlavní příjezdovou cestou do Mabuly, 
podjezd je z obou stran uzavřen a rezervace je tak rozdělena na dvě oddělené části. Trochu 
jsme zvolnili a na jednom místě s krásnou vyhlídkou na okolí řidič na chvíli zastavil, předvedl 
nám pár zvuků divočiny a když jsme tak na něj všichni hleděli, teatrálně pokynul rukou 
směrem za naše záda a zvolal: "And - - - Sunrise!!!" A opravdu - v tu chvíli vyšlo krvavě rudé 
slunce. Řidič se kochal našim dojetím nad skoro kýčovitou scénou, jakoby východ slunce byl 
jeho vynález, ale rozhodně jsme mu to neměli za zlé. 

Při teď už pomalejší jízdě jsme více registrovali okolní probouzející se život, hlavně antilopy, 
ale i třeba prasata zbaběle před námi prchající se vztyčenými anténkami ocasů. 

Přijeli jsme na rozlehlou pláň táhnoucí se od obzoru k obzoru, která byla evidentně cílem 
naší cesty, najednou jsme jeli téměř krokem a řidič pěčlivě sledoval okolí a komunikoval 
vysílačkou s ostatními rangery. Křižovali jsme planinu sem a tam, než jsme konečně potkali 
vůz plný vzrušených Japonců, kteří nám popisovali své pozorování lvů odpočívajících nad 
uloveným pakoněm. 

Trochu jsme se obávali, že my takové štěstí mít nebudeme, protože platí podobné pravidlo 
jako u slonů - dvě auta a dost. A opravdu jsme se přiblížili k místu, kde dvě auta kolmo ke 
kraji cesty sledovala lvy. Naštěstí poměrně brzy jedno z nich odjelo a uvolnilo místo pro nás. 
Asi pět metrů od kraje cesty tu ležely dvě lvice s uloveným pakoněm, jejich samec se líně 
rozvaloval na zádech o pár metrů dále. 

 

Nebýt rangerů, žádný turista by si jich ve vysoké trávě určitě nevšimnul. Chvíli jsme byli 
zoufalí, že se nám je v trávě nepovede nafotit, ale lvice se po chvíli zvedly a přemístili se 
blíže ke svému samci, což byla příležitost pro naše fotoaparáty. Jen nás trochu zklamalo, že 
lvice měly kožený obojek, což trochu degradovalo náš zážitek. Ranger nám vysvětlil, že ve 
zdejší rezervaci mají jen velmi hrubou představu o stavech antilop, žiraf a zeber, ale přesně 
vědí počty lvů, slonů a nosorožců. Obojky na krcích lvic označují příbuzenské vztahy a 
umožňují oddělit od sebe lvy a lvice narozené z jednoho páru, aby nedocházelo k 
příbuzenskému páření a tím k degenerování rodu. 

Těsně před odjezdem nám lev předvedl několik rozkošnických protažení a převalení z boku 
na bok, ale už jsme se pokochali dost a dali jsme prostor i dalším.  
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Ještě v nás nedozněl jeden zážitek a už se na nás hrnul další. Pár metrů od cesty se 
spokojeně pásl pár obrovských nosorožců bílých. 

 

Přestože jsme byli jen pár metrů vzdáleni, nejdříve si nás vůbec nevšímali a pokračovali bez 
vyrušení v pastvě. Ono jim asi nic jiného nezbývá, když mají uživit takové tělo jen trávou, 
větvemi a listy, nemohou se zdržovat něčím tak nepodstatným, jako je plechová krabice plná 
nějakých malých tvorů s divnými blýskavými přístroji v rukách. To už jsou pro ně důležitější 
ptáci klubáci, kteří jim čistí jejich pancéřovou kůži od parazitů. 

 

Byli jsme těmito tvory úplně uchváceni, takže nás trochu mrzelo, když se po chvíli vydali 
pryč od nás. Náš řidič ale viděl, že ještě nejsme dostatečně uspokojeni a nadejel 
nosorožcům z druhé strany. Ti se pomalu dovalili až téměř k nám, jeden z nich přešel cestu 
pár metrů od nás a než zašel do porostu na její druhé straně, poprvé nám věnoval svůj 
zamyšlený pohled. Druhý ho následoval o pár okamžiků později a úplně stejně: pár 
drobných kroků přes cestu, zastávka a upřený pohled na auto s turisty, pokračování dále do 
buše. 
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Teď už jsme byli spokojeni a mohli jsme pokračovat dále. Cesta vedla opět kolem lvů, takže 
jsme neodolali a ještě jednou je chtěli vidět. Ale na první pohled jsme je nemohli najít. Řidič 
popojel pár metrů dále a už viděl lvice odpočívající ve stínu keřů, vpravo od cesty. Trochu 
znervózněl, že nevidí lva. Toho objevil na druhé straně cesty. Chtěli jsme, aby popojel 
kousek dále, abychom měli hezčí záběry, ale tentokrát nám nevyhověl. Podle jeho 
zkušenosti je to velice nebezpečné. Smečka na sebe musí neustále vidět a v okamžiku, 
kdybychom se dostali mezi ně, mohli by prý zaútočit. Pušku by prý ani nestihl vzít do ruky. 
Podle nervózního chování lvic jsme ihned uvěřili a přestali jsme naléhat. Lev nás alespoň 
odměnil zvednutou hlavou, takže jsme nakonec pěkné záběry pořídili, osazenstvo druhého 
auta nám je pak závidělo. 

 

Pomalu jsme se vydali zpět, cestou jsme minuli několik napajedel, ze kterých jsme vyplašili 
několik čápů sedlatých, bohužel byli vždy tak daleko, že jsme je nejen nenatočili, ale ani 
jsme si pořádně neprohlédli. U jednoho jezírka jsme zastavili a pozorovali chvíli spící hrochy 
s několika mláďaty. 

Ještě jednou jsme viděli osamoceného nosorožce, ale tentokrát dost daleko, na rozdíl od 
různých antilop všech možných druhů (impaly, samce i samice kudu, vodušky, vzácné 
největší anilopy, jejichž české jméno neznáme, možná anilopy losí?), poprvé zblízka jsme 
viděli pakoně zdánlivě podobné buvolům, opět několik prasat a pštrosy. 

Samec pštros je hezčí než samice pštrosice, protože je mohutnější a krásně černý. Menší 
pštrosice je hnědá a vypadá proti samci rozcuchaně a neupraveně. 

Poslední žirafy pózovali ještě nadohled kempu. Průvodce Milan za nás poděkoval oběma 
rangerům, my jsme se rychle sbalili a opět velmi neradi (jako v Zimbabwe) jsme se loučili s 
kempem a soukromou přírodní rezervací Mabula. Dvě poměrně dlouhá safari, kterým se zde 
říká "game", vycvičila naše oči, takže cestou zpět do Prétorie jsme viděli mnohem více 
života podél cest a dokonce i podél dálnice. 

První prchavý zážitek jsme měli jen my dva - když jsme míjeli podjezd pod cestou, kterým 
jsme se ráno dostávali do druhé části parku, stáli přímo u oplocení cesty dva statní buvoli. 
Ovšem než jsme mohli nějak výrazněji zareagovat, byli jsme kus cesty za nimi. Další 
antilopy, hlavně impaly, jsme viděli na několika místech podél dálnice, ale po zážitcích z 
rána a předchozího večera nás už jen tak něco neohromí... 

Oběd jsme měli zamluvený v restauraci asi 75km stranou od dálnice. Taková zajížďka nám 
připadla nesmyslná, takže Milan telefonicky domluvil s partnerskou jihoafrickou cestovkou 
zrušení rezervace a dohodl limit asi 65 randů na osobu na oběd kdekoliv v Pretorii. Jeli jsme 
tedy bez zastávky až do hlavního města, kde jsme se najedli v přijemné restauraci v centru. 
Limit bohatě stačil na kvalitní jídlo i s pitím (my jsme si dali 300 gramový cordon bleue s 
hranolkama a místní pivo). 
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Následovalo pokračování prohlídky Pretorie. Začali jsme památníkem Voortrekkerů na kopci 
nad městem. Když se v jižní Africe našly diamanty, začala invaze Britů do Kapska, odkud 
začali být vytlačováni původní osadníci - Búrové. Ti začali pronikat do nitra kontinentu, kde 
ovšem byli nuceni bojovat o přežití s domorodými kmeny, především Zuly. Kolem památníku 
je kruhová zeď se symbolickou vozovou hradbou, kterou používali Búrové při obraně. 
Uprostřed památníku je žulový sarkofág s búrským nápisem Ons vir jou, Suid-Afrika (Jsme 
tady pro tebe, Jižní Afriko), na který vždy 16. prosince dopadne sluneční paprsek štěrbinou 
ve stropě. Tento den, v roce 1838, zvítězilo 70 Búrů bez jediné oběti nad mnohatisícovou 
armádou Zulů, z nichž většina padla a jejich krev zbarvila vodu v řece, která se od té doby 
jmenuje Krvavá řeka, Blood River. 

Po obvodu jsou stěny pokryty vlysy s historií Búrů. Po schodech nebo výtahem je možné se 
dostat na ochozy na vrcholu památníku. Z vnějšího ochozu je pohled na celou Pretorii, z 
vnitřního zase do hloubky památníku. V suterénu jsou diorámatické výjevy ze života Búrů při 
Velkém treku. 

Kolem památníku se pasou antilopy skákavé, springbookci, které jsou zde ovšem dovezeny 
z Kapska. 

Pokračovali jsme prohlídkou domu prvního prezidenta Paula Krugera s původním zařízením 
v koloniálním stylu, na dvoře stojí i jeho prezidentský vagon, kterým se přepravoval po 
železnici. Posledním bodem programu měly být Budovy Unie (Union Buildings), dorazili jsem 
ale až po zavíračce, takže jsme je viděli jen zvenku. Sice pěkné, ale do Afriky se jezdí kvůli 
jiným místům, takže nás to až tolik nemrzelo. 

Horší bylo, že už se zase blížila večeře, zatímco my jsme ještě nestrávili oběd. Měli jsme 
rezervovaná místa ve francouzské restauraci La Madelaine, poprosili jsme tedy Milana, zda 
by nešlo vyměnit jídlo třeba za láhev vína nebo sýrovou mísu. Majitel restaurace měl 
bohužel už jídlo nachystané, takže nám alespoň tvrdil, že u něj jsou jeho francouzské porce 
tak malé, že nám přejedení opravdu nehrozí. Poprvé v životě nás někdo lákal do restaurace 
na malé porce... 

Část našich kolegů nakonec opravdu nevečeřela. My jsme se ale nechali přesvědčit na jídlo. 
Jako předkrm byla čerstvá houstička se pštrosí paštičkou (někomu tolik nechutnala, ale my 
jsme se jen olizovali), hlavní jídlo byla Královská ryba (prý hodně vzácná a drahá) se 
zálivkou ze šampaňského a bramborem. Kdo nerad rybu, dostal steak, ale my jsme dali na 
doporučení majitele a vzpomínáme ještě dnes, hlavně šampaňská omáčka nás opravdu 
dostala. A jako zákusek byl obrovský talíř uprostřed se dvěma kopečky zmrzliny, celý 
postříkaný čokoládovými čárami. Estetický dojem prvotřídní, doma by nikoho nenapadlo dát 
malinkou porci na největší talíř, ale ač se tomu nechce věřit, vypadá to opravdu pěkně. 

Spali jsme ve starém známém hotelu Manhattan, na rozdíl od první noce jsme dnes dostali 
ještě hezčí dvoupokojový luxusní apartmán. 

Ráno jsme vyjeli trochu později, než jsme plánovali. Propletli jsme se ulicemi Pretorie a 
vyrazili směrem na východ. Zpočátku cesta moc zajímavá nebyla, ale když jsme po několika 
hodinách změnili směr více k severu, začala se příroda podél cesty měnit. Stoupali jsme do 
kopců, cesta už byla poměrně úzká, kopce byly místy porostlé lesy, jehličnatými i listnatými, 
z exotické vegetace nás zaujaly několikametrové stromové kapradiny. 

Brzy bylo jasné, že dnes budeme mít problémy plánovaný program stihnout. Obvykle se 
jede volnějším tempem a nocuje se ve zlatokopeckém městečku Pilgrim's Rest, kde jsme 
ale my měli jen oběd. Kdysi to bývalo centrum rýžování zlata v Jižní Africe, ale v roce 1972 
byla těžba definitivně ukončena. Místní úřady pak vykoupily všechny nemovitosti a město 
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zakonzervovaly v původním tvaru, tedy včetně domů z vlnitého plechu, obchůdků s 
původním zařízením, baru vybudovaném v bývalém kostele a hotelu s nábytkem ve stylu 19. 
století. Restaurace sice vypadá také stylově a starodávně, ale jídlo bylo stejně dobré, jako 
všude jinde. 

Zhltli jsme oběd co nejrychleji, koupili jsme si od pouličního prodavače za pakatel velký 
sáček pražených kešu a už se jelo dále. 

Cesta stoupala výše a výše, až jsme se dostali do téměř 2000 metrů. Tady tvoří Dračí hory 
jakousi zvlněnou náhorní planinu zvanou High-veld, po které jsme se dostali hodně po 16-té 
hodině až k hornímu okraji zdejšího přírodního úkazu - kaňonu Blyde River. Nízkou horskou 
vegetací jsme prošli pár desítek metrů od parkoviště autobusu k vyhlídkové plošině. Před 
námi se otevřel pohled do jednoho z nejhlubších světových kaňonů, jehož dnem protéká 
úzká stužka řeky Blyde. Dominantou protější strany kaňonu jsou známé Tři rondavely, skály 
ve tvaru domorodých kulatých chýší s kuželovitou střechou, které jim daly jméno. Bohužel 
přes celkem dobrou viditelnost byly špičaté vrcholky ronadvelů skryty v lehké oblačnosti. 
Mrak se na nich držel prakticky až do našeho odjezdu, až při cestě zpět jsme je už z větší 
dálky viděli pěkně celé.  

Po chvilce kochání jsme podél stěny kaňonu pokračovali k druhé vyhlídce, cestou jsme bez 
mrknutí oka míjeli cedule zakazující vstup a hrozící nebezpečím úrazu. Z druhé vyhlídky je 
kromě ronadavelů výhled i na nevelkou přehradu na řece Blyde a mezi mraky se na chvíli 
otevřelo i okno do nížinaté roviny Low-veldu pod Dračími horami. 

Vydrželi bychom zde i déle, ale hrozilo nebezpečí, že nám zavřou přístup k další místní 
přírodní raritě, takže jsme si nastoupili a popojeli pár set metrů zpět k parkovišti u Bourke's 
Luck. Chvíli nás zdržely opice pobíhající kolem, ale Milan nás už popoháněl dolů k řece. Ta 
zde teče po planině, která končí romantickým vodopádem, od kterého pak divoký tok říčky 
vymlel v měkké hornině neuvěřitelné útvary. Vše je možné pozorovat z upravených cestiček 
a tří mostů nad průrvou plnou vymletých kulatých děr, ve kterých prý kdysi zlatokop Bourke 
našel zlato - po jednoduché úvaze, že díry mají stejný tvar jako rýžovací mísy, takže těžké 
zlato by se mohlo usazovat na jejich dně. Proto se tomuto místu také někdy říká i Bourkeho 
šťastné díry nebo hrnce. 

 

Jako už mnohokrát tak ani teď jsme se nemohli odtrhnout a Milan nás musel popohánět. Ale 
opice na cestě a těsně u ní prostě minout bez vyfocení nešlo. 

Dnešní program byl sice papírově vyčerpán, ale Milan s Eddiem udělali ještě dvě zastávky. 
První byla na krátké odbočce z hlavní cesty u Berlínského vodopádu. Menší dravá říčka zde 
padá úzkým pramenem do velké hloubky, všude jinde by to byla velká atrakce, ale my už 
jsme byli plni dojmů z předešlých scenérií, takže na nás vodopád nezapůsobil takovým 
dojmem, jak by si asi zasloužil. 
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Možná bychom udělali tržbu místním černoškám na improvizovaném tržišti, ale přijeli jsme 
tak pozdě, že už měly sbaleno a kvůli nám se neobtěžovaly vybalovat. Naložily svá 
zavazadla na hlavy a odešly. 

