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Termín:  

18.11. – 3.12.2008 

(CK Livingstone/CK ESO) 

Keňa, Tanzanie a Zanzibar  

Jako pokaždé, když uvažujeme o dovolené, těžce vybíráme z několika variant. I letos to bylo 
stejné, ale celou dobu vedla východní Afrika, zvláště kvůli safari, které nás tak chytlo v Africe 
jižní. Jen ta cena nás odrazovala. Ale když pak v průběhu prázdnin najednou klesla o více 
než 10%, rozhodli jsme se dát si dárek k dvacátému výročí svatby. Ještě jsme se snažili 
taktizovat, protože stejný zájezd Keňa, Tanzanie a Zanzibar pořádají společně dvě cestovky 
– CK Livingstone a CK ESO. Za stejnou cenu. Prozatím jsme ani s jednou z nich nebyli, 
takže slevy pro stálé zákazníky se nás netýkaly, hledali jsme proto nějaké další kritérium. 
Nakonec jsme se rozhodli, že s ESEM je větší pravděpodobnost cestování v dalších letech 
(a tedy zákaznických slev) než s trochu dobrodružnějším Livingstonem, který má většinu 
zájezdů orientovaných spíše na stany a ubytovny, kdežto my už preferujeme hotely. A když 
ESO dává u dražších zájezdů možnost výhodného (krytého) parkování na letišti v Ruzyni, 
bylo rozhodnuto. 

Mile nás u ESA překvapil osobní přístup už při organizování a objednávání, několikrát nám 
dokonce sami volali či mailovali nové a doplňující informace, předodletové pokyny jsme 
dostali skoro 14 dnů předem, to je hodně neobvyklé. Jen to parkování bylo trochu nejisté, 
dlouho to nevypadalo vůbec, nakonec jsme si koupili kartu do parkoviště pod hotelem 
Marriott, ale jen 15tidenní, přestože zájezd je na 16 a půl dne. Prý přidávají 24 hodin na 
zpoždění letu a zbytek se dá doplatit. Vzali jsme s sebou ještě jednodenní kartu – dárek od 
OK plus programu ČSA, nakonec nebyla nutná. Přestože jsme parkovali více než 30 hodin 
přes čas, závora nás pustila bez problémů ven. Takže nás parkování nakonec stálo 
podobně jako při parkování v Kopanině na „parkovištích“ za rodinnými domky, ale s 
mnohem větším komfortem. Kryté, bez čekání na odvoz, prakticky nejbližší parkování k 
druhému terminálu (cesta sice není úplně krytá, má jen stříšku, ale i tak je to pohoda). 

Odlétali jsme v úterý 18.11., pondělí byl státní svátek, na přípravu bylo tedy dost času. Odlet 
do Amsterodamu byl na sedmou, poslušně tedy čekáme v 5:00 na avizovanou delegátku s 
letenkami. Přichází však muž, řadím se do fronty, ale jsem špatně, rozdávají se doklady do 
Hondurasu, Guatemaly a Belize – sice taky pěkné, ale raději bychom naše letenky. Po 
dvaceti minutách přinutím delegáta zavolat kolegyni na mobil. Naštěstí. Zaspala totiž, telefon 
ji probouzí, nasedne do auta a za 3/4 hodiny tu (snad) bude. Jsme z toho trochu nervózní, 
letenky skutečně dostáváme asi 35 minut před odletem, boarding je již v plném proudu. A 
my se teprve odbavujeme. Ale nakonec stíháme v pohodě. Je to jediný kiks jinak bezchybné 
organizace ESA/Livingstonu. 

Sedíme vedle sebe, v Amsterodamu máme tak akorát příjemný čas na pohodlný přestup. I 
na delší část letu máme místa vedle sebe, to je výborné, odpadá časté přesedání a akce 
Kulový blesk. Let je v pohodě, snad poprvé letíme zcela bez jakékoliv známky turbulencí. Za 
osm hodin letu máme dvě velká jídla, párkrát nějaká drobnost typu uzených mandliček, 
výjimečně i pití je dost. Červené chilské víno vynikající, jako ostatně u KLM vždy (ale ČSA 
se také nenechává zahanbit). Display informačního systému je v opěradle sedadla před 
námi, ovladač v područce, filmů snad několik set, k tomu hry, samozřejmě infosystém o letu 
s mapkami a údaji. Pouštím si Mamma Mia, sice jsem to již viděl v kině, nemusím se ale tak 
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soustředit na dialogy, jde jen o atmosféru. Poslední skoro hodinu letu hraji Tetris, dávám si 
skromně začátečnický level, asi proto se mně nedaří udělat chybu a skončit, nakonec 
musím kvůli přistání hru přerušit sám. 

Na letišti v keňském Nairobi čekáme tradiční africký zmatek a rozhodně nás nezklame. 
Nejhorší je fronta na víza, přestože jsme asi patnáctí, čekáme na tuto formalitu přes hodinu 
a půl. Pár kolegů si víza koupilo přes cestovku, ti sice nečekají na víza, ale stejně čekají na 
nás. Jen zaplatili dvakrát tolik (my $50, oni 2.000,- Kč). Konečně se dostáváme ke kufrům 
(žádný problém, žádné poškození) a ven do haly. Tam nás čeká Petr Hejtmánek, náš 
průvodce, kterému se nějakým zázrakem povedlo proniknout do střežené zóny, takže se 
neztrácí mezi několika desítkami čekajících domorodců s cedulkami se jmény. 

Petr je v posledních deseti letech v Africe asi častěji než doma, dříve vedl trochu (ale často i 
hodně) dobrodružné výpravy i do míst turisty nenavštěvovaných, často na kolech, 
nezajištěné noclehy a spaní ve stanu. Nafotil, napsal a vydal výpravnou knihu Volání Afriky, 
při cestách prodává na lodgích a vstupech do národních parků své nádherné pohlednice 
nafocené při dřívějších cestách. Před pár lety ho v Zambii srazilo z kola auto, vypadalo to 
skoro na vozík, ale už je zase v pořádku, jen už provází ne tak exponované zájezdy, teď 
provází turisty na standardních safari v džípech a lodgích.  

 

Na aklimatizaci máme odpoledne a večer, spíme na okraji Nairobi v docela pohodlném 
hotelu se zahradou. Ráno z balkonu pozoruji cvrkot, po nebi letí elegantní volavka, na 
stromě kousek ode mne sedí dva žlutohnědí ptáci s dlouhými ocasními pery. Nejdříve mne 
napadne rajka, v jižní Africe snad žijí, ale tady nevím. Nakonec podle staré příručky z 
Kruegerova parku poznávám ťuhýka.  

Už na nás čekají naše dopravní prostředky na dalších pár dnů – bílé vany (dodávky) od 
Toyoty, 4x4, upravené pro safari účely. Tedy s polstrovanou kabinou vyztuženou kovovými 
trubkami, střecha se dá vysunout na vzpěrách o nejméně půl metru, i vysoký člověk si může 
klidně stoupnout a pozorovat přírodu vně auta. Místo vedle řidiče bývá volné, případně na 
něm každý třetí den sedí Petr. Druhými dveřmi se vstupuje do kabiny pro maximálně 7 osob, 
ale to bychom se uvnitř ušlapali. Nás je celkem 16, máme tři auta, ve dvou je tedy 5 lidí, nás 
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je v našem autě 6, což už není problém jako by byl při plném obsazení. Kufry máme 
narvané do sice vysokého, ale úzkého prostoru za zadní sedačkou.  

Vyrážíme do exotického Nairobi, kterým musíme projet. Nairobi je sice klasické velkoměsto 
s dopravními zácpami, ale přece jen je znát, že nepatří k těm úplně největším metropolím. 
Projíždíme celkem klidně a rychle, samozřejmě africkým způsobem, neplatí žádná obvyklá 
pravidla, jen červená na semaforu se bere jako informativní upozornění, že něco může jet 
po křížné cestě. Jinak přednosti upravené značkami nebo předností zprava se neuznávají, 
předjíždí se také kdekoliv a kdykoliv. Cesty hrozné ve městech a ještě horší mimo ně. 
Vidíme dost havárek, hlavně velké a přetížené kamiony se občas válí podél cesty v příkopu, 
případně křížem přes cestu.  

Prvních asi sto padesát kilometrů do města Naroku docela jde, cesta je parodií na asfaltku. 
Asfalt je ale asi jen třícentimetrová vrstvička na deseti centimetrech písku, těžké náklaďáky ji 
dokáží zničit za pár dní. Přes obrovské díry se jet nedá, jezdí se vlastně po rozježděné 
krajnici proměnlivé šířky. Když se zdá lepší úsek v pravé části silnice, klidně všichni jedou 
po pravé straně (v Keni i Tanzanii se jezdí vlevo) a vznikají zmatky a nepřehledné situace. 
Není výjimkou, že se míjíme „českým“ způsobem – my vpravo, protijedoucí auto také.  

Čeká nás ještě dlouhá cesta, řidiči tedy uhánějí, co to dá, stále něco kolem osmdesátky na 
tachometru, vytřeseni jsme pořádně už teď. A pořádně. V jednom z větších keňských měst 
Naroku bereme naftu a máme chvíli času na odpočinek. Narok nám velikostí připomíná 
menší české okresní město, ale vzhledově typická rozvojová Afrika. Malé slátané domy z 
hlíny, kartonu a plechu, slumového typu, jen v centru nejcentrovatějším pár úředních 
zděných dnů. Podél „cesty“ (jednoho z hlavních keňských tahů, směr Nairobi – Viktoriino 
jezero) jsou krámky a tržnice, cesta samotná přes město nepochopitelně mizí úplně, pár 
kilometrů jedeme po tankodromu nebo rallyekrossové trati.  

Pár kilometrů za Naroku ještě pokračuje „asfaltka“, možná by se jelo lépe, kdyby nebyla. 
Občas také jedeme po paralelních vyjetých kolejích vedle cesty. Jsme sice jen pár stupňů 
pod rovníkem, ale díky nadmořské výšce je celkem příjemně. Trochu ještě vystoupáme výš, 
najednou se před námi otevírá výhled a zastavujeme na hraně srázu u dřevěné vyhlídkové 
plošinky se stánkem se suvenýry. Pod námi je výhled do Velké příkopové propadliny, Great 
Rift Valley.  

Velká příkopová propadlina je rozsáhlý geografický jev, který probíhá v délce 5 000 km ze 
severu Sýrie (Jihozápadní Asie) do oblasti Mozambiku (Východní Afrika). Údolí má různou 
šířku v rozmezí od 30 do 100 km a hloubku od několika set do tisíců metrů. Bylo vytvořeno 
vrásněním a separací Afrického kontinentu a Arabské tektonické desky, které začalo 
přibližně před 35 miliony lety na severu a bude pokračovat oddělením východní Afriky od 
zbytku Afriky v oblasti východní části propadliny, které začalo asi před 15 miliony lety.  
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Kocháme se pohledem do hloubky a do dálky, plošina je zakotvena na šikmých kůlech, pod námi je 
sráz končící několik set metrů níže v úrodném údolí (na africké poměry). Zatímco ostatní nakupují, 
prozkoumáváme my plechovou budku toalety tureckého typu s výlevkou do údolí, která se stane 
osudnou víčku naší nové zrcadlovky. Zbytek dovolené máme objektiv zabalený do kapesníku s 
gumičkou. Ale nakonec neodoláme a kupujeme masajskou masku (není to sice typické, masky se 
vyrábějí spíše jižněji, ale hodí se k těm, co již máme doma z dřívějška) a tři sošky z měkkého mastku 
– dva slony a nosorožce. První stánek a už s sebou taháme suvenýry. Ale jak uvidíme později, 
nakoupili jsme docela výhodně.  

Pomalu sjíždíme úbočím propadliny do jejího údolí. Stále podobně rozbitou cestou míříme do středu 
propadliny, když jedno z aut hlásí problém. Chvíli čekáme v jedné z vesnic, máme aspoň možnost 
nafotit autentickou vesnici a její obyvatele. Proti focení nic nenamítají, ochotně pózují děti i dospělí, 
jen Masajové se brání. Ale za dolary by se nechali fotit také. Bohužel závada se ukazuje jako větší, 
než se počítalo, musíme se vrátit pár kilometrů a osazenstvo auta se rozsedne k nám do zbývajících 
dvou vanů. Batožinu přiveze později náhradní auto, které ihned vyráží z Nairobi.  

  

  

Kolem druhé odpoledne uhýbáme z „asfaltky“ na klasickou polňačku, místy hliněná cesta, místy jen 
koleje. Kolem pláň, po obou stranách v dálce sevřena srázy propadliny, zde široké kolem 50 km. 
Civilizace již delší dobu postupně ubývá, prakticky již neuvidíme normální vesnici, jen masajské 
kraaly, které naopak přibývají, a spolu s nimi menší stáda dobytka (hovězí spíše připomíná zebu svým 
hrbem na zádech, kozy jsou obyčejné), doprovázená masajskými pastevci různého věku, od 
nejmenších po muže v nejlepším věku. Čeká nás posledních 150 km polními cestami – stav cesty není 
pro řidiče důvodem ke zpomalení dosavadního tempa, skáčeme přes výmoly stále osmdesátkou.  

V travnatých pláních, poměrně suchých, občas rostou hájky trnovitých křovin, vidíme první deštníky 
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akácií. I masajské vesnice začínají řidnout, ale zhruba v kilometrových rozestupech je stále vidíme 
podél cesty. Na poslední padesátce kilometrů nás několikrát překvapí řidič, když nám ukáže v dálce 
třeba stádo zeber. Ale nezpomalí. Ani později antilopy impala, dokonce ani žirafy již docela blízko 
cesty nejsou důvodem zpomalit zběsilou jízdu. A to ještě ani nejsme v národním parku.  

Na bráně národního parku Masai Mara na chvíli zastavujeme, aby řidiči vyřídili formality. Ale 
chceme ještě na odpolední safari (aspoň někteří), takže se moc nezdržujeme a pokračujeme do lodge.  

Maasai Mara (také Masai Mara) je velká rezervace na jihozápadě Keni, která na severu přechází v 
Národní park Serengeti v Tanzanii. Název rezervace je po Masajích, původních obyvatelích této 
oblasti, a řece Mara. Rezervace je slavná díky každoročnímu stěhování divokých šelem, které probíhá 
každé září a říjen; stěhování je tak rozsáhlé, že je nazýváno Velké stěhování.  

V Sofa lodge Masai Mara se ve spěchu ubytujeme (jen si necháme odnést kufry do srubu), dostáváme 
rychlý velmi pozdní oběd (blíží se čtvrtá odpoledne) a uháníme k autům na první safari. Část výpravy 
to vzdává, míra natřesenosti přerostla únosnou mez, zejména u starších lidí. Navíc ne každý už něco 
podobného zažil, proto možná i převáží představa průjezdu osmdesátkou po cestě mezi občasnými 
zvířaty, jako jsme právě absolvovali cestou sem. Ale my, co tušíme, co nás čeká, se již nemůžeme 
dočkat. Třetí auto sice ještě nedorazilo, ale právě tím, že část nejede, se pohodlně usazujeme i do 
zbývajících dvou aut. Střechu již řidiči zvedli, vyrážíme známou cestou zpět k bráně (jiná cesta tu ani 
není). Před bránou uhýbáme na pláně a najednou, zcela bez varování, se ocitáme uprostřed malebného 
smíšeného stáda. Skupina zeber pod akáciemi se volně mísí s odpočívajícími pakoni hřivnatými, dva 
samci impaly bojují o samice lhostejně čekající na vítěze. Gazely Thomsonovy ukazují svůj znak 
MacDonaldu na zadních partiích. A to jsme vlastně na dohled lodge. Tušíme samozřejmě, že vidíme 
nejpočetnější zástupce východoafrických zvířat, ale ještě si neumíme představit, v jakých množstvích 
se tady potulují. To, co vidíme, je opravdu stádečko zanedbatelné proti tomu, co nás čeká v 
Serengeti… Ale na malebnosti mu to jistě neubírá. Řidiči blahosklonně zastavují motory, ať máme 
pohodlí na focení a kamerování, ale po chvíli nás dotazem: „Sava, sava?“ („Jedeme, jedeme už?“) 
popohánějí dále. Ještě neumíme svahilsky, proto odpovídáme mezinárodním standardem: „Go, go!“.  
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Gazela Thomsonova (Gazella thomsonii) je jedna z nejznámějších gazel. Své jméno získala po 
průzkumníkovi Josephu Thomsonovi a je známá také pod jeho přezdívkou „tommy“. Gazely 
Thomsonovy obývají africké savany a lokalitní pastviny, zvláště v Serengeri, oblasti Keni a Tanzanie, 
ačkoli je můžeme zpozorovat i v Etiopii, Somálsku a v Súdánu. Živí se především nízkou vegetací a 
trávou. Většinu životu prospěšné vody získávají gazely Thomsonovy z potravy, což jim umožňuje delší 
dobu přežívat v oblastech, kde není žádná větší vodní plocha. Gazely Thomsonovy jsou 60 – 90 cm 
vysoké, jejich tělo je dlouhé 80 – 110 cm a hmotnost se pohybuje mezi 13 – 16 kg. Srst na hřbetě má 
světle hnědou barvu a na bocích má černý pruh, který se táhne od přední až k zadní končetině. Břicho 
a okolí kolem řitního otvoru je bílé. Gazely Thomsonovy jsou poměrně rychlá zvířata, což dokazuje i 
to, že při běhu před nebezpečím (zvláště gepardem) dokáží vyvinout rychlost 80 km/h. Nápadné jsou i 
její vysoké skoky, při kterých má jak přední, tak i zadní končetiny natažené. Těmito skoky se gazela 
také pokouší často postrašit predátory, kteří by chtěli případně zaútočit na mladší kusy. Gazely 
Thomsonovy se často shromažďují spolu s jinými savci, zvláště s pakoni a zebrami, přičemž využívají 
vzájemné ostražitosti. V přírodě se mohou gazely Thomsonovy dožít i 10 – 15 let. Jejich hlavními 
predátory jsou převážně velké kočkovité šelmy (lvi, levharti), hyeny, psi hyenovití nebo paviáni, občas 
se stávají přednostní kořistí gepardů. I přesto, že dokážou gepardi vyvinout vyšší rychlost než gazela, 
gazely Thomsonovy více a rychleji kličkují, díky čemuž se jim podaří nepříteli celkem často uniknout v 
dlouhých pronásledováních. Téměř polovina kolouchů padne kořistí nejrůznějším dravcům, než 
dosáhnou dospělosti. Gazely Thomsonovy jsou loveny i místními domorodci, pro které představují 
důležitý zdroj potravy.  

V dálce zahlédneme nad porostem jako majáky vyčnívat žirafí hlavy, řidič se neohroženě pouští na 
louku a kličkuje mezi keři s stromky, jenže strž se zarostlými okraji nás zastaví na hranici 
fotografovatelnosti. Netruchlíme, takových ještě bude. Ale při návratu k cestě vidíme neobvyklé 
srocení několika aut opodál – to nebude jen tak nějaké zvíře, to by tam těch Toyot nestálo pět. Bez 
zaváhání měníme směr a připojujeme se.  

Na louce u nepatrné strouhy s břehy porostlými keříky si hraje smečka lvů! Vidíme mohutného samce 
s tmavohnědou hustou hřívou, určitě poměrně starého. Jedna velká dominantní samice a dvě menší, a 
spousta mláďat, čtyři z nich zhruba stejného věku, už trochu odrostlé, jedno lvíče je úplně malé, 
dokud leží, vypadá jak plyšové.  
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Lev pustinný je savec čeledi kočkovitých (Felidae) a jedním ze čtyř druhů velkých koček rodu 
Panthera. Lev je potygrovi druhou největší kočkovitou šelmou. Hlavním a určujícím rysem lvích 
samců je jejich hříva. Samci váží od 150–250 kg a samice 120–150 kg. V divočině se lvi dožívají 10–
14 let, kdežto v zajetí se mohou dožít i věku 20 let. Dříve se lvi nacházeli v celé Africe, Asii a dokonce 
i Evropě, dnes se vyskytují pouze v Africe a na pár místech v Indii. Jsou to společenská zvířata a loví 
ve smečkách. U lvů se znatelně projevuje pohlavní dimorfismus.  

Samci, dobře rozpoznatelní podle hřívy, mohou vážit 150–225 kg. Samice dosahují hmotnosti 120–
150 kg. Největší africký lev držený v zajetí vážil 366 kg. Samci dosahují délky 170–250 cm. Samice 
zhruba 140–175 cm. Ocas měří 70–100 cm a je zakončen střapcem, který v sobě ukrývá zhruba 5 mm 
dlouhý trn. Lvi jsou jediné šelmy, které tento střapec mají. Jeho funkce je dosud neznámá. Kožich 
bývá zbarven různě – od světle žluté přes načervenalou až po tmavě hnědou. Hříva samců bývá světle 
žlutá až černá. Břišní partie bývají světlejší, střapec na ocasu je vždy černý.  

Lvi jsou masožraví a projevují dva typy společenského uspořádání. Někteří jsou součástí smečky, 
která se skládá z příbuzných samic, jejich mláďat a skupiny jednoho až čtyř samců (tzv. koalice), kteří 
se páří s dospělými samicemi. Další skupinou jsou nomádi, což jsou samotáři, někdy i jedinci žijící v 
páru. Lvice loví ve smečkách, obvykle v noci nebo za úsvitu. Jejich kořistí se stávají hlavně vetší 
savci, jako jsou antilopy, pakoně, buvoli a zebry, ale také menší zvířata jako zajíci a ptáci. 
Nepohrdnou ani zdechlinami, které usmrtila jiná zvířata jako hyeny a jiné psovité šelmy. Protože jsou 
samice lehčí a menší, jsou více hbité a daleko rychlejší než samci, proto se na lovu podílejí největší 
měrou. Samec naopak využívá svou sílu a velikost pro ochranu teritoria a střežení ulovené kořisti 
(díky tomu mají samci nárok na ulovenou potravu). Odpočívající lvi si mezi sebou vzájemně projevují 
náklonnost, hladí se, čistí si srst a drbou se. Když ale dojde na jídlo, je tu každý sám za sebe s jediným 
cílem – urvat co největší kus. Handrkování a boje jsou při pojídání kořisti na denním pořádku. 
Většinou nejdříve žerou samci a poté samice se lvíčaty.  

   

Lev si na chvíli stoupne, míří k němu jedna z menších lvic. Evidentně se mu nabízí, flirtuje zcela 
nepokrytě, lev si ale není jistý, zda má na to náladu. Lvice se o něj otře čumákem a lehá si před něj se 
zvednutým ocasem. Ale než se král zvířat rozmyslí, zda vlastně chce, přibíhá dominantní samice a 
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odhání oba. Lva i jeho nápadnici. Lev si nevzrušeně lehá, neuspokojená lvice se stahuje poslušně do 
ústraní a jde si hrát s mláďaty. Lvíčci se mezi sebou perou a pak zamíří kolem našich aut na protější 
louku.  

Lvice je líně následují, zvedá se i lev. A teprve teď vidíme lva druhého, velmi podobného. Podle 
řidiče to budou bratři, kteří si založili vlastní rodinnou smečku, cizí lvi by se nesnesli. Ale role 
jedničky a dvojky mají rozděleny i tak, to je vidět.  

V dálce se objevuje impala, lvíčata se snaží plížit, ale dlouho to nevydrží a vyrážejí do pošetilého 
útoku, antilopa s klidem dlouhým plavnými skoky mizí v dáli, neohrožena ani náhodou. Zato šakal je 
nějaký roztržitý a lvů si všímá až na poslední chvíli. To ale není potrava, staří mu opět nevěnují za 
mák pozornosti, jen nepoučitelná mláďata podniknou formální výpad proti vetřelci.  

   

Nejmenší lvíček je z té práce již unavený, vydává se za mámou a trochu se napije, pak se jen 
spokojeně uloží po jejím boku a odpočívá. Starší bratříčci a sestry (nedá se poznat, co je co) se cvičně 
poperou, pak se najednou spojí a společně se vrací kolem nás ke strouze, asi jdou pít, za chvíli mizí v 
porostu. A malý chudák jim nestačí a cupitá značný kus za nimi. Asi je tu bezpečno, lvice vše jistí ze 
svého místa, i když už je dávno nemůže vidět.  

