
 Vzhůru na jih  

 

Vyvěšuji na dveře obrázek mé kamarádky, malířky, Dagmar Petráškové, který pro mne       

namalovala před 40 lety 

 

Citát dne 

Nevzpomenu si na žádné ráno v Africe, kdy jsem nebyl šťastný.   

( I never knew of a morning in Africa that I was not happy. )        

 

Kde je to dobrodružství ? No jasně, je opět čas na Afriku. Tam ho najdeme. Tato cesta bude 

úplně jiného typu než naše loňská cruise na Nilu. Za prvé, komfort lodi (zázemí, počítač, 

internet, pravidelný čas na psaní, daný program, průvodce) je nahrazen dobrodružnou cestou 

po prašných silnicích pouštní Namibie bez mobilního signálu, bez přístupu k internetu. Za 

druhé, místo historie se zaměříme na přírodu, hlavně na zvířata. Doufám, že to nebude jenom 

cestopis, jak jet z A do B a co tam navštívit, ale vyznání lásky Africe?  

 

 

 

 

 

 



Letíme z Prahy přes Frankfurt a Johannesburg na jih Afriky, tam, kde sidli naše duše a odkud 

pochází nejstarší kmeny lidstva.  

 

V této, již osmé, cestě do Namibie, navštívíme známá i zatím námi neprobádaná mista. 

Program našich cest do Namibie, kam jezdíme od roku 2003, je pokaždé jiný. Někdy cestu 

skloubíme s návštěvou Jižní Afriky nebo Botswany. Iitinerář vždy detailně plánuji já. Paul má 

na starosti financování a výběr letenek, vypůjčení vhodného terénního auta, naprogramování 

navigace dle koordinátů, které mu sdělím. Já vše ostatní. Týmová práce. Malá chybička a 

může jít o život. Tentokrát pojedeme kolem hlavního města Windhoeku, do osmičky. 

 

Začneme v poušti Kalahari na jihovýchodě, 

poté se vydáme na západ do Namib Rand a 

pouště Namib. Po týdnu pouští se posuneme 

za zvířaty na sever a cestu ukončíme mezi 

velkými balvany v horách Erongo  Ujedeme 

pár tisíc kilometrů. Téměř každou noc 

budeme trávit v jiném místě. Proč?  No 

protože tato úžasná země má různorodou 

přírodu, my chceme všechnu tu krásu vidět a 

zažít. Protože je to misto, kde je více zvířat 

než lidé a my máme lidí plné zuby. Protože je 

to ozdravné na duši a protože můj muž 

miluje jezdit v divočině. Cesty zde jsou 

vesměs neasfaltované, písečné, nicméně 

dobře značené, benzínové stanice, pokud 

jsou vůbec otevřené, tak mohou být i stovky 

km od sebe vzdálené. V noci se nejezdi. 

Země je to obrovská, vzdálenosti velké. 

Takže přesuny z A do B plánuji maximálně na 

4 až 7 hodin. 

 

 

   

 

 



 

V pondělí jsme po 24 hodinové cestě, s 2 přestupy ( ve Frankfurtu a Johannesburgu) přistáli v 

poledne v hlavním městě Namibie  Windhoeku. Naštěstí celkem odpočatí, jelikož jsme letěli s 

Lufthansou business. Po 2 hodinách čekání ve frontě (this is Afrika) na kontrolu potvrzení o 

očkování proti Covidu a pasovou kontrolu jsme konečně mohli vyzvednout v půjčovně vůz      

(4x4 Toyota), koupit místní Sim kartu a vyměnit peníze. Po třetí hodině odpolední se tedy 

vydáváme do místa dnešního ubytování v poušti. Cesta z letiště by nám měla zabrat asi 3.5 

hodiny, z toho poslední hodinu pojedeme v buši. U první benzínky nakoupíme zásobu na 

přežití (vodu a víno). Namibie má tradici kvalitního pití, jihoafrická vína a dobré místní pivo 

jsou celkem všude (kde je obchod) a levně k dostání.   

Neztrácíme čas, hned první noc budeme trávit v poušti Kalahari v lodži se stejným názvem. 

Spícháme, chceme dorazit před setměním. Jelikož chvíli po západu slunce nastane opravdová 

tma a řídit v písku, když člověk vidí jen mléčnou dráhu a cestu nezná, je opravdové 

dobrodružství. To si necháme raději na později.  