Opravdu poslední zastávkou mělo být Boží okno (God's window), vyhlídka z téměř 
dvoutisícového High-veldu do Low-veldu pod Dračími horami, který se táhne až k pobřeží. 
Dračí hory jsou zde vlastně hranou terénního zlomu,kde svahy hor prudce padají do hloubky 
1500 metrů. Prý je to fantastický pohled, ale dnes bylo okno zavřeno hustou mlhou, což 
spolu s pokročilým soumrakem způsobilo viditelnost asi 10 metrů namísto slibovaných 
desítek kilometrů. Jedinou výhodu to mělo v tom, že jsme tuto zastávku využili k odskočení 
do přírody před závěrečným přejezdem do hotelu v blízkosti Krugerova parku. 

Hotel byl tradičně pěkný, večeře opět ve stylu Boma-dinner, v otevřené jídelně, s 
plápolajícím ohněm a s vystoupením, tentokráte v modernějším až téměř jazzovém podání 
tří jamujících černochů. Obvyklé červené víno, které jsme si dávali skoro ke každé večeři, 
dnes obzvláště chutnalo. Většina znalců chválí jihoafrický Shiraz, který je opravdu výborný, 
ale nám přesto chutnal více tradiční Cabernet-Savignon. 

Po snídani jsme zastavili u banky ve městě, Milan zde vyzvedl další hotovost a někteří 
kolegové vyměnili peníze. Pak jsme jeli celkem zajímavou krajinou asi hodinu a půl k bráně 
Krugerova národního parku. 

Kruger ův národní park , anglicky Kruger National Park - chráněné území v Jihoafrické 
republice u hranic s Mosambikem; rozloha 19 500 km2. Od roku1898 rezervace Sabie, od 
1926 národní park. Výška 210 - 800 m n. m. Původní ekosystémy s významnými 
společenstvy živočichů, zejména ptáků a savců; většinou otevřená step (tzv. veld), zčásti 
krytá hustými křovisky nebo lesem. Rezervace proslula záchranou nosorožce širokohubého. 
Intenzívní turistika. 

Na bráně jsme si prakticky všichni koupili skvělou brožuru o parku včetně mapy a atlasu 
zvířat (hlavně ptáků a savců) žijících v parku. Kromě nás čekal na vstup ještě autobus plný 
malých černoušků ve školních stejnokrojích, pro které jsme byli možná větší raritou než 
divoká zvěř. Rozhodně se tvářili, že tolik bělochů pohromadě a dokonce cestujících 
autobusem ještě neviděli. 

Už zde jsme narazili na první zvíře - běhala tu zemní veverka, ještě větší pozornost budil 
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salámový strom, který jsme sice viděli už v Zimbabwe, ale zdaleka ne tak obsypaný 
uheráky, jako ten zdejší. Jen je utrhnout, oloupat, nakrájet na kolečka a dát na chleba s 
máslem. 

Počasí se začalo kazit, dokonce místy drobně mžilo, ale všechno zlé je k něčemu dobré. 
Zvířatům nebylo takové horko a i přes den byla vidět po celou dobu naší cesty parkem. A 
jako první zvíře, což jsme nečekali, jsme potkali skoro půlmetrovou želvu kazetovou (nebo 
tygří?) uprostřed cesty. Zdálo se, že tu klidně spí. Už u ní stálo auto se starším manželským 
párem, který při pohledu na náš autobus zpanikařil a zejména žena podlehla ochranářskému 
pudu. Zřejmě si myslela, že to Eddi vezme levými koly přes želvu, takže raději vyspurtovala 
z auta a s námahou želvu přenesla na krajnici. Eddie s Milanem byli na mrtvici - v parku se 
samozřejmě v žádném p řípadě nesmí z auta vystoupit, je to velmi nebezpečné, protože 
hodně smrtelně nebezpečných zvířat je prakticky neviditelných. A nemusí to být jen hadi, i 
takový velký lev se může v porostu lehce přehlédnout třeba z pěti metrů a člověk může být 
pohodlnější úlovek než hbitá antilopa. 

Vzrůšo skončilo a my jsme vyrazili vstří dalšímu dobrodružství, když nad námi zakroužil 
rangerský vrtulník a dosedl před auto s riskující zachránkyní želv. Jak dopadla netušíme, 
zrovna tak jako nevíme, odkud nás rangeři mohli sledovat. 

Dalšími zvířaty byly samozřejmě různé antilopy, vodušky a kudu, ale nejčastěji antilopy 
McDonald neboli impaly. Mají totiž na každé půlce svého bílého pozadí světle hnědou 
svislou čáru, která tvoří s prostředním žlábkem téměř dokonalý známý dvojtý oblouk 
hamburgrové firmy. 

Kromě antilop jsou všudypřítomná prasata bradavičnatá, spolu s žirafou nejsympatičtější 
místní zvířata. Sice je těžké vidět je pasoucí se v tradiční pozici na předních kolenou (v 
Zimbabwe jsme je skoro jinak neviděli), protože jsou velmi ostražitá, ale díky své bojácnosti 
jsou často vidět v běhu se vtyčeným ocasem (a to naopak jsme v Zimbabwe nezažili). 

 

Kolem cesty se pasou i žirafy a zebry, ale většina zvířat už pro nás nebyla nová. První 
výjimkou byl skálolez, velice vzácná malá antilopa s milým výrazem. Úplně bychom ji 
přehlédli nebýt myslivců se zkušenýma očima, ale i ti ji původně považovali za rysa nebo 
jinou šelmu. Až v dalekohledech a po přiblížení kamerou jsme poznali, co vlastně vidíme. 

Někteří z nás zahlédli podél cesty krásného zoborožce se žlutým zobákem, ale vždy jen na 
mžiknutí oka. Zato jeho metrového příbuzného s červeným zobákem jsme si prohlédli v klidu 
a zblízka, když mezi stádečkem pakoňů něco důstojně vyzobával ze sloního trusu. 
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Kromě zoborožců jsme zahlédli jednu spící sovu, několik supů na vrcholcích stromů dost od 
cesty vzdálených, hodně plachtících dravců a samozřejmě všudypřítomné klubáky žijící se 
savci ve zvláštní symbióze. Klubáci jim čistí kůži od parazitů, kterými se živí, a když jich není 
dostatek, tak nepohrdnou nestrávenými zbytky v trusu. Klubáci mají barvu tak černou, že 
vypadají ve slunečních paprscích jako ocelově modří nebo zelení. 

Ve slavné Skukuze, největším kempu v parku, jsme měli krátkou přestávku, nakoupili jsme 
pohledy, vyfotili železniční most přes polovyschlou řeku a pokračovali jsme dále na sever. 

Trochu se nám zdálo, že zvířat ubývá, ale zase se změnilo jejich složení. Projeli jsme 
několik brodů, kde jsme zahlédli nevelké spící krokodýly, některé na břehu jiné ve vodě. Ale 
hlavně se začaly více objevovat opice. 

Opice jsou zde nejvíce zastoupeny dvěma druhy - rozpustilejšími paviány (baboons) a 
důstojnějšími kočkodany. Kočkodani sedávají na stromech a keřích podél cesty, kdežto 
paviáni se s oblibou prohánějí po cestách, zřejmě znají základní silniční pravidlo parku - 
zvířata mají vždy a všude přednost. Několikrát nás zastavilo stádo paviánů o několika 
desítkách kusů různého stáří, od větších klidnějších samců po divoká mláďata skotačící ve 
skupinkách přímo uprostřed cesty. 

 

Jen jsme nemohli narazit na nic z velké pětky. Až konečně jsme zahlídli samce lva, opět 
daleko od cesty. Ale za zastavení to stálo. 

Antilopy nám už nestály za zastavení s jedinou výjimkou - zahlédli jsme párek bojujících 
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samců, kteří spolu bojovali svým parožím, občas se zaklesli a kroutili si navzájem hlavami, 
pak zase do sebe chvíli naráželi. Chtěli jsme znát vítěze, ale konce duelu bychom se asi 
nedočkali, takže jsme zanechali bojovné soky uprostřed ostatních antilop a pokračovali jsme 
na sever. 

Chtěli jsme ještě vidět slony, protože v Mabule už jsme je kvůli soumraku nestihli nafotit, ale 
neměli jsme štěstí. Pak následoval delší úsek bez zvířat, který utlumil naši pozornost, když 
jsem je najednou uviděl po pravé straně cesty - párek celkem velkých slonů mezi stromy 
těsně u cesty. Přestože jsem křičel z plných plic, než stačil "předek" zareagovat, ujeli jsme 
dalších nejméně 300 metrů. Za námi je podobně přehlédla dvě osobní auta, v protisměru 
také něco jelo, takže otočení ani couvání nepřipadalo do úvahy. Takže jsem zůstal jediný, 
kdo je viděl.  

Naštěstí o pár desítek minut později jsme na slona přece jen narazili. Sice byl menší, ale 
ochotně pózoval. Takže ho máme i vyfoceného. 

V levharta jsme nedoufali, ale buvoli nás přece jen mrzeli, ty mabulské jsme spíše tušili než 
viděli, takže nám pořád chyběli. Zastavili jsme u výjezdu z parku, Milan rychle vyběhl koupit 
ještě jednu knížku o parku a odhlásit nás z evidence. Ujeli jsme pár desítek metrů, už jsme 
viděli plot oddělující rezervaci od okolní krajiny, když jsme se konečně dostali. Zleva přes 
silnici těsně před námi začalo přecházet velké stádo buvolů. Při pohledu zblízka se 
rozhodně nedají považovat za nějaký obyčejný druh hovězího. Jsou velcí a silní, mají 
obrovské rohy nad čelem srostlé a pohled, z kterého běhá mráz po zádech - byli jsme rádi, 
že jsme v autobuse, potkat bychom se s nimi venku v přírodě určitě nechtěli. 

 

Dva mladší buvoli měli mezi sebou nějaké rozbroje, ale ten slabší nebo moudřejší to vzdal a 
těžkopádnými poskoky utekl. Stádo uzavíral kus s nemocnými koleny - obě kolena měl 
skryta ve velkých koulích, asi plných hnisu. Bylo nám ho sice líto, ale zvířata v parku žijí 
divokým životem a veterinář se o ně samozřejmě nestará. 
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Teď už definitivně jsme opustili Krugerův národní park a čekal nás poslení bod programu, 
sice fakultativní, ale všemi objednaný. Asi 3 hodiny nám trvala cesta do soukromé rezervace 
Kapama, střediska UNESCO pro zachování rodu levharta chity. My jsme tu ale nebyli kvůli 
levhartům v klecích, ale kvůli večernímu safari v džípech. 

Naše známé desetimístné džípy tentokrát řídila zvláštní dvojice rangerů: mladá blonďatá 
holka s nakrátko stiženými vlasy v rangerském úboru (khaki kraťasy a košile s vykasanými 
rukávy) a ještě mladší kluk, asi student na brigádě. Cesta začala nadějně - těsně kolem nás 
proletěl neuvěřitelně zbarvený ledňáček s dlouhým zobáčkem, na zlomek vteřiny si sednul 
na blízký keř, ale než jsme stihli zvednout foťáky, byl v prachu. 

Naše rangerka jela na jistotu. Brzy se před námi objevil roh ohrady, kde jsou chovaní 
levharti, kolem plotu je pískový pruh a na něm byly zřetelné lví stopy. Stačilo se jich držet a 
brzy jsme je uviděli. V ohradě jsou totiž kromě levhartů i domestikovaní lvi ze zrušeného 
cirkusu, kteří již nejsou schopni sehnat si v přírodě potravu. To ale irituje místní divoké lvy, 
kteří se drží poblíž, aby si se svými nenáviděnými kolegy mohli dokazovat svou převahu. 

Vpravo od cesty tak sedělo-leželo deset lvic, jeden menší a jeden velký lev, o pár metrů dále 
ještě další dvě lvice okupovaly krajnici. Varováni z Mabuly jsme čekali velkou opatrnost, 
zvláště když jsme neviděli žádnou připravenou pušku. Ale naše rangerka bez zaváhání 
najela přímo mezi lvy, její kolega přece jen opatrněji zůstal kousek dále. Kamery vrčely, 
fotoapráty bleskaly, ale se lvy to ani nehnulo, jen občas některá lvice líně zívla. 

 

 

Když rangerka usoudila, že bylo málo vzrušení, popojela ke dvěma zbývajícím lvicím, 
přičemž kolem zastavila asi 20 cm od konce ocasu jedné z nich. Seděl jsem na kraji a 
kdybych se naklonil, mohl bych si ji pohladit. 

 

Pro některé kolegy začalo být toho vzrušení až moc. Po vyprávění o lvech z Mabuly raději 
chtěli popojet do bezpečnější vzdálenosti, ale rangerka si obavy nepřipouštěla. Bližší lvice 
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začala být trochu nervózní, asi ji vadil neklid v džípu, takže raději vstala a pár kroků 
poodešla, než se opět svalila na zem. 

 

Konečně jsme se pomalu oočili, ještě jednou jsme najeli mezi větší skupinu, aby mohl projet 
kolem druhý džíp, a pokračovali jsme dále. Druhá skupina nás následovala o něco později. 
Vjeli jsme do lesíka, na jednom místě rangerka bez obav vystoupila a natrhala nám listy z 
léčivého stromu, které jsme museli žvýkat až do zdřevěnění jazyka. 

Kromě levhartů má zdejší rezervace ambice i na chovný program supů, kterých se zde 
zdržuje velké množství. Posedávají po okolních stromech, ale když jsme přijeli blíže, 
většinou nedůvěřivě poodletěli dále. 

 

Začalo se stmívat a my jsme dojeli k jezírku, kde prý je bezpečné vystoupit (i když naše 
rangerka by asi klidně vystoupila i mezi odpočívající lvy). Mohli jsme si nabídnout se zásob 
pití v plechovkách, my jsme zvolili neuváženě pivo (bylo největší) a až po jeho vypití jsme 
začali uvažovat, jak to vydržíme do konce safari bez vystoupení z auta. 

Osádka druhého auta nám vysvětlila, proč se zdrželi. Pozorovali po našem odjezdu zblízka 
páření lvů, sice jen několikavteřinové, ale zato prý se odehrává třikrát za hodinu po celých 
24 hodin. 

Po "pikniku" jsme pokračovali už potmě s rozsvíceným ručním reflektorem, ale jen se nám 
potvrzoval náš původní dojem, že zde jsou hlavní atrakcí lvi, kteří asi budou i přikrmovaní, 
přestože to rangeři vehementně popírají. Jinak si neumíme vysvětlit a) proč jsou lvi tak 
ochočení b) čím se živí, když jsme zde nenarazili ani na impalu. 

Mně trochu kazily náladu problémy s kamerou, která odmítala vysunout natočenou kazetu, 
ale zase jsem měl více času na sledování okolí. Ale kromě jedné žirafy, u které jsme 
vítězoslavně stáli celou čtvrthodinu, jsme viděli jen spoustu dětí buše (babybush), malinkých 
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opiček (nebo velkých myší), asi 8 cm velkých, ale s ocasem dvojnásobné délky. Prozradily 
je vždy jejich vykulené svítící oči, když jsme jim do nich svítili dlouho, obvykle odskákaly jako 
klokani mílovými skoky. 

Na naší polní cestě se najednou objevil ukazatel směru "Nosorožčí restaurace" (Rhino 
restaurant), v jehož směru jsme pokračovali v jízdě napjati a zvědavi, o jakou atrakci s 
nosorožci se jedná. Ale uprostřed divočiny je zde vybudována boma-jídelna pojmenovaná 
po nosorožcích, kde jsme měli večeři servírovanou našimi rangery. Sice trochu jednodušší 
než obvykle, ale chuťově o nic horší. 

Po cestě zpět jsme ještě zahlédli pár trpasličích antilop velikosti většího králíka, ale to bylo 
prodnešek vše. Na jednu stranu nás večerní safari zklamalo svou umělostí, ale na druhou 
stranu jsme získali obrovský zážitek na celý život z bezprostřední blízkosti divokých lvů, 
kterým jsme byli mnohem blíže než v ZOO nebo v cirkuse, a dokonce bez jakýchkoliv mříží 
nebo jiných zábran. 