Začíná tmavnout obloha, abychom nestrávili celé odpoledne zde, poháníme už zkušeně řidiče: „Sava, 
sava!“ Popojedeme jen kousek a zdá se nám, že vidíme běžet naší lvici, řidič ji chvíli sleduje a 
nacházíme ji chránit mršinu něčeho, snad pakoně, před opodál čekajícími šakaly. Párkrát si urve kus 
masa, evidentně je najedena a hlad nemá, nicméně šakalům mršinu nenechá. Ale už to skoro není na 
focení, obracíme a vracíme se do lodge, uspokojeni prvními zážitky.  

Přicházíme se na pokoj a začínáme vybalovat, když někdo zaťuká na dveře a vchází náš uklízeč, 
Mose, a ptá se, zda nám může pokoj připravit na noc. Souhlasíme a hledíme, jak nám pěkně rozestýlá 
postele, zatahuje kolem nich moskytiéru (kolem dokola postelí v kolejničce na stropě) a repelentem 
proti komárům stříká kritická místa – tedy hlavně lem moskytiéry. Užitečná služba a velká vděčnost 
Moseova za darovaný dolar. Na večeři si bereme dlouhé kalhoty a také se repelentujeme. Večeře je 
výborná (a budou i všechny další), jen nás mrzí, že na rozdíl od Zimbabwe nebo JAR není možné 
ochutnat divokou zvěřinu. Ale respektujeme ochranu přírody a chápeme. Za zabití jakéhokoliv 
divokého zvířete, a nejen v národním parku, jsou přísné tresty. Dáme se ještě v lobby baru trochu čaje 
(čaj a káva jsou vždy volně a zdarma k dispozici) a jdeme si odpočinout po náročném dnu, zítra 
vstáváme celkem časně.  

Celodenní safari po Masai Maře. Těžko si lze něco podobného předem představit. Kdo si pod 
pojmem safari představí Dvůr Králové, ten se tedy dost plete. Rezervace je ohromná, různorodá a 
samozřejmě neohraničená žádnými ploty nebo jinými než pomyslnými hranicemi. Plocha parku 1510 
km čtverečných odpovídá třeba rozloze spojených okresů Liberec a Semily. Na jihu volně navazuje 
na tanzanské Serengeti, při každoroční migraci zvěře tak pakoně, zebry a antilopy nemají žádné 
přeshraniční problémy a volně se pohybují mezi státy.  
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Jen za dnešní den natočíme na tachometru přes 160 km, a to strávíme pozorováním zvěře jistě více 
času než samotným ježděním. Po bohaté snídani fasujeme obědové balíčky, o vodu se starat 
nemusíme, nějaké pití je v balíčku, ale hlavně máme v autě termonádobu s celkem dostatečným 
množstvím pitné vody. Začínáme stejnou trasou jako včera, louka za branou parku je asi stabilně 
obsazena svým osazenstvem, protože pakoně, zebry, impaly a Thomsonovy gazely jsou na svých 
místech a připraveny postát nám jako modely k focení. Dokonce i impaláci stále bojují, dokonce blíže 
k nám, až slyšíme nárazy jejich parohů. A zebry si přešly na druhou stranu pod suchý strom, abychom 
je měli s pěkným atraktivním pozadím. Dobrý začátek, ale chceme dále, sava sava.  

Zebra je označení pro jeden ze tří podrodů kopytníků z rodu Equus, jejichž srst je charakteristicky 
bílo-černě pruhovaná („zebrovaná“). Tito zástupci skupiny koňovitých lichokopytníků žijí obvykle v 
rodinných skupinách, které jsou tvořeny jedním hřebcem doprovázenm, klisnami a mláďaty. Zebra se 
dožívá 30 až 40 roků. Stavbou těla se zebry podobají primitivním druhům koní. Mají kratší nohy a 
větší hlavu, a nejsou tak dobrými sprintery jako ušlechtilá plemena domácích koní. Mohou běžet 
rychlostí až 55 km/h a jsou vytrvalejšími běžci než kůň.  

Zebra stepní: Hmotnost: 220–330 kg, délka těla: 210–250 cm, výška v kohoutku: 120–140 cm, ocas: 
43–57 cm. Tyto zebry mají velice proměnlivou kresbu, a to jak v rámci jednotlivých poddruhů, tak i 
mezi jednotlivci. Směrem k jihu celkového areálu jsou pruhy obvykle světlejší. Tělo má zebra stepní 
válcovité a nohy štíhlé; končetina prodělala vývoj, během kterého se zachoval jen třetí prst, který je 
silný a opatřený kopytem. Na hřebeni krku je malá vztyčená hříva. Zuby jsou přizpůsobeny k 
okusování a drcení potravy. Řezáky jsou žiletkovité a velké třenové zuby i stoličky mají na povrchu 
tvrdé lišty. Lebka zebry je protáhlá, protože se do čelistí musejí vejít velké zuby. Zebra stepní má také 
dlouhý krk, hlavu a dlouhé, štíhlé končetiny. Má hlubokou hruď, středně dlouhý ocas, který je 
zakončený střapcem chlupů a velmi pohyblivé pysky a nozdry. Jejich oči mají oválné zorničky a jsou 
na stranách hlavy, což zvířeti umožňuje mít rozhled na všechny strany. Zrak mají zebry jak ve dne, tak 
v noci výborný. Uši mají dlouhé a umožňují otáčení při lokalizaci zvuků, aniž by zvíře muselo hnout 
tělem. Mimo jiné mají také vynikající ostrý sluch. Základní zbarvení může být bílé až nažloutlé a 
pruhy světle hnědé až téměř černé.  

Lvi, kterým jsme se tak obdivovali včera, jsou pořád na stejném místě. Asi se vůbec nepohnuli, 
včerejší zabitý pakůň jim asi stačil. Jsou dnes pasivnější, lvice kojí nejmladšího lvíčka, asi chce mít 
klid.  

Náš zrak dokonalosti očí našich řidičů asi hned tak nedosáhne, přestože řídí, vidí všechno dříve a lépe 
než my. Takže neomylně zamíří ke stromu se supy na vrcholu koruny, díváme se po nějaké mršině 
poblíž, ale kde nic, tu nic. Asi jen odpočívají.  
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Ještě nemáme zvířata okoukaná, všude bychom nejraději zůstali chvíli déle, než si řidiči myslí, ale 
chápeme, že máme vše před sebou a jedeme dál – řidič totiž mezitím dalekohledem objevil samce 
pštrosa s menším harémečkem tří samic. Samec je velký, má krásně upravené a učesané černé peří, 
hezky lesklé, zato samice (řidič je označuje slovem mama, samci jsou papa) jsou rozčepýřené a 
nevýrazně hnědé.  

Pštros dvouprstý (Struthio camelus) je velký nelétavý pták, žijící v Africe. Je jediným žijícím 
představitelem čeledi pštrosovitých (Struthionidae) a rodu Struthio. Pštrosi jsou zvláštní svým 
vzhledem, dlouhým krkem a nohama a schopností dosáhnout při běhu rychlosti až 70 km/h. Pštrosi 
jsou největšími žijícími ptáky světa. Pštrosi obvykle váží mezi 90 a 130 kg, i když byli zaznamenáni i 
samci o váze až 155 kg. Pera samců jsou černá s příměsí bílých per na křídlech a ocasu. Samice a 
mladí samci mají peří šedohnědé s pár bílými pery. Malá zakrnělá křídla samci při tokání vystavují 
na odiv před samicemi. Křídla také mohou používat jako slunečník pro svá mláďata. Pera jsou měkká 
a slouží jako izolace. Jsou zcela odlišná od tuhých per létavých ptáků, u pštrosích per jsou totiž 
paprsky vybíhající po stranách z osy pera zvané osten zcela volné, bez spojujících háčků. Proto 
pštrosí peří působí nadýchaným dojmem. Silné nohy pštrosů jsou bez peří. Ptáci stojí na dvou prstech, 
přičemž větší vnitřní prst se podobá kopytu. Tato adaptace jim umožňuje rychlý běh, při kterém 
mohou v případě ohrožení života vyvinout na krátkou vzdálenost rychlost až 70 km/h. Vnitřní prst 
zároveň může sloužit jako nebezpečná zbraň, protože pštros se proti nepřátelům brání také kopáním. 
V době sexuální zralosti (mezi 2 až 4 roky) mohou samci dosahovat výšky od 1,8 do 2,7 metrů a 
samice od 1,7 do 2 metrů. Během prvního roku života mláďata rostou o 25 cm za měsíc. Po jednom 
roce života váží mladý pštros okolo 45 kg. Pštrosi se mohou dožívat až 75 let.  

Pštrosi z nás nemají příliš velkou radost, asi se nás trochu bojí, nenechají auta přiblížit se příliš, 
udržují si bezpečný odstup. Pštros je opravdu bázlivé zvíře, jak mu přisuzuje oblíbená pověra o 
strkání hlavy do písku, ale to pštrosi opravdu nedělají. I když písek a kameny občas opravdu polykají, 
aby jim lépe trávilo. Snad proto ta legenda.  

   

Pštrosi odcházejí, aspoň tu nestrávíme tolik času, popojíždíme k říčce, míříme na můstek, ale ostatní 
dvě auta se otáčejí – následujeme je a vidíme dva nádherné jeřáby, jeden něco hledá na břehu, druhý 
se brodí krajem líného toku. Jeřábi mají pestré zbarvení a vůbec exotický vzhled. Důstojnost jim 
dodává korunka žlutých pírek na hlavě, pod hlavou svítí červený lalůček. Barvou tedy příroda 
rozhodně nešetřila. Nechápeme důvod, vždyť takové výrazné barvy musí být v divoké přírodě spíše 
ke škodě, než k užitku. Jeřábi jsou monogamní, vždy se vyskytují jen v páru, který spolu zůstává až 
do smrti.  

Pokračujeme dále, řidič najednou zpozorní a vyjede z vyjetých kolejí přes louku ke keříkům. My 
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nevidíme nic, ale prý tam jsou buvoli – až po chvíli je zahlédneme, jsou celkem dobře ukrytí, nicméně 
mohutné rohy nelze přehlédnout. Chvíli čekáme, zda náhodou nevyjdou, vypadá to chvíli nadějně, ale 
nakonec zůstávají spásat keře dál. Je nám to líto, prý uvidíme další, takže neradi popojedeme o pár 
metrů dál, kde se trnovníky rozestupují a odkrývají dosud ukrytý potok s několika balvany. Nejdříve 
nechápeme, proč stojíme, až nám řidič s vítězoslavným výrazem oznámí: „Hippos.“ Tedy hroši. A 
skutečně. Balvany jako na povel ožívají, objevují se nejdříve široké, nahoru vystrčené nozdry a pod 
nimi široké tlamy s dlouhými řezáky. Hroši funí, dávají se do pohybu, jsou najednou plni aktivity. Na 
první pohled vypadají celkem mírně. Ale: nejnebezpečnější africké zvíře není nikdo z Velké pětky – 
nejvíce životů má na svědomí právě zdánlivě líný a neohrabaný hroch. Samozřejmě pomineme-li 
komára Anopheles a jeho oběti umírající na malárii.  

Chvíli pozorujeme krátkou aktivitu tlustokožů, když znovu upadnou do letargie a změní se v balvany, 
vyrážíme po louce podél říčky dále, až se dostaneme zpět k vyjetým kolejím – musíme opatrně, 
protože právě tudy prochází želva pardálí.  

   

Želva pardálí (Geochelone pardalis babcocki )je druhá největší suchozemská želva žijící v Africe. 
Rekordní samec měl 65,6cm a 43kg, samice 49,8cm a 20kg, většina želviček však dosahuje délky 35 – 
45cm a váha do 15kg. Pohlavní rozdíl lze poznat po čtvrtém roce života a je to podobné jako u jiných 
želviček – sameček má delší ocásek, plastron je prohnut do tělíčka, také bývají užší a protáhlejší. 
Samička má krátký ocásek bez prohnutého plastronu. Barva je žlutá až světle hnědá s nepravidelnými 
tmavě hnědými až černými skvrnami, plastron je jednotně žlutý. Mladé želvy mají však trochu jiné 
zbarvení než dospělá želva.  

Necháme ji „přeběhnout“, když se ztratí v porostu, popojedeme jen kousek ke křižovatce cest, které 
dominuje nepřehlédnutelný strom s rozložitou korunou, z které visí – ano, jsou to salámy, asi 
uheráky! Kigélie, salámový strom. Květy se otevírají jen na jednu noc, nepříjemným pachem lákají k 
opýlení netopýry. Plody visí na metrových stopkách a vzhledem připomínají neodbytně salám. 
Mohou být až metr dlouhé a 18 cm široké (a vážit mohou až 10kg), ale většina má opravdu rozměr a 
tvar běžné šišky salámu. Přestože vypadají lákavě, jsou běžně nejedlé, i když zvířata je někdy spásají, 
hlavě sloni a prasata bradavičnatá. Domorodci využijí vše – našli způsob, jak plody vykvasit na slabě 
alkoholický nápoj.  

Podle slunce vidíme, že jsme trochu změnili dosavadní směr. Řidič už se nerozhlíží tak pozorně, jako 
dosud, zdá se, že míří přímo za nějakým konkrétním cílem. Jedeme teď trochu rychleji, až dorazíme 
na velkou louku, táhnoucí se až obzoru. A na ní plno buvolů. Louka je svou rozlehlostí výjimečná i na 
Masai Maru, buvoli se na ní zdržují pravidelně, proto jsme jeli najisto. Jako býložravci potřebují 
dostatek pastvy a musí často pít, takže se vždy snaží být maximálně do 15 km od vodního zdroje. 
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Dosahují váhy až 800 kg a spí jen jednu hodinu denně. Netroufáme si odhadnout velikost našeho 
stáda, jsou to určitě stovky kusů. Někteří klidně odpočívají, další se pasou. Nás si nevšímají, volně 
projíždíme loukou prostředkem stáda, občas zastavíme na vyfocení obzvlášť fotogenického kusu. 
Baví nás ptáčci klubáci na hlavách a hřbetech kolosů, čistící srst od parazitů svým zamračeným 
čtyřnohým kolegům. K jejich spokojenosti. To je ale symbióza, radost se podívat.  

   

Buvol africký (Syncerus caffer), také zvaný buvol kaferský, je mohutný býložravec afrických savan, 
jeho domovinou jsou rozsáhlé oblasti na jih od Sahary. Patří do takzvané „velké pětky“ 
nejnebezpečnějších zvířat Afriky. Buvol africký je podobný domácím turům. Je mohutně stavěný, 
končetiny jsou poněkud kratší. Obě pohlaví mají rohy. Buvol kaferský je nápadný svojí velikostí: v 
kohoutku dosahuje výšky 1,4 m – 1,7 m, délka těla může překračovat čtyři metry. Vzrostlý býk může 
vážit až 900 kilogramů, krávy jsou asi poloviční. Srst je tmavá až černá. Rohy mohou být dlouhé až 1 
m. Buvoli vždy žijí ve stádech. Přestože buvol kaferský se někdy sdružuje do tisícihlavých stád, buvoli 
žijí častěji v menších rodinných skupinách tvořených 20–30 jedinci. Mezi kravami panuje 
hierarchické uspořádání, na vrcholu ale stojí dospělí samci. Staří býci žijí odděleně. Pasou se v noci, 
přes den odpočívají ve stínu. Savanoví buvoli dávají přednost územím, kde mají přístup k vodě a 
mohou se chladit válením se ve vodě nebo v bahně. Buvoli jsou silná a rychlá zvířata, dokážou běžet 
rychlostí až 55 km/h a útočícímu predátorovi se urputně brání. Jediným přirozeným nepřítelem 
dospělého buvola je lev, telata někdy padnou za oběť hyenám.  

Kousek od stáda se potuluje párek šakalů, netušíme, co tady hledají. Když nás zaregistrují, jako 
obvykle rychle utečou. Možná tu někde leží třeba uhynulé tele nebo nějaká jiná mršina, na stromě 
opodál totiž hlídkují i supi.  

Nás však zajímají zvířata živá, proto po nacvakání dostatečného množství snímků pokračujeme dále. 
Zamíříme k porostu na obzoru za stádem, řidič bedlivě sleduje stromy dalekohledem a pak zamíří 
přímo přes louku k pevnému cíli. Vidí totiž třetího z Velké pětky, levharta. My nevidíme nic. Přesto 
napínáme zrak k označenému stromu. Až když jsme již těsně u něj, zahlédnu na zlomek vteřiny ve 
vidlici, kde se kmen rozvětvuje do hlavních větví, pružné tělo s dlouhým prohnutým ocasem, jak se 
elegantně spouští podél kmene do trávy. Ocas chvíli trčí vzhůru, ale než stačíme zareagovat, je po 
všem, tráva je vyšší než náš levhart a většina kolegů jej ani nestihla zaregistrovat. A další dvě auta již 
mají úplnou smůlu.  

Chvíli čekáme, ale všichni tušíme, že zbytečně. Zkratkou se snažíme vrátit do původního směru, ale 
zaujmou nás dvě auta s Japonci stojící kousek od nás, to značí něco neobvyklého. Samozřejmě 
zamíříme k nim a opravdu – ve stínu trnovníku tu polehává mladý lev nad mršinou pakoně. Opodál 
leží lvice, kousek dál vykonává nerušeně a beze studu potřebu další lev. Čekáme, že uvidíme lva 
trhajícího potravu, ale v poledním žáru se mu nechce, je jistě dost najezený z rána, teď jen hlídá 
úlovek před hyenami a supy.  
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Když se nedočkáme akce, pokračujeme dále. Řidič nás upozorňuje na dvě větší a jednu menší skvrnu 
v dálce – spíše tušíme, než vidíme sloní rodinku. Řidič stoicky odolává našemu nátlaku, přes říčku se 
k nim stejně nemůžeme dostat, takže nám raději přísahá, že slonů ještě uvidíme dost a dost. A zblízka. 
Protentokrát zamíří na druhou stranu, tam se po chvíli objevuje letišťátko a u něj budka s toaletami. 
Protože auta se jinde nesmí opouštět, přišla zdejší zastávka vhod asi opravdu všem. Jsme již na cestě 
přes 5 hodin.  

Kolem přistávací dráhy je vysoká suchá tráva, asi jsme daleko od vody, protože jinde je Masai Mara 
nyní zelená, je malé období dešťů (to hlavní je v dubnu a květnu). A ve žluté trávě skoro mineme 
ležící rodinku prasat bradavičnatých. Prasata jsou milá zvířata, i když zejména samec má hrozivý 
vzhled, u nozder mu trčí dvě velké břitvy jeho prodloužených špičáků. Ve skutečnosti je to tvor 
docela bojácný, hned se lekne a prchá, jeho ocásek ho ale zrazuje. Trčí při panickém útěku vzhůru 
jako anténka a prchající zvíře prozradí. Těžko říci, zda prasata nemají problém se svými prohnutými 
zády, ale je pravdou, že při pasení si občas kleknou na přední kolena a tak se i při pasení přesouvají, 
vypadají přitom poněkud zchromle.  

   

A hned o kousek dál poprvé narážíme na ptáky, které uvidíme ještě vícekrát, hadilovy písaře. Umí se 
ubránit hadům i jedovatým. A proč písař? Protože se nese jako vyšší státní úředník. Asi to dělá ten 
dlouhý ocas (hadilova, ne úředníka), který musí vyvažovat, proto si vykračuje jakoby namyšleně a 
důstojně. Stejně jako jeřáb i hadilov je vždy v páru. 

Opět se trochu stáčíme, vypadá to, že děláme určitý okruh. V dálce vidíme stát čápa marabu, ale ani 
nezastavujeme. Něco se mihne v křoví, moc šelmičku nevidíme, ale občas ji letmo zahlédneme, asi 
ženetka. Snažíme se jí nadjet, ale nejde to. Zato hned za křovím narážíme na dříve slíbené slony.  

Page 13 of 75Keňa, Tanzánie, Zanzibar 2008

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



Slon africký, slon největší, až 3 metry na výšku a 5,5 tuny na váhu. Ze všech savců nejdelší březost, 
22 měsíců. To jim asi dámy nezávidí. Věk dožití na velké savce docela obstojný, 50 až 60 let. 
Stádečko je poněkud neklidné, má s sebou několik prcků, jen kolem sta kilo, takže asi proto. Je vidět, 
že otravujeme, otáčí se k nám zad(k)y a klidně, nicméně nezadržitelně míří pryč, do houští buše. 
Řidič je k nim tolerantní, ví, že slonů ještě uvidíme dost (jak opět slibuje), tak je nechává v klidu. My 
nenaléháme.  

   

Další stádo, větší, málem mineme o pár kilometrů dále. Asi dvacet slonů spásá nižší stromy přímo u 
cesty, mezi stromy jen o pár centimetrů je převyšujícími skoro nejsou vidět. Náhodně zahlédnu 
předsunutou hlídku na louce přes cestu, zastavujeme a po vypnutí motoru nás překvapí hluk lámaných 
stromů. Teprve teď vidíme zbytek stáda. Po chvíli je stromy přestávají bavit a přecházejí přes cestu 
všude kolem nás na louku. Tam teprve vynikne jejich velikost a dají nám prostor k pořízení 
zajímavých záběrů. 

Asi máme časovou ztrátu proti itineráři, sava sava zazní dříve, než znělo ráno. Blížíme se k okraji 
rezervace a k tanzanským hranicím. Přejíždíme řeku Mara, vidíme z mostu spoustu marabů, hned za 
můstkem můžeme vystoupit a opět máme možnost odběhnutí do budek. A samozřejmě se stavíme u 
brodu, máme z vysokého břehu volavky a čápy marabu jak na dlani.  

Kolem se válí spousta kostí a různých rohů, asi kvůli snadnému přístupu k vodě se zde schází hodně 
zvířat, šelmám se tu tedy dobře loví. Jeden obzvláště zachovalý obratel nějaké antilopy nebo zebry 
sbíráme a ukládáme, propašujeme jej nakonec v pohodě až domů jako trochu morbidní suvenýr. 
Řidiči nás nahánějí do aut, opouštíme rezervaci a po pár kilometrech zastavujeme pod jediným 
stromem široko daleko uprostřed savany. Ve stínu jeho koruny je přírodní tábořiště, roztahujeme 
balíčky a obědváme.  

   

Zpět se vracíme kus stejnou cestou, s jednou odbočkou navíc. Zajíždíme k řece, která tu již není tak 
dobře přístupná, břehy jsou dost vysoké a strmé. Vedro dosahuje vrcholu, asi maximu našeho pobytu, 
snad ani na Zanzibaru o dva týdny později takové teplo nebude. Můžeme vystoupit do rozžhaveného 
vzduchu a voják se samopalem nás doprovodí kousek cesty proti proudu, kde prý leží několik 
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krokodýlů. Proplétáme se keři vyšlapanou cestičkou, kolem poletují hejna ptáčků. V Maře leží hroši, 
ale v odpoledním žáru se ani nehnou. 

Krokodýl tady skutečně leží, sice u opačného břehu, ale přece. Má podle vojáka přes 4 metry, pěkný 
kousek. O něco dál leží ještě několik dalších, ten největší má prý metrů šest, leží však ve vodě a není 
vidět celý.  

Krokodýl nilský je zbarven šedozelenou barvou. Tělo má na šířku velké, je mohutný. Mezi prsty má 
plovací blány. Jeho ocas i hřbet je pokrytý výstupky. Hlava je úzká a dlouhá. Krokodýl nilský má 64 
až 68 ostrých zubů, může s nimi jen kousat, nemůže žvýkat. Samec je podstatně větší než samice. 
Krokodýl nilský ve vodě plave díky mohutného ocasu, který se hodí i k lovu. Většinou žije samostatně, 
někdy i ve skupinách. Samci jsou agresivní a zabíjí i jiné krokodýly a mláďata.  

