
D707, 2003, 100, 35, 150 000, 10 a k tomu velká pětka 
5  díl pátý 

 

„Ne všichni, kdo bloudí, jsou ztraceni.“  — J. R. R. Tolkien 

 
Poznámka – takhle označené pojmy jsou na konci vysvětleny. 

 

V této kapitole budu házet číslama. Z minulého pokračování jste si asi mysleli, že jsem se překlepla, když jsem 
napsala velikost té farmy, kde jsme přespali. Bylo to správně. Němečtí kolonizátoři totiž při zabrání území 
v této části Afriky byli velkorysí a dávali farmářům obrovské porce terénu. Jsou zde i farmy, které mají velikost 
přes 100 000 ha. Farmy na mapě krásně rovně nalajnované, hory nehory. Všechny jsou oplocené. Němci to 
dělali grundlich, podle pravítka. To aby se ty ploty lehce stavěly.  

 

Co takhle farma o 150 000 ha. O té teď něco napíšu. Dobrodružství z dávna, ale nezapomenutelné . 

 

 KDY ? je jaro 2003, naše první cesta do Namibie. To jsme ještě byli hodně naivní. Tehdy  neexistovalo tolik 
hotelů či lodgí jako dnes. Větší divočina.  KDE? , v NAMIB RAND (Location location) sousedící s parkem Namib 
Naukluft, je pro mne pořád nejkrásnější část Namibie. Měli jsme jet z foto workshopu domů, nejprve na jih 
směr Kapské město (letiště).  

 

 
  

Typická krajina Namib Randu – no nezamilovali byste se? Pásy rudého písku, pásy akácií, hory a  

když zaprší, tak se z pouště stane louka. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/citaty/j-r-r-tolkien-7


 

Ještě jedna noc v poušti, prosím, před cestou 
domů.. A tak jsem doma našla informaci o jedné 
farmě, která už tehdy provozovala B&B a byla po 
cestě a v poušti.  Samozřejmě stavěná off grid, 
neměla telefon, internet atd., takže jsem objednala 
ubytování dopisem. Došlo mi potvrzení a popis 
cesty na farmu: 

 

 „ pojedete na jih po silnici C27. Na křižovatce cest 
C27 a D707 odbočíte na  D707 a pojedete přímo k 
nám. Máme první farmu po levé straně. A 
nejezděte za tmy, je to nebezpečné.“ 

 

Jasné , stručné, co by se muselo stát, abychom to 
nenašli, že? Naviguji podle té papírové mapy, jak 
jsem o ní minule psala.   

 

Miluji mapy, hned mi představivost pracuje. Takže 
jsem jednu pro vás připravila, ale naschvál 
neuvedla měřítko. Mapa jih od Solitaire. Namib 
Rand, prašná cesta C27. A my si po ní jedeme. 
Vlevo je Namib poušť, vpravo hory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namib Rand 

 



Vše krásně naplánované, příjezd kolem páté odpoledne, za světla. Jedeme si po prašné C27, v této době 
dopravní situace průměr -míjíme jeden vůz za hodinu. Tam jede, vidíte? 

 

 
 