Několikahodinovou cestu zpět jsme v autobusu spokojeně proklimbali.
 

Ráno jsme nemuseli se vstáváním nijak spěchat, v programu na dnešek byl plánován hlavně 
přejezd do Svazijska. Po snídani jsme v poklidu nasedli do autobusu a vyrazili jsme na 
jihovýchod. Cesta vedla pěknou pahorkatinou, zalesněné svahy kopců občas vystřídaly 
skály zvláštní zelenkavé barvy. S jednou kratší přestávkou jsme pak kolem poledne dorazili 
do Sudwaly, ještě na území JAR. Milan odběhl koupit vstupenky do jeskyně, ale hotelová 
recepce zastupující pokladnu ho tak uchvátila, že nás zavolal na vyfocení kulatého atria 
napodobujícího domorodý styl, s průhledy na nedobudovanou domorodou vesničku s 
klasickými kruhovými domečky - rondavely. 

Úzkými kamenitými serpentýnami jsme pak pokračovali až pod hřeben místního pohoří, 
Eddie si tady pořádně zatočil volantem. Před stylovou restaurací s dynoparkem jsme 
zaparkovali a vyrazili jsme do pár set metrů vzdálené jeskyně. Ovšem cestou nás několikrát 
zdrželi zástupci hmyzí říše, hlavně brouci, barevní motýli a 15 centimetrů dlouhá černá 
housenka nebo mnohonožka s nespočítatelnými červenými "nožičkami". 

V jeskyni Sudwala se v minulosti schovávali Svazijci před dobývačnými Zuly. Obvykle jim to 
moc nepomohlo. V jeskyni se sice díky úzkým průchodům ubránili, ale Zuluové byli vytrvalí a 
počkali si na ně před jeskyní. Svazijci na zkoušku poslali ven dobytek, kterého si schovaní 
Zuluové záměrně nevšímali a nechali jej klidně se pást. Svazijci usoudili, že nebezpečí 
pominulo, vyšli před jeskyni, kde je zkušení válečníci Zuluové bez problémů zmasakrovali. 

Jeskyní nás prováděl nenápadný téměř zamlklý mladík, jeho výklad byl ale bezchybný a 
zajímavý. Ukázel nám skalní gong, kterým se Svazijci varovali před Zuly, různé nástroje 
připomínající dobu kamennou, krápníkové útvary ve tvaru gorily, žraločí hlavy, madony a i 
jiné. Užili jsme si i pár vteřin dokonalé tmy, část výkladu jsme odpočinkově strávili vsedě na 
pódiu dnes již nepoužívaného amfiteátru, kde dříve vystupovali i známí zpěváci. Když ale 
obecenstvo začalo lámat na památku krápníky, byly koncerty zrušeny. 

V jeskyni byla teplota trochu nižší než venku, ale to neplatilo ve vyvýšené části, ke které 
jsme došli po kamenných stupních - zde bylo docela vlhko a teplo. Velmi úzkým a nízkým 
průlezem jsme v předklonu dorazili až na samý konec jeskyně, některé útvary byly 
nasvíceny barevnými světly, což působilo efektním dojmem. Podobně barevně byla 
nasvícená i fantaskní krajina za jezírkem se skřítky a pohádkovým lesem, zrcadlící se i 
vzhůru nohama v hladině jezírka. 

Při cestě zpět se Milan dal do řeči s naším nenápadným průvodcem, který se jen tak mezi 
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řečí zmínil o Křovácích a jejich zvycích, které dopodrobna znal. Vyšlo najevo, že s nimi jako 
dítě nějakou dobu žil a dokonce jako jeden z mála bělochů ovládá jejich mlaskavý jazyk 
(známý třeba z filmů "Bohové musí být šílení"). Samozřejmě nám musel pár ukázek 
předvést, celý se přitom červenal z naší soustředěné pozornosti na jeho obličej a baterkou 
nasvícená ústa. Úspěch měl obrovský, musel několikrát přidávat a opakovat. Jeskyně není 
tak hezká jako některé naše krasy, její efektní nasvícení a minisbírečku domorodých 
nástrojů ale stojí zato vidět. Ovšem zážitek z křováčtiny vše dokonale zastínil. 

Před jeskyní jsme potkali dva pilné hovnivály, valící své kuličky větší než samotní brouci 
vzhůru do kopce. Používají k tomu zadní nožičky, tlačí trusovou kuličku pozadu, hlavou dolů 
a zadečkem nahoru. 

 

V restauraci U Pierra nás čekal oběd ve francouzském stylu. Dřevěná restaurace na kůlech 
ve svahu mezi exotickými rostlinami kolem vypadá velmi zajímavě, ale úplně nás dostal až 
její interiér s prosklenným průčelím mířícím do údolí hluboko pod námi. Panoráma jako ve 
Švýcarských Alpách. A co teprve jídlo. Výběr sice zdánlivě chudší než ve velkých hotelích, 
ale polívka, předkrm, hlavní chod i zákusek i na jihoafrické poměry vynikající - a to je co říci. 

Pierre měl z naší chvály evidentně radost, asi by uvítal i více turistických výprav, kromě nás 
zde nikdo nebyl. Jeskyně Sudwala není zase tak známou atrakcí pro zahraniční turisty, i 
Milan zde nebyl asi 25 let.  

Efektní je odchod z restaurace po dřevěných lávkách nad parkem plným nám neznámých 
květin, s protékajícím potůčkem a jezírkem. 

Eddie bravurně zvládl i cestu zpět na hlavní tah do Svazijska, podobně zajímavou krajinou 
jako dopoledne jsme projížděli až k hranicím nezávislého Svazijského království, chudé 
zemičky mezi JAR, Mosambikem a Indickým oceánem. Víza jsme měli vyřízena předem, 
ČEBUS je zařizoval až na kodaňském konzulátu, teď nám to ale ušetřilo spoustu čekání a 
papírování. I tak jsme tu zvtrdli nejméně hodinu, nejmodernější pomůcka zde je propisovací 
tužka. Ale bez víz by to bylo na půl dne. 

Celou cestu Svazijskem jsme jeli opravdu překrásnou hornatou krajinou, pořád bylo na co se 
dívat. Vrcholky náhorních plošin obvykle nejsou zalesněné, ale spíše travnaté, většinou 
zřejmě slouží jako pastviny, všude jsou rozesety ohromné šedé balvany jako stáda 
obrovských slonů. 

Cesta se vinula po svazích kopců, po dnech údolí tekly dravé říčky, jedna z nich byla 
zadržena hrází přehrady, po které jsme projeli na druhou stranu údolí. Pomalu se blížil 
večer, když jsme ještě na poslední chvíli stihli návštěvu sklářské manufaktury, která 
produkuje zejména skleněné suvenýry pro turisty s africkými motivy, samozřejmě hlavně 
skleněné hrochy, slony a jinou zvěř, ať už jako figurky nebo jako ozdoby sklenic, tácků, 
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šachových figurek a podobně. Většina sortimentu se pohybuje na úzké hranici vkusu a kýče, 
ale turisté berou všechno. Ovšem já důvěrně znám většinu českých skláren (už jako student 
jsem si přivydělával ve sklárnách) a takovéto suvenýry zrovna nemusím. Ale uznávám, že 
jako dárek z daleké Afriky někoho potěšit mohou. 

Ubytovali jsme se v jednom z nejlepších hotelů v hlavním městě Mbabane, hotelu Lugogo 
Sun ([luchocho san]). Po několika hotelech typu lodge je tento hotel se stovkami pokojů 
turistickou továrnou, sice pracující bezchybně, ale trochu neosobně. Po welcome drinku 
hned nastal problém, když našeho Eddieho nechtěli ubytovat přímo v hotelu, ale posílali ho 
jinde, což se Milan snažil všemi silami změnit. 

Večeře v obrovské jídelně byla sice dobrá, ale u většiny bufetových stolů byla fronta. Kromě 
stolu se surovinami pro připravovanou masovou směs. Namíchali jsme si tedy směs 
syrových mas, zeleniny, mořských plodů, koření, dlouhých nudlí a zálivek, kterou nám 
kuchař připravil na své obrovské pánvi. Jednu z našich porcí jsme na poslední chvíli 
zachránili před americky vyhlížejícím turistou, který neznal systém vlastní přípravy směsi a 
postavil se s prázdným talířkem na začátek fronty. Opět se nám povedlo namíchat dobře a 
vůbec jsme nelitovali, že jsme nestáli fronty u hotových jídel. 

Po večeři měl následovat u bazénu svazijský chorál. Z našich předchozích zkušeností jsme 
očekávali delší představení po celou dobu večeří, ale když jsme po 20-ti minutách přišli k 
bazénu, bylo už po představení... 

Po snídani jsme naložili kufry do autobusu, ale sami jsme nastoupili do známých otevřených 
džípů, tentokráte v bílé barvě. Nejdříve nás mrzelo, že druhý džíp řídil kudrnatý Svazijec v 
Petronas v pestrobarevné tóze svázané na levém rameni, kdežto náš jen mladý černoch v 
džínách a tričku, ale opět jsme měli štěstí – zatímco Petronas byl nemluvný, náš Johny-
Johny byl rozený komik, který pusu prakticky nezavřel. 

V našem voze jela i průvodkyně Blanka, pro dnešek přejmenovaná na Čaka-Čaka. Hned za 
hlavním městem (o velikosti menšího našeho města okresního) jsme se rozdělili. Petronas 
vyrazil nejdříve do hor, Johny-Johny s námi jel údolím. Přes nejstarší britský kovový most v 
zemi jsme přejeli říčku s peroucími ženami a vyslechli jsme legendu o Popravčím vrchu 
(Execution Hill), z kterého byli svrháváni zločinci. Jejich kvílející duše pak odrazovali 
domorodce od nočních vycházek do jeho okolí a i dnes se místní lidé ke kopci raději 
nepřibližují ani ve dne. Včetně nezvykle vážného Johnyho-Johnyho! 

Kolem venkovského sídla krále (příliš vzdáleného od chráněného plotu, než aby bylo něco 
vidět) jsme projeli několika chudými vesnicemi až ke školce na okraji jedné z nich. Johny-
Johny nám chtěl ukázat typickou školku. 

Celkem prostorná místnost až na pár židlí a učitelský stůl bez nábytku slouží jako třída pro 
asi 15 dětí různého věku. Podle slov mladé učitelky je 10 z nich úplnými sirotky. Někteří jsou 
bosí a rozedraní, jiní relativně slušně oblečení. Jako na celém světě i zde jsme pro ně byli 
zpestřením výuky a rádi nám předvedli, jak se učí anglicky. Jazyky se evidentně učí 
mechanickým drilem, učitelka předříkavá fráze, které děti sborově opakují. Čím hlasitěji, tím 
lépe. Dril je doplněn písničkami, naturelu mladých černoušků vyhovují pohybové kreace 
doplňující zpěv. 
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Čím výše do hor jsme stoupali, tím byly vesničky menší a chudší. Podél cesty jsme viděli 
normální život místních lidí, včetně nahých bosých dětí, kde jeden z chlapců s hrdostí 
předváděl svou pravou nohu obutou do červené gumovky, levou gumovku už ale neměl. 
Člověka staršího 35 let jsme zahlédli jen velmi výjimečně, lidé zde umírají mladí na AIDS, 
tuberkulózu a epidemie. 

Jednou ze starších obyvatelek byl žena nesoucí domů na hlavě otep dřevěných větví, která 
velmi ochotně a potěšeně pózovala našim kamerám a foťákům. 

I Johnyho-Johnyho silný džíp začínal mít problémy se strmou písčito-kamenitou cestou. 
Vesnice už prakticky vymizeli, podél cesty zůstali jen malé osady tvořené pár rondavely. 

 

Trochu se lišilo jen modernější sídlo australského přistěhovalce, které nám Johny-Johny s 
hrdostí předvedl při jedné z mnoha panoramatických zastávek. 

Další zastávkou byla základní škola. Uprostřed náhorní plošiny stojí několik pavilonů a 
kuchyně, uprostřed je vyšlapaný plácek sloužící o přestávkách také jako provizorní hřiště. 
Do školy chodí asi 600 dětí ze širokého okolí, prý až ze skoro 10 kilometrů. „Manažerka 
školy“, skoro evropsky oblečená mladá černoška (prý 15% Svazijců jsou běloši, ale my jsme 
za necelé 3 dny neviděli ani jednoho), nás zavedla nejdříve do kuchyně. 

Jedna kuchařka tu ve dvou kotlích vaří oběd pro všech 600 dětí, v jednom kotli polévku, v 
druhém kaši. O polední přestávce doběhnou vybraní žáci z každé třídy s dvěma 
umělohmotnými 10-tilitrovými kbelíky pro třídní příděl, který se pak rukama rozdělí do misek 
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každého žáka. Jí se taky rukama. 

Nás zaujal ještě opozdilec, který se po čtyřech s akmtovkou na zádech plížil pod okny své 
třídy a čekal na chvíli nepozornosti učitelky, aby mohl vklouznout dovnitř. A právě do té třídy 
jsme se šli podívat. 

 

Asi jen polovina dětí ve třídě má svou stoličku, ostatní postávají nebo sedí na zemi či na 
lavici. Zdánlivě nikdo nevěnuje přílišnou pozornost učitelce, ale povel ke sborové recitaci 
anglické abecedy slyší zazračně všichni. Tradičně následuje anglická píseň s gestikulací. 

 

Bílí cizinci evidentně vzbuzují zvědavost, zapnutá kamera je vítanou příležitostí k exhibici. 
Důležitější je jen konec hodiny a začátek obědové přestávky. To pak všichni co nejrychleji 
utíkají pro svůj příděl, učitelka nebo cizinci přestávají být důležití. 

U nás se objevují určité rozpaky, někteří naši kolegové nejsou na takovou chudobu 
připraveni a cítí se před chudými dětmi provinile. Ale ony si svoji bídu neuvědomují, nemají 
srovnání s vyspělým světem. A turistický ruch je jednou z cest, jak situaci v jedné z 
nejchudších zemí světa trochu zlepšit. 

Pokračujeme dále do hor. Míjíme nezvykle hranatý dům ne kopci, když nás zaujme malé 
hospodářství v sedle pod námi. 

Johny-Johny na přání Čaky-Čaky zastavuje a jde obhlídnout situaci. Po pár minutách je 
zpátky s dobrou zprávou: pán domu sice není přítomen, ale nejstarší syn v jeho zastoupení 
svolil k prohlídce osady. 
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Osada je tvořena jedním hliněným rondavelem s travnatou střechou, tvořícím kuchyni, 
jedním trochu hranatějším obytným stavením, kruhovým domečkem spleteným z větví jako 
ohrada pro zvířata, podobně upletenou ohradou s ohništěm jako mužskou kuchyní a 
plechovou boudou jako skladištěm. Bydlí zde neuvěřitelných 19 lidí. Přítomných je ale jen 
asi pět z nich a dočasná hlava rodu, štíhlý mladík s antilopí kůží kolem pasu, který umí 
trochu anglicky a provádí nás svým domovem. 

 

Prohlídka začíná mrňavou kuchyní s otevřeným ohništěm a dírou ve střeše pro odcházející 
kouř, s ukázkou odpudivé kukuřičné kaše. Brzy nízkou dírou ve zdi místo dveří utíkáme 
propoceni zpět na čerstvý vzduch. Podezříváme Johnyho-Johnyho ze lži: prý zde není voda 
ani elektrika, ale co ta anténa na obytném stavení? I místní domorodci se občas dostanou 
na trh do města a tam vidí příbytky bohatých s anténami. Když pak najdou tak vzácný 
předmět jako je anténa na smetišti, neváhají s její instalací na svůj dům, co když přivolá 
bohatství i jim. 

Náš průvodce ochotně zapózuje i ve venkovní mužské kuchyni. Rádi bychom rodině něco 
věnovali za ochotu snášet vpád do jejich soukromí, ale to nám delegát místní svazijské 
cestovky ráno zakázal, abychom domorodce nekazili. Podoporovaná je ale lepší cesta, 
necháváme si předvést rukodělné výrobky, které rodina prodává na trzích v Mbabane, a ty 
od nich kupujeme za vyšší cenu než překupníci z hlavního města, čímž způsobujeme 
velikou spokojenost. 