   

Vracíme se k autům, chystáme se nasednout a těšíme se na osvěžující vánek při jízdě s otevřenou 
střechou. Ještě nás však chvíli zdrží několik kočkodanů zelených, kteří se tady shromažďují a 
likvidují pozůstatky turistických svačin. Pak už definitivně vyrážíme na zpáteční cestu. 

Celý den potkáváme antilopy, zebry a pakoně, občas i žirafy, takže jsme uspokojeni a necháváme 
řidiče jet trochu rychleji a nenutíme ho stavět u každého zvířete. Když nám ale přes cestu přecházejí 
obzvláště velké a krásné žirafy, zastavit stejně musí, ať chce nebo ne. To už nelze nefotit. Zelená 
louka, skrz ni červená cesta, nad námi modré nebe s bílými oblaky a na tomto až kýčovitém pozadí se 
ladně procházejí žirafy.  

Žirafa se šelem příliš nebojí. Je na ně příliš velká a její kopyta jsou nebezpečnými zbraněmi 
odrazujícími hladové predátory. Jen při pití sklání široce rozkročena svůj dlouhý krk k zemi a je na 
chvíli zranitelná. Při chůzi si vykračuje střídavě levýma a pravýma nohama, i když ne zcela 
synchronně. Když se rozběhne, přechází do klasického cvalu. A člověk jen obdivně přemýšlí, zda je 
ladnější pomalá chůze, nebo rychlejší běh.  

Žirafa (Giraffa camelopardalis) je mohutný sudokopytník, v současnosti nejvyšší ze všech 
suchozemských živočišných druhů. Samci dosahují velikosti od 4,8 až do 5,5 metru a váží až 900 
kilogramů (rekordní jedinec, zastřelený roku 1934 v Keni byl vysoký 5,87 metru a vážil zhruba 2000 
kg). Samice jsou obecně trochu menší a lehčí. Ač původem z Afriky je žirafa příbuzná s jelenem či 
krávou. Nicméně žirafa náleží do vlastní čeledi, kterou sdílí pouze se svým nejbližším příbuzným 
okapim. Přirozeným prostředím pro žirafy jsou suché savany a otevřené pláně s řídkým stromovím. 
Spásá vegetaci ve vyšších polohách než všichni ostatní savci. Díky dlouhému jazyku, šikovné stavbě 
páteře a ohebným nohám může žirafa dosáhnout na velké množství potravy. Typicky si dlouhým 
jazykem přitáhne větev a poté oddálí hlavu a tím si shrábne listí hřebenovitými zuby. Konzumace 
potravy a pití zabere žirafě denně přibližně dvanáct hodin. Žirafy odpočívají, stejně jako většina 
ostatních sudokopytníků, ve stoje, jen výjimečně spí vsedě s hlavou opřenou o zadek. Spánku žirafa 
věnuje každý den maximálně 20 minut a to navíc nikdy nespí v kuse.  
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Samice se páří s dominantním samcem v dané lokalitě. Samci o dominantu bojují přetlačováním se 
krky, někdy dokonce do sebe narážejí hlavami, často proplétají krky. K tomuto boji dochází často 
mezi mladými samci, připadně při příchodu nového samce do teritoria. Po vyhraném souboji vítěz 
poníží soka tím že s ním předstírá páření. Březost u samic trvá 457 dní, po kterých se narodí jedno 
mláďě, jen výjimečně se narodí dvojčata. Obvykle se mláďata rodí v období sucha, těsně po narození 
váží mládě přibližně 70 kg a měří okolo 2 metrů. Při vrhu spadne na zem z výšky více než jednoho 
metru, čímž se přetrhne pupeční šňůra a aktivuje dýchání.  

Přirozeným nepřítelem žiraf jsou lvi, levharti a hyeny. Nicméně žirafy proti nim nejsou úplně 
bezmocné, jedním mohutným kopem jsou schopny lva na místě zabít.  

Antilop je samozřejmě více druhů než všudypřítomné impaly. Ne všechny jsou tak fotogenické, 
některé připomínají třeba i naše srnky. Míjíme v dálce velké antilopy losí, orixe, před lodgí Seronera 
se pase několik antilop tobi, ale nejvíce se nám líbí vodušky, hlavně díky tesklivému pohledu velkých 
hnědých očí.  

   

V Seroneře se stavíme na kafe a vybrakujeme jim obchod se suvenýry. Teď už řidiči na nic nečekají a 
uhánějí maximální možnou rychlostí k našemu přechodnému domovu. Ale vysílačka jejich chování 
náhle změní. Přestože je šero, zajíždíme kus cesty na místo, které jsme ráno minuli. Najednou vidíme 
kruh minimálně deseti aut o průměru několika stovek metrů, zřejmě je něco uprostřed. Zařadíme se do 
kruhu a řidič po chvíli pátrání ukazuje do středu, kde ve vysoké trávě mezi keři ční nenápadný pahýl – 
musíme si kamerami přiblížit na maximální zoom, abychom poznali sedícího geparda (dalekohled je 
samozřejmě lepší, ale nedá se jím dokumentovat). A vedle prý leží druhý, ale toho už nevidíme. Na 
focení to není, jsme rádi, že vidíme, spíše tedy tušíme, siluetu pružného těla. Jedno z aut nervově 
nevydrží a popojede blíž, čímž geparda donutí k úniku z ponižujícího postavení uprostřed kruhu 
čumilů. Později se k tomu okamžiku vracíme a shodujeme se, že to vypadá, jakoby se na nás řidiči 
domluvili – svolali se navzájem vysílačkami a až jsme byli všichni, přinutili gepardy se zvednout z 
trávy (kde byli skoro neviditelní) a nechali je ukázat nám eleganci svého běhu. 

Gepard je nejrychlejší zvíře (nepočítáme-li ptáky), běží až 120 km/h. Teď to není taková rychlost, jen 
volně vyběhnou z kruhu a odběhnou do bezpečí vzdáleného trnovníkového lesíku, stejně to ale stojí 
za to, nádherná elegance, štíhlé mrštné tělo, samý sval. Pár turistů se neovládne a křičí nadšením, 
čímž gepardy ještě popoženou. Na závěr Masai Mary neskutečný zážitek.  

Do naší lodge se vracíme skoro potmě, málem přejedeme kousek před cílem dva dik-diky. Dik-dik je 
nejmenší antilopa, vyskytující se vždy v páru, řidič říká, že vždy jde jeden dik a s ním druhý dik, 
proto dik-dik.  

Po večeři čekáme v lobby na avizované vystoupení Masajů, při Bloody Mary čekání ubíhá docela 
příjemně. Masajové přiběhnou s malým zpožděním, je to vlastně naše první seznámení s nimi a jejich 
kulturou, když nepočítám četbu Bílé Masajky od Corinny Hofmannové. Masajové přicházejí za 
znepokojivého mručení a podupávání, které provází celé jejich vystoupení. Nejdříve utvoří dvouřadý 
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zástup a poskoky-přískoky klátivě proběhnou kolem nás sem tam a zase zpátky. Hlavním hřebem je 
samozřejmě kruh, ze kterého vystoupí vždy jeden, dva nebo výjimečně i tři Masajové a skáčí sounož 
do výšky. Smysl tradice jsme nepochopili, ale tento druh „tance“ je naprosto specifický a odlišný od 
všech tanců, které jsme kdy viděli.  

Ráno vyrážíme naposled do Masai Mary, není to sice v programu, ale je to forma bakšiše řidičům, 
kteří dostanou ještě $5 navíc k obvyklému bakšiši. Vidíme samozřejmě jen známá zvířata, 
nejzajímavější jsou lvi, kteří dnes ale nejsou na obvyklém místě, kde jsme je potkali včera a 
předvčerejšky. Možná je vyplašilo stádo buvolů (kolem sta kusů), které je poblíž. Ale my máme ze 
včerejška v digitálech přebuvolováno, tak se moc nezdržujeme a jedeme dál. Naši lvi se neztratili, jen 
se přesunuli pár kilometrů dále, kdy odpočívají ve stínu keřů. Nejsou tu tak na ráně, proto tu nejsou 
další auta než ta tři naše. Přesto si trochu překážíme a tak se zamotáme do labyrintu křovisek, že má 
řidič co dělat, aby nás dostal zpět na polní cestu, kterou teď již definitivně Masai Maru opouštíme.  

Vracíme se stejnou cestou, kterou jsme sem přijeli, tedy téměř polními cestami dnem Velké 
příkopové propadliny a územím Masajů. U cesty leží mršina, nějaké přejeté dobytče, za ním hejno 
supů sedí na zemi a čeká, až vypadneme a necháme je vrhnout se na ještě čerstvé tělo.  

   

Podčeleď supi zahrnuje 14 druhů středních až velkých druhů ptáků. Žijí v teplejších oblastech Afriky, 
Asie a někteří hnízdí i v jižní Evropě. Nohy mají uzpůsobené k chůzi a tupé drápy nemohou chytat 
živou kořist. Zobák je mohutný a zahnutý dolů. Pomocí něj dokáží rvát velké kusy masa. Hlava i krk 
jsou většinou opeřené jen řídce nebo holé. Živí se převážně zdechlinami. Potravu vyhledávají při 
plachtění ve velkých výškách za pomoci vynikajícího zraku. Dokáží dlouhé hodiny plachtit a vyhlížet 
vhodnou potravu. Při jejím spatření se k ní slétají z velkých dálek. Za krátkou dobu dokáží zlikvidovat 
i kadávery velkých afrických savců. Žijí v párech, oba rodiče se starají o mláďata. Hnízdí na skalách 
nebo velkých stromech. Snáší jen jedno, výjimečně dvě vejce. Mláďata krmí natráveným masem, které 
jim vyvrhují z volete.  

Rozbitou asfaltkou vyjedeme z údolí, v Naroku u stejné benzínky stejná zastávka. Pak už zamíříme 
více na sever, Nairobi těsně mineme. Trochu nás při pohledu na hodinky znepokojuje, že je před námi 
ještě skoro 120 km, při současné průměrné rychlosti to vypadá, že nás v lodgi čeká spíše večeře než 
slíbený oběd. Ale najíždíme nečekaně na novou silnici, která je na úrovni našich silnic I. třídy, nic 
takového už v Keni ani v Tanzanii neuvidíme. Frčíme stovkou směr Naivasha, oblíbený víkendový cíl 
Nairobanů, zahlédneme na obzoru známou sopku Longonot s charakteristickým kuželem. Jezero 
Naivasha je v údolí pod námi, okraje růžové hejny plameňáků.  

Na hlavním tahu je celkem hustý provoz, zdržují občas přetížené náklaďáky, po krajnici jezdí kola a 
putují domorodci. Už za Naivashou se nám líbí „živé patníky“ – paviáni sedící po obou stranách cesty 
v pravidelných rozestupech, zhruba ve stejné vzdálenosti, jako se u nás staví patníky. Jen tak si bez 
pohnutí relaxují a sledují šrumec na cestě, auta projíždějí snad metr a půl od nich.  

Blížíme se ke správnímu středisku Nakuru, provoz houstne, objevují se zácpy a kolony. Snažíme se 
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jim vyhnout odbočením na místní komunikaci, vedoucí paralelně s hlavní, ovšem standardně keňsky 
plnou výtluků a děr. Nicméně asi jedeme opravdu rychleji než přískoky na hlavní. Po pár kilometrech 
odbočíme ještě více doleva, projedeme periférií a jejími slumy, když naráz vjedeme do jiného světa – 
nečekaně vjíždíme do oploceného národního parku Lake Nakuru.  

Nakuru (anglicky Lake Nakuru) je jezero v Keni v národním parku Nakuru. Má rozlohu 40 km2. 
Průměrně je hluboké 2,3 m a dosahuje maximální hloubky 2,8 m. Leží v nadmořské výšce 1760 m. Do 
jezera ústí řeky Njoro, Nderit, Makalia a Lamudhiak. Jezero nemá žádný odtok. Voda jezera obsahuje 
ve zvýšené koncentraci soli, což podporuje růst řas. Ty slouží za potravu drobným korýšům; na 
vrcholu potravního řetězce jsou ptáci, především plameňák malý (phoenicopterus minor) a, plameňák 
růžový (phoenicopterus ruber roseus). K velkému poklesu populace plameňáků došlo v 70. letech 20. 
století v důsledku kontaminace vody odpady z okolních továren.  

Kromě plameňáků zde žije i podobně velká kolonie pelikánů bílých, mnoho ibisů, nesytů, jeřábů a 
čápů. Ze savců mimo obvyklých antilop (impaly, vodušky, gazely Thomsonovy, antilopy losí – orix) 
také buvoli, prasata bradavičnatá, hyeny a šakali, paviáni, damani, žirafy – i vzácné Rothschildovy, 
lvi a levharti, z plazů jsou známé obrovské krajty (pythoni). Ale nejzajímavější je zdejší populace 
nosorožců bílých i vzácných černých, kteří zde byli svezeni i z jiných míst, protože ve zdejší oplocené 
rezervaci je možné je lépe chránit před pytláky, než jinde.  

Projíždíme krajem národního parku k naší lodgi, cestou už vidíme nějaké Rothschildovy žirafy, 
antilopy a dokonce buvoly, ve velké dálce zahlédneme nosorožce – našeho prvního. Lodge je na 
mírném návrší nad jezerem, vzhledem k místní zvěři je obehnaná drátěným plotem. Ještě před 
ubytováním spěcháme na oběd, doba je pokročilá. A z jídelny prosklenou stěnou pozorujeme jen pár 
metrů od nás pasoucí se zebry a impaly, několik buvolů a desítky zvědavých paviánů.  

Sice na nás vyjde srub až v druhé řadě, takže nemáme výhled přímo do přírody, ale stejně se vrátíme 
potmě a ráno stejně potmě odjedeme, takže nám to tak nevadí. Nevybalujeme, jen odložíme zavazadla 
a spěcháme k autům, čeká nás odpoledně-večerní safari kolem jezera. Opět nejedeme všichni, několik 
kolegů neodolalo bazénu, aspoň je více místa.  

Sjíždíme k jezeru, na rozsáhlé louce na jeho břehu se pasou stáda antilop, k největší antilopě, tedy 
antilopě losí (orixovi), se dostáváme blíže než v Masai Maře, spíše než antilopu připomíná hrbatou 
krávu. Prasata a šakali prchají, jakmile nás zahlédnou, buvolům jsme úplně volní. Další nosorožce v 
dálce se nevyplatí fotit, ale uvidíme další, lépe, a nebude to dlouho trvat.  

Okraje jezera jsou růžovo-bílé hejny plameňáků a pelikánů, chceme jet blíže, ale řidič nás prozatím 
nevyslyší a míří souběžně s břehem k nosorožci ležícímu opodál. Jeho bílá barva svítí do dálky, 
přesto si netroufáme říct, zda je to nosorožec bílý nebo černý. Ta zářící bílá je totiž zaschlé bláto (a 
stejně barva kůže je u obou druhů nosorožce stejná).  

Populace nosorožců je zdecimovaná především pytláky. Ti je lovili a loví kvůli jejich dlouhému rohu, 
který se po rozemletí na prášek považuje za účinné afrodisiakum, tedy v pověrách. Skutečnost je jiná, 
jediný "pozitivní" vliv může být způsoben tak nanejvýš placebo efektem, aneb přání bývá otcem 
myšlenky... Přesto se počet afrických nosorožců černých díky černému lovu snížil z 8000 kusů v 
šedesátých letech minulého století na necelou půltisícovku v současnosti.  

Většina nosorožců žije v národních parcích a jsou snad jejich nejpřísněji chráněnými obyvateli. 
Mnohem více je nosorožců bílých, česky správně tuponosých, nosorožců černých, tedy dvourohých, 
je ještě mnohem méně. Zajímavé je, že černý a bílý nosorožec se barvou vůbec neliší, oba jsou prostě 
šedí a jen šedí. Jen když se vyválí v bahně, jsou někdy tmavší (hlavně když je blátíčko ještě vlhké), po 
uschnutí jsou pak ale třeba skoro úplně bílí. Omyl v pojmenování prý vznikl chybnou interpretací 
anglického "wide", široký, které domorodci slyšeli nebo četli jako "white", tedy bílý. Bílý nosorožec 
se totiž živí nízkou trávou a tomu má přizpůsobenou tlamu, která je skutečně široká. Černí nosorožci 
si pochutnají i na keřích a k tomu jim pomáhá tlama protáhlá skoro do krátkého chobotku.  
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Není úplně snadné je poznat. Známé pravidlo poskytuje jednoduchý návod: je to jako u lidí, 
nosorožec bílý má mláďata obvykle před sebou (jako bílá žena kočárek), u černých mládě samici 
následuje vzadu (černá máma nosí své bejby na zádech). Teorie dobrá, ale kdo viděl nosorožce v 
přirozeném prostředí, ví, že to není pravda. Mládě je prostě tam, kde se mu zrovna chce a kde jej 
máma nechá.  

Dělí nás od našeho nosorožce říčka, kterou nezdolá ani naše toyota s náhonem na všechna 4 kola. 
Snažíme se objet říčku přes její mělčí ústí do jezera, kde rozháníme hejna pelikánů a plameňáků, kteří 
teď najednou nikoho nezajímají. K nosorožci se nakonec ani nesnažíme dostat. Na udusaném břehu 
jezera sledujeme totiž napínavější scénu, když tu spolu bojují další dva samci – ten menší je evidentně 
vyzyvatel, druhý, větší, by se raději pásl a bojuje jen z povinnosti, brání se a ustupuje s nadějí, že to 
menšího kolegu přestane bavit. Ten ale nevidí, neslyší a rány rohů slyšíme i přes spuštěný motor. 
Obvykle nás ranger nechá fotit v klidu s motorem vypnutým, ale tady ne. Asi ví proč. Když se 
dostaneme k bojujícímu páru na nějakých 10 metrů, ukáže se, že nevšímavost bojovníků k okolí není 
taková, jak se zdála. Náhle oba zvedají hlavy a už dusají mohutné nohy a ženou dva kolosy k našemu 
autu. Řidič neváhá, řadí zpátečku a zbaběle couvá ze zóny ohrožení, kterou si zvířata brání. Naštěstí 
je nebaví nás pronásledovat. Tyto dvoutunové kolosy běží nečekaně až šedesátkou a hned tak se 
neunaví. Teď jim ale stačí, že nám nahnaly trochu strachu a vrací se k předešlé zábavě – už zase 
třískají rohy o sebe.  

   

Mohli bychom sledovat souboj i déle, ale ono to těm nosorožcům dlouho trvá všechno (například 
kopulace je asi půlhodinová, většina savců jen závidí, že by zato mohl ten dlouhý, tvrdý vztyčený 
roh?), takže vítěze bychom se asi stejně nedočkali. Jedeme tedy podél ustupujícího břehu dočasně 
vysychajícího jezera, narážíme ještě na další skupinku nosorožců, tentokrát mírnějších a slušně 
vychovaných – když nás vidí, poslušně zapózují ve fotogenické skupince. 

   

Nosorožcovití jsou jednou ze tří recentních čeledí řádu lichokopytníků. V současnosti známe 5 
recentních druhů ve čtyřech rodech, všechny druhy nosorožců jsou ohrožené. Nosorožci mají tělo 
pokryté kožovitými pláty jako pancířem, také mají více žeber než ostatní lichokopytníci. Mohou 
dosahovat hmotnosti až 3,6 tun. Čich a sluch mají velmi citlivý, ale špatně vidí, jsou krátkozrací. 
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Nosorožci jsou v mnoha zemích ilegálně loveni pro svoje rohy, prášek z rohu nosorožce je totiž 
součástí některých lidových léčiv a afrodisiak.  

Nosorožec tuponosý, jinak je také nazývám nosorožec bílý, nosorožec bělorohý, nosorožec tuporohý, 
nosorožec širokohubý (Ceratotherium simum) je africký zástupce z čeledi nosorožcovitých. Jižní 
poddruh je nejrozšířenější z ze všech nosorožců (8500 jedinců). Tento druh nosorožce je hned po 
slonu druhým největším suchozemským savcem. Na délku má 3,7 – 4 m (ocásek až 70 cm) a vážit 
může až 2,3 tuny. Pro nosorožce tuponosého je rozlišovacím znakem typická široká tlama s rovným 
horním pyskem. Vyhledává rovinatou travnatou krajinu s dostatkem vody. Při přesunech k 
napajedlům se pohybuje po stálých vyšlapaných cestách. Za velkých veder odpočívá ve stínu a 
pohybuje se více v noci.  

Nosorožec dvourohý (Diceros bicornis) nazývaný někdy též nosorožec černý, je menší ze dvou druhů 
afrických nosorožců. Oblast výskytu dříve zasahovala přes celou sub-saharskou Afriku. V dnešní době 
je rozšířen v několika málo oblastech Keni, Tanzanie, Namibie, Zambie a jižní Afriky. Tělo je silné a 
kůže má šedou barvu, je skoro holá, bez větších kožních záhybů. Srst má pouze na koncích uší a 
ocasu. Hlava je krátká a vyrůstají na ní dva rohy, které jsou tvořeny z keratinu (rohoviny) - což je 
hmota, ze které rostou lidské nehty a vlasy. Hlavu nosí pod úrovní hřbetu. Nemá týlní hrbol jako 
nosorožec tuponosý. Nohy jsou krátké a silné. Další viditelný rozdíl mezi těmito druhy je horní pysk, 
který má nosorožec dvourohý protažený do špičky a může s ním tak otrhávat listy a větvičky ze stromů 
a keřů. Nosorožec dvourohý je samotářské zvíře. Je nesnášenlivý a nevypočitatelný, napadá vše co je 
mu podezřelé. Někdy jsou to auta turistů, jindy třeba jiná zvířata. Prudké výpady jsou ovšem většinou 
blufováním, protože má špatný zrak a je krátkozraký. Oproti tomu má dobrý sluch i čich, a jakmile se 
přesvědčí, že nehrozí nebezpečí, uklidní se. Pase se hlavně za šera a v noci. Přes den se nejradši válí 
v bahně anebo odpočívá ve stínu.  

Necháme nosorožce v klidu se dál bavit spásáním trávy nebo vzájemnými šarvátkami, my 
pokračujeme dále, chceme se podívat na jezero z výšky, z vyhlídky na blízkém kopci, kde bude 
dokonce možno výjimečně opustit auto. Ale stádo žiraf pasoucích se na kraji lesa jen tak minout 
nemůžeme.  

   

Na vyhlídce vystupujeme (někteří hned mizí za blízkými keříky). Obdivujeme scenérii jezera s okraji 
růžovými hejny plameňáků, zatímco se našim nadšením baví paviáni, kteří se nám přišli zasmát. 
Zvláště já jim asi připadám neobvykle směšně, když mne spatří vedoucí samec, práskne sebou na stůl 
altánku a chechtá se, až se za břicho popadá. 
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Část růžové pobřežní krajky se naráz dává do pohybu, řadí se do široké paraboly a my sledujeme let 
plameňáků v zástupu těsně nad hladinou, kterým si asi nahánějí potravu. Objevujeme další paviány, 
vůbec se nás nebojí, nechají nás přiblížit se skoro na metr, blíže si netroufáme. A mezi paviány v 
řídkém lesíku se náhle vynoří několik přerostlých morčat – damani kapští, vypadají sice jako 
hlodavci, ale biologicky jsou nejbližšími příbuznými slona. Skoro se tomu nechce věřit. 

   

Začíná se šeřit, do tmy musíme být zpět v lodgi, proto nasedáme a vracíme se zpět. Nečekaně nám 
cestu přejde celkem volným krokem nádherně ošklivá hyena, je to tak nenadálé, že nestihneme 
vytáhnout už uložené foťáky. Zmizí v podrostu na druhé straně cesty, ještě ji zahlédneme mihnout se 
kousek dál a je pryč. A kousek před lodgí, kde cesta protíná rozlehlou louku, narážíme na stádo 
buvolů, ve zvláštních barvách zapadajícího slunce vypadají skoro romanticky. Takže aparáty stejně 
vytahujeme. Auto s Japonci má z buvolů respekt, náš řidič bez bázně vjíždí mezi přebíhající buvoly. 