A najednou spatřím před námi auto u krajnice, úplně na mraky, v podstatě z něj zbyla placka kovu. TIMING. 
Vedle na zemi dvojice a vypadá to, že žijí. No lepší živí než mrtví. Polije mě horko. Paul už brzdí. Jako vyškolený 
crisis manager samozřejmě umí první pomoc a taky nikdy nepanikaří a navíc má vždy na cesty speciální 
lékárničku. Já naopak, jsem úplně na nic, jak vidím krev, tak omdlím. Bucle up, si říkám, musíš to vydržet. 
Stavíme a muž se hned věnuje dvojici. Jsou to mladí jihoafričani,  jsou v šoku, ani nemůžou mluvit. Muselo se to 
teď stát, pravděpodobně auto jednou stranou najelo na okraje písku, bočním odporem se vůz převrátil na bok a 
začal rolovat. To se stává nezkušeným řidičům v písku. Paul zkontroluje, zda mají zlomeniny (naštěstí to 
vypadá, že ne) a vypotřebuje všechen obvaz ze své speciálně vybavené lékárničky na rány. Já se s dvojicí snažím 
mluvit, podávám vodu a vykládám jim, jaké měli štěstí a že je to zázrak, jak vyvázli z vozu (je na placku) živí a 
místo pohledu na ně očima bloumám po okolí, abych nezahlédla barvu krve. Gratuluji jim k znovuzrození. Pořád 
v šoku, nemluví.  Mobilní telefony zde ještě neexistují, nemůžeme nikoho zavolat. Náhodou asi za hodinu jede 
kolem náklaďák a řidič zná okolí. Naloží vrak a vezme dvojici do kabiny, ví o jediné lodgi v okolí, asi hodinu 
cesty odtud, a tam mají lékaře. (Je to ta stejná lodge o které se zmínil Ton van der Lee v knize Solitaire, že mu 
tam lékař dával první pomoc, když mu pštros vykloval kus stehna.  Majitel a obsluha lodge ho tehdy ‚uklidili‘  do 
míst pro personál, aby hostům nezkazili drahou dovolenou.) 

 

 
Z těchto placku neudělám  

 

 



 

Oddechli jsme si, můžeme pokračovat v cestě. Schyluje se k večeru. Nestačíme vnímat tu krásu.  

 

  
 

Jenže ouha, na křižovatce nás zastihne tma. Slunce na obratníku zapadá strašně rychle.  

 

 



 

 

Zapomněla jsem zmínit, že 
ochranné pásmo  Namib Rand je 
též známé jako místo minimální 
světelné pollution.  (přeloženo do 
češtiny = je tady v noci tma jako 
v p...).  

 
Kdybychom nejeli za tmy, tak by okolí vypadalo takto, tam někde je také schovaná nějaká farma 

 

 

Takže přijíždíme ke křižovatce už za tmy. Odbočka na D707 znamená, že pojedeme do míst, kde není žádná 
benzínová stanice. Není tam prostě vůbec nic. Těžko se to představuje ve tmě. Opravdový konec světa. Musíme 
se mít na pozoru, abychom nejeli moc dlouho v písku  a potom se nemohli dostat zpět do civilizace pro 
nedostatek pohonných hmot. V Namibii, stejně jako v Jihoafrické republice se jezdí vlevo. To je výhoda, mohu 
se jako spolujezdec dívat do tmy, zda někde na mé straně vytuším v plotě  bránu. Truus ještě nemáme, jenom 
starou navigaci, která ukazuje koordináty. Má to být první farma nalevo, pamatujete? Jedeme, jedeme, často 
zastavujeme, když někde cítím, že by tam mohl být vchod do naší B&B farmy. Bohužel se ukazuje, že mám 
velkou představivost.  Nikde nic, pořád plot. Po pár desítkách km znejistím. Jsme opravdu na D707 ? Kam to 
jedeme? Já v noci v písku nechci pokračovat, můj muž naopak. Vždycky na cestách razí heslo - ty sis to 
vymyslela, tak to musíš dokončit. Když umřeme žízní v poušti, protože auto už dál nepojede, tak je to na tvý 
triko. Tys to chtěla. Já jsem mohl klidně spát v hotýlku po cestě (na té slavné B1). No nebudu vás napínat. Vjezd 
do farmy jsme našli po ujetí 100 km od křižovatky.  

 



 

Bránu s názvem farmy jsme otevřeli , vjeli dovnitř a 
zase zavřeli, aby jim antilopy neutekli. Nikde 
nevidíme dům. Tyto farmy večer vyrábí elektřinu 
z generátoru, takže hledáme nějaké světýlko. V této 
tmě by bylo určitě vidět i 20 km daleko. Nic. Tma jak 
v pytli. Jedeme v písku, spíše tušíme příjezdovou 
cestu. Zastavujeme u každého napajedla pro 
antilopy nebo skot a já zapisuji GPS koordináty, 
kdyby auto dál nejelo, abychom alespoň trefili pěšky 
k sudu s vodou. Vůbec nemáme ponětí kde jsme. Ve 
tmě tušíme blízkost vysokých hor. Takto jedeme dál 
a dál od civilizace, koukni na mapku. Vyjeté koleje 
v písku se často rozdvojují, je zde nespočet odboček. 
Samozřejmě cedule žádná. Hádáme, které koleje 
jsou ty hlavní, směřující k statku. 