Na odbyt jdou košíčky a misky pletené z trávy, my dáváme přednost barevným korálkům, až 
při pohledu zblízka vidíme, že to jsou barevné luštěniny, asi fazole a boby. Cena, i když 
vyšší než na trhu, je víceméně směšná. Ale matka rodiny je velice ráda a žádat více by jí 
nenapadlo. A my ani více nabízet nemáme. 

Všichni spokojeni odjíždíme, ale více už někteří z kolegů vidět nechtějí, přece jenom je to 
trochu silná káva. Ale my si myslíme, že už jsme viděli horší životní podmínky, třeba v 
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peruánských Andách. 

Cestou míjíme pracující domorodce, malebný je pohled na ženy jdoucí husým pochodem od 
studny s kbelíky plnými vody na hlavách, kojence na v plachtě na zádech. U jedné z 
usedlostí nás zastavuje tlustá bláznivá ženská, kterou nám Johny-Johny představí jako 
šamanku a léčitelku. Naštěstí má strach, abychom její pacientku neuhranuli, takže dovnitř k 
nemocné nesmíme (a nemusíme). 

Začínáme se pomalu vracet, na obzvláště pěkné vyhlídce Johny-Johny zastavuje a brzy nás 
dojíždí džíp s Milanem, řízený malebně oblečeným Petronasem, který ochotně zapózuje na 
skalním útesu na údolím.  

 

Kocháme se přírodou, Johny-Johny nás jako americká roztleskávačka hecuje k hlasitým 
projevům nadšení, zdáme se mu příliš studení. Ale to je jen zdání. 

 

Posledním bodem výletu je přírodní oběd. Oba džípy zastavují na loučce mezi balvany, kde 
na nás čeká šéf cestovky s kuchařkou a svazijským jídlem ve termonádobách. Jídlo není tak 
vynikajcí jako na hotelích, ale docela věříme, že je autenticky místní. Začínáme docela 
dobrou polívkou, hlavním chodem jsou šišky mletého masa, čertovsky pálivá omáčka z 
feferonek a batáty – „sladké brambory“, jako zákusek je čerstvý ananas. K pití si kupujeme 
svazijské pivo v plechovce. 
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A už opatrně sjíždíme zpět do údolí, k hlavnímu městu. Nevracíme se ale až do Mbabane, 
náš autobus čeká u nájezdu na dálnici. Po cestě nás Johny-Johny baví historkami ze svého 
života, které nám předává Čaka-Čaka sedící vedle něho. Prý má jen jednu ženu, ale všech 
jeho sedm bratrů zemřelo a on se musí starat i o jejich manželky a děti. Ale jeho široký 
úsměv v nás vzbuzuje určité pochyby. 

Zato mu věříme, když vykládá, jak každý den, v létě v zimě, šlape 7 kilometrů do Mbabane 
do cestovky, jestli pro něj nemají turisty, a většinou se vrací s nepořízenou zpět. Jen 
průměrně asi 3 krát do měsíce má štěstí, což pro jeho rodinu znamená měsíční příjem asi 
40 dolarů, tedy asi 1000 Kč. Za to nakupují jen oblečení, vše ostatní, co je potřebné k životu, 
si vypěstují. 

Na rozloučenou nám děkuje, že jsme mu poskytli práci a prosí o zprostředkování dojmů v 
Evropě. Svazijskem totiž většina turistů jen projíždí na cestě mezi Krugerovým parkem a 
Hluhluwe. A to je škoda, protože Svazijsko je sice chudé, ale nádherné. A umírněný 
turistický ruch by mu určitě pomohl. 

Ještě ve Svazijsku zastavujeme v manufaktuře na výrobu svíček, opět se zde nakupuje, my 
jsme ale podobné dílny viděli vícekrát, takže vyhrazený čas jsme strávili na tržišti s 
domorodými výrobky před dílnou. Masky jsou zde mnohem levnější než naše ze Zimbabwe, 
ale ceně odpovídá i kvalita provedení. Jsme tedy rádi, že jsme si nakoupili dříve, i když jako 
levný dárek by se zde nákup určitě vyplatil. 

Sháníme dřevěnou sošku hrocha, ale na žádnou pěknou práci jsme nenarazili. Nakonec 
jsme tedy nekoupili nic, ale celkově se nám sortiment líbil, stejně jako řemeslníci ve stínu 
stromů v pozadí, kteří zde přímo na místě své suvenýry vyrábějí. Žirafy by docela ušly, ale 
nejmenší měla alespoň 70 cm. 

Opět jsme přejeli hranice a už za tmy jsme po chvíli bloudění dorazili do lodge Bushland v 
blízkosti národního parku Hluhluwe. 

Lodge Bushland stejně jako jiná podobná zařízení stojí uprostřed přírody. Autobus dojel na 
parkoviště kousek od recepce, parkoviště je ale kromě BOMA prostoru kolem ohniště jediné 
místo v areálu, kde se chodí po zemi. Všude jinde jsou dřevěné chodníky a lavičky více než 
metr nad zemí, které spojují jednotlivé objekty kempu s turistickými chatičkami (také na 
kůlech). Takže turisté se pohybují nad zemí, která tak zůstává volná pro zvířata. Vypadá to 
velice efektně a opravdu jsme zde měli pocit, že to je ta pravá Afrika.  

Po chvíli hledání jsme našli dvojsrub, jehož jedna půlka byla určená pro nás. Přes zdánlivou 
jednoduchost byl pokoj zařízen obvyklým luxusem, široká manželská postel, koupelna se 
záchodem, klimatizace, infralampa proti komárům. Jediná výhrada může být k tenké stěně, 
přes kterou je slyšet vše z vedlejšího pokoje, včetně tichého hovoru. 
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Nadzemním chodníkem jsme si došli do jídelny na večeři (není třeba opakovat, že skvělou, 
jiné než dobré jídlo jsme nikdy neměli). Pouze polévka nás zklamala - v miniaturním kotlíčku 
vypadala skvěle, ale chutnala tak zvláštně, že jsme ji poprvé a naposled nedojedli. 

Tradičně nám večeři zpříjemňovalo vystoupení, tentokrát nám zpívalo a tancovalo několik 
velice tlustých domorodek, kterým ale jejich tloušťka evidentně nevadila. Zvláště obě krajní 
umělkyně měly impozantní postavy. 

Po večeříi nás obsluhující rangeři pozvali k ohni na kávu. Vzali jsme si s sebou naši láhev 
Shirazu se skleničkami, ale místo kávy jsme si dali jihoafrický národní čaj Five rouses. 
Seděli jsme v pohodlných dřevěných křeslech, pozorovali praskající polena v ohništi, 
hvězdnatou oblohu, lovecké trofeje po stěnách a vykládali s ostatními kolegy. 

Většina ostatních neviděla nikdy Jižní kříž a dnešní večer se jim zdál ideální. Bohužel okolní 
hustá vegetace umožňovala pouze pohled vzhůru, kdežto Jižní kříž buď nebyl vidět vůbec 
nebo byl těsně nad obzorem. Ale v žádném případě nebyl viditelný z našeho místa. Ovšem 
přání bývá otcem myšlenky a někteří kolegové jsou dodnes přesvědčeni, že tu správnou 
kombinaci hvězd našli. Přestože občas nějaká hvězdička chyběla, jinde přebývala a 
proporce byly hodně zkreslené. Ovšem pravý Jižní kříž je podobně nezaměnitelný jako náš 
Velký vůz, Orion nebo Kasiopea a kdo ho jednou viděl (jako my každou noc v Peru), ten si 
jej už nesplete. 

Po hodně příjemném večeru se nám ani nechtělo vstávat od ohně, ale ráno se vstává časně 
na ranní safari, takže jsme se museli zvednout a jít spát. Noc byla nějak africky neklidná. 
Nejdříve jsme na sebe mlaskali, abychom přestali chrápat, než jsme zjistili, že to je z 
vedlejší půlky sruby. Pak nám na střeše srubu dováděla nějaká opice. Kolem půlnoci 
přestala jít elektrika, takže jsme neviděli na hodiny a měli jsme strach ze zaspání, ale i z 
ranního balení kufrů a přípravy na safari. Nad ránem jsme zjistili, že lampy nad chodníky 
svítí a po chvilce hledání jsme objevili vypadlý jistič. Začínalo svítat a já si stoupnul na chvíli 
k oknu (asi 530), když se najednou kolem přehnal pštros s hlavou nataženou dopředu, jen 
jsem čekal na "Mik, mik" jak ze známých kreslených grotesek. A než jsem se vzpamatoval, 
hleděl jsem do očí samičce antilopy kudu. 

Opravdu mne zamrzelo, že jsme tu jen jednu noc. Před srubem je veranda se stolečkem a 
křesly, takže být zde více nocí, nastavili bychom budík na čtvrtou, uvařili kafe (na pokoji k 
dispozici konvice, čaje, káva a rozpustná smetana), sedli před srub a pozorovali 
probouzející se přírodu. Bohužel. Snad někdy příště. 

Když jsem později vykládal rangerovi o ranní příhodě se pštrosem, tak tvrdil, že zde žádní 
nežijí. Ale já ho viděl z deseti metrů, takže nakonec připustil, že snad dírou v plotě rezervace 
se sem nějaký dostat mohl... Ani nevědí, jaká zvířata tu vlastně mají! 

Kolem šesté už jsme scházeli po schůdcích z našich visutých chodníků k džípům. Čekalo 
nás 90 minut jízdy v otevřeném autě po asfaltkách k bráně parku Hluhluwe [šlušluvi]. Byli 
jsme na to oblečeni, takže to celkem šlo. Hned za hotelem jsme zahlédli nějakého velkého 
tmavého ptáka, asi marabu, černý čáp nebo zoborožec, nestihli jsme si ho prohlédnout. 
Cesta vedla kolem plantáží yuky, kterou zde pěstují podobně jako v Mexiku agáve na 
srdíčka rostlin, ze kterých se pálí destilát podobný tequille, ale kvůli licenci pojmenovaný 
jinak. 

A přesně v 800 už jsme byli u hlavní brány parku, který právě otvíral.
 

Projeli jsme jako jedni z prvních návštěvníků. A neujeli jsme ani 200 metrů a už jsme narazili 
na stádo bradavičnatých prasat a mezi nimi pár perliček s modrými hlavami. Začali jsme 
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litovat, že máme na safari jen hodinu, protože dnešní program je opravdu bohatý a budeme 
jej stíhat jen s obtížemi. 

A po několika kilometrech přišel naprostý vrchol našich safari projížděk v Africe. Dojeli jsme 
k nenápadné, rozryté bahnité louce s několika velkými loužemi. U jedné z nich stál 
majestátný buvol, ke kterému mířila zebří rodinka - samec, samice a skotačivé mládě. O kus 
dál se pásly antilopy. Hříbě nevycválaně skákalo a vyhazovalo zadníma nohama, ostatní 
klidně popíjeli z louží.  

 

 

Najednou buvol zvedl hlavu a větřil - přes louku přicházel k napajedlu pár nosorožců 
dvourohých. 

 

 

Buvol je chvíli nervózně pozoroval, čímž poskytlo fotografům možnost pořídit efektní fotky.
 

Pak ale usoudil, že napajedlo není pro tolik zvířat dostatečně velké, otočil se a důstojně 
odkráčel na louku na druhé straně cesty, džípům s turisty nevěnoval jediný pohled. Celá 
scéna působila dojmem sehraného představení pro turisty, nádherná africká krajina a tolik 
různých zvířat na jednom místě na nás zapůsobilo velmi silným dojmem. Z estetického 
hlediska nejhezčí zážitek ze safari. Už pro tuto čtvrthodinku by sem stálo za to letět. 

Nedalo se nic dělat, museli jsme pokračovat dále. Na pořádné hledání zvířat jsme neměli 
dostatek času, zastavili jsme tedy jen u velkého buvolího stáda, v hodně velké dálce na 
obzoru viděl náš ranger stádo slonů, ale my jsme si ani nebyli jisti, zda mu máme věřit, ale 
asi to opravdu sloni byli. 

Zaujali nás ale ptáci adidos, které jsme zahlédli už na Zambezi, ale to jsme je ještě neznali. 
Připomínají volavky s kratšíma nohama, důstojně pochodují po zemi a vybírají semínka a 
zobou trávu. Ale když vzlétnou, spustí pronikavý křik, za který by se nemuselo stydět ani 
hejno krákorajících vrán. A po usednutí na zem opět důstojné ticho. 
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Řidič je schválně několikrát vyplašil a opravdu: ve vzduchu hlasité krákorání, na zemi 
naprostý klid. Působili velice humorným dojmem. 

Museli jsme se začít vracet zpět, minuli jsme nějaké buvoly, zahlédli pár antilop, když se 
najednou vlevo od cesty objevila nosorožčí máma s kouzelným mládětem. I přes napjatý 
časový rozvrh nešlo nezastavit a nepozorovat chvíli těžkotonážního nosorožíka stejně 
roztomilého jako všechna jiná mláďata. 

 

Po chvilce se máma rozhodla přejít cestu k velké spokojenosti několika džípů, které se zde 
mezitím shromáždily. Auta jí vůbec nevadila, klidně se i na cestě dál pásla pošilhávaje po 
dítěti zaujatém něčím stále nalevo od nás. 

 

Aparáty cvakaly (digitály hrály své melodie) a všichni se těšili, až se mládě rozběhne za 
mámou. Ale když se tak nečekaně stalo, mládě nasadilo takový trysk, že je nakonec na 
cestě nevyfotil skoro nikdo. Na druhé straně cesty se zase zastavilo a páslo se dál jakoby 
nic. 
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A to byl vlastně konec našich džípových safari v Africe. Ještě jsme pár zvířat zahlédli, 
nejvíce perliček, nějaké adidosy a prasata, párek nosorožců (zřejmě to byli ti samí, kteří 
ráno zaplašili buvola od napajedla, oba byli samci, což je krajně neobvyklé, takže jsme chvíli 
debatovali o jejich orientaci). Když jsme projížděli kolem napajedla, které se nám ráno tak 
líbilo, nebyla zde ani noha. Takže i v Hluhluwe musí být kousek štěstí a asi nejsou žádná 
zaručená místa, kde by ranger mohl na 100% slíbit zvěř. 

Čekala nás dlouhá jízda do našeho lodge, černý pták z rána postával stále na stejné louce, 
ale opět jsme nepoznali, co je vlastně zač. 

Už v areálu kempu jsme zahlédli několik impal, poslední zastávka byla vyvolána zebrami 
pasoucími se těsně u cesty. 

Rychle přímo z auta jsme se odešli nasnídat, po lávkách do srubu dobalit věci a už čekaly 
nosičky na naše kufry. Protože po prkrnných chodnících kolečka kufrů nejezdí, naložila si 
každá jeden (více než dvacetikilový) kufru na hlavu, druhý popadla do ruky a uháněla k 
autobusu. Na některé kolegy číhalo zákeřné překvapení v podobě nějakého druhu opice s 
dlouhým ocasem visícím nad chodník, který na první pohled vypadal jako nebezpečný 
kroutící se had. Když poznali, že se jedná jen o ocas celkem neškodného tvora, docela si 
oddechli. 

Na recepci jsme zaplatili včerejší útratu a nasedli jsme do autobusu.
 

Zulská vesnice, další bod našeho programu, byla naštěstí jen pár minut od hotelu, včera 
jsme u ní otáčeli autobus při hledání našeho hotelu. Vesnice je uprostřed řídkého hájku, 
obehnaná několika ploty spletenými z větví. U vrátek už nás netrpělivě vyhlížel pár statných 
krojovaných Zulů s oštěpy, divoce kouleli očima a máchali svými zbraněmi, takže jsme si 
dokázali živě představit, že ze zulských bojovníků šel určitě strach a respekt. 