Po večeři zůstáváme v baru, má zde vystoupení místní akrobatická skupina, čtyři domorodci (jeden 
dokonce kulhavý) předvádějí artistická čísla různého druhu. Žonglování, balancování ve vratkých 
pozicích, cirkusová gymnastika, podlézání laťky v záklonu, hadí muž se různě zauzlovává a provléká 
se úzkými rourami s nohou za krkem, vrcholem je ale několik skupinových pyramid. Opravdu 
všestranní borci, líbilo se nám a ocenili jsme to bakšišem do klobouku. A cestou do srubu nás skoro 
vylekal mohutný buvol, necelý metr od nás, na kterého ve tmě nečekaně narážíme za bazénem. 
Naštěstí je už za drátěným plotem lodge, který nás „bezpečně“ odděluje.  

Vstáváme brzy, předbalujeme zavazadla a ještě před snídaní odjíždíme na ranní safari. Stejnou cestou 
jako včera míříme k jezeru, dnes na loukách převažují zebry. A u jezera kromě plameňáků a pelikánů 
obdivujeme dva páry pestře zbarvených jeřábů, které vyplašíme a oni ladně poodlétnou kousek dál. U 
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ústí říčky loví plankton nesytové a čápi, sem tam nějaký ibis, dále na louce nenápadné nohaté čejky.  

   

Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) dorůstá velikosti labutě, je asi 148 – 175 velký s rozpětím křídel 
226 – 630 cm a hmotností mezi 5 – 15 kg. Má mohutné tělo s krátkými končetinami, krátkým ocasem, 
silným zobákem a charakteristickým hrdelním vakem. Je skoro celý bílý, jen konce letek má 
černohnědé, vak žlutý a nohy růžové. Stejně jako všichni veslonozí má všechny prsty na nohou spojené 
plovací blánou. 

Plameňák malý (Phoeniconaias minor) je nejpočetnější druh plameňáka žijící zejména v Africe. 
Největší množství plameňáků malých žije ve východní Africe v oblasti Velkého riftového údolí v Keni a 
okolních státech. Jejich celková populace se odhaduje na více než 2,5 miliónu. Nejsou vázáni na 
jednu oblast – migrují na vzdálenosti až tisíců kilometrů. Dospělí jedinci se vyznačují sytě růžovou 
barvou, mají u kořene široký zahnutý zobák rudé barvy s černým koncem, barva očí je žlutooranžová. 
Ve věku 3 až 4 let dosahují pohlavní zralosti. Doba hnízdění je nepravidelná a závisí na vhodných 
podmínkách. Ptáci staví hnízdní kolonie ve stojaté vodě, pro stavbu hnízd kupolovitého tvaru využívají 
zejména bahno. Samice klade obvykle jedno vejce; mláďata se líhnou po čtyřech týdnech, jsou šedivě 
zbarvená a brzy opouštějí hnízdo. Poté zůstávají společně s ostatními mláďaty ve skupinách v kolonii 
a rodiče je hlídají společně; krmí je kašovitým výměškem. Bylo doloženo, že ve volné přírodě se 
mohou ptáci dožít věku až 35 let. Mimo dobu hnízdění jsou přelétaví, přeletují zpravidla v noci a létají 
rychlostí až 60 km/h. Potravu plameňáka malého tvoří především jezerní fytoplankton – sinice rodu 
modularia a druhu spirulina platensis. Potravu si obstarává buď u břehů jezer, nebo plave na 
hladině. Vodu filtruje zobákem, přičemž používá jazyka jako pístu k jejímu nasávání.  

   

Pár chvil věnujeme tedy vodnímu ptactvu, ale pak míříme znovu za nosorožci. Jednoho nacházíme 
smutně polehávat stranou na bahnitém břehu, na krku pod hlavou má otevřenou krvavou ránu. Je sice 
bělejší, než včera, ale to na něm jen uschlo bahno. Menší agresivnější samec asi vyhrál, raněný kus je 
pravděpodobně ten větší ze včerejších duelantů. Ostatní jeho družky a druhové se pasou opodál, na 
zádech je bílí ibisové zbavují cizopasníků. Dnes ještě lépe než včera vidíme úžasně dlouhý roh 
hlavního samce. Nebezpečná zbraň i pro vzájemné souboje. 
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Ze strany se přibližuje osamocený buvol, jeden z nosorožců jej zpozoruje a začne vypouštět sekret, 
kterým ohraničuje svůj revír, což vypadá, jakoby startoval raketový pohon – prudce vystříknutá 
tekutina míří přímo dozadu za tlustokožce. Cvičně nás opět proženou, honit auta s turisty je baví, 
vypadá to na velice oblíbenou zábavu.  

   

Necháme je raději na pokoji, popojedeme kousek dále. Sice jsme stále na dohled, ale řidiči nás přesto 
nechávají vystoupit a jít si prohlédnout blíže plameňáky v mělké pobřežní vodě. Sbíráme růžová pírka 
na památku a navzájem se fotíme – prozatím nebylo moc příležitostí, kde se vyfotit. Většinu času 
trávíme v toyotách. 

Cestou zpět na snídani překvapují dva oprsklí šakali. Obvykle se chovají velmi plaše a ihned se 
stahují do bezpečí dále od cesty, dnes si nás ale nevšímají a klidně sedí dále, jako bychom tam nebyli. 

   

Rychle snídáme, parkovou úpravou zahrady nám nosiči odnesou zavazadla do aut a odjíždíme na jih. 
Jedeme stejnou cestou jako včera. 

V Nairobi projíždíme centrem, které vypadá trochu civilizovaněji, než periferie, zastavujeme přímo 
uprostřed města u větší restaurace na oběd. Překvapuje nás přísný zákaz kouření na ulicích i v 
restauraci, přestože sedíme na otevřeném dvoře, krytí jen provizorní střechou před slunečním 
poledním žárem. Na oběd je sladkovodní ryba tilapia z Viktoriina jezera a hranolky. Ryba je až 
přepečená, masa moc nemá, zato kostí dost, ale na zasycení stačí a kdo má rád pečené ryby, tak si i 
pochutná.  

A kousek od restaurace se loučíme s našimi řidiči, dále už s námi nepokračují. Překládáme zavazadla 
na střechu malého autobusu, tak akorát pro naši výpravu. Vybíráme víceméně povinné bakšišné $5 na 
osobu a den, řidiči jsou spokojeni. A vyrážíme směr Tanzanie. Řidiči slibovali pěknou cestu, čekáme 
něco podobného, jako byla cesta z Nakuru, ale realita je naprosto jiná. Jen přes Nairobi se probíjíme 
skoro hodinu hustým provozem po rozbitých cestách. A když už jsme konečně za městem, ucházející 
asfalt málokdy přesáhne délku 2–3 km, pak je několik dlouhých kilometrů asfaltu rozmláceného (jako 
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cesta do Naroku), kterému se řidiči vyhýbají cestou až za krajnicí. A snad dvě třetiny cesty jsou 
objížďky opravované cesty, přičemž objížďkou se myslí, že se jede v okolní přírodě vyjetou 
polňačkou, kterou jednou za čas protáhne buldozer. Cesta úděsná, jsme vytřeseni a hlavně nás 
demoralizuje nízká průměrná rychlost. K hranicím, podle mapy kousek za polovinou cesty, dorážíme 
potmě, 50 km vzdálené Kilimandžáro vyhlížíme skoro marně, jen velmi nezřetelně tušíme v šeru jeho 
obrys.  

Hranice je zablokovaná nákladními auty, ale nějaký úředník nás naviguje přes dvory a parkoviště na 
tanzanské území, ze kterého se vracíme zpět na celnici, z druhé strany. Samozřejmě potřebujeme víza, 
odevzdáme každý svých $50 a pas a odevzdaně čekáme. Vypadá to nadlouho, zdánlivě se nic neděje, 
pak najednou ráz naráz dostáváme pasy a můžeme pokračovat do Tanzanie.  

Cesta od keňsko-tanzanských hranic do Arushi je znatelně lepší, než byla na keňské straně. Jedeme po 
asfaltu, vnímáme kolem sebe trochu jiný ráz krajiny, více vegetace, více akácií, ale stmívá se tak 
rychle, že za chvíli vidíme už jen to, co před námi osvítí kužely světel našeho autobusu. A k našemu 
překvapení takto potkáváme poměrně hodně Masajů, toulajících se osamoceně nebo po dvou pustou 
krajinou. Nechápeme, proč, kam a odkud mohou chodit. 

Do Arushi přijíždíme pozdě, je po jedenácté, ani se nám nechce na večeři převlékat. Naštěstí na nás s 
jídlem čekají, jen výjimečně nebude bufet, ale servírované jídlo z jídelního lístku. Hotel Impala je 
pěkný, hlavně se nám líbí prosklené výtahy vedoucí vnějškem po plášti budovy. Jen naše restaurace 
se těžko hledá, ale nakonec jsme úspěšní. A protože i dnešní večeře je placená v rámci ubytování, 
neváháme si dát po cibulačce jako hlavní jídlo peppersteak. Výborný, jen udělaný vždy o stupeň více, 
než jsme chtěli. Ale s tím jsme počítali, takže jsme s tou představou už objednávali. 

Ráno na nás už čekají tři landrovery v safari úpravě, pískové barvy. Vypadají stylověji, než keňské 
toyoty, je v nich i více místa a otevřená střecha je protažena více dozadu, takže i cestujícím na 
zadních sedadlech se při safari stojí pohodlněji. Našim řidičem pro další tři dny bude mohutný 
černoch s večerníčkovským jménem Emanuel, velmi komunikativní, vtipný a snaživý. 

A vyrážíme po nové japonské cestě směrem na Serengeti. Hned za hotelem směňujeme peníze a ještě 
na předměstí stavíme u krámku na doplnění zásob. Cesta po výborně asfaltce ubíhá docela rychle a 
příjemně, většinu času volnou krajinou. V dálce se občas mihnou nějaké antilopy, vždy po pár 
kilometrech projíždíme vesnicí, kdy nás zpomalují retardéry před obchody. A v jedné takové vesnici i 
zastavujeme, řidiči tady mají vyhlédnutý krámek se speciálními cenami zásob, které povezou s sebou. 
Pro nás je to výhodná chvíle k pozorování a pořízení pár záběrů běžného života. 
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Jedeme celé dopoledne, cesta pořád dobrá, stále jedeme i odpoledne a po druhé hodině musí Emanuel 
najednou zpomalit, protože po cestě se promenádují paviáni. A zvířata mají vždy 100% přednost. 
Babooni jsou neklamnou předzvěstí blízkého národního parku, vjíždíme do oblasti Ngorongoro. 
Bohužel ale dvoutisícové pohoří zachycuje dešťové mraky, vjíždíme do mlhy a začíná pršet. 
Serpentinami do prudkého kopce vyjíždíme na hranu stejnojmenného kráteru, cesta už dávno není 
asfaltová, ale jen hliněná, deštěm rozmoklá do mazlavého červeného bláta, i našimi 4x4 auty se 
můžeme pohybovat jen pomalu. Na vyhlídce zastavujeme, do kráteru ale není vidět. Pojedeme podle 
programu doprava na sjezd do kráteru nebo vlevo do lodge? Řidiči po krátké poradě navrhují změnu 
programu – dnes odpoledne odpočinek v lodgi, safari v kráteru přidat na zítřejší ráno. Velmi neradi 
souhlasíme, zvláště když se po pár stech metrech cesty kopírující okraj kráteru oblačnost na chvíli 
protrhá a slunce nasvítí zdejší divokou a svěže zelenou vegetaci. Využíváme krátkého vylepšení 
počasí k nafocení velkých stromů obalených cizopasnými „fousy“, ale mlžné počasí se vrací a při 
příjezdu do Ngorongoro Wildlife Resortu vidíme, že cesta dolů by byla nesmyslná. 

   

Ngorongoro je rozlehlé území rozprostírající se mezi stěnami obrovské kaldery, prastarého vyhaslého 
vulkánu v severní Tanzanii. Přesná poloha tohoto „osmého divu světa“ je 180 km od západně od 
města Arusha. Dno kaldery leží ve výšce 1 800 m. V kaldeře o rozloze 260 km2 je největší koncentrace 
volně žijících afrických zvířat. Žije zde přibližně 30 000 jedinců. Celá chráněná oblast má rozlohu 8 
288 km2. Charakteristický je pro území Ngorongoro kráter, který je zároveň největší neporušená 
sopečná kaldera na světě. Kráter se vytvořil, když obrovský vulkán explodoval a zhroutil se zhruba 
před 2 miliony lety. Kráter je 610 m hluboký a dno má plochu je 260 km2. Oblast Ngorongoro byla 
vyhlášena za chráněné území v roce 1959 a v témže roce oddělena od národního parku Serengeti. 
Území bylo zapsáno v roce 1979 do Světového přírodního dědictví UNESCO. Země v chráněném 
území je víceúčelová, což je v Tanzaniii rarita. Je zde zkombinována přísná ochrana divoké zvěře 
skloubená se zde žijícím obyvatelstvem. Využití půdy je řízené tak, aby předešlo negativním účinkům 
na zvěř. Kultivace půdy je v Ngorongoro zakázána. Fauna v kráteru Ngorongoro je velmi bohatá a 
rozmanitá. Vzácností mezi většími zvířaty jsou nosorožec černý, jehož stavy klesly z asi 108 kusů v 
letech 1964 - 1966 na 11 – 14 kusů v roce 1995, a hroch, jenž je v Tanzanii velmi neobvyklý. Žije zde 
také mnoho kopytnatců: pakůň žíhaný (7 000 kusů v roce 1994), zebra (4 000), gazely (3 000). V 
kráteru je hustá populace lvů (62 kusů v roce 2001). Na okraji kráteru žijí levhart, slon (42 ks v roce 
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1987 a 29 ks v roce 1992), buvoli (4 000 v roce 1994). Nalezneme zde i šakaly, gepardy, hyeny. 

   

Kráter Ngorongoro vznikl zhroucením vrcholové partie obrovské sopky před 2 miliony let. Podobně 
vzniklých kráterů se po světě najde více, ale tak unikátně zachovalé strany kráteru jako ty zdejší se 
jinde nevidí. Kráter má průměr přes 20 km, 600 metrů vysoké stěny izolují od okolního světa kalderu 
o ploše 260 km čtverečných (nadmořská výška kaldery je 1800 metrů). V této přírodní Noemově arše 
se shromažďují početná stáda býložravců, spásajících bohatou vegetaci. Následují je šelmy, které si 
plochu kaldery rozdělily na teritoria, jejichž hranice přísně dodržují. Náš resort je na hraně kráteru, 
tedy skoro ve vysokohorské výšce, ale přes den je zde příjemně. Všechny pokoje mají výhled do 
kráteru, před restaurací je terasa s nainstalovaným dalekohledem. 

   

Výhled z pokoje nás omráčí. Panoramatické okno přes celou stěnu a pod námi Ztracený svět. 
Nemůžeme se vynadívat, kráter je opravdovým přírodním divem světa. Nakonec se musíme odtrhnout 
a jdeme na kafe do restaurace, respektive samozřejmě na terasu. Sice začíná pršet, ale skleněná 
střecha nás chrání. Dalekohled je volný, hned jej jdeme vyzkoušet. Chvíli to trvá, než najdeme stádo 
pakoňů, hledáme správný grif na zaaretování přístroje, abychom se mohli střídat. Vidíme i zebry a 
nějaké antilopy, ale to správné vzrušení nastane teprve po objevení tří slonů v lesíku uprostřed 
kráteru, jeden s ohromnými kly. Od toho okamžiku se nás zmocňuje lovecká vášeň a nemůžeme se 
odtrhnout. Naštěstí o dalekohled není moc zájemců, pro tuto chvíli jej máme zcela pro sebe. Postupně 
objevujeme ještě čápy marabu, stádo paviánů a nakonec dokonce párek lvů!  
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Nad kráterem se rozpršelo, před zadní stěnou, 20 km před námi, se klene duha, neuvěřitelné pohledy. 
I kdyby tu nežila ani myš, už jen tento pohled do kráteru z našeho resortu by stál za cestu sem. Až 
když se začíná šeřit, zjišťujeme, že jsme na terase a u dalekohledu strávili skoro 3 hodiny. Ještě že 
jsme nejeli na safari, ráno by na terasu už nezbyl čas a o to vše bychom byli ochuzeni. 

Večeře a snídaně jsou jako obvykle výborné, při snídani nás dorazí chladící nádoba plná ledu a v ní 
láhev pravého šampaňského Perrier-Jouët, po dopití promptně vyměněna za novou. A to nás teď bude 
čekat na všech tanzanských hotelech (využíváme služeb stejného řetězce). Měli bychom mít výčitky 
svědomí při pohledu na bídu kolem, ale domorodci to tak nevidí. Chtějí sem dostat co nejvíce turistů a 
tohle je jedna z cest, jak svou zemi zpopularizovat. Protože co turista, to dolary. Proto turistům 
nezávidí jejich šampáňo, hlavně když tu nechají své peníze. 

Sjíždíme do kráteru ze dvou možných cest tou používanější, cesta je strmá a kamenitá, sjíždíme 
možná půl hodiny, máme zhruba stejnou rychlost jako lvice líně kráčející před autem jedoucím před 
námi. Lvice jakoby věděla, že rychleji jet nejde, vůbec se nevzrušuje. Když se dostala, kam 
potřebovala, klidně zahne do vysoké trávy podél cesty a hned nám mizí z očí. Dno kráteru je protkané 
stezkami, kterými můžeme jezdit, v dálce vidíme polovyschlé sodné jezero Magadi – před pár dny prý 
bylo úplně vyschlé (a až se tudy budeme za dva dny vracet, bude dvojnásobné). 

Všechny ty pakoně, zebry a gazely, které se tu klidně pasou, máme dávno nafocené, můžeme se tedy 
jen a jen kochat. Kolem občasných stružek zásobujících vodou centrální jezero, se potulují jeřábi, 
ibisi a čejky.  

   

Emanuel cíleně míří k jezírku, jakémusi slepému ramenu jezera Magadi, zastavujeme těsně nad 
vodou, pod asi metrovým břehem tu v hojném počtu odpočívají po noční pastvě hroši. Občas se 
některý zvedne, zabučí, popojde a znovu se ponoří do chladivé vody. Záda jim zatím pilně oždibuje 
hejno ibisů. A jako bonus pro nás se jeden z největších kusů obrátí přes záda kolem dokola, jakoby 
válel sudy.  
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Zpoza auta se k našemu jezírku hrne velké stádo buvolů, zdejší relativně čistá a čerstvá voda (oproti 
nasycené sodné vodě hlavního jezera) slouží asi jako napajedlo. Buvoli se tlačí v zástupu k vodě, 
zadní řady sunou vedoucí kusy do vody, buvoli se nebrání, ráchání ve vodě jim dělá dobře. Hroši a 
buvoli jsou odděleni pásem bahnité močálovité půdy, navzájem se nechávají bez povšimnutí. A ani 
nás si nevšímají.  

  

Vyrážíme dál, rádi bychom nějakou šelmu, ale máme smůlu, nebo možná jen málo času. Dostali jsme 
se prakticky na opačný konec kaldery a začínáme se otáčet po směru hodinových ručiček k východu, 
jedeme vlastně po obvodu kaldery, občas uhneme do jejího středu, ale kruhový směr držíme stále. U 
cesty sedí velký dravec, není to obvyklý sup, ale orel stepní. Vůbec se auta nebojí, klidně sedí na 
svém kamenu. Až když zastavíme a chováme se hlučněji, než bychom měli, důstojně a s rozmyslem 
roztáhne křídla a poodletí kousek dále, kde bude mít svůj klid. 
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Step uprostřed kráteru je spásána stády pakoňů a zeber, občas nám vytvářejí malebné skupinky, 
sledovány pozorným zrakem hyen skvrnitých. Pakoně a zebry už známe, hyeny jsou pro nás nové. 
Jsou tak škaredé, až nás přitahují více než některá jiná zvířata, z lidského pohledu pěknější a 
sympatičtější. Často je zastihneme nad mrtvou antilopou nebo jiným zvířetem, těžko říci, zda našly 
mršinu zabitou lvy či levharty, nebo zda je to jejich vlastní úlovek. Tradice jim přisuzuje pověst 
čistých mrchožroutů, ale hyeny jsou výbornými smečkovými lovci, naopak lvi je často o jejich kořist 
okrádají a cizopasí na jejich loveckém umu. 

Hyeny (Hyaeninae) tvoří podčeleď čeledi hyenovití. Jsou to středně velcí masožravci, obývající 
Afriku a Asii. Hyeny patří mezi kočkotvárné šelmy, jsou tedy příbuzné kočkám a promykám více než 
psům, kterým se podobají. Hyeny prosluly jako mrchožrouti, hyena žíhaná a hyena čabraková se živí 
převážně mršinami. Nejnovější výzkumy dokazují, že hyena skvrnitá je převážně lovec. Délka života 
činí u hyeny běžně 40 až 50 let. V některých částech Afriky lidé věřili, že se v noci proměňují v hyeny. 
Tito „hyenodlaci“, kterým se říkalo qora, byli dokonce postaveni mimo zákon a usvědčení qorové se 
trestali smrtí, otroctvím, nebo vyhnanstvím.  

  

Hyena skvrnitá (Crocuta crocuta Erxleben, 1777) je středně velký druh masožravé šelmy žijící v 
Africe. Za nocí se ozývá daleko slyšitelným jakoby chechtavým hlasem. Tak si zvukem označuje revír. 
Žije v párech nebo tlupách až o 30 zvířatech vedených dominantní samicí. Smečka uloví i velké 
kopytníky, jakými jsou třeba zebry. Někdy tlupa přepadne i stáda domácích zvířat. Dokonce zraní i 
lva, nebo jej odežene od kořisti (má se za to, že při poměru hyen ku lvicím 3:1 je rovnováha sil, při 
vyšším počtu hyen lvice zpravidla ustupují). Hyena většinou odežene od kořisti i levharta. Troufá si i 
na lov lvích a výjimečně i sloních mláďat. Rovněž sama vyhledává mršiny. Svým mohutným chrupem 
rozdrtí i silné kosti. Přes den obvykle přebývá v norách, které si sama vyhrabává, občas i v jeskyních. 
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Mláďata se rodí značně vyvinutá a s otevřenýma očima. Při narození dvojčat stejného pohlaví si jdou 
mláďata reflexně doslova po krku. Hyena skvrnitá patří mezi úspěšné sprintery. Na kratší vzdálenosti 
dokáže běžet rychlostí až 65km v hodině. Je ale na rozdíl od kočkovitých šelem i velmi vytrvalým 
běžcem-tomu odpovídá i velikost jejího srdce, které je 2x větší, než srdce lva. 

Pakoně polehávají přímo u cesty, zebry si libují v prašných plochách uprostřed savany, popelí se 
úplně netypicky. Válí sudy po písčité půdě, nohami hází ve vzduchu, zvláště hříbata dovádějí, hravá 
jako všechna mláďata. Bílé pruhy tak dostávají žlutavý až oranžový nádech. 

   

  

Poznáváme místa, kde jsme včera pozorovali odpočívající lvy dalekohledem z terasy lodge. Dnes 
bohužel nejsou. Jen ve vysychajícím jezírku kousek od cesty se rochní osamocený párek hrochů, 
bůhví proč se trhnuvších od stáda. A přestože je den, vylézají z mělké vody na plochý bahnitý břeh a 
nechávají nás, ať si je prohlédneme v celé jejich velkoleposti. Jsou sice daleko, ale bude to jediná 
možnost vidět hrocha jinak, než jako pouhý ostrůvek nad vodou (i tak jsou samozřejmě impozantní).  

Prozatím jsme se pohybovali v otevřené planině, teď míříme k osamocené skupince stromů, skrývající 
nenápadnou budku, mnohými už netrpělivě vyhlíženou. Než se vystřídáme, můžeme se potulovat po 
blízkém okolí, po zemi se válejí majestátně rohaté buvolí lebky, stromy a keře dávají místu 
romantický nádech. 600 metrů nad námi se na ostrohu hrany kráteru skví naše lodge, musíme však 
dávat pozor i pod nohama, abychom nezašlápli užitečné vrubouny (skarabei, hovnivály), dva koulí 
kuličku mnohem větší a těžší, než jsou oni sami.  
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Kousek odtud vjíždíme do lesa, včera jsme viděli dalekohledem slony a paviány, dnes podél cesty 
poskakují po stromech kočkodani zelení, hbití a rychlí, jen samička s mladičkým opičátkem, snad 
několikadenním, je trochu pomalejší. Nevěří svému dítěti, že se už samo udrží na jejím břichu a 
opatrně jej přidržuje předními končetinami. Nakonec se usadí na větvi nad námi a okouše kůru až na 
lýko. 