 

 
Vysněná cesta, krásně značená, bohužel někde jinde 

 Začínám panikařit. Nechci tady umřít. Podcenila jsem místní podmínky. Při plánování jsem se nevžila do Afriky. 
Myslela jsem jako rozmazlený Evropan. Chci se vrátit na D707. Prosím! Paul ne. Má v ruce volant, takže je 
pánem situace. Ještě 5t km, tady někde musí ta usedlost být. Taky že jo. Už jsme ujeli 35 km od brány. Za 
kopečkem pod obrovským stromem vidíme  světýlko, domeček  a před ním stojí pan majitel. Vyhlíží nás. 
Sledoval světla auta jak se přibližují. Vyletím z vozu, vrhnu se mu kolem krku a moje první věta je “Haben Sie 
alkohol zu Hause, bitte ? “    

Paní domu již měla hotovou 3 chodovou večeři a všichni zasedneme k velkému stolu, čekali na nás.. O alkohol 
nebyla nouze. V krásně africky zařízeném obýváku upoutá veliká knihovna. K večeři nám hraje klasická hudba. 
Cítíme se jako u přátel v Německu. Pan majitel se narodil už v Namibii, celý večer vyprávěl historky o životě na 
samotě v poušti. Rodina musí být soběstačná, mají dokonce malé letadlo. Nejbližší větší obchod je 4 hodiny 
cesty autem. 

Jeho pozemek  obsáhne 3 biotopy, má v ní kromě pouště i hory. Na tento fakt nepřišel sám. Jezdi k němu 
němečtí vědci z university a nacházejí na pozemku nové rostliny a faunu. Na pozemku řádí asi 10 leopardů, ale 
nikdy žádného neviděl. Soudí jen podle zanechaných stop a zakousnutého dobytka, antilop. Pionýrský spirit, 
tolik obdivovaný. Ráno se rozloučíme jako přátelé. Děkuji za nádherný zážitek. Nicméně přidám malou radu, 
když budou popisovat, jak se k nim hosté dostanou, bylo by dobré napsat místo první farma vlevo, jeďte od 
křižovatky 100 km po D707 a od brány pokračujte 35 km k domu. Vysvětlila jsem jim, že za 100 km přejedu na 
šířku Holandsko. Jak je vše relativní.  



 
Biotop 2 

 

Je opět duben 2022 

Jsme zpět  na farmě s býkama.  

 

Ráno, po vydatné snídani  jedeme dál.  

 

Dnes je v plánu strávit noc na hranici n.p. 
Etoša. A jsme zase na té B1. Za zvuku 
moskevského  orchestru hrajícího 
Šostakovičovu desátou symfonii nám cesta 
ubíhá. I můj manžel nechává rádio hrát 
klasiku. Možná je to naposledy, co ji slyší.  
Oni tady  snad ani neví, že je v Evropě válka a 
že máme už páté kolo sankcí proti Rusku. To 
by si v Německu nedovolili, hrát ruskou 
hudbu v radiu. No jo,  To je Afrika.  

 

Ale my jedeme za zvířaty. Za ploty farem 
zahlédneme pár antilop, či žiraf. Míjíme 
přírodní rezervaci Okonjima, která je známá 
ochranou kočkovitých šelem, mají tam lvy, 
levharty a gepardy.   

 

Odpoledne přijíždíme do našeho ubytování v privátní rezervaci Onguma, sousedící s parkem Etošou. Cesta 
k lodgi od brány je pouze 10 km s překvapením.  V rezervaci je několik druhů ubytování. My jsme si zamluvili 
chatku v lodgi Aoba, je to opět naše čtvrtá návštěva na tomto místě.  Aoba má krásné umístění mezi stromy. 
Kolem volně zvířata, lvi tu asi nemají. Zjišťujeme, že během Covidu lodge >zvelebili<. Zvětšili a >zcivilizovali< 
venkovní restauraci, bazén  a napajedlo. Intimní pocit z přírody bohužel touto úpravou utrpěl. Vše pro zvětšení 
kapacity a důvod k zvýšení cen za ubytování. Bohužel trend v turistických destinacích po celém světě. Tak se 
kazí ráj. Fotografie jsou ještě z naší starší návštěvy. Ubytujeme se v krásném domečku, do setmění máme ještě 
asi 3 hodiny a tak jedeme do národního parku.   



