
Hledání ráje, nálady pouště a čekání na smrt      díl třetí 
 

 

One cannot resist the lure of Africa — Rudyard Kipling 

Vábení Afriky nelze odolat 

 

 

Vsuvka  

Hele, jak ses vlastně ocitla v Namibii poprvé? Jo, takhle se to událo.   

   

na mé 50 narozeniny jsem od syna dostala dárek, který mi změnil chod života. Byla to kniha 

Solitaire od holandskeho autora, dokumentaristy Tona van der Lee. Bylo to v době, kdy jsem 

si při lyžování (do té doby mým největším koníčkem, kterému jsem obětovala několik týdnů v 

roce)  natrhla sval na noze. Jak se dále ukázalo, všechno zlé je k něčemu dobré. Shodou 

okolností jsem vyměnila  jednu vášeň za druhou. Lyžování za fotografii a lásku k Namibii.   

 

Ten dárek, autobiografická kniha Solitaire, pojednává o tom, jak bohatý a 

úspěšný dokumentární filmař pozve  všechny přátele na oslavu svých 40 

narozenin. Tam se s nimi rozloučí a sdělí jim, že prodal svoji produkční 

společnost a že během pár dnů opouští Evropu a jede hledat Ráj na zemi. 

Současný život v Holandsku ho nenaplňuje. Pocit marnosti a prázdnoty 

převažuje. Ptá se často sám sebe, je to všechno?  

 

Jeho přátelé a kolegové jsou šokováni: každý sní o tom, že odejde a nechá 

všechno za sebou, ale nikdo to ve skutečnosti neudělá. Ale Ton to myslí 

vážně. A jelikož jako dokumentarista projel celý svět, bylo mu jasné, že ten 

ráj začne hledat nejprve v Africe.  

 

Jednosměrnou letenkou přiletěl do Kapského města, tam si koupil terénní vůz a vydal se na 

sever tou silnicí, jak jsem vám o ní psala minule. v Namibii zahl na prašné cesty Namib Randu 

až dojel do místa nazvaného SOLITAIRE v překladu něco jako Samota....Můžeme to místo 

nazvat Na konci světa. Tam se rozhlídl a řekl si, jo, tak to je ten ráj. Neskutečně mocná 

příroda, která svou krásou a drsností vybízí k filosofování, přemítání o vesmíru a bohu. Je 

tady začátek nebo konec času? nebo prostoru? Vše je možné.  Klid od lidí, neboť Namibie v 

tom místě byla téměř prázdná. Divoká zvířata. Ta původní Afrika, jaká byla před příchodem 

člověka.  

 

Usadil se kousek od Solitaire ve vyschlém řečišti jedné řeky si postavil stan. Ton tam zažívá 

dobrodružství, učí se lovit a žít v přírodě, off grid, je napaden pštrosem, atd.. Ale, nezapře 

holandské kořeny, podnikatelského ducha.  Solitaire byl už tehdy na mapě Afriky, i když tam 

žili pouze 2 lidé (tak prázdná je Namibie). Jeden běloch, Moos, a jeho pomocník. Provozovali v 

poušti benzínovou stanici a pekárnu. Bylo to na cestě z města Luderitz do Windhoeku. Do 

Luderitz kolem 7 hodin cesty a Windhoek 4. Benzínka měla někdy pohonné hmoty a někdy ne 

(to je Afrika). To Tonovi vadilo a tak začal organizovat ráj. Benzínka by měla mít vždy 

pohonné hmoty, lidé by měli mít spolehnutí (jak neafrický pojem), že vždy budou obslouženi. 

Navíc by měli též mít možnost přespání. Měla se vybudovat malá restaurace a zásobárna 

vody. Tak vznikl první camping. Pak se v Lonely Planet objeví pochvalný článek o primitivní 

restauraci, kterou Van der Lee založil a turisté se hrnou.  

 

Zánik Tonova ráje je nevyhnutelný, majitelé Solitairu se začínají hádat o peníze. Po pár letech 

(kolem roku 2000) opouští Ton ráj a jede dál do nitra Afriky hledat ten pravý, ještě 

neposkvrněný ráj.   

 

 

 



Knihou jsem byla tak nadšena, že jsem chtěla ve stopách autora navštívit ten ex ráj. Ráda 

řeším vše rychle. Žádné jednou bych chtěla jet tam a tam, či zažít to. Ne, u nás se plánuje 

hned. Kdoví, zda jednou bude vhodná chvíle, příjde pandemie, válka či invaze kobylek a to 

jednou se změní v nikdy. V reinkarnaci nevěříme a tak co nezažijeme v tomto životě, 

nezažijeme nikdy. Navíc destinace se rychle mění a člověk stárne. Zařila jsem zničení ráje v 

Ománu, Egyptě, na Islandu atd.  

 

Jih Afriky nám nebyl úplně neznámý. Od roku 1986 jsme pravidelně tento kout zeměkoule 

navštěvovali. (JAR, Zimbabwe, Swaziland). A byla to naše nejoblíbenější destinace. Takže 

jsme věděli, jak se připravit na takovou cestu. V roce 2003 se ještě plánovalo z knih, na 

internetu nebylo moc informací. I přesto jsem našla na internetu fotografický workshop 

organizovaný jihoafrickými fotografy, který trval týden a byl v poušti pouze 2 hodiny cesty 

autem na jih od Solitaire. Tak jsme se s manželem přihlásili. Do měsíce od přečtení knihy 

jsme letěli do Kapského města a dál terénním vozem na jih Namibie.  Nejenom, že jsme si 

zamilovali tuto část světa, ale zlepšila jsem se ve fotografické kompozici a přivezla domů 

kvalitní a (tehdy) originální fotografie. 