  

Když v lese na další zvířenu nenarážíme, zamíří Emanuel k cestě, která nás vyveze zpět nahoru. 
Doprovází nás hejno leskoptví nádherných, pestrých ptáků velikosti asi našeho kosa, rudé bříško a 
kovově lesklá modrá péra na zádech a křídlech připomínají spíše ledňáčka nebo přerostlého kolibříka. 

   

V lodgi si dáme na terase naposled šálek kávy, řidiči zatím naloží zavazadla a už se musíme rozloučit 
s impozantními pohledy do kráteru. Ještě nás čeká pár vyhlídek cestou, ale výhled z pokoje a terasy 
bude dlouho uložen v naší paměti jako jeden z největších zážitků z Afriky. 

Jedeme okruh po hraně kráteru, míjíme polní letiště napravo a masajskou vesnici nalevo. Naposled se 
dnes podíváme do kráteru a už sjíždíme k rovině, kde se svahy Ngorongora postupně prolnou do 
nekonečných rovin Serengeti. Zeleň horských svahů střídá žluť vyschlé savany, dokonce i akácie jsou 
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žluté. Mávají nám masajští pastevečci, malí nebojácní kluci. Kdo z nás by měl odvahu pohybovat se 
ve zdejší divočině plné lvů, slonů a buvolů jen tak nalehko, s holí v ruce jako jedinou zbraní. 

Emanuel sjíždí z kamenité cesty do prašné roviny a sleduje nezmenšenou rychlostí neznatelné stopy 
kol mezi porostem. Jedeme mimo naprosto jakoukoliv cestu, přímo místní divokou přírodou. Míjíme 
další vesnici, cestou zpět tu zastavíme a navštívíme Masaje. Teď ale pokračujeme dále, abychom po 
pár desítkách minut zastavili u domečku s několika altány na hraně strmého svahu. Africká rovina je 
zde protržena další hlubokou jizvou – 50 km dlouhou Olduvaiskou roklí, správněji Oldupai Gorge. 
Vytahujeme obědové krabice a obědváme s pohledem na skalní útvary vystupující z dna rokle. 
Zvrásněné skalní suky jsou kalendářem historie, geolog by z jednotlivých vrstev vyčetl dějiny tohoto 
kousku země. A že to nebyly dějiny ledajaké. 

Rokle byla známá archeologům již déle, když se o ní dověděli manželé Louis a Mary Leakeyovi (v 
padesátých letech minulého století). Vydali se zde zkoumat vykopávky a našli zde nejstarší 
dochované pozůstatky hominidů, nejstarších předchůdců člověka. Zdejší rokle je vlastně kolébkou 
lidstva, člověka jako živočišného druhu – kromě mnoha jiných nálezů fosilií a nástrojů pravěkých lidí 
z mnoha různých období je nejznámější spodní čelist homo habilis, prvního hominda označovaného 
za předchůdce člověka, skoro 2 miliony let stará. A známé nálezy fosilií mladšího druhu homo 
erectus, prvního člověka. A ještě známější jsou stopy otisklé v chladnoucí lávě (ne přímo na místě, 
kde obědváme, ale o pár kilometrů dále). Po výbuchu sopky (který také pomohl s datací nálezu) je 
před třemi miliony let do ještě měkké lávy vtiskl tvor chodící po dvou, žádná starší podobná památka 
na Zemi není. Jdou tu vedle sebe dvě řady stop, větší (samec) a menší (asi samice), v obou druzích 
stop jsou střídavě vytlačeny důlky zřejmě po patách mláděte. Už asi můžeme říci, že stopy zanechal 
muž a žena, v jejich stopách pak dovádělo dítě, které skákalo po stopách mámy a táty stejně, jako 
dnešní děti ve sněhu napodobují krok rodičů. Po vychladnutí stopy pokryl popel a zakonzervoval je až 
do dnešní doby. A i nyní jsou zakonzervované, byly jen pořízeny sádrové odlitky a původní stopy 
jsou po prozkoumání opět překryty vrstvou izolační zeminy. Ne nadarmo do Olduvaiské rokle umísti 
Arthur C. Clarke první monolit své „2001: Vesmírné odysei“, který naučil jeden z kmenů zdejších 
primátů používat nástroje a zbraně, čímž urychlil a nastartoval vývoj inteligence na Zemi. 

   

Ve zdejším skromném muzeu o dvou místnostech si můžeme (zdarma) prohlédnout expozici s 
kopiemi všeho podstatného ze zdejšího naleziště. Vidíme prastaré nástroje, lebky a čelisti včetně té 
nejstarší (originály jsou v národních muzeích v Keni, Tanzanii a Etiopii), diorámata a časové osy 
dávají představu o dobách jednotlivých nálezů. Protější stěna ukazuje fotky z vykopávek a manžele 
Leakeyovi. Vrchol je v druhé místnosti, věnované odlitkům slavných stop – přes dva metry dlouhému 
pásu sádry s otisky. Hledíme na nejstarší památku z historie člověka, jsme v Kolébce lidstva. Odsud 
jsme zřejmě zalidnili celou Zemi. 

Muzeum je miniaturní, jeho prohlídka nám moc času nezabere. Stihneme se ještě podívat po blízkém 
okolí a hledat nejzajímavější pohledy do rokle. Vyplašíme nějaké agamy, ze stromu nás pozorují dva 
ťuhýci se svými dlouhými ocasy. Zbytky od oběda, hlavně kuřecí kosti, potěší pár hladových 
divokých psů, kteří na nás trpělivě a vděčně hledí psíma očima a čekají, co na ně zbude. Drobky zase 
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uklízejí menší ptáčci, mezi kterými vynikají nezaměnitelní citrónově žlutí snovači.  

   

Ještě pod vlivem atmosféry místa nasedáme znovu do džípů a míříme dále na severozápad. Přejíždíme 
nějakou říčku, dost prudkou na to, aby strhla primitivní most na vyjeté cestě, Emanuel se neohroženě 
vrhá se svým autem do proudu a říčku přebrodíme. Kolem je příroda trochu zelenější, hyeny 
signalizují blízkost jiné zvěře a opravdu – cestu křižuje zástup pakoňů, první předvoj velké migrace. 

   

U lesíka zase spokojeně odpočívají žirafy, mladší kusy netradičně a troufale odpočívají vsedě. To by 
si starší zkušená žirafa nikdy nedovolila. My jsme ale rádi, sedící žirafy ještě nafocené nemáme.  

   

Brána do Serengeti je ryze formální. Z pár kulatin udělaná brána jak do skautského tábora, jen závora 
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chybí. Na štítu je nápis vítající nás v Serengeti, je jen naší dobrou vůlí, že bránou opravdu projedeme, 
stojí uprostřed roviny nad polní cestou bez krajnic, žádné ploty, žádné překážky.  

Národní park Serengeti leží v severní Tanzanii východně od Viktoriina jezera a jedná se o jedno z 
nejslavnějších a nejrozsáhlejších chráněných území Afriky. Od roku 1981 nechybí na seznamu 
UNESCO. Jeho rozloha je 14 763 km2. Zdejší krajině dominuje velký počet zvířat, mezi nimiž nechybí 
pakoně, zebry, žirafy, lvi, gepardi, levharti, hyeny, sloni nebo nosorožci. Krajinu tvoří lávové plató, z 
kterého vystupují reliéfy sopek, pokryté travnatými savanami. V západní části parku se nachází též 
galeriové lesy, malá jezera a zřídla s hojností vody. V parku jsou chladné noci a horké dny, rozdíly 
jsou často více než 15°C. Průměrné denní teploty vzduchu se v parku pohybují mezi 17 a 21°C. 
Vlhkost vzduchu je 40%, průměrné roční srážky se pohybují kolem 800 mm.  

Serengetské pláně vznikly rozlitím řídké lávy, která ztuhla a byla zalita vodami rozlehlého 
bezodtokového jezera. Tisíce let se usazovaly soli na jeho dně, než je nový výbuch sopky opět zalil 
lávou. Ta ale byla poréznější a časem se změnila v úrodnou půdu, ovšem o mocnosti jen kolem 
jednoho metru. Takže stromy se v mělké půdě neudrží, kořeny neprorostou sodnou vrstvou. Klasická 
Serengeti je tedy jen travnatá, bez stromů. Jen na okrajích jsou oblasti porostlé i vyšší vegetací, keři a 
stromy. 

Faktický vstup do národního parku je až na mírném kopečku o pár kilometrů dále. Zde je teprve 
parkoviště, toalety, stánek se suvenýry a hlavně kasa. Než Emanuel vyřídí vstupné, vystoupáme na 
vyhlídku, skalnaté plotny nahoře okupují tři tmavé agamy, jedna bez ocasu. A svrchu pohled do dáli 
na pláně s migrujícími pakoni. Jedna tečka vedle druhé, kam až oko dohlédne.  

Vracíme se k parkovišti, když se najednou něco mihne vzduchem – rogalo tady, v rovinatém 
Serengeti? Ne, žádné rogalo, jen velký čáp marabu přiletěl zkontrolovat místní odpadkové barely. 
Přistál na kraji parkoviště a teď čeká, až protivní turisti vypadnou od barelů. Když tu tak stojí, není o 
moc nižší, než my. Vypadá docela mírně a neškodně, zkoušíme se s ním skamarádit a přibližujeme se 
opatrně na tři-čtyři metry. Marabu znervózní, trochu se nás bojí, ani my nechceme riskovat potyčku s 
jeho obrovským zobanem, kterým drtí kosti mršin, takže blíž už nejdeme. Když mu dáme příležitost, 
probere zobákem obsah košů, ale další turisti ho za chvíli opět nechtěně odeženou, když se potřebují 
dostat do svého auta.  

   

Marabu africký je nepříliš vzhledný a masivní pták, který běžně dosahuje výšky nad 150 cm, 
hmotnosti kolem 9 kg a rozpětí křídel přinejmenším 3,2 m, což ho činí jedním z největších brodivých 
ptáků na světě. Na rozdíl od většiny zástupců čápovitých dokáže marabu africký téměř celou hlavu i s 
krkem zatáhnout a skrýt pod peřím podobně jako volavky. Je nezaměnitelný díky své velikosti, holé 
hlavě a krku, černým zádům a bílému břichu. Má narůžovělý až světle červeně purpurový vak, který se 
s nacpanou potravou dokáže zvětšit až na délku větší jak 30 cm od základu zobáku. Nápadný je i 
veliký růžovočerný lalok na hrdle. Pohlaví jsou si velice podobná, mladší pták má snědější peří a 
menší lalok. Létá i ve velkých výškách a teplé vzdušné proudy ho vynáší do výšky přes 4000 m. I 
přesto, že je marabu čáp, při hledání mršin se chová spíše jako sup. Vznáší se ve velké výšce a svůj 
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velký zobák používá k roztrhávání zahnívajícího masa zdechlin. Podobně jako sup má také holou 
hlavu a krk, což je adaptace, která mu brání, aby si znečistil peří při konzumaci své oblíbené potravy. 
Marabu africký se však živí i živými živočichy, většinou drobnými, ale často i většími savci, plazi, 
ptáky, i obojživelníky, zvláště pak termity, rybami, sarančemi, kobylkami, housenkami, žábami, 
hlodavci, holuby, dokáže ulovit i dospělého plameňáka. Rád si pochutná i na vejcích krokodýlů, 
plameňáků a jiných druhů ptáků, která rozbíjí díky svému silnému a špičatému zobáku. 

Pokračujeme dále rovinatou savanou, dostali jsme se už za čelo velké migrace, jedeme neuvěřitelným 
stádem pakoňů. Na obě strany cesty vidíme ve zdejší ploché krajině desítky kilometrů a celá pastvina 
je hustě pokryta černými tečkami, čím blíže k nám, tím zřetelnějšími těly pakoňů. Různě hustým 
nepřetržitým stádem tak jedeme několik hodin. Mezi pakoni jsou i zebry, je jich ale mnohem méně. 
Pakoně se pokojně pasou, 95% z nich otočených stejným směrem, občas popojdou pár kroků a tím 
nezadržitelně přesouvají celou tuto živou masu ve směru migrace, tedy v tomto období od Masai 
Mary do serengetských pastvin.  

Cesta stádo dělí úzkým pruhem, který bojácným pakoňům připadá nepříliš bezpečný, když potřebují 
přejít, čekají na odvážlivce, který skočí na cestu první a své lokální stádo za sebou v úzkém zástupu 
převede. My zatím trpělivě čekáme. 

Velká migrace. Serengeti NP je známé svým mimořádně velkým počtem různých druhů zvířat a ptáků. 
Mezi pozoruhodné divy přírody patří migrace zvířat, ke které dochází v Serengeti každoročně mezi 
prosincem a červnem. Obrovská množství zvířat putují za dešti a potravou v kruhu z 300km vzdálené 
keňské Masai Mary a pokračují přes Serengeti zpět do Keni, kde se kruh uzavírá a koloběh tak 
pokračuje pořád dokola už tisíce let. Stáda pakoní jsou odhadována na 1,5 milionu kusů zvířat, zeber 
je odhadováno přes 200.000ks a přes 300.000ks je gazel Thomsonových. Stádo může být i přes 40km 
dlouhé. Samozřejmě že takhle velká stáda neujdou pozornosti šelem, kterých je v Serengeti dostatek. 
Součástí migrace je synchronizované rození mláďat, kdy se rodí až 50.000 mláďat denně, v průběhu 
tří týdnů se narodí 400.000 mláďat pakoňů, zeber a antilop. S tím si neporadí ani všechny 
shromážděné šelmy a příroda si tak zajistila přežití dostatečného množství mláďat, která nahradí 
zhruba stejný počet kusů zvířat, jež nebezpečnou migraci nepřežijí. 

   

Po Ngorongoru další div přírody, tentokrát živé. Nikde jinde na světě není možné vidět najednou a 
pohromadě tolik savců. Kam až očí dohlédnou, černá se savana pakoni. Oživlou krajinou jedeme 
skoro až k naší lodgi. Až když je holá pláň vystřídána krajinou s občasnými akáciemi a salámovými 
stromy, stáda zřídnou. Už jsme tak navyklí na pakoně, že jiná zvířata přestáváme vnímat a nebýt 
Emanuela, nechali bychom si uniknout lví rodinku odpočívající na salámovníku u cesty. 
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Migrující zvěř následují predátoři, kteří mají uprostřed obrovských stád zlaté časy. Po zbytek roku již 
tak plná břicha mít nebudou. Ale teď si užívají časů hojnosti a tráví dny odpočinkem před večerním či 
ranním lovem. A kde by se odpočívalo lépe než v koruně stromu, s dobrým výhledem, kde příjemně 
ochlazuje mírný vánek (na rozdíl od rozpálené země), a kde neotravují protivné mouchy (a nejen ty 
obyčejné, ale i nebezpečné tse-tse). Spokojeně tedy pospávají na silných větvích a náš džíp je jim 
úplně putna. 

Je pozdní odpoledně, slunce začíná klesat k vrškům na obzoru, mračna a zpoza nich prosvítající 
sluneční paprsky občas vykouzlí nečekané obrazce. Stromovitá vegetace houstne. 

Emanuel zamíří ke skupince stojících aut, zastavujeme a snažíme se zjistit, co pozorují. Nevidíme 
chvíli nic, až dalekohledy a zoomy kamer nám přiblíží rozsochu na serengetské poměry vysokého 
stromu a v ní posledního chybějícího zástupce Velké pětky – levharta. Je si asi dobře vědom, že blíže 
za ním nemůžeme, strom je od cesty natolik daleko, že ani plachá šelma z nás nemá obavy a zůstává 
odpočívat na svém místě. 

   

Levhart je české označení pro několik kočkovitých šelem z podčeledi velkých koček. Levhart skvrnitý 
(Panthera pardus) žije v Africe a Asii, jeho původní oblast výskytu byla podstatně větší, ale díky lidem 
se stejně jako u většiny ostatních zvířat neustále zmenšuje. Jako jedna z mála velkých kočkovitých 
šelem se zdržuje často v korunách stromů, kam si vynáší kořist a ukrývá si ji zde před dalšími 
predátory, např. lvy a hyenami. Má velkou sílu a podle některých údajů je schopný vytáhnout na 
strom kořist i 3× těžší, než je jeho hmotnost. Jeho kořistí jsou různá zvířata od hlodavců po antilopy a 
gazely. Na kořist útočí ze země a ze zálohy, někdy i velkým skokem z koruny stromu. Nikdy kořist 
nepronásleduje na větší vzdálenost jako např. lev nebo gepard. Levhart, dříve také nazývaný panter, 
leopard nebo pardál, patří v rámci rodu Pantera spíše k menším druhům. Dosahuje hmotnosti 30–90 
kilogramů, délky těla 110–190 centimetrů, ocas měří 60–100 cm a výška v kohoutku bývá v rozmezí 
45–75 cm. Samci jsou obvykle mohutnější než samice. Základní zbarvení je žlutavé, okrové, žlutošedé 
až žlutooranžové, břicho a spodina těla je světlá až téměř bílá. Černá kresba má podobu od drobných 
okrouhlých a oválných skvrn až po tmavé rozety bez vnitřní skvrny. Skvrny se nachází na hlavě 
spodních částech nohou a ocase. Na hřbetě, bocích těla a stehnech se vyskytují prázdné rozety.  
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Moc se nezdržujeme, levhart je tak daleko, že to stejně nemá význam. Pokračujeme dále, na stromech 
se začínají objevovat podivné plachty, vypadají jako vlajky nějaké země, temně modrý pruh látky s 
užším černým okrajem spodním a dolním. Emanuel vysvětluje, že to jsou lapače na mouchy tse-tse. 
Ty mají tento modrý odstín v oblibě a sedají na látku napuštěnou repelentem, který je zabíjí. Dnes 
ještě ne, ale zítra už někteří z nás budou pokousaní. Moucha je podobná našemu ovádu a podobně prý 
i bolí její kousnutí, možná i více – postižení kolegové to přirovnávají k bodnutí špendlíkem. Kvůli 
těmto mouchám nežijí v Serengeti Masajové, ti jsou totiž závislí na svém dobytku, který by jim tse-
tse během pár let vyhubily.  

Spavá nemoc (resp. africká trypanosomiáza) je onemocnění člověka zapříčiňované prvokem 
Trypanosoma brucei a přenášené mouchou, respektive bodalkou tse-tse. Nemoc je „endemická“ v 
rozsáhlé oblasti Subsaharské Afriky (zasahující do 36 zemí a osídlené cca 60 milióny lidmi). Každý 
rok jí onemocnění zhruba 500 000 lidí a 40 000 z nich zemře. První příznaky připomínají chřipku 
(horečka, zduření mízních uzlin…). Následuje anémie a různé další potíže s krevním oběhem a 
vylučovací soustavou. V závěrečném stádiu dochází k halucinacím a výbuchům zuřivosti a totálnímu 
rozhození spánkového cyklu. V závislosti na formě nemoci ústí tento stav buďto do relativně rychlé 
smrti, nebo v postupnou prohlubující se letargii. Nemoc existuje ve dvou formách: západní 
(Trypanosoma brucei gambiense) a (Trypanosoma brucei rhodesiense), přičemž poddruh uvedený 
jako druhý je mnohem agresivnější a rychleji působící. Ten první pak vyvolává chronická 
onemocnění, pro která je v pozdějších fázích typická letargie, která dala spavé nemoci její jméno. 

A přijíždíme do oblasti Seronery, k jedné z nejznámějších serengetských lodgí, do Seronera Wildlife 
lodge. Vítají nás drobná pruhovaná zvířátka – mangusty, známí lovci hadů. Ty zdejší obývají staré 
termitiště přímo před recepcí, na turisty jsou zvyklé podobně jako jejich menší příbuzné, se zády 
hnědými namísto pruhů, které budou rejdit pod naším balkonem. Hrneme se ven z aut a máme štěstí, 
že jsme v džípu nic nezapomněli, protože už se do něj otevřenou střechou vkrádá drzý kočkodan. 

   

Kolem recepce se kromě mangust potulují i damani, ty známe z keňského Lake Nakuru. Ti zdejší jsou 
ochočení a předvádějí nám bez obav i svá malinkatá mláďata. Lodge si zabrala kamenitý vrcholek 
menšího kopce, obří kameny jsou zakomponovány do všech prostor kempu i do staveb, které je 
využívají jako organickou součást svých stěn a podlah. Pro drobné živočichy typu damanů a mangust 
optimální prostředí.  

Page 37 of 75Keňa, Tanzánie, Zanzibar 2008

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



  

Kočkodan alespoň zavřeným oknem sleduje, jak vybalujeme, až ho přestaneme bavit, respektive když 
pochopí, že z nás nic nevyloudí, odejde zkusit štěstí jinam a na parapet nám přistane nějaký druh 
vlaštovky. 

   

Na večeři míříme už potmě, takže areál si pořádně prohlédneme až před snídaní následující ráno. 
Jdeme mezi velkými balvany vysekanými schody do restaurace, chodba je vedena skálami 
zastřešenými dřevěnými trámy a pomalovanými obrazy místní fauny, hlavně antilopami. Malby sice 
napodobují jeskynní kresby pravěkých lidí nebo primitivních kmenů, ale ne natolik, aby to někdo vzal 
vážně. Výsledek je celkem sympatický, na cestu chodbou se vždy těšíme. 

   

Jídelna je pochopitelně prosklená a nad sklenkou snídaňového šampaňského můžeme pozorovat supy 
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na okolních stromech, možná čekají na odpadky z kuchyně.  

  

Vzadu za restaurací je bar a ještě dál za ním bazének využívající skálu k přítoku čerstvé vody jako 
zurčícího vodopádu. Bohužel jej právě opravují, koupat se sice může, ale když vidíme domorodce, jak 
elektrickou svářečkou připevňuje úchyty asi 5 cm nad hladinou bazénu, necháváme si zajít chuť. 
Najdou se ale tací, co to risknou. Mají vděčné obecenstvo v dělnících drhnoucích palubky na břehu.  

Na balvanech kolem se vyhřívají agamy, černé jsou ještě černější, než jinde, pestré ještě pestřejší, než 
jsme kdy viděli. Po skalkách skáčou a dovádějí kočkodani, také udiveně sledují koupající se turisty. 

  

  

Dnes nás čeká celodenní Serengeti. Čím nás asi může překvapit, když už jsme skoro vše viděli? 
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Uvidíme. Hned za kempem míjíme bůvolce tobi, gazel Thomsonových si ani nevšímáme, žirafy se 
nám ještě tak neomrzely, tak si na ně necháváme zastavit. Nejsme moc daleko, když přejíždíme 
můstek u jezírka, včera jsme zahlédli nějaké hrochy a dnes tam jsou také, navíc u protějšího břehu 
prospává docela slušný krokodýl. 

   

Naši včerejší stromoví lvi se asi přesunuli o kousek dál, dnes okupují starý uschlý strom bez listí, kde 
je vidíme ještě lépe. Březí lvice s naducaným břichem skáče z levé poloviny suché koruny na pravou, 
tam se usazuje a těžce dýchá s otevřenou tlamou. Připadá nám nervózní, ale Emanuel nás uklidňuje, 
že se jen chladí v dnešním žáru. Hned se nám zdá mírnější, jen si ji pohladit po plyšově hebké hlavě. 