Nám ale nechtěli ublížit za náš pozdní příjezd, jen nás uvítacím rituálem zvali dále k 
návštěvě vesnice. Jak divoce kouleli očima, neměli jsme moc chuti se k nim přibližovat, ale 
touha po fotu byla silnější. To je evidentně potěšilo, narazili mně na hlavu jejich čelenku, 
zapózovali a ocenili zdviženým prstem odvahu. Fotili se pak skoro všichni, ale ještě když 
jsme po dvou hodinách odcházeli, připomínali mně, že jsem byl první. 

Ujala se nás civilizovaně oblečená průvodkyně, na náš vkus až příliš profesionálně 
neosobní. Každou větu začínala afektovaným "Ladies and gentlemans,". Ještě před 
vchodem nám dala základy zulské etikety a naučila nás základní slovní zásobu. Prošli jsme 
neutrálním územím mezi prvním a druhým plotem, před kterým jsme museli zastavit a 
hlasitě požádat o svoleni vstoupit: "Jéé bóóó". Upejpaví Evropané jsou příliš tiší, takže jsme 
museli přidat na hlase a prosbu opakovat, než jsme zaslechli vzdálené: "Sia bonga" a mohli 
jsme pokračovat kolem prvních zulských rondavelů. 

První zastávkou byl malý ohrazený prostor, kde tři mladíci předváděli tradiční zulská 
řemesla, kování hrotů k oštěpům, výrobu oštěpů a vlněných chráničů holení. Ještě jsme se 
styděli pořádně nahlas zulsky poděkovat, ale každá další zastávka byla lepší a lepší. 

Pokračovali jsme kolem výroby kožených štítů k výrobkyni keramiky, všechno předvádění 
působí sice velice umělým dojmem, asi jako paličkování krajek vesničankami v našich 
skanzenech, ale Zuluové v této vesnici skutečně žijí. Neživí se sice bojem nebo chovem 
zvířat, ale turistickým ruchem, přesto v nich lze najít zachovanou alespoň špetku 
autentičnosti. 

Například pletení nového domu zaručeně nebylo myšleno jako turistická atrakce, už podle 
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omšelého oblečení švadlen (dům je skutečně pleten), přesto nás všechny zaujalo. 

Hodně jsme fotili na další zastávce naučné zulské stezky. Korálkové ozdoby zde navlékaly 
svobodné zulské dívky. Že jsou svobodné se pozná snadno. Protože nevěsta se zde kupuje 
za 16 kusů dobytka, nebudou si přece ženichové kupovat zajíce v pytli, dospívající dívky zde 
proto chodí oblečené pouze do sukýnek a korálků, nahoře bez. 

 

Zbytek prohlídky vesnice jsme si schovali na později, protože za chvíli mělo začít kulturní 
vystoupení Zulského folklórního souboru písní a tanců v místním amfiteátru. Na udusaném 
plácku stálo několik řad laviček, na které jsme se usadili. Jako welcome drink nám bylo 
nabídnuto kvašené kukuřičné zulské pivo odporného vzhledu a zápachu, neurčité kalné 
barvy, z oslintaného kameninového džbánu. Ochutnávka ale byla povinná, takže většina lidí 
přiložila pevně sevřené rty ke kraji džbánu a dělala, že pije. Já jsem samozřejmě ochutnal a 
pivo chutnalo úplně přesně tak, jak vypadalo. 

Pak nastoupily dívky s bubny a na scénu vtrhli bojovníci s divokým tancem, několik velkých 
a vpředu dvě odrostlejší děti. 

V rukách měli oštěpy a kožené štíty, na nohách vlněné chrániče holení, na pažích třásně. 
Následoval rychlý tanec dirigovaný sbormistrem s kovou rozhodcovskou píšťalkou. 

K vystoupení se přidaly i dívky a ženy, takže nakonec se účastnila kromě stařešiny celá 
vesnice. 

 

Celé představení trvalo asi 3 hodiny, my jsme pak mohli dokončit poznávací cestu vesnicí u 
stanoviště šamana a medicinmana (šaman má své schopnosti vrozené a diagnostikuje 
chorobu např. pomocí rozházených kostí, medicinman své povolání obvykle zdědil po otci a 
podle šamanova odhadu druhu nemoci on léčí). 
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Posledním Zulem, který se nám ještě nepředvedl, byl patriarcha rodu. Tvrdil, že má 72 let, 
ale podle Milana odhadu tak starý nebyl (podle vrásčité kůže bychom mu hádali 120 let). 
Zahrál nám na nástroj s jednou strunou s dýňovou ozvučnicí a zazpíval tklivou píseň, očima 
přitom vyplašeně těkal sem a tam. 

 

 

Následovala ukázka hry na nástroj podobný moravskému fanfrnochu - kus dutého 
dřevěného kmene, na jednom konci pokrytý nataženou kůží, doprostřed které je připevněn 
provázek. Když se za něj navlhčenýma rukama tahá, nástroj vydává bručivý zvuk. Opravdu 
to funguje, sám jsem si to vyzkoušel. 

Stařešina spokojený se svým i mým výkonem vytáhl dutý roh uzpůsobený ke kouření 
marihuany, naplnil jej správnou dávkou, zapálil a slastně potáhl. Oči se mu konečně zaleskli 
a na tváři se objevil slastný úsměv. 

 

Nabízeného šluka nikdo nepřijal, takže jsme poděkovali: "Sia bónga" a vrátili se k autobusu, 
kterým jsme vyrazili dále na východ. 

Po nepříliš dlouhé jízdě jsme se dostali do městečka Santa Lucia, kdy jsme měli pokračovat 
plavbou po stejnojmenné laguně. Přijeli jsme ale zrovna v době, kdy nebyla volná žádná loď, 
takže nás Eddie odvezl na objednaný oběd do restaurace. Dostali jsme rybu, výborná. 

Další volný čas do odjezdu lodi jsme prochodili po tržišti s rukodělnými výrobky, občas 
někdo i něco nakoupil. Autobusem jsme popojeli pár desítek nebo stovek metrů k přístavišti, 
chvíli jsme pozorovali tančící polonahé kluky a už přistávala naše loď. Pobaveni dopravní 
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značkou s nebezpečnými hrochy a krokodýli jsme se nalodili spolu s dalšími turisty a zaujali 
strategické místo na zádi s dobrým výhledem. 

Vyrazili jsme do mělké laguny se špinavě hnědou vodou a už po pár metrech jsme narazili 
na první obrovské hlavy odpočívajících hrochů. 

Kapitán jen trochu zpomalil, ale hned jsme pokračovali dále. U levého břehu, tedy daleko od 
nás, se mihli nějací krokodýli, ale moc vidět nebyli. Zato po pár minutách ústila do laguny 
říčka bahnitou deltou, kde na zemi a v mělké vodě leželo asi 5 krokodýlů úctyhodných 
rozměrů, ještě mnohem delších, než jsme viděli v Zimbabwe na farmě. Naše loď je vyrušila 
z odpočinku, vklouzli do vody a plavali ledabyle sem a tam.  

 

Říkali nám, že krokodýl zde dorůstá průměrně do délky 5 metrů, ale to tady měl možná ten 
nejmenší. Největší naopak měl určitě přes 7 metrů, střízlivým odhadem. Původní odhad 8-9 
metrů jsme raději snížili, ale jistí si nejsme. Škoda, že byli na pořádné snímky hodně daleko. 
Máme je alespoň na videu, v pohybu jejich délka vynikne ještě více. 

Milan nás postrašil dva roky starou historií o novomanželích, kteří zde trávili svatební cestu. 
Jednou po několika skleničkách alkoholu skočila mladá manželka do klidné vody laguny, 
kde se ovšem nečekaně vynořil krokodýl. Manžel jí skočil na pomoc, od té doby ho nikdo 
neviděl. Ženu našli po třech dnech rozkousanou na kousky. Mají zde dokonce pomníček. 

Podle místních průvodců zde mají co půl roku mrtvého turistu následkem 
nedisciplinovaného chování a podcenění nebezpečnosti zdejších hrochů a krokodýlů. 

Laguna se rozšířila, my jsme se pořád drželi spíše u pravého břehu podle směru naší 
plavby. Brzy se před námi v mělké říční vodě objevil houf odpočívajících hrochů. Kapitán 
zastavil motor a setrvačností jsme doklouzali blíže. 
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Většina hrochů spala, jen někteří hledali vhodnější polohu. Z laguny se k houfu blížila 
samice s odrostlejším mládětem, které bylo trochu nemotorné a neustále padalo. Až po 
připojení ke stádu sebou s ulehčením praštilo definitivně a začalo od matky pít. 

 

Personál lodi zastávky využil ke krátkému výkladu o životě hrochů, nejvíce ale zaujala 
ukázky hrošího zubu, který vypadal spíše jako malý sloní kel. Je podobně zahnutý a ten 
předváděný byl alespoň 25 cm dlouhý. Hroch sice nemá hlavu zrovna malou, ale jak do ní 
poskládá takové zuby je záhada.  

Všichni hroši už si našli svá místa a stádo odpočívalo bez známek jakéhokoliv pohybu.
 

Pokračovali jsme v plavbě, těšili jsme se, že konečně uvidíme plameňáky a pelikány, o 
kterých píšou bedekry, ale buď nepíšou pravdu nebo jsme měli smůlu. Zato jsme vyplašili na 
břehu kousek od nás orla s pořádným rozpětím křídel a jasně bílou hlavou - prý orel rybář 
(fisherman), ale pravé české jméno neznáme. 

Kousek popoletěl a znovu se usadil v koruně stromu. Když jsme připluli blíže, situace se 
opakovala, a to asi pětkrát. Dále už jsme nepluli, kapitán obrátil loď a začali jsme se kolem 
druhého břehu pomalu vracet. Tento břeh není blátivý a pozvolný, ale naopak strmější a 
porostlý mangrovy. 

Krokodýli už na svém místě nebyli. Zato ve stádu hrochů jsme žádnou změnu 
nezaznamenali. Těsně před přistáním jsme ještě na kamenitém ostrůvku zahlédli ptáka 
podobného velkému ledňáčkovi, ale zdaleka ne tak barevného, se zobákem možná trochu 
delším a štíhlejším. A úplně na konci cesty velmi efektně působila hnízda snovačů zavěšená 
na rákosech a stvolech papyru. 

Čekal nás poslední úsek naší dnešní cesty. Zamířili jsme podél pobřeží Indického oceánu 
na jih, ale moře jsme zahlédli až po skoro dvou hodinách jízdy. Ale pak už prakticky 
nezmizelo. Když jsme dorazili do Durbanu, byl už skoro večer, ale ještě se nestmívalo. 
Projeli jsme luxusní čtvrtí až k nejznámější části města, pobřežní Zlaté míli, kde nás Eddie 
vysadil. 

Zlatá míle je luxusní pobřežní promenáda s restauracemi, obchůdky, lunaparkem, známým 
delfináriem a akváriem. Atrakcí je i kabinková minilanovka, která má nástupní stanici, ze 
které vystoupá kabinka k prvnímu sloupu, pár desítek metrů jede vodorovně, aby za druhým 
sloupem začala klesat do výstupní stanice. Promenáda je lemována hotely známých jmen, 
ale sláva Zlaté míle už začíná uvadat. Po uvolnění režimu následkem ukončení politiky 
apartheidu bylo toto atraktivní místo poněkud zdevastováno. 

Někteří kolegové (dva) neodolali vábení Indického oceánu a přes jeho velmi chladnou vodu 
podnikli koupací pokus, ale vysoké vlny moc komfortní koupání neumožnily. Oceán byl touto 
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dobou ocelově šedý a vypadal velmi nevlídně až nebezpečně. My jsme si jej zblízka 
prohlédli z dlouhého mola, do kterého ze všech stran bušily divoké vlny. Mezi černými rybáři 
jsme se cítili poněkud nesví a raději jsme se rychle vrátili zpět na pobřeží. 

Nejhezčí na Zlaté míli byli pískosochaři, kteří z vlhkého písku sochali a plácali různé výjevy. 
Podařený byl krokodýl se zuby ze škebliček nebo několik opalujících se těl, zejména některé 
sochy evidentně znázorňovaly opalující se černošské krásky, protože jejich vystrčené 
pozadí bylo předimenzované, podobně jako u většiny místních žen. 

Zdejší vyhlášený trh nás zklamal, byl takový ušmudlaný a se sortimentem spíše 
orientovaným na místní než na turisty. Ještě tak zdejší rikšové stáli za pozornost - sami jsou 
pestře oblečení podle asijského vzoru (je zde silná indická komunita), jejich vozítka jsou ale 
ještě zdobnější a malebnější než jejich obsluha. 

Už zase autobusem jsme projeli centrum, dříve asi docela pěkné, nyní ale špinavé a nepříliš 
atraktivní. Na ulicích jsou vidět jen černoši, všechny dveře a výlohy kryjí mříže, dokonce i 
McDonald pro místní má celý výdejní pult zamřížovaný, jen výdejní okénko 15 x 30 cm je 
volné. 

Milan nám ukázal malajskou čtvrť s muslimskou mešitou, kde jsme na chvíli mohli vystoupit 
z autobusu (do špinavé ulice plné odpadků), ale moc nás nezaujala, v arabských zemích 
jsme viděli mnohem hezčí mešity, a dokonce zevnitř. Takže nejvíce se nám líbil srpek 
Měsíce v poloze lodičky, jak jej od nás vidět nemůžeme. 

Spali jsme jsme v celkem pěkném hotelu Riverside v centru města, uprostřed oploceného 
chráněného areálu. 

Po snídani jsme se přesunuli na letiště, rozloučili se se skvělým řidičem Eddiem a už nás 
čekal přelet na jižní konec afrického kontinentu do Milanova bydliště, Kapského města. 

Kapské M ěsto , afrikánsky Kaapstad, anglicky Cape Town – město v Jihoafrické republice 
(JAR) u Atlantského oceánu; 855 000 obyvatel (1991), aglomerace 2,35 mil. obyvatel 
(1991). Průmysl strojírenský, loďařský, automobilový, petrochemický, chemický, 
cementářský, textilní, potravinářský. Dopravní křižovatka; významný přístav (z největších v 
Africe), mezinárodní letiště. Univerzita (1918). Sídlo parlamentu JAR. Historické památky 
(nejstarší kostel v jižní Africe z 1699, radnice z 1755, anglikánská a katolická katedrála z 
1830 a 1851). 

Kapské město založeno v roce 1652 Nizozemci, 1795 – 1803 obsazeno Brity, 1803 – 06 
Nizozemci, od 1806 centrum britské Kapské kolonie. Od 1902 součást Jihoafrické unie, 
později JAR. 

Celou dobu zájezdu nám Milan říkal, jaké máme štěstí, protože v Kapském městě prší, 
takže až tam budeme my, tak bude pěkně. Ještě včera večer telefonoval z Durbanu s 
manželkou a opět pršelo. Už jsme tomu moc nevěřili, ale přivítalo nás opravdu nádherné 
slunečné počasí s nebem úplně vymeteným. Chvíli jsme na letišti čekali na autobus, který 
byl dokonce ještě luxusnější než doposud, a hned po opuštění areálu letiště se před námi 
vztyčilo nezaměnitelné panoráma Stolové hory, s Ďáblovým vrchem vlevo a Lví hlavou 
napravo. Kaspké město je zdaleka nejhezčí a nejupravenější město v JAR, projížděli jsme 
samou zelení, městem ležícím mezi masivem Stolové hory a Atlantickým oceánem. 

Přes svůj neutuchající optimismus nechtěl Milan nic nechat náhodě a zamířili jsme ze všeho 
nejdříve k dolní stanici lanovky na vrchol Stolové hory. Projeli jsme kolem starobylé městské 
nemocnice, kde Christian Bernard provedl první operaci srdce. Parky cesta stoupala 
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serpentynami až na úpatí více než tisícimetrové hory, minuli jsme Lví hlavu a vystoupili s 
mírnými obavami u lanovky – vrcholek se totiž právě ztratil v jediném mraku široko daleko. 
Stolová hora je tím známá. Buď mraky přímo vytváří nebo alespoň stahuje k sobě, proto je 
vrcholek většinu času skryt v mlžném oparu. 

 

Lanovka má dvě kabiny pro 64 cestujících, vždy jedna jede dolů, druhá nahoru. Sloupy zde 
žádné nejsou, lana jsou prověšená přímo od stanice ke stanici. Žlutomodrá prosklenná 
kabina má otáčivé dno, po dobu asi sedmiminutové cesty se stihne otočit přesně o 360o. 
Výhled je nepopsatelný, hlavně za tak slunného dne, jako byl ten náš. 