 

Je kolem půl sedmé večer a africký západ slunce se opět předvádí. Obloha s mráčky se barví 

pískem ve vzduchu do ruda a já to ani nemohu vyfotit. Foťák ještě sbalený v kufru a navíc 

Paul jede 80 km rychlostí v písku.. Nicméně nálada je supr, hej, jsme opět doma, v Africe. 

Radio taky funguje, tak za zvuku německých šlágrů dojíždíme k bráně Kalahari lodge. Tam na 

nás už čekají a navigují cestu od brány do ubytování. Nádhernou zvlněnou krajinou jedeme 

pár km k hlavní budově. Na přespání vybírám tichá, autentická místa s geniem loci a určitou 

dávkou luxusu. Doba kempování je už za námi.   

 

 

Kufry ani nestačíme vybalit a stůl k večeři je už 

nachystaný. Venku, s výhledem na zahradu s 

bazénem.  

Jak to jenom dělají, že uprostřed pouště umí 

naservírovat 3 chodovou kulinární večeři v romantické 

atmosféře zůstává africkým tajemstvím.   

 

 

   

 

 V lodgi je s námi ještě ubytovaná skupina 5 Francouzů s místním průvodcem.  



   

 

Bydlí zde pár buschmenů. Dáme se do řěči s  pomocí místního tlumočníka. Jejich řeč má clicks 

neboli mlaskavé zvuky. Ptám se kolik těch click zvuků rozlišují a žádám  demonstraci 

výslovnosti.  Hoši projevili velký smysl pro humor, hezky jsme se všichni zasmáli, když nám 

za sebou 8 různých clicks předváděli a my se snažili je napodobit. Ptám se, kolik jim je let, 

vypadají totiž jako 13 letí kluci. Malé štíhlé postavy, nosí šípy a jiné zbraně na nahém tělě. 

 

První africké ráno je, jak jinak, velmi fotogenické. Scházím se v písku s jedním Francouzem, 

oba foťák v ruce. Před snídaní už mám pár krásných fotek a první francouzskou konverzaci 

za sebou.  



Prý jim je kolem 30 let a tak přišla řeč na rodinu. Nemají prý ženy. A tak Paul jim nabídl, že 

by přivedl pár Holanďanek, ale ty jsou prý vysoký a tak že by je museli nejdříve zabít aby je 

mohli políbit. Hoši ale přišli s nápadem : jeden hned vylezl na druhého a ukazoval, jak by ji 

políbil a třetí vzal do ruky hák ukázal, jak by si ji přitáhl k sobě jako žirafu. Byli bosí a tak 

jsem se jich ptala, co kdyby narazili na jedovatého hada. Hned jeden sundal chrastítka, která 

měl na ruce jako ozdobu a obul si je a začal tancovat v rytmu chrastítek. Had by neměl šanci. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tímto milým setkáním se pro dnešek loučím. 

 

 

FAKTA  

1. Namibie je druhá nejméně osídlená země v Africe. Rozloha 10.5 x ČR , počet obyvatel 2.6 

miliony.  Má tedy hustotu obyvatel asi 46 x menší než naše republika. 

2. Nejstarší kmeny lidstva jsou bushmen neboli korektně San, v češtině křováci. Dnes žije 
Křováků asi 50 000. Byli také najímáni armádami, neboť se dokáží přizpůsobit měnícím se přírodním 
podmínkám (obývají totiž krajinu, kde je v noci zima, ve dne horko a stále tam vane vítr) a sami si v 
Kalahari najdou potravu. Používají se na stopování zvěře.  Mluví různými jazyky, z nichž všechny 
zahrnují „mlaskavé“ zvuky, zastoupeny písemnými symboly, jako je ! nebo /. 

3. Namibie je bývalá německá kolonie a před udělením samostatnosti roku 1990 byla známá 

pod jménem Německá jihozápadní Afrika.  

4. Kalahari je rozsáhlá pouštní oblast v jižní Africe, která se nachází na území 3 států: 

Botswany, Namibie a Jihoafrické republiky, zaujímá rozlohu asi 900 000 km² a rozkládá se u 

obratníku Kozoroha. Jsou zde písečné duny a suchá koryta občasných řek. Je to největší 

poušť v jižní části Afriky. Obývají ji kmeny Křováků. Písek bývá často červený. 

 