   

   

Samozřejmě narážíme i na migrující stáda, zejména kolem vody. Pakoně a zebry tu odpočívají a pijí 
před další cestou, sledují je hyeny, a kdyby něco zbylo, postarají se o to šakali. Občas projíždíme 
zamušeným úsekem, mušky otravují neuvěřitelným způsobem, jsou jich celá mračna. Když 
zastavíme, nejsme schopni ani fotit, protože jejich ataky nevydržíme v klidu a pořád se musíme 
ošívat, nevydržíme ani ten zlomek vteřiny na stisknutí spouště. Jedinou obranou je co nejrychleji ujet 
jinam. Celkem projedeme nejméně šesti nebo sedmi podobnými úseky, trvá to vždy kolem pěti 
předlouhých minut. A na jednom úseku obtěžují i tse-tse mouchy, hlásí se pár poštípaných kolegů, my 
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zůstáváme naštěstí ušetřeni. 

Kousek od jezírka, pro býložravce v dostatečně bezpečné vzdálenosti, je uprostřed louky mokřina a k 
ní míříme. Emanuel něco objevil dalekohledem a vypadá natěšeně, asi něco zajímavého. Co jsme 
ještě neviděli zblízka a v klidu? Gepardy! Tady jsou, a hned čtyři. I když se to nesmí, sveze nás 
Emanuel až přímo k nim, sice je trochu znervózňujeme, ale nakonec nás vyhodnotí jako neškodné a 
nenechají se rušit, jen po očku sledují, zda na ně nevymýšlíme nějakou léčku. 

   

Gepard štíhlý (anglicky cheetah, čita) je kočkovitá šelma, proslulá jako nejrychlejší suchozemské 
zvíře. Na krátké vzdálenosti může běžet rychlostí přes 120 km/h. Hmotnost: 38–43 kg, délka: 110–150 
cm + 65 – 90 ocas, výška: 79 cm. Gepard se v mnoha ohledech liší od typického tělesného schématu 
kočkovité šelmy, některými znaky připomíná spíše psovité. Má poměrně malou, kulatou hlavu a 
dlouhé končetiny i ocas. Stavbou těla se podobá chrtům. Známým faktem je, že na rozdíl od většiny 
kočkovitých šelem nemá úplně zatažitelné drápy. Samci jsou větší než samice. Srst je zlatohnědá, 
tváře a břicho bílé. Gepardí kresba sestává z černých skvrn, čímž se liší od levharta, jehož kresba je 
tvořena černými rozetami. Typickým gepardím znakem jsou černé pruhy táhnoucí se z koutku oka až k 
tlamě – proto je někdy zoology nazýván „kočka, která pláče.“ Koťata jsou zbarvena nenápadně, zato 
mají dlouhou světlou hřívu, kterou během dospívání ztrácí. 

Gepardi jsou stvořeni pro rychlý běh. Mají neobyčejně ohebnou páteř, která při běhu slouží jako 
pružina. Gepard se při běhu prakticky nedotýká země, pohybuje se až 7 m dlouhými skoky. Drápy mu 
slouží jako hřeby treter, společně s hrubými chlupy na chodidlech mu umožňují co nejlepší odraz. 
Ocas při běhu slouží jako kormidlo a umožňuje manévrování i při vysoké rychlosti. Kořist vyhledávají 
zrakem. Potom se snaží se připlížit co nejblíže, teprve pak rychle vyrazí. Běh je totiž velice 
vyčerpávající, gepard se přehřívá a rychle se unavuje. Dokáže běžet rychlostí až 120 km/h, ale asi jen 
200 m. Pokud kořist do 10–20 sekund nedostihne, lov vzdává. Přesto je gepard nejúspěšnější 
samotářský lovec, až 70% jeho loveckých pokusů končí úspěchem. 

Gepard loví převážně malé kopytníky, jako je gazela Thomsonova, gazela Grantova nebo impala. 
Příležitostně uloví i zajíce. Po zabití kořisti dlouho odpočívá, teprve pak se snaží zkonzumovat 
najednou co nejvíce masa. O kořist často přichází, lvi nebo hyeny ho snadno odeženou. Proto se 
gepard ke své kořisti nikdy nevrací, nikdy také nepojídá mršiny. 

Gepardi se mohou pářit celoročně, k námluvám ale dochází především v období dešťů. Samice je 
březí 90–98 dní, poté v hnízdě z trávy vrhne 1 až 3 koťata. Mortalita je velmi vysoká, hlavně protože 
lvi, hyeny nebo paviáni je zabíjejí, pokud je najdou. Matka proto koťata často přenáší z místa na 
místo. Přesto ale do jednoho roku věku přežije jen 5% mláďat. Matka je odstaví ve 4 měsících věku, 
mláďata s matkou zůstávají až do roku a půl věku a učí se lovit. Pohlavně dospívají ve třech letech, v 
přírodě se dožívají stáří až 12 let, v zajetí až 20 let. 

Page 41 of 75Keňa, Tanzánie, Zanzibar 2008

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



   

Gepardy naše dopolední safari prakticky končí. Slunce je vysoko, v poledním žánru všechna zvířata 
odpočívají schovaná. Jen orel na svém hnízdě se nemá kam schovat. Emanuel sice objíždí tzv. kopje, 
skupiny balvanů tvořící malé pahorky, jejichž stín občas přitahuje zvěř, nic už nenalézáme, přestože 
krajina nám silně připomíná scenérie z Volání divočiny a kraj lvice Elsy. Nakonec bereme zavděk 
velkým samcem paviána a agamou na jedné z kopjí. To už jsme ale skoro na dohled od lodge a oběda. 

   

  

Odpoledne, či spíše k večeru, vyrážíme znovu do přírody. Teď opravdu nečekáme, že by nás mohlo 
něco překvapit, chceme si užívat projížďky přírodou a nezatěžovat se focením a natáčením. Člověk 
míní a Afrika mění – projíždíme okrajem národního parku, kde už mohou růst stromy a keře, krajina 
tím získává na zajímavosti, tak nějak si každý podvědomě představuje pravou Afriku. Večerní 
osvětlení k focení přímo vybízí.  
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A pak najednou přijíždíme ke skalnatému pahorku, velikostí už vyrostlého z kategorie nízkých kopjí, 
Emanuel dalekohledem z dálky kontroluje situaci a ukazuje nám hemžení na svahu pahorku. Na 
plošince pod vrcholem spíše tušíme než skutečně vidíme několik žlutavých skvrn, které se se 
zkracující vzdáleností mění ve štíhlá těla lvů. Najednou vetší lvi mizí, a když se dostaneme dostatečně 
blízko, hledí na nás z plošinky párek lvíčat, skoro se nechce věřit, že jsou živá, připomínají spíše 
plyšáky z hračkářství. 

   

Dospělí lvi se zatím přesunuli na vrcholek útesu a tam se vyhřívají v posledních paprscích slunce 
mířícího nezadržitelně k západnímu obzoru. Jen jedna samice zůstává ve střehu stát na hraně a sleduje 
situaci pod sebou, má nádherný výhled. Silueta sluncem nasvícené lvice nad šeřící se krajinou vypadá 
až neskutečně. Celá scéna vypadá jako naaranžovaná. Takto namalovaný obraz by se nebezpečně 
blížil klasické představě kýče. A to jsme už měli schované aparáty. 
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Dlouho se nemůžeme odtrhnout, musíme se však vrátit do setmění. Emanuel otáčí auto a spěchá 
přímou cestou zpět do kempu. Zapadající slunce vytváří ve zdejší krajině neuvěřitelné obrazy. 

   

Ráno vstáváme velmi brzy, ještě před snídaní nás naši řidiči odvezou na místo poblíž lodge, kde 
budeme pozorovat východ slunce nad savanou. Emanuel tu není poprvé, ví, kam zajet, aby umělecký 
dojem byl nejvyšší. A nejúžasněji přece působí východ slunce mezi deštníkovými akáciemi. 
Přijíždíme právě včas, abychom stihli začátek představení. Obzor přechází postupně z temně fialové 
do jemnějších odstínů až po růžovou, naráz se nečekaně zabarví do oranžova a už se začíná zvedat 
nad travnatými pláněmi na obzoru obrovská oranžová koule ranního slunce.  
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Nevíme, zda jásat nebo jen dojatě mlčet. Tak chvíli výskáme a chvíli mlčíme. Úžasné divadlo přírody. 

Když se po nějaké půlhodince probereme z transu, vracíme se pomalu na snídani. Nijak nespěcháme, 
pozorujeme nad krajinou horkovzdušné balony tanzanské vzduchoplavby, balonové safari by nás také 
lákalo, ale $450 za 90 minut letu nám přijde jako přehnaná částka. A ještě bychom neměli ty úžasné 
záběry z východu slunce nad Serengeti. 

   

Po cestě před námi si klidně vykračují tři lvi, nedají se rušit a my je ani rušit nechceme. Po chvíli z 
cesty odbočí do trávy a letícímu balonu věnují přesně stejnou pozornost jako našemu autu. Tedy 
žádnou.  
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Na pokoji rychle balíme poslední věci, mrkneme na pasoucí se párek buvolů pod okny pokoje, 
nasnídáme se, popijeme šampaňského a velmi neradi Seroneru opouštíme. Za místní faunu se s námi 
symbolicky rozloučí bůvolec tobi, čeká nás stejná cesta jako předvčerejšky, jen opačným směrem.  

Opět sledujeme nekonečná stáda migrujících pakoňů a zeber, na hranici národního parku prosíme 
Emanuela o zastavení: jedna z hyen u cesty se dusí, asi jí v krku uvízla kost a nemůže ji vydávit. Buď 
je březí, nebo přežraná, břicho má pořádně zakulacené. Necháváme ji jejímu osudu a míříme k 
masajské vesnici za Olduvaií, kde máme slíbenou návštěvu. 

   

Masajská vesnice (kraal) 

Vzpomínáme na knihu o Bílé Masajce Corinně Hofmannové, Švýcarce, která se při dovolené v 
Mombase zamiluje do Masaje a odchází s ním žít do keňského vnitrozemí. Nechápou ženy, my muži 
nechápeme tím více. To přece není možné, to musí být jinak. Třeba ti Masajové chodí v krojích kvůli 
turistům, doma vaří na plynu, mají splachovací záchody, moskytiéry a satelitní TV v ložnicích. A 
nebo nic z toho, ale pak se Corinna zbláznila. Chceme se přesvědčit na vlastní oči. Pro Emanuela nic 
není nemožné, hakuma matata. Zastavuje u kraalu někde u Oldupai gorge, hned přichází náčelník v 
červené dece a brzy známe výsledek – za 30 USD nás pustí do vesnice a budeme přátelé. V 
landroveru je nás 6, to znamená 5 doláčů na osobu, no neberte to… 
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Jen jestli má náčelník svou vesnici pod kontrolou. Ti bojovníci s tenkým kopím se netváří moc 
přátelsky. Ale co, Masajové nejsou kanibalští, v nejhorším vezmou prachy a pak nás vyrazí. Jdeme 
ven. Celá vesnice mimo starců (tedy osob nad 50 let) je hned na nohou. Nečekané množství 
domorodých Masajů se shromáždí před kraalem, zvlášť muži a zvlášť ženy s dětmi. Dolar je tu 
mocnější než Bůh, takže se rozhodnou bílé mzungy uvítat velkým vítacím tancem a zpěvem. Přičemž 
zpěvem myslí jednoduchý nápěv doprovázený temným až výhružným brumendem, mručí muži, mručí 
ženy, mručet se snaží děti. K tomu se podivně klátí (každý jinak) dopředu dozadu, nohama 
podupávají do rytmu. Sem tam se projdou špalírem kolem nás, registrujeme jejich typickou obuv – 
kristusky z pneumatik. Jen jeden má sandály jak od Bati. Asi jsou od Bati, Bata má kousek od Nairobi 
velkou fabriku, která zásobuje půl Afriky. Později zjišťujeme, že sandálový podnáčelník mluví 
anglicky a je tedy váženou postavou. 

   

A začíná typická část Masajských slavností, sounožné výskoky z místa, čím výše, tím lépe, čím 
víckrát, tím lépe. Skáče vždy jeden předstoupený tanečník, občas se k němu přidá druhý, jednou 
dokonce netrpělivý třetí mladík. Pár veleskoků, tvrdý poslední dopad gumových podrážek a nastupuje 
další. Ženy zatím mručí stranou hlavního dění. Ověšeny korálkovou bižuterií, s děravýma ušima s 
navěšenými těžkými ozdobami, některé obtěžkány dětmi v náručí. Mručení je tak nebaví, když chlapi 
nekoukají, tajně si také poskočí. Ale jen z nudy, to rozhodně v masajských tradicích není. 
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Když už jsme dostatečně uvítáni, otvorem v trnovém plotu vcházíme do kraalu. Vesnice je kruhová, 
význam ohrady z trnových keřů kolem chatrčí plně chápeme, v minulých dnech jsme viděli zblízka 
dostatek slonů, lvů, gepardů, hyen a podobné havěti, která by si ráda přilepšila. Uprostřed druhá 
známka civilizace (po sandálech podšéfa) – čtyři černé cisterny na pitnou vodu. Ostatně jinou než 
pitnou vodu neznají. Mytí se zde nekoná, ani u lidí, ani u nádobí či šatů. V písečném prachu 
serengetských plání by to ostatně bylo zbytečné. 

Rozdělí nás na dvojice, nás zve k sobě domů Sandálový Masaj. Ono to vlastně není přímo k němu. 
Maňaty patří ženám (které je samy staví), on jako správný Masaj jich má několik (každá ho stála 16 
krav), domy musí pravidelně střídat, na to je masajský zákon. Před maňatou, kterou navštívíme, sedí 
stará mama, o kterou se stará nejstarší vnučka. Kolem se batolí nějaké děti, ale v domě není v tuto 
chvíli nikdo. Maňata je postavena ze silnějších dřevěných větví, stěny jsou spleteny z prutů a 
utěsněny naplácaným kravským lejnem. Suché už nesmrdí. 

   

   

Nejdříve nic nevidíme, Masaj nás poslepu usazuje na nějaké prkno, později zjistíme, že sedíme na 
manželském loži. Maňata má totiž několik částí – předsíň, kde se vaří na otevřeném ohni (kouř se 
snaží uniknout škvírami ve stropě, ale většinou nepříliš úspěšně), a která současně slouží jako sklad, 
špajz a chlív po mladá kůzlata, v druhé části je pak manželská postel, formálně oddělená od dětské 
postele. Stejně musí děti na noc vypadnout k příbuzným, když je táta doma. V našem domě jich prý 
spává osm. Nechce se nám to věřit, ale děti starší sedmi let jsou po většinu roku na internátě v 
civilizaci. 
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Masaj chvíli hovoří o praktickém životě, o dobytku a nedostatku vody, o manželkách a jejich střídání, 
o hlavní potravě – hovězí krvi upuštěné z krku živého zvířete smíchané s mlékem, často několik dnů 
jediném jídle. Ale dlouho to nevydržíme. Tma, dusné vedro, tečou z nás čůrky potu, chatrč sama o 
sobě nevoní, zbytky jídla a pach potu také zrovna nepřispívají k libému ovzduší. Rádi se vracíme do 
žáru afrického dne. 

   

   

Odoláme naléhání ke koupi suvenýrů, které nepotřebujeme, a jdeme za vesnici ke škole, stavbě 
připomínající klasické prkenné sruby se štítovou střechou. Uvnitř je plno malých dětí, předvádí (se), 
jak umějí anglicky a jak čtou. Výsledkem je vřava a virvál, prostě jako mezi dětmi. Připadá nám to 
trochu neautentické, spíše takový folklór pro turisty. Raději odcházíme a prohlížíme si ještě jednou 
celý kraal. 

Page 50 of 75Keňa, Tanzánie, Zanzibar 2008

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



Dvě mladé Masajky, jedna s asi ročním dítětem, využívají chvíle menší pozornosti okolí a jdou si také 
prohlédnout bílé mzungy. Dítě si hraje s odhaleným prsem, žena si je cudně zakryje a učí dítě mávat 
cizincům za bonbóny. Ale už se řítí rozlícený manžel (asi obou žen) a zahání je zpět do maňaty. 
Nemůžeme nevzpomenout na nesmyslnou žárlivost Lketingy na Corinnu, která ji teprve přiměla utéci 
po několika letech zpět do Evropy. Jak zde mohla tak dlouho vydržet, prožít několik malárií, porodit 
dceru… 

   

A náš závěr z celé návštěvy kraalu? Ta Corinna musí být regulérní blázen!!! 

  

Cesta ze Serengeti do Arushi je v oblasti Serengeti klasicky polní, postupně začíná šplhat do pohoří 
Ngorongoro kolem stejnojmenného kráteru, kde začíná červená hlína, a po sjezdu zpět do náhorní 
plošiny nad Velkou příkopovou propadlinou je zbytek cesty zbudovaný Japonci velmi dobrý, s 
kvalitním asfaltem. Pohoří Ngorongoro je možné zdolat jen cestou po hraně kráteru, dnes máme 
krásné počasí, dostáváme tedy možnost zopakování zastávky na vyhlídce, kterou nám posledně halila 
mlha a mraky. Naposled si užíváme pohled do kaldery a na protější hranu ve dvacetikilometrové 
dálce. Neuvěřitelná scenérie. 
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Po asi hodince jízdy od kráteru opouštíme asfaltovou cestu a standardní polní cestou zajíždíme k lodgi 
na hraně Velké příkopové propadliny, s výhledem přímo na jezero Lake Manyara. Velký hotel 
zdaleka není obsazen, přesto máme pokoje až na opačné straně od recepce, v docela slušné 
vzdálenosti. Zato všichni mají výhled do propadliny. Od bazénu dokonce i pouhým okem vidíme tři 
žirafy pasoucí se nedaleko od břehu vysychajícího jezera. 

   

Na odpoledne je plánovaný odpočinek, cesta nás neunavila, a tak přijímáme návrh na přidané večerní 
safari. My budeme mít větší šanci zahlédnout zdejší vyhlášená sloní stáda a řidiči si přivydělají. 
Zavřeme pořádně balkónové dveře, stádo baboonů (paviánů) pochodující zrovna kolem je 
dostatečným varováním, nasedáme a přes blízkou vesnici sjíždíme po svahu Great Rift Valley ke 
vstupu do národního parku Lake Manyara.  

Park Lake Manyara je součástí Masajské stepi a obklopuje mělké jezero Manyara, které leží v jedné z 
větví velké příkopové propadliny Great Rift Valley. Park je malý svou rozlohou (336 km2), ale velký 
pohledem na stěnu Rift Valley a nekonečné břehy jezera Manyara. Okolí jezera přechází od 
zalesněného území skrze zelené pastviny k přírodním jezírkům. Tato kombinace ve smyslu vyrovnání 
poměru lesů, pastvin, vodstva, zvěře, atd. vyvolává pocit jedinečnosti až dokonalosti. Jezero poskytuje 
domov pro vodní ptáky, a to zejména pro velká hejna plameňáků. Kromě slonů, opic, divokých psů, 
gazel, hrochů, krokodýlů, atd. jsou zde pozorováni i pověstní stromoví lvi! Park Lake Manyara je 
situován 144 km západně od města Arusha. 

Cestou míjíme krásně zelené baobaby, některé jsou opravdu majestátné. Střechu máme otevřenou, 
jízda nás příjemně osvěžuje. Vyděsí nás rána do předního skla, něco po ní zůstává ležet na kapotě 
džípu. Emanuel zastavuje a přihlížející černoušek ochotně přibíhá a podává nám oknem hnědého 
skarabea úctyhodných rozměrů. Jen tělo má nejméně 4 cm na délku a ne o moc méně na šířku.  
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U recepce chvíli čekáme, kolem nás svěží tropický prales, husté temně zelené stromy, po nich se 
pnoucí liány a na nich kočkodani po očku sledují, zda by z nás nebyl nějaký užitek, třeba ve formě 
pamlsku. Nebyl. Noříme se do přítmí pralesa, kolem nás je živo, kočkodani asi míří na nějaký opičí 
sněm, je jich kolem několik desítek a všichni někam stejným směrem spěchají. Kočkodany jsme už 
viděli mnohokrát, nikdy však v takovém počtu pohromadě. Stejně nás ale více zajímá zoborožec 
černobílý sedící v koruně stromu nad námi. Zobák a roh nad ním má špinavě bílý, tím se liší od jiného 
druhu s červeným zoborohem (zoborožec kaferský), který chodí po savanách a kterého jsme viděli 
dříve v Serengeti. 

   

Cesta stále klesá, oblast lesa přechází do křovinaté krajiny, zahlédneme nějaké slony, nejsou ani nijak 
daleko, přes hustý porost je ale pořádně nevidíme. Nijak nás to netíží, i slonů už jsme viděli dost. 
Bavíme se tím, že učíme Emanuela česky. Vysvětlovali jsme mu v Serengeti, že voduška má slovní 
základ ve slovu voda, stejně jako v angličtině (waterbuck). Slovo voda zná, používáme je při často. 
Nezná ale české přechylování, proto když nyní spatří vodušku, použije vodu v prvním pádě a volá: 
„Voda-čka, voda-čka!“. Chvíli trvá, než pochopíme, co máme v keřích hledat.  

Už dříve jej zajímalo, jak označujeme trus, slovo „hovno“ si zapamatoval velmi rychle. „Slona“ 
pochytil sám od sebe, dnes si obojí spojil a upozorňuje nás: „Slon hovno!“. Musíme ho poučit o 
přídavných jménech a učíme jej správně říci „sloní hovno“. K naší velké radosti je pilným žákem a 
vesele nás upozorňuje na každý spatřený trus, kterého je zde požehnaně. Vše si zapisuje na papír, 
chce ještě vědět, jak říct: „Tam je několik slonů.“, rádi mu diktujeme, píše si vše foneticky. Sám 
následně tvořivě domyslí a správně použije větu: „Tam je sloní hovno.“ Musíme ho pochválit. Příští 
české turisty jistě mile překvapí svou jazykovou výbavou. Snad nebudou příli š útlocitní. 
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U širokého břehu odvodněného jezera Manyara můžeme na chvíli vystoupit, není tu moc co dělat, 
jediným výsledkem je pár pokousaných od tse-tse much. Raději popojedeme. A nemusíme daleko, 
chodili jsme tu volně jen pár set metrů od sloního stáda, na které narážíme hned po ujetí několika 
minut, možná jen desítek vteřin. Stádo se prozradí hlukem lámaných větví, po chvíli se z trnových 
keřů vynoří kolem deseti slonů i s několika mláďaty, jedno máme docela směšně schované za 
maminku tak, že jej celé vidíme v okně mezi předníma a zadníma nohama slonice a jejím břichem.  

Slon africký (Loxodonta africana) je savec z řádu chobotnatců. Je to největší suchozemský savec, 
který dorůstá výšky až 4 m. Slon africký se vyskytuje roztroušeně v celé Africe jižně od Sahelu, ale v 
dřívějších dobách se prokazatelně vyskytoval v mnohem hojnějším počtu na celém kontinentu, i v 
severní Africe. Obývá poměrně rozmanité prostředí. Slony můžeme najít v deštných lesích, na 
savanách a vystupují až do horských oblastí do 5000 m.n.m. Sloni jsou poměrně přizpůsobiví – 
důležitý je pro ně jen dostatek potravy, vody a stínu. Slon africký má silnou, ale pružnou kůži šedivého 
až šedohnědého zbarvení bez srsti. Chlupy má jen na konci ocasu. Na celém těle je pokrytý 
hmatovými chloupky, které jsou více koncentrované na chobotu. Mezi charakteristické znaky patří dva 
citlivé „prstíky“ na konci citlivého chobotu, který slouží k dýchání, čichání, pití, sprchování a 
podávání potravy. Dalším výrazným znakem jsou obrovské ušní boltce na jeho velké hlavě, pomocí 
kterých si chladí tělo jako vějířem. Má vysoké nohy a štíhlou postavu, čelo ubíhající dozadu a 
prohnutý hřbet. Samec i samice mají kly, které rostou celý život. Největší kly, jaké byly u slona 
zjištěny, měřily přes 3 metry a vážily přes 100 kg. 

Sloni mají velmi jemný čich a dobrý sluch, kterým vnímají i pro lidi neslyšitelné infrazvuky (5–24 Hz), 
jimiž se dorozumívají na velké vzdálenosti. Navíc díky tomu sluchem vnímají i otřesy půdy, způsobené 
například pohybem vzdálených zvířat, a zaznamenávají změny atmosférického tlaku. Tato zvířata, i 
když jsou schopná běhat velmi rychle, upřednostňují spíše chůzi přibližně stejně rychlou jako u 
člověka. Na zem totiž při pomalejší chůzi našlapují měkce a pohybují se téměř neslyšně. Došlapují jen 
na konečky prstů srostlé rosolovitým vazivem do polštáře, který tvoří celé „chodidlo“ a slouží jako 
tlumič. 