 

Naše obavy se na vrcholku částečně potvrdily. Těsně pod vrcholem jsme vjeli do šedého 
mraku. Náhorní plošina Stolové hory je protkána hustou sítí cest, stezek, vyhlídkových 
plošin a odpočivadel, je zde i restaurace. Z první plošiny jsme nejdříve neviděli vůbec nic, 
ale za chvíli se výhled částečně otevřel a my jsme si mohli udělat představu o kráse města a 
moře pod námi. 
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Navštívili jsme ještě několik dalších plošin, z každé byl výhled malinko jiný, ale vždy 
úchvatný. Temeno hory je porostlé zvláštní, nízkou endemickou vegetací, většinou 
keříkovitého typu. Příroda zde má zvláštní ráz s naprosto neopakovatelnou atmosférou. My 
jsme měli povolenou hodinu, ale asi bychom se nenudili ani kdybychom měli celý den. 
Celková délka stezek prý dosahuje 26 km. 

Kromě vegetace jsme sledovali i oprsklé černé ptáky s výrazně hnědými křídly, kteří se bez 
jakéhokoliv respektu procházeli mezi turisty. 

Oblak halící vrcholek se různě stěhoval, před námi se otevíraly různé nové a nové výhledy. 
Všimli jsme se většího chumlu lidí v jednom místě, kteří něco zaujatě pozorovali. Přidali 
jsme se a uviděli jsme dovádějící damany kapské. 

Daman vypadá jako hlodavec, něco mezi svištěm, morčetem a králíkem, ale zdání klame. 
Zoologicky se nejedná o hlodavce, ale o tvora příbuzného slonům, což je pro laika 
nepochopitelné. Zde jsou damani zvyklí na turisty, kterých se vůbec nebojí, naopak škemrají 
o jídlo. 

 

Velmi neradi jsme se vraceli zpět k lanovce a sjeli zpět k autobusu. V kabince lanovky jsme 
si podobně jako při cestě vzhůru vybojovali místo u obvodu, takže jsme si ještě užili dalších 
výhledů. 

Autobusem jsme se dostali ještě blíže k moři, pozorovali jsme cestou pláže plné lidí, ale 
Pacifik je tady ještě chladnější než Indický oceán, takže do vody nešel nikdo. Přesto si lidé 
užívali slunění a výhledu na masiv Dvanácti apoštolů, táhnoucí se do dálky od temene 
Stolové hory směrem k Mysu Dobré naděje. 

V jedné z plážových restaurací jsme i poobědvali. Zpět kolem pláží a pod Dvanácti apoštoly 
vedla naše další cesta podél mořského pobřeží do několik kilometrů vzdálené zátoky Houte 
bay. Celou dobu jsme jeli krásnou přírodou, okolí cesty vypadá jako uměle udržovaný park 
plný okrasných rostlin, keřů a stromů, ovšem ve skutečnosti je zdejším zahradníkem pouze 
příroda. 

Milan od nás vybral pasové fotografie a „vízový poplatek“, za který nám v zátoce pořídil 
suvenýrový pas fiktivní republiky Houte bay, platný ve všech zemích se smyslem pro humor. 
Dají se v něm sbírat razítka navštívených míst, s čímž jsme přímo zde začali. 

My jsme ale mezitím absolvovali plavbu lodí k ostrovu tulenímu ostrovu Seal Island. Moře 
bylo divoké a loďka se kolébala ze strany na stranu, takže jsem se jistil kinedrilem, ale i tak 
jsme měl namále a cestu pro jistotu strávil u boku lodi připravený naklonit se v případě 
potřeby nad moře. Nakonec jsme ale hrdinně vydržel. 
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Po dvacetiminutové cestě jsme dopluli k několika nízkým ostrůvkům obleženým stovkami 
tuleňů a mořských ptáků. Část tuleňů v klidu odpočívala na kamenech, další dováděli v 
rozbouřeném moři. 

 

Lodivod se snažil udržet loď na místě, místy se k útesům přiblížil snad až na decimetry, až 
jsme nevěřili, že to ještě zvládne. Ale znal zdejší moře výborně, nic se nám nestalo a mohli 
jsme se vrátit zpět do přístavu. 

 

Milan rozdal pasy „Republiky Hout Bay“ a vyrazili jsem zpět, ovšem ne naší známou cestou 
po pobřeží Atlantiku, ale přes vnitrozemí Kapského poloostrova. Příroda si zde vyhrála: celý 
poloostrov připomíná dobře udržovaný park, veškerá vegetace jakoby byla uměle vysázená 
a udržovaná pečlivým zahradníkem. Krajina je mírně zvlněná a v údolích mezi nevysokými 
pahorky leží městečka a vesnice obvykle v holandském duchu předchozích století. 

Kapsko je známé svým vinařstvím. My jsme zamířili mezi prastaré vinice do Simonstownu, 
kde je i nejstarší z jihoafrických vinic založená rodem Simonů, podle kterých se jmenuje i 
městečko. Vystoupili jsme z autobusu a vydali se alejí mohutných dubů vedoucí mezi 
vinicemi. Duby vypadají mnohem starší, než ve skutečnosti jsou, protože ve zdejším 
podnebí se jim mimořádně daří a rychle rostou do výšky i šířky. Ale to má i svou stinnou 
stránku – jejich dřevo je tak řídké, že je prakticky nepoužitelné. Sazenice dubů zde byly 
dovezeny kvůli dřevu na vinné sudy, ale pro tyto účely je místní dubové dřevo naprosto 
nepoužitelné. Takže duby se zde pěstují hlavně z estetických důvodů. 

Na rozdíl od Moravy se zde víno neskladuje v podzemních sklípcích. Jsou zde vybudovány 
nadzemní sklady, kde se vínu poměrně dobře zraje. My jsme došli k památné budově 
pamatující počátky místního vinařství, po cestě nás provázelo několik dovádivých veverek, 
které si dubovou alej také oblíbily. Upraveným travnatím prostranstvím mezi zahradami jsme 
pokračovali ke skladu vína, cestou nás zaujala svatba pořádaná v jedné z budov, bílý 
přenosný oltář s obloukem pro nevěstu a ženicha stál venku před budovou.  
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Krásnou krajinou jsme se vrátili do hlavního města provincie, hladce jsme projeli do centra 
(kolony aut se v pozdním odpoledni tvořily v opačném směru) a zaparkovali jsme před našim 
luxusním hotelem Ritz. Prosklenný jednadvacetipatrový hotel prošel v minulých několika 
letech důkladnou rekonstrukcí, takže jeho vybavení je na patřičné úrovni a hotel dělá čest 
svému známému jménu. 

 

Dominantou je kruhová skleněná restaurace v nejvyšším podlaží, která se po dobu hlavních 
jídel otáčí rychlostí jedné otočky za hodinu. My jsme dostali rohový pokoj v třináctém patře, s 
výhledem z hlavního pokoje na Antlantický oceán, ze záchodu a koupelny byl nádherný 
pohled na Lví hlavu. Koupelna sice neměla na okně závěs, což působí trochu neintimně, ale 
protože náš pokoj byl nad úrovní okolní zástavby, nedělali jsme si žádné problémy. Málokdy 
má člověk možnost při pobytu na záchodě hledět na známý skalní útvar jako je majestátná 
Lví hlava! 

Byli jsme nadšeni nádherným dnem, takže jsme požádali Milana o zprostředkování 
podvečerního programu a on navrhl obchodní centrum Kapského Města Watterfront. Toto 
středisko vzniklo v minulých letech generální přestavbou bývalého přístavu a doků. Haly byly 
přestavěny na obchodní centra, hypermarkety, obchůdky a restaurace, je zde naprosto 
bezpečně, místní sem chodí nejen nakupovat, ale i ponbavit se a strávit zde svůj volný čas. 

 

Jeli jsme dvěma mikrobusovými taxíky (při obsazení devíti lidmi 5 randů na osobu). Řidiči 
pro nás přijeli přímo před hotel, ihned po našem nástupu centrálně zamkli všechny dveře a 
odemkli je až na místě. 
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Část naší výpravy si vyměnila peníze, pak jsme teprve mohli pokračovat v prohlídce 
moderního centra. Blížil se západ slunce, Stolová hora měla svou obvyklou čepicí 
nadýchaných mraků, nádherně nasvícenou zapadajícím sluncem.  

 

Chvíli jsme měli i rozchod, který jsme využili k nákupu v supermarketu, taxíky na nás čekali 
na dohodnutém místě v dohodnutém čase. Vrátili jsme se do hotelu a šli na luxusní večeři 
do restaurace. 

U schodů nás čekal číšník, který nás zavedl k našemu stolu, sami bychom měli problémy, 
protože otáčení restaurace ztěžuje orientaci. Neotáčí se samozřejmě celá restaurace, ale 
jen prstenec se stoly a jejich blízkým okolím. Odkládat kabelky k oknu se nedoporučuje – až 
se k ní stůl za hodinu vrátí, už by tam nemusela být!  

Výhled na nasvícené Kapské město se zálivem a obrysy hor je nepopsatelný, to se musí 
zažít. Trochu jsme se obávali, aby nás nezklamala kuchyně, ale obavy byly zbytečné, zdejší 
jídla patřila ke špičce, a to je v JAR co říci. K pití jsme si objednali tradiční kapskou značku 
Pinotage, která se pěstuje jen zde a nikde jinde – Milan o ní pochvalně mluvil v 
Simonstownských vinicích, a tak jsme ji chtěli vyzkoušet. Láhev sice stála okolo 100 randů, 
ale asi to bylo opravdu to nejlepší ze všech zdejších výborných vín, která jsme v posledních 
14 dnech poctivě testovali. 

Ráno jsme vstávali brzy, abychom stihli dnešní nabytý program. Již známou cestou jsme 
vyrazili dále na jih, s krátkou zastávkou na focení u pláže pod Dvanácti apoštoly.  

 

Za Hout Bay jsme přestali kopírovat včerejší trasu. Dále po pobřeží vede známá výletní 
cesta obyvatel Kapského města, Chapman’s Peak Drive. Cesta byla vystřílena do skalního 
srázu nad zátokami Atlantiku, občas se musí tunelem, jinde je nad silnicí zaseknutou do 
svahu jakoby střecha převislého skalního masivu, který nepodpírají žádné sloupy. 
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Silnice kopíruje zákruty kopců, celou dobu je výhled na oceán, místy jsou na řídkých širších 
místech odpočívadla s vyhlídkovými plošinami. Ta jsou oblíbená pro pořádání pikniků. 

Protože Chapman’s Peak Drive je velice atraktivní, přitom nejkratší cestou směrem na jih od 
Kapského Města, je zde vybíráno mýtné, které pomáhá uhradit náklady s budováním a 
údržbou. 

Milan se mezi řečí zmínil, že zdejší zátoky mají ve velké oblibě velryby, které se zde stahují 
každoročně se svými mláďaty. A neuplynulo ani 10 minut, když jsme je spatřili ve vlnách 
oceánu kousek od břehu. Na prvním příhodném místě autobus zastavil a my jsme se 
vyhrnuli ven. Na rozumné focení byli kytovci daleko, ale do kamery jsme je dostali (a z ní 
extrahovali fotky). 

Zdálo se nám, že vidíme jednu velrybu, ale zřejmě se jednalo o pár velkých velryb s jedním 
mládětem. Občas vypustily svůj vodotrysk, mrskli ploutvema či ocasem. Nakonec se samice 
převalila na záda a dala mláděti napít. Ale to už jsme bohužel museli pokračovat v cestě. 

Na chvíli jsme zastavili na tržišti patřícím ke kamenosochařské dílně plné kamenných soch. 
Na rozdíl od ostatních turistických tržišť nám zde vystavené exponáty (alespoň většina z 
nich) připadaly poměrně dobře esteticky zvládnuté, až umělecky hodnotné. Ale také příliš 
velké a drahé. Našlo se i pár menších kousků, ale smlouvat se dalo jen velmi špatně – když 
jsme řekli náš nízký návrh ceny, odmítl se prodavač s námi dále bavit. Nakonec jsme ale 
jednoho hroch z leštěného kamene koupili. 

Chapmen’s Peak Drive skončila, cesta se mírně vzdálila od pobřeží, projížděli jsme opět 
podobně „upravenou“ krajinou jako včera. Minuli jsme několik městeček, některá evidentně 
rybářská, jiná, hlavně ta kolem rozsáhlých písčitých pláží, zase spíše turistická. 

Pak civilizace nenápadně zmizela. Projížděli jsme pustinou porostlou typickým fybrosem, 
endemickou vegetací Kapského poloostrova. Porost je tvořen vysokou trávou a nízkými 
zakrslými keři všech možných barev. Jaro bylo teprve v rozpuku, takže o nejnádhernější 
byrvy jsme zůstali ochuzeni, přesto okolí místy připomínalo barevný koberec. 

Tak jsme dorazili až do Národního parku Mys Dobré naděje. Známé zebry horské jsme sice 
nezahlédli, dokonce chyběli i typičtí babooni-paviáni, ale přesto zde bylo zvířat více, než 
jsme čekali. Nejdříve nás donutili k zastávce pštrosi, kteří se popásávali na zdejší trávě ve 
velkém stádu. 

 

Upravení elegantní samci se nám opět líbíli více než jejich hnědé střapaté družky. Škoda, že 
na rozdíl od Eddiho z cesty severovýchodem náš současný řidič byl poměrně neochotný a 
rozhodl se nám nezastavit. 
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Kromě pštrosů zde bylo i stádo antilop, jednoho z větších druhů, s bílou skvrnou na čele. 
České jméno neznáme, třeba je poznáme někdy v ZOO, připadaly nám svým vzhledem 
hodně známé. 

Pobřeží oceánu, zde ještě Atlantického, bylo na dosah, vypadalo poměrně nevlídně, bylo 
plné řas, občas jsme zahlédli i charakteristické dlouhé řasy připomínající PVC trubky, ale 
vše jen z autobusu, bez vystoupení k bližšímu prozkoumání. Ale vzhledem k tomu, že řasy 
na pobřeží volně hnijí, asi nebylo o co stát. 

Minuli jsme dva staré kamenné kříže na památku prvních mořeplavců plavících se zdejšími 
vodami. A pak se objevil známý útes – Mys Dobré naděje, Cap of Good Hope. Autobus 
zastavil před ním, přímo u cedulí oznamujících, že se nacházíme na podivně 
„nejjihozápadnějším“ místě afrického kontinentu. Nejjižnější výběžek Afriky (Střelkový mys, 
Cape Agulhas) se nachází o 300 kilometrů východněji, ale zde u Mysu Dobré naděje se 
podle tradice stýká Atlantský a Indický oceán, zde se poprvé začala plavba prvních karavel 
do Indie obracet zpět k severu a tím dala námořníkům ‚dobrou naději‘ na úspěch jejich 
výpravy. A kromě toho, místo má tak úžasné genium loci, že k jeho návštěvě směřují tajná 
přání všech cestovatelů. 

My jsme zde byli v poměrně brzkou dopolední hodinu, takže se nám povedlo být ude úplně 
sami, jen nás 18 Čechů a Milan s řidičem. Vál velmi silný vítr, skoro vichřice, ale to nás 
neodradilo od pomalého focení po párech či jednotlivcích. Každý chtěl mít svou sólo fotku s 
magickou cedulí. 

 

Kromě té cedule zde ale víc k vidění není. Když se tedy povedlo nafotit a nafilmovat všechny 
dokumentární snímky, popojeli jsme o pár kilometrů dále k dalšímu známému místu, mysu 
Cape Point. Zde už je více civilizace, na skále nad mysem stojí známý maják, u hladiny 
oceánu druhý (každý je lépe vidět za jiných povětrnostních podmínek). Zdejší moře je pořád 
velmi nebezpečné a i v době satelitní navigace mají majáky svůj význam. 

