
Velká bílá prázdnota, stokrát zdokumentovat Nic  

  díl šestý 

Shut your eyes and see -  James Joy   

Zavři oči a uvidíš.  

 

Před tou prázdnotou ale začneme nejprve vizuálním rozloučením s Namib Randem za plotem. Už si ani 
nepamatuji zda jsme byli vevnitř nebo venku. Copak ptáček, ten si přilětí do farmy zkratkou.. A ty tušené hory tu 
noc tam opravdu byly.  

 
 

 



Kdo miluje dramata, tak nemusí dál číst. Tento díl je o pohodě, trochu oddech.  Další dobrodružství bude v příští 
(sedmé) kapitole.  Zen je dnes hlavní téma.  Bude o poezii prázdna a zachycení toho ničeho na fotografii.  To nic 
budeme hledat v Etoši.   (Location location) . A budou se nám do toho pléct zvířata.   

 

Popis z roku 2009 

     
ETOŠA SURREALISTICKÁ I ROMANTICKÁ 

Normálně je Etoša přes den čistě bílá, je to opravdové nic. A to nic dělá nádherné pozadí u fotek zvířat, jsou 
krásně vidět, žádné rušivé prvky. U velké solné pánve je menší tzv. Fishers pan. Objede se asi za hodinu a sousedí 
s privátní rezervací Onguma, kde jsme přespali. Je to moje oblíbené místo.  

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Už jste někdy viděli africkou faunu na sněhové pokrývce? Kupodivu polední žár Etoši sluší, v době vysokého 
slunce a neexistujících stínů vyzařuje Etoša snad nejvíce svůj surrealistický charakter. .  Springbok antilopy, zebry, 
pakoně, pštrosi, ti všichni si na solnou placku chodí odpočívat od predátorů. Fotka je z místa Etosha view point, 
jediné místo kromě toalet, kde i turisté mají povoleno vylézt z auta. 

 

 
Všimněte si, že se solná pánev  nad antilopama rozpouští v Nic. 



 
 

Naše auto v Ničem. 

 

 
 



 

V Africe jsou desítky známých přírodních rezervací. Etoša má však bezesporu svoje charisma. Zvířata se tu 
nepočítají na tisíce, rezervace je v místě, kde se voda (až na výjímky) celoročně vyskytuje velmi vzácně. Stane se, 
že jedete mnoho kilometrů, aniž byste spatřili známky života. Přesto vás to dostane, stačí, když zahlédnete 
v dálce, jak si „něco“ vykračuje po holé rovině směrem k vám. Zastavíte auto a koukáte. Nejprve to „něco“ 
připomíná pohybující se dvojici montážních jeřábů. Tato fata morgána se v horkém tetelícím se vzduchu 
proměňuje v žirafy, matku s dcerou, které ladně a téměř neslyšně projdou kolem vašeho vozu. Než se nadějete 
tak se opět promění ve stavební stroje.   

 

 



 
 

Na pochodu Etošou   

 

 
 

 

 

 



Minule jsem slíbila něco popovídat o zázraku a mělo to spojení s vodou. Tak tedy 

 

VELKÁ BÍLÁ PRÁZDNOTA 

 

 Je rok 2009 a my máme před sebou 5 týdenní cestu po Namibii, naší páté expedici. V práci jsme si na to vzali 
sabatical.  Letíme do Windhoeku.  

  

Hodinu před přistáním nás probouzí první paprsky afrického Slunce, (ano, Afrika má svoje Slunce), prýští do 
kabiny letadla a já dostávím husí kůži. Už je to tady, na co jsme se celý rok tak těšili. Další cesta do Afriky. Máme 
pocit, jako bychom přilétali domů. Pod námi vyprahlá země s trochou zeleně lemující koryta vyschlých řek. Tam 
někde právě teď lev skolil antilopu.  