Afričtí sloni jsou společenská zvířata a drží se pohromadě ve vysoce organizovaných skupinách 
tvořených deseti až dvanácti samicemi a jejich mláďaty. Skupinu vede dominantní samice, která je 
spřízněná se všemi členy tlupy. Tyto skupiny se někdy dočasně shromažďují do stád o několika stech 
kusů. Samci žijí stranou v mládeneckých skupinách, starší jedinci pak samotářsky. Dospívají ve věku 
25-ti let. V době páření přicházejí samci na krátkou dobu do stád, a soupeří o možnost spáření se 
samicemi. Sloni mají i velmi vyvinuté sociální cítění. Když někdo ze stáda zemře, ostatní sloni ho 
„pochovají“ pod hromadu dříví a několik hodin truchlí. 

Stádo slonů dovede překonávat značné vzdálenosti, ale drží se při tom v blízkosti vody, protože každý 
slon potřebuje denně pít až 130–190 litrů vody a rád se koupe. Když je voda dost hluboká, ponoří se 
až na dno a dýchá jen chobotem, který slouží jako periskop. Při koupání na své tělo chobotem 
nastříká bahno z břehu a chrání se tak nejen před obtížným hmyzem, ale i proti přehřátí organismu v 
horkých dnech. Sloni jsou býložravá zvířata. Jejich jídelníček závisí přímo na to, kde se zrovna 
jedinec nachází. Všichni ale musí denně spořádat až 225 kg potravy. Takto velké množství potravy 
musí požírat 15 až 18 hodin denně. Z toho jim zbudou jen přibližně 4 hodiny denně na spánek. 
Potrava navíc není v těle dobře zpracovávaná a zužitkuje se jen z 3540%, takže slon vyprodukuje 
denně až 180 kg trusu a 40–60 litrů moči. 

Potravu si slon podává chobotem až do jícnu. Má málo zubů, navíc stoličky důležité pro drcení 
rostlinné potravy má jen čtyři. Potravu tak může jen rozžvýkat, proto má slon tak malou účinnost 
trávení. Když ztratí všechny zuby, nemá už v tlamě moc možností potravu rozžvýkat a slon umírá 
hlady, protože žaludek nerozžvýkanou potravu nerozloží. To se stává zhruba v 70 letech sloního věku. 

Výška v kohoutku: 3–4 m 

Délka těla: 7–9 m (samice 6,5-8,5m) 
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Hmotnost: 6–7 tun (samice 4 tuny) 

Rychlost chůze/běhu: 6 km/h – 40 km/h 

Délka života: 60–80 let 

Největší dosud popsaný jedinec tohoto druhu slona, který byl v roce 1955 zastřelen v Angole, vážil 
neuvěřitelných 12,24 tuny a v kohoutku měřil 4,2 metry. 

Sloni se popelí ve žlutém písku, chobotem hloubí jámy a čerstvý písek z nich si házejí na záda, asi na 
ochranu před dotěrnými mouchami. Chvíli je sledujeme, přicházejí ještě další, přecházejí před i za 
naším džípem. Když procesí skončí, slyšíme sice ještě další šramocení v keřích, na další už čekat 
nechceme, takže: „Sava, sava!“, popojedeme. 

   

Ale ne moc daleko. Hned za první zatáčkou stojí slon, ten největší, co jsme kdy viděli. Stojí na kraji 
cesty a spásá už nejen keře, nýbrž celé stromky. A co je nejdivnější, má na první pohled 5 nohou. Ta 
vzadu uprostřed samozřejmě není noha, ale jeho rozmnožovací ústrojí, dlouhé až po zem, široké skoro 
jako noha. Slon je po chvíli zatáhne dovnitř jako námořnický dalekohled a tváří se dál jakoby nic.  
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Stojíme tak blízko, až to některým kolegům přestává být milé. Kdyby chtěl, dosáhne chobotem snad 
až k nám do auta. Za námi už se řadí další džípy, necháváme tedy slona slonem a pokračujeme. 
Slyšíme ještě další slony, ale skrz hustý porost již nevidíme nic. Čas se chýlí k večeru, otáčíme zvolna 
směr zpět k hlavní bráně a stejnou cestou se vracíme do lodge. 

Ráno nás čeká poslední safari. Včera jsme byli při průjezdu zaujati běžným životem černošské 
vesnice, kterou musíme projíždět. Výmoly na cestě brání focení, požádali jsme proto Emanuela o 
krátkou zastávku. Nevíme sice, jak na to budou domorodci reagovat, ale nikomu to nevadí, vesele se 
na nás smějí a na požádání by i zapózovali. Život se odehrává hlavně před barevnými dřevěnými 
boudami s plechovými střechami, kde se jen přespává. Na ulici se vaří, postává a debatuje, opravuje, 
pere, suší prádlo a hlavně obchoduje. Skoro před každou chatrčí je dřevěný pult, kde někdo něco 
nabízí. Stojíme zrovna před second handem s oblečením. My jim tržbu rozhodně neuděláme. 

   

  

Známou cestou dojedeme do parku, opice jsou na svých místech, ani zoborožec nezklame. Jen slonů 
je dnes méně, možná proto, že jedeme jinou cestou. Emanuel nás veze přímo k Hippo poolu, k 
hrošímu bazénku. Zde můžeme vystoupit z džípu, je zde jednoduchým zábradlím vyznačena bezpečná 
oblast, od zábradlí můžeme v klidu a pohodě pozorovat hrochy. Většina sice klidně podřimuje a 
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vypadá tak jako skupina balvanů, někteří jsou ale aktivnější a dva samci nám dokonce předvádějí 
souboj s výskoky a napadáním soupeře dlouhými špičáky, které jim trčí z tlam otevřených skoro do 
přímky. 

  

Kromě hrochů sledujeme i koordinovaný lov pelikánů, kteří v sevřené formaci nahánějí rybky nebo 
nějaké jiné živočichy do houfu, pak na nějaký neviditelný pokyn najednou synchronně ponoří hlavy 
do vody a již méně synchronizovaně se postupně vynořují. Poodplují kousek dále a stejný kousek 
zopakují. Zpovzdálí je sledují plameňáci, na protějším břehu se k vodě přicházejí napít zebry.  

Cestou zpět ještě naposled potkáme slona, snad je ještě blíže, než včera, skoro mu přejedeme chobot 
šmejdící po krajnici. Ale je trochu menší, než včerejší obr. Na hotelu se sbalíme a vyrážíme na cestu. 
Po asfaltce cesta rychle ubíhá, obědváme hotelové balíčky na odpočívadle známém z cesty opačným 
směrem, tanzanity od Inda s krámkem v turistickém shopu už dnes nikdo nekupuje, jsme proto 
mnohem rychleji hotovi. 

Letiště je kus před Arushou, čas máme dobrý, ale řidiči chtějí mít rezervu, prý kdyby píchli. Je nám to 
divné, když jsme neměli defekt na safari, proč se bát asfaltu, ale asi mají své zkušenosti, protože 
opravdu druhý džíp musí vyměňovat kolo. Když zastavíme u kraje cesty, z asi 100 metrů vzdáleného 
nenápadného domku se vyhrnou děti ve školních uniformách a utíkají se podívat na mzungy v autech. 
Tužky a bonbónky jsou dávno rozdané, vybalujeme aspoň oplatky, sušenky a čokolády (ty jsou z 
obědového balíčku). Propuká boj o kořist, až musí zasahovat Emanuel. Srovná děti do latě, zabaví 
veškeré laskominy a začíná je spravedlivě rozdávat po jedné. A kdo se tlačí nebo předbíhá, musí na 
konec řady. Petr pomáhá dohlížet, jestli někdo Emanuela nepodvádí. 
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Výchova má pozitivní účinek, všichni jsou spravedlivě poděleni, dokonce když doběhnou opozdilci, 
upozorní ostatní, že by i oni měli něco dostat. To jsme dříve nikdy neviděli, děti se vždy řídily 
filozofií „urvi, co můžeš, a rychle pryč, ať ti to ostatní neukradou“. Podělit se, to nepřipadalo do 
úvahy. 

Na letiště je jen kousek, dorážíme s předstihem. Chvíli to vypadá, že se naše zavazadla nevejdou do 
letadla a přiletí za námi později, z čehož skutečně nemáme moc velkou radost. Loučíme se s kolegou, 
který letí domů a na Zanzibar nepokračuje, nás čeká odbavení. Musíme každý všechna zavazadla 
včetně příručních naskládat na váhu a co je nad 15 kg na osobu, to se platí po 5 USD za kilo. Rychle 
vytahujeme svetry a bundy, vážeme je kolem pasu, láhve s vodou ležérně do ruky. Tak překračujeme 
limit jen o 2 kg, což ještě jde. Letišťátko nemá halu ani čekárnu, odbavení je jen pod otevřenou 
stříškou, sedíme na stoličkách před přistávací dráhou a čekáme na naše letadlo. 

Poletíme na Zanzibar nečekaně – českým (respektive moravským) turbovrtulovým letadlem L410. 
Doufáme, že uvidíme po levé straně Kilimandžáro, ale ukáže se, že je příliš oblačno, na chvíli jen 
vykoukne Mt. Meru, o něco nižší sopka poblíž Arushi, která nemá tak hezký a charakteristický tvar, 
jako populární Kilimandžáro. Zavazadla se nakonec vešla, část je volně naskládaná na hromadu vzadu 
v kabině, naše letušky by se podivily. My se zase divíme dvěma červeně svítícím kontrolkám ERR na 
pilotově palubní desce, které nepřestanou svítit celou dobu letu. 

Piloti samozřejmě nejsou nijak odděleni, můžeme tedy z předních sedaček sledovat prostor před námi. 
Pilot naopak kontroluje stav v kabině. Když je let mnohem delší než avizovaná hodina, snaží se někdo 
vzadu marně hledat toalety, což pilota evidentně znervózňuje, na chodící pasažéry není zvyklý. Raději 
zahlásí, že toalety nejsou, to aby nedošlo k mýlce. 

Turisté zvyklí na proudová velká letadla propadají téměř panice. Letadlo se zdánlivě jen s obtížemi 
odlepuje od země a namáhavě nabírá letovou hladinu. Celou dobu letu silně vibruje, hlavně na 
sedačkách vedle vrtulí. Nižší rychlost nezvládá nehomogenity vzduchu a pravidelně se propadáme a 
poskakujeme, podle toho, jak vlétáme do četných mraků. Nejsme jediní, kdo rychle sahá po kinedrilu. 
Ale tak zelení, jako někteří další pasažéři ještě nejsme. Dýcháme zhluboka, to pomáhá. A sledujeme 
krajinu pod sebou, letíme v nižší výšce, než při dlouhých letech velkými proudovými letadly, 
pozorujeme Arushu, jedno z největších tanzanských měst, které ale ze vzduchu vypadá jako jeden 
velký slum. Většina čtvrtí je tvořena chatrčemi. 

Page 58 of 75Keňa, Tanzánie, Zanzibar 2008

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



  

Okolí Arushi nám připomíná Serengeti, pláně, občas stromy a keře. Potoky a řeky se nevyskytují, 
planina je protkána sítí vyježděných cest. Města a vesnice nevidíme, jen pár osad velikosti větší 
masajské vesnice. Uplynula skoro hodina a půl, když teprve pod sebou uvidíme úzký pás písečného 
pobřeží a modrý Indický oceán. Průplav mezi pevninou, bývalou Tanganikou, a Zanzibarem není moc 
široký a je zřejmě mělký, vidíme mnoho tyrkysových skvrn korálového porostu, občas i korálový 
ostrůvek. S blížícím se Ostrovem koření (jedním z několika ostrovů s tímto přívlastkem) četnost 
korálů roste. A u samotného zanzibarského pobřeží je už moře tyrkysové celé, zdobené tečkami 
rybářských člunů, část z nich i s postranními plováky na udržování stability. Stáčíme se tak, abychom 
přiletěli od jihu, a předním sklem sledujeme povedené přistání na krátké dráze. Mnozí si oddechli, 
přísahají, že tak hororový let ještě nezažili, ale přitom se nic kritického ani nebezpečného nestalo. Jen 
ty subjektivní pocity z drncavého vrtulového letu mnoho lidí vystrašily. 

Zanzibar je souhrnný název pro 2 ostrovy při východoafrickém pobřeží – jižní ostrov Zanzibar 
(svahilsky Unguja) a severní ostrov Pemba. Název se případně může vztahovat pouze k ostrovu 
Unguja. Ostrov Unguja je velký 1 658 km2, ostrov Pemba 984km2. V roce 2002 žilo na ostrovech 
981.754 lidí. Hlavní město a zároveň kulturní a ekonomické centrum je Zanzibar. Stát Zanzibar má 
vlastního prezidenta a sněmovnu reprezentantů, kterou tvoří 50 poslanců. Administrativně je rozdělen 
do pěti krajů. Dnes je Zanzibar autonomní stát tvořící spolu s Tanganikou jednotný stát Tanzanie. 
Dnešní oficiální název Tanzanie je Jamhuri ya Muungano wa Tanzania-Sjednocená republika 
Tanzanie, ale dříve byl Sjednocená republika Tanganiky a Zanzibaru. Název Tanzanie je složeninou 
slov Tanganika a Zanzibar. Hlavní ekonomická aktivita státu je pěstování palmy Raffia a koření 
(hřebíček, skořice, muškátový oříšek a pepř), v poslední době se velmi rychle rozvíjí turismus. V roce 
1890 se stal zanzibarský sultanát britským protektorátem a byl zařazen do britské koloniální říše. 
Báječný hřebíčkový ostrov, jak se Zanzibaru říkalo, se stal totiž předmětem obchodu mezi Británií a 
Německem. Sultanát byl do té doby sice stále nezávislý, ale Němci zde měli silný vliv a dalo se 
očekávat, že se ostrovy stanou jednou z německých afrických držav. Britové vlastnili naopak ostrov 
Helgoland, který leží u pobřeží Německa, kde si budovali vojenskou základnu. Němci byli znepokojeni 
tak blízkou přítomností britské armády nedaleko od pevninského Německa, a tak s výměnou za 
Zanzibar souhlasili. Po dobu britského protektorátu měl Zanzibar svého sultána z dědičné vládnoucí 
rodiny, ale zároveň mocenského zmocněnce Británie. Mezi roky 1890 a 1913 se tomuto britskému 
správci říkalo vizír, od 1913 až do vyhlášení nezávislosti místodržící. 10. prosince 1963 žilo na 
ostrově Zanzibar 444 000 lidí, na Pembě 314 000. V tento den získal Zanzibar nezávislost na Velké 
Británii. Vlády se ujal opět sultán jako jediný vládce ostrovů. Ten vládl jen krátce – 12. ledna 1964 
byl svržen a Zanzibar se stal lidovou republiku. Ta se 24. dubna 1964 spojila s Tanganikou v nový 
stát Tanzanie, jejíž součástí je dodnes. 

Formality se příli š nekonají, nosiči jsou trochu dotěrnější, zato prodavači kešu jsou docela fajn, hned 
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si balíček koupíme. Menší autobus, tak právě pro naši výpravu, už čeká, cesta na sever bude trvat přes 
hodinu. Asfaltová cesta s občasnými retardéry vede nejdříve hlavním městem Zanzibarem, které 
plynule přechází do navazujících periférií. Obě strany lemují neustále krámky se vším možným, zboží 
je vystaveno na ulici, třeba včetně několika desítek lednic. Obyvatelstvo je převážně muslimské a je 
to vidět na oblečení, hlavně na zahalených ženách. Dokonce se vidí i kompletní burky s mezerami jen 
na oči. Asi skončilo vyučování, hodně dětí je ve školních uniformách.  

Provoz je hustý, velkou část obstarávají náklaďáčky s korbou upravenou na převážení lidí – podél 
postranic lavice, látková střecha. Tak tady vypadá hromadná doprava, náklaďáky zastupují autobusy, 
které jsou jinak vyhrazeny hlavně turistům. A na korbě se nejen sedí, když místa nestačí, zbytek stojí 
mezi lavicemi, a když nestačí ani to, tak všelijak visí kolem auta držíce se všeho možného. 

Projíždíme městečkem Bububu, prý podle tří retardérů, které udělají s autem „bu“ – „bu“ – „bu“. A za 
ním už osídlení řídne, občas projíždíme lesem, palmovým hájem, banánovou plantáží nebo jen loukou 
či polem. Zděných domů, kterých zde bylo více než na pevnině, postupně ubývá, přibývá srubů ze 
dřeva a domů uplácených z hlíny. Před domy sedí lidé a vypadají spokojeně. Nic jim nechybí. Na 
úrodném ostrově roste jídlo všude kolem, dům si uplácali z hlíny (když spadne, postaví si za pár 
týdnů nijak vyčerpávající práce nový), nic jiného k životu nepotřebují. Ale stejně jako na kontinentu, 
moc starých lidí nevidíme, průměrná délka života nebude dlouhá. 

Čím jsme severněji, tím méně civilizace. Po levé straně občas vykoukne moře. Posledních pár 
kilometrů už jedeme jen přírodou, až na samém severním pobřeží, v části ostrova zvané Nungwi, je 
pár domků tvořících řídkou vesničku. Zatáčíme doleva na rozbitou místní cestu, jedeme nepříliš 
hezkou ulicí až k nenápadné bráně do resortu Sunset Bay. Pořád ještě nepříliš vábné místo. Bránu 
střeží kromě portýra i velký baobab, po jejím projetí se teprve prostředí jakoby zázrakem mění, 
jedeme cestou vysypanou jemným pískem, kolem nás vilky tradičního domorodého stylu – 
dvoupatrové, s vysokou střechou z palmových listů. Zastavujeme před recepcí, vítá nás špalír Masajů, 
které bychom zde nečekali. A všichni tleskají, pohupují se do rytmu a zpívají: „Jumbo, jumbo sana!“, 
největší hit, který zní pořád celou Tanzanií. Přidává se i ostatní personál včetně uklízeček v bílých 
zástěrách, do špalíru se dokonce řadí i italští turisté a vítají nás také. Resort je do našeho příjezdu 
téměř prázdný, asi mají radost, že se něco děje a že už tu nebudou sami.  

Hotel patří italskému majiteli, personál kromě angličtiny plynule komunikuje i italsky, také strava je 
občas přizpůsobena italským návštěvníkům. Nám to nevadí, těstoviny i pizza nám chutnají. Centrální 
prostor resortu je otevřená hala s vysokou střechou deštníkového tvaru (palmová krytina), po straně 
bar, před ním lavice, křesla a stolečky. Za halou je na útesu nad mořem restaurace, také volně 
otevřená, před případným větrem nebo večerním chladem od moře chrání plátěné obdélníky natažené 
v dřevěné konstrukci.  

   

Před halou bazén s příjemně teplou vodou, od kraje útesu oddělený pískem s lehátky a slunečníky. K 
pláži se schází po dřevěném schodišti, pláž je bílá a písečná, ne moc velká, rozhodně ne dost velká k 
ležení, je to vlastně jen vstup do moře. Až s odlivem se rozšíří a prodlouží, dál od břehu jsou ve vodě 
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kameny s ježky, takže se při odlivu raději nekoupeme, i když by to asi v botách šlo.  

   

Bazén obklopuje zahrada s písečnými cestičkami, říkáme si, jak to asi vypadá, když zaprší. Zítra nám 
to počasí předvede – voda se vsákne do písku, písek se nečekaně zpevní a chodí se po něm stejně 
dobře, jako za sucha. A za bazénem je šest čtyřpokojových vil, každá s dvěma pokoji dole a dvěma v 
patře, nahoře opět vysoká střecha. Po druhé straně příjezdové cesty jsou další čtyři vily s apartmány a 
rodinnými pokoji. A to je vše, hotýlek je skutečně rodinný.  

Máme zde all inclusive, bez alkoholu s výjimkou místního piva, na baru i v resturačce ochotně dají 
kdykoliv jakékoliv dostupné pití, žízeň stejně nejlépe zažene voda. Vše se může brát samozřejmě na 
pokoj. Jen jednou se stane, že na půlden dojde cola, jinak je vše OK. Čaj a káva jako samoobsluha 
před restaurací. Dokonce si občas dáváme nealkoholické koktejly, zpočátku krásně esteticky 
propracované a chutné, později, když už bude více hostů, už si personál takovou práci nedává a 
koktejly sice zůstávají chutné, ale s tou estetikou už to bude horší, stane se z toho spíše takový 
míchaný džus, než koktejl. 

   

Teď, po příjezdu, dostaneme klíče, naše dvacetikilové kufry popadnou na hlavy křehké uklízečky (tak 
160 cm na 50 kg) a bez problémů je vynesou až do pokoje v patře jedné z vilek. Pokoje jsou ohromné. 
Velká hlavní místnost s dominující obří postelí, na vysokých nohách, s konstrukcí, která jako nebesa 
podpírá síť moskytiéry. Když je zatažena, připadáme si na rozlehlé posteli jako v menším hotelovém 
pokojíku. Máme i stoleček se stylovými židlemi, polici s televizí, nad oknem klimatizace a větrák na 
stropě. Za hlavní místností je jen o něco menší šatna s otevřenou skříní, toaletní stolek se zrcadlem a 
stoličkou. A samozřejmě velká koupelna. 
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Popadneme kartičky na ručníky a spěcháme k moři. Dostáváme ručníky od plavčíka – Masaje (skoro 
bychom se vsadili, že neumí plavat) a po schůdcích sbíháme do tyrkysového moře. Voda je příjemná, 
plave se nádherně, krásný je výhled do stran na pohupující se rybářské loďky, ale hlavně zpět na 
pobřeží, nad úzkým pásem písku vodou opracované zvrásněné útesy a nad nimi stylové stavby hotelů. 
Chvíli plaveme, voda krásně nadnáší, po dvou týdnech prašného safari přijde taková koupel vhod. 
Když se nabažíme, skáčeme na chvíli do bazénu a máme pocit, že nás voda opaří, musí mít aspoň 35 
stupňů. 

Původně jsme na každý den plánovali nějaký výlet, po konzultaci s Petrem si to rozmyslíme, budou 
stačit dva. Ráno se tedy probouzíme do volného dne. Je nádherně, slunce svítí jako o život, celý den 
strávíme vleže pod slunečníkem na pláži, za odlivu se koupeme v bazénu (kolegové, kteří to bez moře 
nemohli vydržet, mají bodliny od ježků v nohách, rukách i tělech), za přílivu v moři. Užíváme si 
pohody, když se kousek od břehu objeví asi desítka skotačících delfínů, je to scéna skoro kýčovitá. 

Zato další den, zrovna na naplánovaný výlet, se probouzíme do deště. Nedá se nic dělat, výlet je 
zamluvený. Naštěstí když sjedeme jižněji ke středu ostrova, déšť ustává, i když obloha nic moc extra 
není. Jedeme známou cestou, jiná tu totiž ani není, až před Bububu odbočíme od pobřeží do centrální 
části. Tam po chvíli zastavujeme u farmy na tzv. Spice tour, výpravu za kořením. Ujímá se nás menší 
kulatý černoch v růžové košili s několika mladými pomocníky.  

   

Začínáme s nejtradičnějším kořením ostrova, hřebíčkem. Pomocníci šplhají po stromech jako veverky 
a trhají hrsti červených a žlutých kvítků známého tvaru, které po usušení ztvrdnou a zhnědnou na nám 
známé koření. A pokračujeme k pepři, popínavé rostlině se zelenými hrozny drobných zelených 
kuliček. Po dozrání zčervenají (červený pepř), po usušení jsou známé jako pepř černý, když se 
oloupou, je pepř bílý. Pořád stejná plodina. Podobně cizopasně se pne i vanilka, ta ještě není zralá.  