Pro autobusy a auta je zde velké parkoviště s toaletami a několika obchůdky, na vrcholek k 
majáku vede zubačka. Samozřejmě jsme pohrdli jejími službami a vydali se na vrchol pěšky. 
Cesta je pohodlná, stoupání nijak závratné a výhledy na Mys Dobré naděje pod námi nás 
utvrdily v dobré volbě. Stezku lemují keřovité rostliny, mezi kterými vynikají hlavně proteovité 
druhy. 
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Na jedné z vyhlídkových plošin jsme se skoro lekli černé ještěrky, tvarem těla i strukturou 
kůže připomínající zmenšenou kopii dospělého krokodýla. 

Na vrcholku jsme byliasi za 20 minut hodně volné chůze prokládané focením. U horní 
stanice lanovky je vrcholek kopce upraven do bludiště chodníčků a stezek s vyhlídkovými 
plošinami s výhledem na oba oceány a na Mys Dobré naděje. Většina fotek mysu pochází z 
těchto míst (nepočítáme-li fotky cedule s geograficky paradoxním nápisem o 
nejjihozápadnějsím místě). 

 

 

K majáku zbývalo ještě pár desítek výškových metrů, cesta ale již byla namáhavější. Ne 
snad kvůli stoupání, ale kvůli větru, ve kterém byl problém se udržet na nohou. Museli jsme 
si pomáhat přidržováním se všeho, co bylo po ruce.  

Od majáku jsou samozřejmě zase nádherné výhledy do všech stran, ale vítr skoro 
znemožňuje rozumně fotit. Kolem kulatého majáku je plošinka se sloupem s kilometrovníky, 
k Jižnímu pólu zbývá přes 6000 km volného moře a věčného ledu. Nám se líbil směrník na 
Londýn, kde zrovna pobývala naše dcera Jana na školním výletě. 

Cestou dolů jsme pokračovali ve focení, jsou místa, která nelze nevyfotit. Dole jsme pořídíli 
ještě dokumentární foto tabule se jménem a souřadnicemi mysu Point a obhlídli jsme 
obchody. 

Koupili jsme nakonec jen zapečetěnou decilitrovou lahvičku s vinětou oznamující, že uvnitř 
je voda a písek ze dvou oceánů. 

Dále na jih už cesta nevedla, vraceli jsme se tedy k severu. Ráz krajiny zůstával stále velmi 
podobný, nízký fynbos a výhledy na oceán, zde už Indický. Dojeli jsme až do městečka 
Boulder, kde jsme měli další zastávku. Autobus nás vysadil u kraje hlavní cesty a my jsme 
pěšky scházeli upravenými uličkami k moři. Zahrady přízemních vilek podél ulice byly 
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osázeny typickou vegetací, hlavně proteovitými keři, ale častý je i kartáčový strom s květy 
připomínajícími dnes už obvykle nepoužívané štětky na láhve. 

Několikrát jsme podle ukazatelů pokračovali ulicemi doprava a dolů kopcem k moři, stánků 
se suvenýry jsme si raději nevšímali, přestože jsme zaregistrovali achátové suvenýry, s 
kterými jsme se doposud nesetkali. Nás osobně stejně achát příliš nebere, nehledě na to, že 
se těžko přímo u stánku rozlišuje pravý achát od napodobenin. 

U moře jsme vyfasovali vstupenky a turnikety nás pustily na dřevěný chodník na kůlech asi 
metr nad vegetací porostlou pláží. Chodník směřoval nejdříve přímo k moři, ovšem po 
překonání kamenité pláže porostlé kosodřevinovitými keříky zatočil rovnoběžně s pobřežím 
nad písčitou část pláž. Ale to už jsme je uviděli! 

Boulder je známý svou kolonií tučňáků brýlovitých, kteří si z nějakého zvláštního důvodu 
oblíbili zdejší pláž. Jsou pochopitelně velkou turistickou atrakcí, aby je turisté příliš nerušili, 
byly zde vybudovány visuté chodníky těsně nad hlavičkami postávajících ptáků, které 
turistům umožňují prohlížet si je z bezprostřední blízkosti bez většího narušení jejich 
životního prostředí. Tučňáci si turistů naprosto nevšímají a žijí si svůj klidný život jakoby je 
neokukovali davy lidí. I když asi občas po očku mrknou, jestli by náhodou nespadlo něco k 
jídlu. To se ale nesmí a my jsme ani nic podobného nezaregistrovali. 

 

První kolonii jsme uviděli vyhřívat se na kameni vlevo od chodníku, samozřejmě jsme fotili 
jak o závod, ale ty pravé fotky jsme pořídili až o kousek dále, kde nás chodník zavedl přímo 
mezi tučňáky. 
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Většina tučňáků jen klidně postávala a pospávala na sluníčku, jen někteří hyperaktivní 
jedinci pochodovali typickými krůčky sem tam, vráželi přitom do svých kolegů, které 
vyburcovali z jejich letargie k zlostnému klovnutí zobákem.  

A my jsme fotili a točili. Nejfotogeničtější byl párek „bratrů“, stojících vedle sebe jako sochy, 
kteří i občasné nepatrné pohyby měli naprosto synchronní. 

 

Když jsme se po nějaké době rozhlédli, zjistili jsme, že jsme zde z naší výpravy poslední. 
Rychle jsme se začali vracet, zdržel nás jen pohled na posledního tučňáčka, zplihle 
postávajícího bokem velký kus od ostatních, mezi keříky a kameny. Netušíme, zda zde byl 
„na hanbě“, vyhnán od hejna, nebo zda to byl vychytralec čekající tady blíže pokladně více 
pamlsků od turistů nebo jestli se jen obyčejně ztratil. 

Uličkami Boulderu kolem stánků se suvenýry (kde se část výpravy postupně poztrácela) 
pokračovala naše cesta do vyhlídkové plážové restaurace na oběd. Ztracený zbytek výpravy 
měl sice problémy nás najít, vše ale dobře dopadlo.  

Před restaurací jsme po hlavě pohladili sochu dogy v životní velikosti, maskota zdejší 
vojenské posádky a hrdinu několika válečných bitev před několika sty lety.  

Na jídlo jsme měli možnost vybrat si ze dvou předkrmů – bylinkový salát nebo mušle na 
másle. Salát byl celkem zklamáním, protože připomínal listy pampelišky polité vinným octem 
a olejem, zato mušle byly nečekaně skvělé, dokonce jich byla i slušná porce. I ti, kdo 
obvykle mořské plody nemusí, po ochutnání litovali, že zvolili salát. 

I druhé jídlo šlo zvolit, zde už tak výrazný rozdíl nebyl, oba nabízené chody (ryba a steak) 
byly stejně výborné a nikdo své volby litovat nemusel. Oběd zakončil tradiční zákusek. 

My jsme ještě rychle před restaurací nakoupili dřevěné hrošíky (v Zimbabwe jsme zaváhali a 
od té doby jsme tak pěkné neviděli, i ti zdejší jsou asi horší kvality, ale jinak naší představě 
odpovídají nejvíce z těch, na které jsme v JAR narazili). Měli tu i různé dřevěné černošské 
hlavy, nás zaujala svícnová verze, kterou jsme tedy vzali také. Z restaurace nám k tomu 
vyhrávala jazzově-folklórní skupina, škoda že nastoupili až po našem obědě. 

Ještě v Boulderu byla další zastávka v dílně na zpracování polodrahokamů, která nás však 
tolik nezaujala, už jsme podobné viděli vícekrát. Ale naši kolegové zde nakoupili různé 
suvenýry a kilogramové pytlíčky pěkných kamínků. Hezký kámen je určitě estetičtějším 
suvenýrem než občas kýčovité předměty z venkovních stánků. 

A to byl poslední bod návštěvy jižního cípu Kapského poloostrova a my jsme se vraceli zpět 
do Kapského města. 
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Ale ještě to nebyl konec dnešního programu. V Kapském městě jsme měli plánovanou 
prohlídku jedné z nejznámějších světových botanických zahrad, zahrady Kirstenbosch na 
úpatí Stolové hory. Zdejší specifické klimatické podmínky zde umožňují pěstovat 
neuvěřitelné množství rostlin, často endemických pro Kapský poloostrov nebo přímo Kapské 
město a Stolovou horu. Prý zde roste čtvrtina všech jihoafrických rostlin. 

Spořádané Čechy zpočátku mate jen řídká síť chodníků, často oddělěných od zajímavých 
rostlin širokými pruhy upraveného trávníku s téměř anglickým sestřihem, připomínajícím 
spíše pečlivě udržované golfové hřiště než obyčejnou botanickou zahradu. Ale Milan bez 
sebemenšího zaváhání zamířil po trávě k nejbližší protei a my za ním. Zde se totiž nechodí 
po chodnících, ale návštěvníci můžou kamkoliv bez jakýchkoliv omezení. Ve vlhkém klimatu 
úbočí Stolové hory se trávníku daří natolik dobře, že by jej neudupalo ani stádo slonů, natož 
pár návštěvníků. 

Zahrada má několik částí, my jsme začali tím, co nás nejvíce zajímalo, tedy částí s 
národními rostlinami JAR – proteami. Viděli jsme už hodně různých proteí, ale pořád nám 
chyběl zlatý hřeb – protea královská, nejvzácnější a nejuctívanější z nich. A zde jsme je 
skutečně našli, ve všech fázích vývoje, od poupat, přes rozvité květy až po rostliny již téměř 
odkvetlé. 

 

Květ protei královské má přes 20 cm v průměru, okvětní růžové lístky ohraničují tuhý střed z 
bílých tyčinek jakoby umělohmotných, na omak příjemných. A zvláštní věc – všichni jsme si 
proteu představovali jako květinu, ale ve skutečnosti jsou včechny proteovité rostliny keři, 
připomínajícími poněkud naše rododendrony. Protea stříbrná dokonce dorůstá 
několikametrové výšky. 

Kousek od proteové zahrady jsme také poprvé a naposled potkali krajana. Seděla tady na 
trávě se svým africkým přítelem mladá dívka, která zde pobývala jako au-pair. Měla se zítra 
vracet domů a zdejší romantické prostředí si asi vybrala jako místo pro rozloučení s 
kouzelným městem. 

Na různých safari jsme se snažili o co nejlepší snímky modrohlavých perliček, ale museli 
jsme používat velký zoom, což se projevilo na kvalitě fotek. Zde jsme ale měli hejno perliček 
přímo před sebou, volně se zde pohybovaly mezi záhony. 

Kousek níže po svahu začínala další část zahrady, věnovaná prehistorickým rostlinám 
cykasům. Cykasy jsou jedny z nejstarších druhů rostlin, ve stejné podobě existovaly už za 
doby dinosaurů. Připomínají obrovské stromové kapradiny s tuhými palmovitými listy a s 
plodem podobným ananasu uprostřed růžice listů. Volně prý jinde než zde nežijí a jsou 
jedněmi z nejpřísněji chráněných rostlin. 

Ještě níže po svahu hory jsme se oddělili od hlavní skupiny, protože nás zaujaly romantické 
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kamenné stupně vedoucí do tmavého nitra menšího lesíku. Došli jsme až na dno menší 
strže, kde upraveným vodopádem padala křišťálově čistá voda do jezírka s lekníny. Z 
nádržky vytékal pramínek, obtékající kamenné plotny, po kterých se dalo pokračovat mezi 
palmami a cykasy dále na paseku, ohraničenou dřevěnými plastikami lidoopů (asi goril) v 
nadživotní velikosti. 

Protože jsme ztráceli kontakt se skupinou, vrátili jsme se rychle zpět nahoru, doplnili 
chybějící tekutiny z pítek a připojili jsme se k ostatním. Všechny nás zaujal jeden ze stromů, 
ani ne tak svým vzhledem, jako kachnou sedící na větvi vysoko v jeho koruně. Asi zde 
kachny sedají po stromech jako u nás sýkorky. 

Blížili jsme se k závěru prohlídky, poslední část volné zahrady je věnována hlavně květinám, 
pro nás jsou velmi exotické různé druhy strelicií. Některé jsou známé z našich květinářství, 
některé jsme viděli poprvé v životě. Například bezlistou verzi, rostoucí v husté skupině jako 
rákos, který má místo doutníku na vrchní části stonku extravagantní květ. 

Ale i strelicie má svou stromovou verzi, s květy sice na tak barevnými, ale zato možná 
metrovými. Kromě strelicií jsou zde ale i jiné různé exotické květiny, jejichž názvy nám nic 
neříkaly. 

Před východem z botanické je možné naštívit i skleníky se sbírkami sukulentních i jiných 
rostlin, ale nás jako pravidelné návštěvníky liberecké botanické zahrady nijak neohromily. 
Přestože baobaby v Liberci nemají, ty jsme zase viděli větší v Zimbabwe. 

Ještě před návratem do hotelu nás řidič s Milanem zavezli do Malajské čtvrti Bo-Kaap. Zde 
žije muslimská menšina, často s předky indického původu. Čtvrť je známá svými malinkými 
domečky malovanými pastelovými barvami. Příkré, úzké dlážděné uličky tak připomínají 
kulisy k nějaké pohádce. Mezi domečky stojí i nejstarší kapská mešita, která je prý i 
nejmenší v celé Africe. 

 

V hotelu jsme se stihli jen rychle převléci a už nás čekaly mikrobusové taxíky. Místnímu řidiči 
našeho autobusu, na rozdíl od ochotného Eddieho, totiž vždy v 1800 padla a přestali jsme 
ho zajímat.  

Milan nás zavezl do špičkového klenotnického butiku. Po otevření složité soustavy těžkých 
mříží nás přivítal majitel, na uvítanou nám nalili šampaňské (a zájemcům později i dolívali). 
Po krátkém uvítání následovala přednáška o jihoafrických drahokamech a o nejvzácnějším 
kameni tanzanitu. Ten sice není tak tvrdý jako diamant, ale těží se v Tanzánii v jednom 
jediném dole na světě. Jeho zásoba se odhaduje na deset let těžby, pak bude 
pravděpodobně naleziště vyčerpáno a o jiném se neví. To činí tanzanit velmi vzácným. A 
protože je kromě vzácnosti i hezký (blankytně modrý), je to současný hit číslo 1 v 
klenotnictví nejen africkém. Reklamy na tanzanit jsou v nejprestižnějších časopisech a o 
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zájemce asi není přes vysokou cenu nouze. 

Následovala prohlídka vzorových šperků, asi polovina naší výpravy projevila výrazný zájem, 
zejména o brilianty a tanzanit. Nám se ovšem ceny až tak výhodné nezdály, takže jsme si 
čas krátili spíše prohlížením vitrín a popíjením šampaňského. 

Ale začínali jsme být lehce nervózní, protože slunce klesalo rychle k obzoru a my měli 
slíbený jeho západ pozorovaný z vrchu Signál. Dohodli jsme tedy s Milanem, že jeden 
mikrobus se zájemci odjede na Signál a ostatní se připojí později. 

Řidič nás ale zklamal – západ odhadl na 712, cestu na vrchol na 7 minut a bylo 705, takže 
prý samotný západ nestihneme. Vyrazil jako závodník, cestou ukazoval na všechny možné 
strany různé památky a přírodní scenérie kolem cesty a dával nám základní výklad. My 
bychom ovšem uvítali spíše větší soustředění na klikatou cestu. 

Časy měl odhadnuté na vteřinu přesně. Na vrcholek jsme dorazili v okamžiku, kdy my z 
první řady sedadel jsme zahlédli poslední záblesk zapadajícího slunce (bylo přesně 712), 
kdo seděl vzadu, slunce už neviděl. Ale to nebylo podstatné. To hlavní představení teprve 
začínalo.  

Vrcholek Signálu (hřebenovkou přes mělké sedlo spojený s vyšší Lví hlavou) je upraven pro 
pořádání pikniků, jsou zde kamenné stoly a lavice, nyní obsazené zejmény mladými lidmi, 
obvykle stál na stole košík s jídlem a láhev vína. I travnaté okolí bylo zabrané mladými 
ležícími na dekách a spacích pytlech. Ale přeplněno nebylo, i my jsme si v pohodě našli stůl 
s výhledem na město pod námi a Stolovou horu se Lví hlavou nad námi. 