 

 
 

Tato fotografie je z místa workshopu, podle mě nejkrásnější části Namibie, Namib Randu. O 

tom snad někdy příště.  

 

Solitaire je teď centrum turistiky, má hotel, camping, několik restauraci, pekárnu, opravnu 

automobilů atd. A pohonné hmoty jsou zde vždy k dostání. Kniha Solitaire byla nedávno 

přeložena z holandštiny do angličtiny a dá se tam koupit.   

 

Ton van der Lee napsal m.j. celkem sérii pěti autobiografických knih o africkém putování. 

Všechny mám v knihovně. Ten ráj nakonec našel v Mali, ve městě Djenne.  

 

Konec vsuvky 

 

 

 

 

 

 



A co bylo dál ? Po hrůzostrašné noci plné strachu z kobylek.   

 

Ráno jsem opatrně otevřela dveře domečku na terasu a ejhle, žádná sarančata v dohledu. Po 

noci skákání si šla odpočinout do trávy. Invaze ve velkém se zatím nekoná. Takže směle na 

výlet. Park je otevřen od rána 7 hodin do západu slunce. jelikož jsme téměř na obratníku 

Kozoroha, tak slunce zapadá na jaře a na podzim kolem sedmé hodiny a velmi brzo je tma.       

 

Od vstupu do parku jsou v dáli již vidět vysoké duny pouště Namib. Podél (nyní vyschlé) řeky 

Tsauchab se táhnou řady mrtvých stromů a řady živých stromů, podle toho jak teče či v 

minulosti tekla spodní voda. Údolím parku vede silnice 60 km dlouhá, která řeku kopíruje. V 

poušti žije divoká zvěř, adaptovaná na extrémní podmínky, sucho a horko. Není zde lidem 

nebezpečný predátor (lev, krokodýl či buvol kapský). Po cestě můžeme tedy zastavovat, vyjít 

z vozu a projít se k dunám. Pozorovat divoká zvířata, fotit a šplhat na duny. Silnice končí v 

Sossusvlei. Zbývá překonat 5 km pískem, pohon na 4 kola nezbytný. Auto zaparkovat ve 

stínu živých akácií. Potom nás čeká hodinový výšlap přes menší duny do Deadvlei. To je jedno 

ze solných jezer, s mrtvými stromy, obklopené stovky metrů vysokými dunami.    

 

 
 

                                                                                                                                                                               

 

 

4 km od vstupu do parku vyryla 

řeka Tsauchab kaňon, dlouhý 3km 

a až 30 m hluboký. V době dešťů 

se naplní vodou a vytýká z něj 

divoká řeka směrem do pouště. 

Viz mapa. Při naší návštěvě má 

kaňon dno pokryté většími 

kalužemi.  

 

Fotografie ze dna kaňonu                                                                           

  
  

 

 



Obrázky z Namibu 

 

 
 

Na hraně 

 

 

 
Samotář 



               
  

 

Poklad

 
Bratr a sestra  



 
 

Jedeme do parku ráno a odpoledne, po oba dny. Snažím se zachytit náladu místa na 

fotografii.  Atmosféra scenérie se mění podle sklonu slunečních paprsků, mraků na obloze či 

větru.  Od surrealistické, mystické po romantickou. Jsem ve svém živlu. V písku hledáme 

faunu. Jako první spatříme úchvatné antilopy Oryx. Fotografie jsou ze stejného místa (u řeky). 
 

 



 
Osamocený springbok 

 

  
 

 

 



 

PTÁCI 

 
Spatříme pštrosa s pštrosicí a s pštrosičaty  

 

 

 

Na zemi teče řeka malých kobylek. Hopkají za sebou a tvoří tekoucí proudy kolem silnice. 

Potrava pro ptáky. Až vyrostou, my už tady nebudeme. Večeři s padajícími sarančaty v 

blízkosti světel restaurace přežiji ještě 2x.  

 

Odpoledne vidíme kroužit u cesty asi 20 supů. Kde se tady vzali ? Pravděpodobně viděli slabé 

zvíře. Snesou se na zem. Čekají. Je v tom něco zlověstného. Odklízecí četa čeká na smrt.    

 

 
 

To je prozatím vše. Čtvrtý díl bude o mase.  

 

 

 

 

 



Fakta 

Antilopa Oryx neboli přímorožec jihoafrický, gemsbok, je jedna y nejkrásnějších, vydrží v poušti 

dny bez vody.  Pěstuje se na místních farmách, často zde bývá k věčeři místo vepřového. Samci 

jsou proslulí i svou neobvyklou útočností proti svým predátorům (lvi, levharti), na které často 

útočí svými ostrými a nebezpečnými rohy. 

 

Off grid   výraz pro život v divočině, nyní velmi populární. Off grid znamená doslova  >bez 

připojení < tzn. místo, které není napojeno na infrastrukturu civilitace = elektřinu, vodovod, 

plyn, internet  atd. Většina farem na jihu Namibie je off grid.  

 

Stromy v Namib jsou většinou akácie. Siluety mrtvých akácií, vyčnívající  z bílého solného jezera. 
Deadvlei, vvtváří surrealisticke scény. Stromy jsou pár set let staré. Stane se, že po dešti, který 
bývá sporadicky v létě, se voda udrží pár dní na povrchu solného jezera.   
 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Levhart


 

 

 

Loučím se do příště mojí oblíbenou fotografií  

 
Na konci světa 
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