   

Chlebovník jackfruit je asi největší plod, je tak velký, že neroste z větví, které by jej neunesly, ale na 
krátké stopce přímo z kmene. Je sladký a chutný, však nám nakonec dají i ochutnat (my jej známe už 
z dřívějších cest). Následuje passionflower, mučenka, dobrá na džusy, které máme každý den k 
snídani. Další druh chlebovníku je menší a za syrova se nejí, musí se z něj vyrobit „mouka“ – to je ten 
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chlebovník, který dovezl Marco Polo a pro který jela loď Bounty. Vidíme kávu robustu, kousek vedle 
rostou velké tobolky kakaa, zelené palice obsahující bílou dužinu a v ní skryté hnědé kakaové boby. 
A ještě jedna plodina, tentokrát užitečná jinak, než k jídlu – přírodní rtěnka a líčidlo, předvedené za 
všeobecného veselí na domorodém figurantovi. Zapózuje nám pak poblíž banánovníku s velkým 
červeným květem pod banánovým trsem 

   

Každá dáma dostala na začátku trychtýř z palmového listu, tam si postupně ukládáme vzorky. A 
pomocníci průvodce se snaží, pletou různé ozdoby z trávy a obdarovávají ženy. Každá už dostala 
prstýnek a náramek, muži zase mají na památku fešnou přírodní kravatu. A pro zábavu ještě 
dostaneme brýle z listu aloe a pletený košíček. Škoda, že je tak velký, nakonec jej necháváme na 
Zanzibaru, ale část kolegů jej doveze až domů. Na oplátku tu musíme nechat pár dolarů bakšišů.  

Nakoupíme i nějaké výrobky z přírodních produktů jako dárky, hlavně voňavá mýdla. Kousek dál nás 
průvodce posadí do altánku a následuje ochutnávka ovoce, z těch méně obvyklých dostáváme právě 
jackfruit, karambolu („hvězdu“) a pomelo (i když to už snad dnes ani není exotika).  
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Zpovzdálí nás sleduji děti z povozu taženého místním dobytkem. Poslední zastávkou je, jak jinak, 
krámek s kořením. Můžeme si nakoupit různá balení koření a čajů. My volíme čaje s příchutěmi 
(skořice, vanilka, káva), nakupují všichni, tržba je asi uspokojivá, protože domorodci mají dobrou 
náladu a baví nás pitvořením a nasazením vlastních výrobků na své hlavy – tedy aloebrýlí a 
trávočepic. 

  

Loučíme se a nasedáme do autobusu. Měli bychom pokračovat do Stone Townu, starého města, ale 
Petr se snaží dohodnout protažení výletu do místního původního pralesa Jazani s mahagonovými 
stromy a endemickými guerézami. Řidič si říká o nesmyslnou sumu (podle Petra, který má přehled o 
cenách), už to vypadá, že se nedohodnou, jedeme asi kilometr zpět, než si to řidič rozmyslí, na lesní 
cestě autobus otočí a pokračujeme na Jazani-tour. Zajíždíme si asi 10 – 15 kilometrů, blízkost cíle 
signalizuje značka „pozor, zpomalte, přecházející guerézy“ (gueréza – anglicky colobus), široký práh 
přes cestu a provazový žebřík mezi korunami stromů z jedné strany cesty na druhou – most pro 
opičky.  

  

Objednáváme si v bufáči zeleninovou polévku, bude se chvíli vařit, my zatím jdeme s průvodcem do 
pralesa. Petr zůstává v recepci dohlížet na přípravu polévky, snažím se tedy trochu překládat výklad 
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pro ty, kteří méně vládnou angličtinou. Jdeme 3/4 hodiny původním pralesem, kolem nás jsou hlavně 
mahagony, poměrně nenápadné flekaté stromy. Spodní rostlinné patro zastupují hlavně kapradiny a 
pozemní palmy. Les je vlhký, prosakuje zde korálovou půdou voda z 5 km vzdáleného moře, žijí tu 
pozemní krabi a velcí plži s kroucenou špičatou ulitou. 

   

   

Další částí programu je hlavní lákadlo rezervace, guerézy červené zanzibarské (Piliocolobus kirkii), 
endemický druh opiček, které nikde jinde na světě nežijí. Jdeme kousek po silnici a narážíme na 
strom obsypaný tlupou gueréz. Na rozdíl od kočkodanů nebo paviánů jsou tyto opičky s 
dlouhatánským ocasem, velkýma očima a rozčepýřenou hlavou velmi mírné, lidí si nevšímají, 
pamlsky neloudí. Od svých rozšířenějších kolegyň gueréz černých se liší barvou hřbetu, černé jsou 
černé a červené jsou červené. Přesně podle očekávání. 
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Chvíli jen poklidně sedí na stromě a krmí se, pak se trochu rozpohybují, pomáhají si při skocích z 
větve na větev chápavým ocasem. Jen maminky s drobečky přisátými k bradavkám jsou v klidu. Část 
tlupy se rozhodne přejít cestu na druhou stranu. Spustí se jako blesk ze stromu na zem, proběhnou 
nám pod nohama a na kraji cesty vychovaně zastaví. Projíždí náklaďák naložený dřevem, raději tedy 
počkají, a až když je volno, rychle přeběhnou.  
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Později ještě zahlédneme ve větvích i guerézy černé, ty však tak vzácné nejsou. Teď ale nasedneme 
do autobusu, který nám vyjel naproti, a necháváme se odvézt asi 3 kilometry k druhé části rezervace, 
mangrovovým porostům. Mangrove, vzdušné kořeny, rostou v brakické vodě, tedy ve smíšené vodě 
sladké a mořské, s proměnlivou salinitou.  

Mangrovy (též mangrove) jsou azonální společenstva vyskytující se v brakických vodách (tedy v 
deltách řek, kde se mísí sladkovodní voda se slanou (mořskou). Dále je pro ně typická pravidelná 
kulminace výšky vodní hladiny a výskyt v tropických oblastech. Z rostlinstva se zde vyskytují dřeviny s 
opěrnými a dýchacími kořeny. Je zde častá viviparie. Setkáváme se s hospodářsky využitelnými rody 
jako Rhizophora – dřevo, Avicennia – ovoce. V poslední době jsou tato rostlinná společenstva 
ohrožována hlavně nadměrnou těžbou cenných dřev a dále hromaděním PET lahví a jiných odpadů, 
které jsou splachovány při pravidelných záplavách z krajiny. Významným problémem může být i 
usazování kalů a sedimentů, jako následek městských odpadů (tam kde chybí čistírny odpadních vod) 
a splachy především dusíkatých a fosforečných látek z polí. 

   

Zdejším porostem mangrove vede okruh po dřevěném haťovém chodníku. V porostu je příjemný 
chládek, temně hnědá barva vody je způsobena usazeninami na dně. Efektní jsou zejména průhledy 
do občasných říček vytvořených proudy v jinak stojaté hladině. Na kořenech, v blátě a v občasných 
dírách na kouscích pevniny žijí krabi, kolem poletuje hmyz, hlavně nepříjemné mouchy. 
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Po dokončení okruhu nás autobus veze zpět k recepci, my však víme o zdejší záchranné stanici s 
mořskými želvami karetami, domlouvám tedy s průvodcem, že nám několika zájemcům zastaví u 
odbočky ke stanici, autobus s ostatními pojede dál a on nás doprovodí za želvami. Jde nás jen pár, 
jsme z toho překvapeni, ale asi horko venku udělalo své. Kdeže je ranní déšť, tady slunce pálí 
pořádně, je asi 33 stupňů.  

Ke stanici to máme pár set metrů, jde se příjemnou cestou mezi křovinatým porostem, horší je, že v 
pokladně stanice nikdo není, okýnko je zamčené. Vchodová vrátka se dají otevřít, průvodce s tím ale 
má značný morální problém. Víceméně oznamovacím tónem mu sdělím, že my jdeme rozhodně dále, 
cestou zpět třeba na pokladníka narazíme a zaplatíme mu. Nezbývá mu, než to akceptovat a jít s námi 
dál. Tam už jeho zábrany mizí, podává nám připravený salát ke krmení a naučené želvy na sebe 
nenechají čekat. 

   

Chovají zde želvy vykoupené od rybářů. Když se jim dříve zamotaly do sítě, skončily v polévce a 
valem jich ubývalo. Teď je ale stanice vykupuje za takovou cenu, že se rybářům vyplatí je prodat. Zde 
se trochu aklimatizují a po nějaké době je odvezou do cílové stanice na ostrově Pemza. My vidíme asi 
šest nebo sedm kusů, ty největší mohou mít něco pod metr délky. Salát jim moc chutná, trhají nám jej 
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z ruky tak vehementně, až se zalekneme jejich ostrých zoubků a raději je nepokoušíme a házíme jim 
krmení do vody. A občas si některou pohladíme, po krunýři, po noze, po pevné hlavě. Je dobře, že 
nejsme všichni, můžeme si to tak lépe užít. 

   

Cestou zpět na nikoho nenarazíme, vracíme se zpět ke křižovatce, zbývá nám ještě více než kilometr 
rozpálené cesty. Na zemi leží placatý (= přejetý) chameleón zelený, tak kolem 15 cm. A kousek dál 
nasedají muslimští domorodci do autobusu do BUBUBU (podle těch bu-bu-bu retardérů). Platíme 
nakonec za návštěvu stanice s karetami prodavači suvenýrů, podle průvodce „správci stanice“, my 
však nepochybujeme, že se o peníze hned po našem odjezdu rozdělí sami. No a co.  

  

Rychle pojíme polívku, ostatní už čekají, u záchodu narazíme na černou guerézu, nasedáme do 
autobusu a vyrážíme do Stone Townu. Jedem asi 20 minut a parkujeme v centru historického města, 
asi sto metrů od poštovního úřadu, který stojí na místě, kde byl před pár lety zbořen rodný dům 
Farrokha Bulsary, známějšího pod jménem Freddie Mercury, skladatele a zpěváka skupiny Queen. 
Úzká ulička vedle pošty jistě pamatuje časy jeho dětství, dnes na něj upomíná jen zasklená nástěnka s 
plakátem a zažloutlými novinovými výstřižky. Z nostalgie si uličku projdeme, nakonec se necháme 
ukecat i k nějakým nákupům. Další nákupy přidáme na hlavní ulici. Místo má sice zvláštní atmosféru, 
ale asi se nedá označit jako „pěkné“, spíše je autenticky zanzibarské, trochu nepořádné, trochu 
špinavé. Ale svého času, v koloniálních dobách, bylo jistě výstavní, to je vidět ještě dnes. 
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Pak už do srazu skupiny jen lelkujeme, pokecáme s prodavačem z Mercuryho uličky, který nás pozná 
dříve než my jeho („Koupili jste už u mě zebru a žirafu, kupte si ještě další tři zvířata, ať máte 
kompletní velkou pětku.“ – „Ale zebra a žirafa nepatří do velké pětky.“ – „Cha, cha, cha, máš pravdu. 
Ale koupit bys mohl, ne?“ – „Dík, už mám všechno, co jsem chtěl a ještě k tomu i to, co jsem vlastně 
vůbec nechtěl.“ „Tak jo, ale udělali jsme spolu dobrý business, že jo, tak ahoj.“). Koupíme ještě 
paklík kešu a CD s místní hudbou (jasně, „Jumbo, jumbo sana“ je hned první písnička) a už se 
potkáváme s ostatními u autobusu. 

Nečekaně stavíme u restaurace pro cizince na oběd, nikomu se nechce, ale od místního průvodce 
nedostáváme na výběr. Asi je to daň za nižší cenu přidaného výletu do Jazani. Dáváme si pizzu, 
nakonec si pochutnáme. Chvíli musíme čekat na řidiče, protože se začalo stmívat a řidič poslechl 
muezína a odešel se do blízké mešity pomodlit. A už jedeme domů, na severu nás opět přivítá déšť. 

Předposlední den pobytu zase lelkujeme u moře – počasí se umoudřilo a je zase pěkně, přečteme 
konečně časopisy z domu, ke knížkám se ani nedostaneme. Půjčujeme si šnorchl, když se poodplave 
dál od břehu, jsou ve vodě skupiny kamenů a kolem nich pár rybiček, oproti korálovým útesům nic 
moc, na chvilkové zabavení ale dobré. Večer nás mile překvapí večeře – je vyhlášen plážový večer, 
všechny stoly a židle z restaurace jsou přeneseny do písku na pláž, na stolech svíčky. Maximální 
romantika. K jídlu různá barbecue a mořské plody, výborné pizzy (sea-food je skvělá), jako vrchol 
velké grilované langusty. Zpočátku dávají jen po jednom kusu, hodně lidí ale nemá v podobný pokrm 
důvěru, takže si nakonec můžeme dát, kolik chceme. Já si dal tři. 

A den poslední (když nepočítáme cestu). Chtěli jsme se podívat na lodi kolem ostrova a taky zkusit 
šnorchlovat. Na pláži by se výlet dal sehnat i levněji, my však dáváme na Petrovo doporučení a 
zamlouváme si výlet u ověřené firmy. Snad děláme dobře, nikoho jiného vyplouvat nevidíme, naše 
loď je maximálně obsazena, je dokonce problém s místy. My jsme tu byli včas, sedíme na výborném 
místě pod střechou, chráněni před sluncem.  
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Vyplouváme na oceán kolmo ke břehu, tedy směrem na sever, přestože chceme na jih. Je totiž odliv a 
my se musíme dostat za bariéru korálových útesů, které poznáváme podle zpěněných vln v moři. Až 
na širém moři se stáčíme kolem ostrova, břeh kopírujeme v relativně velké vzdálenosti. Zpočátku 
vidíme kolem našeho resortu několik dalších podobných hotelů s plážemi, u břehu v různé vzdálenosti 
kotví rybáři se svými loděmi, ty menší s plováky po stranách, ty větší se šikmými plachtami. 
Postupem času osídlení na břehu i loděk na moři ubývá, až plujeme kolem pustého pobřeží, odlivem 
obnažené písečné břehy se táhnou daleko od čáry přílivu, desítky metrů a někde snad i stovky. Hlavní 
břeh je porostlý hustou, nepříliš vysokou vegetací. 

   

   

Výlet nám zpestří skupinka delfínů, kterou zahlédneme mezi námi a pobřežím. Hned k nim zamíříme, 
delfíni nad naší přítomností nijak nejásají, ale ani jim evidentně nevadíme, jsme jim prostě úplně 
volní, jsme pro ně vzduch. Skáčou si klidně po hladině a ani se nesnaží nám nijak zmizet. Chvíli je 
sledujeme, dostaneme se k nim na nějakých deset metrů, pak se ale naše cesty rozdělí. My se vracíme 
na náš okruh kolem ostrova, delfíni si hrají blíže u břehu a po chvíli zmizí pod hladinu úplně. O 
kousek dál vysadíme na mělčině kuchaře se zásobami a my pokračujeme dále za šnorchlováním. 
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Před námi se postupně zvětšuje mys poloostrova Pingwe, v těchto místech neobydlený. Až ke krásné 
pískové pláži, lemované zeleným porostem, se nedostaneme kvůli korálovým útesům pod hladinou, 
kotvíme u dalších dvou lodiček, nasazujeme šnorchly (své, ale máme možnost využít i půjčené) a 
vrháme se do teploučké vody. Kousek hlubší vody k prvnímu útesu je vcelku nezajímavý, jen pár 
nebarevných ryb, ale blízký korál už je zajímavější. Pěkně barevný a obydlený charakteristickým 
společenstvím korálových rybiček. Není jich tady tolik jako ve známějších lokalitách typu Rudé 
moře, Thajsko nebo Karibik, k příjemnému hodinovému zašnorchlování to stačí. A třeba papouščí 
ryby se nám tu zdají pestřeji zbarvené, než jinde. Jehly, asi půlmetrové (voda zkresluje a špatně se 
nám velikost odhaduje), zase nejsou tak bojácné a klidně postojí na místě. Ani oblíbený klaun u své 
sasanky není nijak vystrašený. 
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Zůstáváme na místě nejdéle ze všech tří lodí, nakonec po žebříku vylezeme na palubu a vrátíme se 
kousek zpět k severu. Odliv se začíná zmenšovat, dostaneme se blíže ke břehu, takže už u lodi 
dostaneme na dno a můžeme se přebrodit dlouhou mělčinou na pobřeží, kde už je přichystaný piknik 
v několika provizorních altáncích, je šílené horko, stínek přijde vhod. Samozřejmě máme k obědu 
rybu, je upečena v alobalu a prozatím jen porce na příděl. Příloha je rýže, zelenina a ovoce (hlavně 
ananas je skvělý), tady už příděly nejsou tak přísné. Jsme příjemně najedeni, ale chuť by ještě byla. 
Jdeme testovat možnost nášupu, bez problémů nám přidají. A nakonec celý piknik končí tím, že nás 
kuchaři (i z dalších dvou výprav, které se zde sešly) obcházejí a přemlouvají, ať si dáme ještě. 
Necháme se přemluvit asi třikrát, pak už fakt nemůžeme. Snad nás loď uveze. 

Jdeme se na chvíli zchladit do moře, mělčina je tak vyhřátá, že o nějakém ochlazení se moc mluvit 
nedá. Snažíme se šnorchlovat, v písku jsou místy traviny a řasy, kde by mohl být nějaký život, moc 
ryb tu ale není, brzy to vzdáváme, nemá to cenu. Stejně už se všichni brodí k lodi, nalodíme se a 
začíná cesta zpět. Můžeme se díky přílivu držet blíže břehu, cesta je tak zajímavější a rychlejší. Po 
hodince plavby se dostáváme k obydleným místům a proplétáme se mezi čluny rybářů, právě teď v 
době přílivu vyrážejících na lov. Některé loďky jsou velmi malebné. 
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Do hotelu se vracíme pozdě odpoledne, ještě naposled za soumraku skáčeme do moře a poté do 
bazénu, v nastávající tmě pěkně nasvíceného podvodními světly, měnícími efektně po pár vteřinách 
barvu. Nad námi se odehrává zvláštní astronomický jev: srpek měsíce leží jako lodička s cípy vzhůru, 
po levé i pravé straně má ve stejné vzdálenosti hvězdu (i když asi minimálně jeden ten svítící bod 
nebude hvězda, ale planeta, nejspíš Venuše). Vypadá to jako široký úsměv rozzářeného obličeje. O 
něčem podobném píše Karen Blixenová ve Vzpomínkách na Afriku, také to viděla. Běžné to nebude, 
protože úkaz zahlédneme večer na obrazovce v baru ve zprávách CNN, zvuk je stažený, podrobnosti 
tedy neslyšíme.  

  

Ráno zaplatíme účet za pití nad rámec all inclusive (nějaké to daiquiry v teple přišlo vhod), křehké 
černošky nám opět na hlavách snesou na hromadu kufry, autobus je mírně opožděn, na letiště to 
stejně stihneme po známé cestě včas. Letištní procedury jsou na rozdíl od příletu děsné. Pod pražícím 
sluncem musíme stát ve venkovní frontě na odbavení, spadne počítačová síť, máme obavy z úžehu. 
Po skoro hodinovém strádání se nám povede přesvědčit úředníky, že by nás mohli odbavit hromadně, 
dáváme pasy na hromádku a utíkáme do stínu. Následuje kontrola zavazadel, odbavených i 
příručních. Náhodně vytipovaní kolegové musí platit pokuty a poplatky za všechno možné, vše je jen 
v řádech drobných dolarů, takže je rychlejší pustit chlup, než něco řešit. Často si o úplatek (mnohdy 
naturální) a jeho výši přímo řeknou („Jé, ty vaše oplatky vypadají moc dobře!“), jindy se snaží o 
oficialitu, když žádají pokutu 1 dolar za sáček s mušličkami (víme, že by se vozit neměly, ale věděli 
jsme předem, že tento zákaz slouží jen k tomu, aby si celníci mohli přilepšit jednodolarovou 
„pokutou“ bez stvrzenky). 

U dalšího okýnka se platí odletová taxa, tím teprve úřad končí a můžeme konečně do haly čekat na 
boarding. Letíme už velkým letadlem, my máme štěstí a sedíme vedle sebe, ne všem se to podařilo. A 
máme levobok, což je výhoda pro výhled na Kilimandžáro, poletíme dnes přímo nad ním. Když se k 
nejvyšší africké hoře blížíme, pilot nás včas upozorňuje, abychom něco neprošvihli. Kilimandžáro se 
vynoří z oblačné peřiny jako tmavá koruna na bílém baldachýnu. Na vrcholu pravidelného kužele je 
znatelný kruhový kráter, patrný patrně jen z letadla, na fotkách z vrcholu jsme jej tak jasně nikdy 
neviděli. Letíme kolem snad 20 minut, pořizujeme jedny z posledních fotek africké dovolené. 
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Kilimandžáro (Uhuru, česky svoboda) je horský masiv téměř na rovníku v Tanzanii a částečně v Keni. 
Jde o stále ještě činný vulkán, který má tři zaledněné vrcholy. Je na něm nejvyšší hora Tanzanie a 
zároveň celého afrického kontinentu. Nejvyšší bod se jmenuje Uhuru Peak na vulkánu Kibo a jeho 
výška je 5 895 m. Vrchol přitahuje denně v průměru 58 turistů. Kilimandžáro se nachází tři stupně 
ji žně od rovníku, poblíž města Moshi, ve kterém je zároveň mezinárodní letiště. Leží ve Velké 
příkopové propadlině, což je zlom táhnoucí se v délce asi 5 000 km. Před půl milionem let zde 
probíhala intenzivní sopečná činnost, jejímž důsledkem byl mimo jiné vznik masivu Kilimandžára. 
Vrcholový kráter vypouští plyn přímo na straně vrcholu Kibo. Kibo má vrcholový kráter o průměru 
2,4 km s hloubkou až 300 metrů. Nejvyšší bod na okraji kráteru se nazývá Uhuru peak. Vědci zjistili, 
že v roce 2003 byla tekutá láva jenom 400 metrů pod špičkou kráteru. I když se žádná nová 
vulkanická činnost neočekává, přece jenom jsou na místě obavy z toho, že se části hory můžou zřítit. 
Místní legendy hovoří o činné aktivitě před 170 lety. Dva další zaniklé vulkány jsou Mawenzi (5 149 
m), třetí nejvyšší vrchol Afriky (po Mount Kenya), a Shira (3 962 m). Ve výšce 3 300 – 4 000 m rostou 
senecie, lobélie, protei a další rostliny. Senecie dosahují výšky až pěti metrů, což je světový unikát. 
Takto obrovské exempláře se vyskytují právě jen u afrických pětitisícovek. 

Blížíme se k Nairobi, je zřetelně vidět poloha města uprostřed divoké přírody, město začíná ostrým 
přechodem, kdy mrakodrapy vyrůstají přímo na okraji přírodní rezervace. Známé jsou fotky 
pasoucích se žiraf s pozadím nairobských mrakodrapů. I my nalétáváme tak nízko, že žirafy 
zahlédneme. V Nairobi máme 6 hodin přestávku na přestup. Velkou část volného času strávíme 
touláním po obchůdcích se zajímavým sortimentem, nakoupíme spoustu vyhlášených keňských čajů, 
koupíme i nějaké bonboniéry s výbornými makadamovými oříšky v tmavé čokoládě. Posvačíme ze 
svých zásob, čas nakonec oproti původnímu očekávání uběhne jako voda. 

Cesta do Amsterodamu je opět pohodlně klidná, jídlo dobré, snažíme se poklimbávat, je noc. Po osmi 
hodinách letu přistaneme v hlavním holandském městě, rovnou se pomalu přesuneme na náš gate a 
rovněž s KLM letíme domů. Nečekaně naše kufry přežily všechny cesty bez poškození, odpadá 
obvyklá reklamační procedura, loučíme se všemi kolegy a měníme si adresy. Jsme zvědaví, jak 
pořídíme u výjezdu z parkoviště v Marriottu, přešvihli jsme kartu o 30 hodin, automatu je to ale jedno 
a bez problémů se nám závora otevírá a pouští nás ven.  

Dovolená se nám připomene ještě před blížícími se Vánocemi, když dostaneme od Petra balíček s 
objednanými třemi výtisky jeho knihy Petr Hejtmánek – Volání Afriky.  
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