 
10 kilometrová příjezdová cesta k ubytování je plná překvapení. 

 
AOBA 



 

Příštích 5 dní budeme projíždět Etošu a fotit zvířata a přírodu. Na safari lákají CK turisty na Big 5. Z tzv. Velké 
pětky zvířat v Etoši chybí pouze buvol kapský, ten potřebuje bujnou vegetaci a hodně vody, kde se cachtá. 
Vody je zde nedostatek, jenom někdy se stane zázrak, takový o kterém napíšu příště.      

Už se těšíme, je to vždy vrchol našich cest. Odpoledne, po ubytování v Aoba, se už jedeme podívat do parku. 
Ze všech zvířat se mně nejvíc líbí leopard. Je prostě nádherný. Odpustím mu, že loví ty krásné antilopy. Umí se 
krásně skrývat, je velmi plachý, takže ho spatřit v divočině je veliká vzácnost. Bydlí vlastně na stromě, vytáhne 
si tam kořist, má tam jídelnu a ložnici. Spí na tlusté větvi s nohama dolů. Takže se musíme také dívat nahoru na 
stromy. A hned tedy první den máme štěstí, nicméně spatříme tohoto krasavce u cesty, dole v trávě. Akorát 
jsem stačila nasadit 300 mm teleobjektiv.   

  
A za pár minut po té potkáme 22 žiraf jak jdou večer uhasit žízeň k napajedlu. Zde pouze část stáda. Foceno 
standardním objektivem. Pro safari mám vždy s sebou 2 foťáky a střídám 4 objektivy.  

 



 

Pro dnešek se s vámi loučím roztomilou zebřičkou. 

 

Fakta 

Namib Rand Přírodní rezervace je soukromá přírodní rezervace v jihozápadní Namibii v poušti Namib. 
Společnost byla založena v roce 1984, má více než 215 000 hektarů a sdílí 100 km dlouhou hranici s národním 
parkem Namib-Naukluft na západě a pohořím Nubib na východě. Přírodní rezervace uznává důležitost a 
hodnotu udržování tmavé oblohy. Je na seznamu Dark Sky Reserves 

 

Světelná pollution   něco jako světelné znečištění  

 

International Dark Sky Reserves  asociace přírodních rezervací tmavé oblohy. Taková rezervace nemůže 
dopustit umělé světelné znečištění. Mezinárodní rezervace tmavé oblohy IDA je veřejná nebo soukromá půda 
s výjimečnou nebo význačnou kvalitou hvězdných nocí a nočního prostředí, která je specificky chráněna pro 
vědecké, přírodní, vzdělávací, kulturní dědictví a/nebo veřejné vyžití. 

 

Biotop  území, region, habitat se stejným životním prostředím = soubor všech vlivů, které vytvářejí životní 
prostředí všech zde žijících organismů. Např. tropický, pouštní, horský atd.    

 

Velká pětka anglicky Big Five se skládá z lva, buvola kapského, nosorožce, leoparda a slona. Dříve to 
označovalo skupinu zvířat, která se těžce lovila. Dnes je toto slovní spojení používáno Cestovními kancelářemi 
na marketing safari. Turisté jedou na safari, aby viděli big 5. Nicméně jsou to dnes vzácná a krásná zvířata.  

Bucle up znamená ve slangové angličtině : připrav se, něco se stane. Vzmuž se.      

 

 

"No matter how much the world changes, cats will never lay eggs."   Africké pořekadlo ¨ 

"Bez ohledu na to, jak moc se svět mění, kočky nikdy nebudou klást vejce.".   

 

© foto a text Jana Vaňourková 