 

Nebe nad námi se zbarvilo takovými barvami, jaké jsme ještě neviděli, od nejsvětlejších 
odstínů zářivě žluté barvy na západě přes všechny odstíny červené až po tmavě fialovou 
přecházející v černou na východě. A těmito barvami bylo nasvícené i naše okolí a Stolová 
hora se Lví hlavou. 
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Rozsvícené město v podhůří se začalo propadat do fialového soumraku, nevěděli jsme, kam 
se podívat dříve.  

 

Celá podívaná mohla trvat asi 3 hodiny. Sotva jsme usoudili, že to nejhezčí skončilo, dorazil 
mikrobus se zbytkem výpravy (celkem polovina naší výpravy zanechala v klenotnictví tržbu 
přes 100.000 Kč, hlavně v prstenech, náušnicích a řetízcích s přívěšky). Nechali jsme je 
kochat se už zdaleka ne tak výraznými barvami počínající noci a vyrazili zpět k hotelu. 
Protože jsme seděl nejblíže k řidiči, byl jsem pověřen rolí prostředníka a tlumočil jsme mu 
prosbu našich dam, aby při řízení v serpentýnách držel volant oběma rukama. To byla velmi 
zásadní chyba, protože řidiče to šíleně urazilo. On tuto trasu jezdí několikrát denně už 
spoustu let bez nehody, což zdůrazňoval tak vehementními gesty, že místy zapomínal držet 
volant úplně, ke zděšení slabších povah v mikrobusu. Neuklidnilo nás ani konstatování, že v 
posledním týdnu spal maximálně 4 hodiny denně, aby se uživil. 

Nakonec jsme dorazili k hotelu v pořádku a bez nehody.
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V hotelu Ritz nás čekala poslední placená večeře v otáčivé restauraci. Včera při 
objednávání pití číšník u našeho stolu zapomněl přinést jednu láhev vína, po připomenutí se 
velmi omlouval a sliboval, že už se to nestane. Od té doby jsme měli nejvzornější obsluhu, 
při odchodu (po další omluvě) nám slíbil pro českou výpravu na dnešek speciální antilopí 
steak.  

A opravdu si nás pamatoval, i dnešní obsluha byla vzorná. Po kukuřičné krémové polévce 
následoval krásný vysoký steak na pepři, s oblohou. Jak jsme mohli zaregistrovat, okolní 
výpravy (Němci, Holanďani) dostali něco jiného. Po krokodýlovi ze Zimbabwe nejlepší steak, 
do jsme měli. Šťavnatý, ochucený, exotický. 

Včerejší Pinotage nám tak chutnalo, že jsme u značky zůstali, jen jsme zkusili ještě dražší 
verzi (ze starší sklizně). Bylo opět výborné, ale proti včerejšímu jsme výraznou změnu 
necítili. 

Poslední celý den zájezdu jsme měli monotematický – na programu byl Vinná stezka, výlet 
po vinicích s příležitostnými ochutnávkami. Při vybírání programu nám tento den připadal 
zbytečný, ale nakonec jsme byli příjemně překvapeni krásou hornatého vnitrozemí 
poloostrova. 

Z města jsme vyrazili po dálnici na Johannesburg (přes 1000 km, šílená představa), 
lemované desítkami kilometrů černošských slumů s boudami asi 4x4x2 metry z různých 
materiálů, od dřeva přes plech až po karton. Slumy vypadají opravdu tak hrozně, jak si 
člověk představuje, s jednou výjimkou. Je zde zavedena elektřina, voda a kanalizace. Život 
zde je hrozný a bezvýchodný, ale nehrozí alespoň relativně nebezpečí vzniku epidemií. 
Vláda se snaží postupně slumy likvidovat, ne ale neuváženým srovnáním chatrčí se zemí, 
jak je zvykem v jiných zaostalejších zemích. Neočekávaně dobře funguje vládní program na 
výstavbu levných, malých prefabrikovaných domků pro jednotlivé rodiny, kam jsou 
přestěhovány ze slumu. Pak teprve je jejich chatrč zbourána a co nejdříve je na jejím místě 
postaven nový dům, aby se slum nestíhal přirozenými pochody obnovovat.  

V novém domě platí rodiny nájem podle svých možností, nijak závratný, ale postačující k 
tomu, aby si svého bydlení vážily. 

Po 1 hodině jízdy jsme sjeli z dálnice na kvalitní asfaltku mířící do regionu Stellenbosch, 
centra vinařství. Projeli jsme několika městečky a vesnicemi, postavenými v holandském 
stylu, Milan nám ukazoval ta nejhezčí místa, ale nás více než městečka a historie zaujala 
okolní krajina, s horami, kopci a lesy připomínajícími předhůří Alp. 

Ani v samotném Stellenboschi (50 km východně od Kapského města, pojmenován podle 
guvernéra van der Stela – vinného nadšence ze 17. století) jsme nezastavili, jen jsme projeli 
centrem a kolem univerzity. První zastávka byla až na vinné farmě za městem. 

Několik rozlehlých obytných i hospodářských budov farmy je obklopena desítkami hektarů 
vinic, zahrad a parků. Obytné domy jsou zachovány jako muzea v původním stavu včetně 
zařízení, zahrady a parky jsou udržovány a pravidelně omlazovány. 

Byli jsme dnes prvními návštěvníky, trávník byl ještě mokrý po ranním kropení. Prošli jsme 
se zahradami, nahlédli jsme do budov a byli jsme prostě nadšeni jednoduchou krásou farmy 
a jejího usazení do hornaté přírody. 
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První nadšenci ochutnávali a kupovali víno, my jsme koupili prozatím jen vkusné dýhové 
záložky do knih s vyřezanými obrysy afrických zvířat. 

Projeli jsme dalším městečkem s hugenotskou historií a s památníkem Hugenotů, při 
průjezdem dalšími a dalšími údolími řidič vždy na nejhezčích místech zpomalil a nechával 
nás vychutnávat si výhledy do hospodářsky využívaných údolíček s atmosférou švýcarského 
venkova. 

 

V jednom z těchto údolí nás čekala i první ochutnávka na farmě La Motte. Opět nádherné 
okolí, opět zahrady a parky, ale navíc i prohlídka sudů se zrajícím vínem (po jedné, 
maximálně dvou osobách současně). 

V sousední místnosti jsme měli připravený stůl, před každou židlí ležela podložka – list 
papíru s kroužky a jmény jednotlivých vín zalitý do laminátu. Na každém kroužku prázdná 
sklenice, která byla naplněna vždy po základním výkladu o ochutnávaném vínu. A ani jedno 
nebylo špatné. 

Tady už skutečně neodolal nikdo a každý si koupil nějaké víno s sebou, samozřejmě včetně 
nás. 

Pokračovali jsme k další farmě, kdy nás měl čekat i oběd. Minuli jsme pštrosí farmu, kde 
kromě pštrosů chovali v ohradě i springboky, antilopy skákavé, symbol Kapska, ale řidič ani 
nezpomalil. Pštrosí farma nám v programu chyběla, docela nás to mrzelo. 

Naše farma stála na mírném kopečku s výhledem na panorama okolních pahorků. Oběd už 
byl přichystán, pojedli jsme na venkovní terase. Při jídle nás bavil rasistický chlupatý pejsek, 
který si bělochů nevšímal, ale na černochy byl alergický, vždy, když se nějaký objevil, s 
prudkým štěkotem se za ním rozběhl. Abychom je dotěrného psa zbavili, krmili jsme ho 
zbytky našich ohromných porcí, až jsme měli obavy o jeho žaludek. A nejen my. I jeho pán, 
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když to uviděl, raději ho někde zavřel. Nám si ale nic říci nedovolil. 

Před jídlem začala ochutnávka místních vín, pokračovala až do digestivu po jídle. Vína nám 
zde připadala méně ušlechtilá, než v La Motte, ale možná jsme byli ovlivněni prostředím 
venkovní terasy. Nejvíce nám chutnalo desertní sladké víno, připomínající trochu portské, 
bez kterého si doma nedělní oběd neumíme představit. 

Po obědě jsme si individuálně prohlédli zdejší sklářskou manufakturu a sklep, kde jsme 
nakoupili levně biltongy (maso sušené po Křováckém způsobu) jako suvenýry a dárky pro 
známé a příbuzné. Balíček 125 gramů zde vyšel na 20 randů oproti 25 randům za 80 gramů 
ve Watterfrontu. Napůl jsme vzali 5 kusů kudu a pět pakoně. Podle našich předchozích 
zkušeností je kudu nejlepší, i zde jej prodavačka doporučovala, ale zdejší pakůň byl 
minimálně stejně dobrý. 

Stejnou cestou jsme se vrátili zpět do města, ale ještě ne do hotelu. Nechali jsme se vysadit 
v nákupním středisku Watterfront, protože jsme si potřebovali koupit něco k večeři, která na 
dnešek už nebyla zajištěna. Část výpravy stihla místo nákupu navštívit akvárium, vrátili se 
celkem spokojeni, ale podle vyprávění je asi nám důvěrně známé barcelonské akvárium 
lepší. 

My jsme nakoupili místní pečivo se zapečeným masem (různé druhy) na večeři, jako další 
dárky jsme v supermarketu koupili směsi sušeného ovoce a různé druhy oříšků. Nejlepší 
byly makadamové oříšky, ale to jsme bohužel zjistili až doma, jinak bychom je vzali všem. 

Zbytek času jsme strávili obcházením krámků v pasážích, koupili jsme lehké šátky s motivy 
afrických zvířat (každý jiný – se slony, se lvy, s levharty a se zebrami), pro děti zase trička, 
také se zvířaty. A poslední randy jsme nechali v etnostánku. Sice o něco dražším než trhy, 
ale ne o tolik, jako na letišti. Jako nejlevnější suvenýr na rozdávání se hodila napichovátka z 
dikobrazích ostnů, o něco dražší je dřevěná verze s vyřezanými zvířaty na vrcholku. 
Dokoupili jsme sošky zvířat a pro sebe sousoší černošského páru z černého dřeva, asi 20 
cm vysoké, s velice tenkými postavami – jeden z nejtypičtějších výtvorů afrického tradičního 
umění. 

Zbylo nám už jen pár randů, které si necháme do alba.
 

Dnes jsme se také museli rozloučit s Milanem Olekšákem, který odlétal do Johannesburgu 
pro další zájezd. Zítra se o nás postará jeho žena. Moc jsme si Milana oblíbili, má velkou 
zásluhu na zdárném průběhu zájezdu i na pohodové atmosféře. 

Ještě před šestou jsme byli zpět v hotelu, trochu jsme pojedli, udělali si kafe a začali jsme 
balit. Netrvalo nám to dlouho, máme v tom už cvik, takže jsme si mohli užít pěkný večer s 
lahví červeného vína z La Motte (přece se s ní nepotáhneme letadlem až domů), ve 13. 
patře na hotelu Ritz, v Kapském Městě, s výhledem na Atlantik a Lví hlavu. 

Kapské Město je jedno z nejhezčích měst na světě. Hlavně svou polohou v zálivu 
Atlantického oceánu pod Stolovou horou. Ale jako jiná města i zde je dobré mít pěkné 
počasí. V dešti to prostě není ono. My jsme měli neuvěřitelné štěstí na tři nádherné slunečné 
dny. Až poslední den nám dalo počasí pocítit, o co bychom přišli, kdyby nám náš pobyt zde 
propršel. Probudili jsme se do deštivého rána, prakticky bez viditelnosti (ani Lví hlavu jsme z 
našeho záchodu neviděli). 

Rozloučili jsme se s hotelem Ritz a vydali se k Jihoafrickému muzeu. Pár minut jsme čekali 
na otevírací dobu, pak jsme dostali rozchod s možností srazu před muzeem po 90 minutách, 
zájemci mohli jít společně do místní tržnice doutratit peníze. Nás se to netýkalo, peníze jsme 
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udali včera a do deště se nám rozhodně nechtělo, zůstali jsme tedy v muzeu až do odjezdu 
autobusu. 

Na rozdíl od mnoha jiných regionálních muzeí je to zdejší zajímavé. Jsou zde vycpaná 
zvířata, výjevy z historie a ze života domorodců, pěkný je sál s velkými mořskými savci, s 
modely velryb a delfínů, s velrybími kostrami a hlavně s kabinou, kde je slyšet velrybí zpěv. 

Kromě afrických zvířat zde mají i sbírku zajímavých zvířat jiných kontinentů, takže jsme 
poprvé viděli vycpanou ježuru, vačici opossum a hlavně ptakopyska podivného. 

U broušení diamantů a fixace fosílií jsme měli smůlu, protože byla zrovna přestávka. 
Podobně jsme nestihli program v planetáriu, které je součástí muzea. Ale alespoň nám zbyl 
čas na prohlídku astronomických exemplářů od tabulí názorně předvádějících vzdálenosti ve 
vesmíru až po několik železných meteoritů volně vystavených na podstavcích na chodbě. 
Klidně je možné si na ně sáhnout, nikdo je nepoškodí ani neodnese, protože jejich váha je 
tak obrovská, že nehrozí nebezpečí jakéhokoliv poškození nebo manipulace s nimi. 

Na závěr jsme si dali v bufetu vanilkovou coca-colu z plechovky a už jsme museli na 
autobus a na letiště. Odbavili nás dokonce až do Prahy, sedadla jsme měli na všechny tři 
lety vedle sebe. Let do Johannesburgu byl klidný, z místa u okna jsme měli výhled na 
typicky kruhová pole před Joburgem. 

 

Přestup byl bez problémů, ani jsme nečekali, tak tak jsme stihli toalety a už hlásili boarding. 
Kolegové stihli nahlásit refundované VAT z nákupu šperků, ale nastupovali na poslední 
chvíli. Letěli jsme největším airbusem, s kapacitou prakticky shodnou s Jumbo Jety. 
Společný let s Lufthansou byl organizován jedním z nejnovějších strojů, takže každý měl k 
dispozici vlastní dotykový display s ovladačem, mohli jsme si jako na videu individuálně 
přehrávat 13 filmů, my jsme sledovali Garfielda. Čas se dal krátit i hrami, které ale byly 
poměrně jednoduché, většinou na způsob tetrisu. Když nás omrzely filmy i hry, zobrazili 
jsme si na display letové informace včetně mapy s aktuální polohou. 

Nejdříve jsme se obávali sedadel za stěnou toalet, protože zde nejdou pořádně natáhnout 
nohy, to už jsme zažili při letu z Hongkongu. Ale ve vyfasovaných ponožkách nebyl problém 
natáhnout si nohy opřené nahoru o stěnu nebo si na chvíli stoupnout a opřít se o stěnu, aniž 
bychom někomu překáželi ve výhledu. 

Z palubního prodeje nás zaujaly náušnice s miniaturním briliantem a větším tanzanitem 
zasazenými do bílého zlata. Protože Hanka jednu zlatou náušnici v JAR ztratila, uvažovali 
jsme o koupi již dříve, ale ceny nás odradili. Zde bez cla a daně už cena vypadala výrazně 
lépe, takže jsme je po chvíli rozmýšlení vzali. 

Ve Frankfurtu jsme měli času trochu více, ale asi hodina čekání není při takovýchto 
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vzdálenostech rozhodující.  

V Praze nastalo tradiční loučení a výměny adres, většina kolegů pokračovala autobusem 
ČEBUSu do Brna, my jsme si vzali taxi na Pankrác, kde jsme měli ve firemních garážích 
auto, a bez problémů jsme dorazili domů. 

Vrátili jsme se nadšení. Všechny tři navštívené země jsou nádherné, každá jinak. Divoké 
Zimbabwe s turisticky nenarušenou přírodou, chudé Svazijsko s nádhernými scenériemi a 
Jihoafrická republika se safari mezi zvířaty a krásným Kapským poloostrovem. I když jsme si 
to před zájezdem nemysleli, safari nás opravdu chytlo a v budoucnu si ho jistě budeme chtít 
někde zopakovat.  

Ve Dvorem Králové to skutečně nemá nic společného, mít na pár metrů od sebe v divoké 
přírodě lvy, slony, nosorožce, hrochy, krokodýli, buvoly, ale i různé antilopy, opice, orly, 
supy, zebry, pakoně, elegentní žirafy a pštrosy, vlhy, zoborožce nebo směšná a milá prasata 
bradavičnatá, to je zážitek na celý život. 
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