 

 
Země dvou sluncí 

 

Moji pozornost najednou upoutá v dáli blýskavé zrcadlo, zdá se nekonečné. Prašné cesty u lesknoucí se plochy 
jsou z výšky 12 km dobře viditelné. A už nám sděluje pilot do sluchátek: „ vpravo, po směru letu, můžeme vidět 
solnou pánev Etoša. Letos je zcela výjimečně zaplněná vodou.“ Letadlo se pomalu přibližuje k zrcadlu a já si 
uvědomuji, že se stal zázrak a Etošu nezažijeme jako tu bílou a prašnou surrealistickou placku, jak ji z několika 
minulých návštěv známe.  Timing . Je to jen další důkaz, že příroda je nevyzpytatelná a že nic není neměnné. 
Můžeme se tedy těšit na na dosud nevídané vizuální hody. Tady jsou: 

 

            
 



                        

 
 

 

 

 



 

 

Jsme opět v roce 2022.  Jak vidíte na mapce, n.p. se rozrostl, máme nové trasy na západě  i nová ubytování 
v parku. Ty taky vyzkoušíme. Budeme hopsat po Etoše tam a zpět, abychom zajímavá místa několikrát navštívili. 
Protože ten lev se taky pohybuje a sloni taktéž (Timing). Navíc i Slunce. Rezervace přenocování jsem takto 
naplánovala  Aoba – Halali – Onkoshi – Okauejo - Dolomite.    

 

  
 

O safari příště. V tomto díle je hlavní téma Nic, tak ukončím sérií fotografií z kempu Onkoshi, kde jsme byli jediní 
hosté. Ubytování je nad solnou pánví a tak jsem tam trávila večer a ráno focením Ničeho.    

   
Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away. 
Antoine de Saint-Exupery   

Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat. 



 



 
 

 

I am here, alone, at the end of the world. I reach out and touch nothing.”  Haruki Murakami 

Jsem tady, sám, na konci světa. Natáhnu ruku a nic nenahmatám.   

 

 

 

https://www.azquotes.com/quote/499498?ref=end-of-the-world
https://www.azquotes.com/quote/499498?ref=end-of-the-world
https://www.azquotes.com/author/10565-Haruki_Murakami


Ráno krásnější večera.  

 

Pohled z restaurace Onkoshi na Etošu. Celý kemp (restaurace, recepce, chatky pro hosty) je postaven na 2-3 

metrových kůlech nad solnou pánví. Predátoři k vám nemohou a vy zase nemůžete zapadnout do soli (pokud 

nespadnete dolů).  

V noci je slyšet blízko řev lva. Krásně se u toho usíná. Co víc si přát, to štěstí, že můžeme na chvíli pobýt jako 

hosté v jeho království. Ranní probuzení a výhled do dáli nás překvapil. Etoša ukázala, že letos není úplně 

vyschlá. V dáli se sneslo do vod (které jsme včera nezahlédli) Ničeho hejno plameňáků. A jejich lososová barva 

zářila v bělostném nic v ranních paprscích slunce.  

 



 

Tímto se s vámi loučím.  

Příště  se pokusíme jít na návštěvu ke králi.  A budou tam sloni. 

Fakta 

 

Sabatical (česky Sabatikl z latinského sabbaticus, což je z řeckého sabbatikos, a to z hebrejského šabaton, šabat) 
neboli tvůrčí volno je označení pro placené, částečně placené nebo neplacené volno poskytované vysokými 
školami vysokoškolským učitelům za účelem vědecké práce, sebevzdělávání, práce na publikaci atd. V 
přeneseném slova smyslu jde o volno od práce za jistým účelem i v mimoakademické oblasti.  

Národní park Etosha se rozkládá na ploše 22 270 km² v severozápadní Namibii (jižní Afrika). Byl založen roku 
1907, tedy v době, kdy byla Namibie německou kolonií. V té době byl zároveň s rozlohou 100 000 km² vůbec 
největší přírodní rezervací světa. V dnešní době však zejména díky významným politickým změnám nedosahuje 
ani jedné třetiny své původní rozlohy, i přesto se však jedná o velmi významnou a rozlehlou krajinnou oblast, ve 
které se vyskytuje velké množství ohrožených živočišných druhů, mezi které patří např. nosorožec dvourohý 
nebo endemický poddruh impaly – impala černočelá (Aepyceros melampus petersi), dále se zde běžně vyskytují 
např. žirafy, sloni či lvi. V areálu parku se nachází asi 130 km dlouhá a zhruba 50 km široká solná poušť Etoša, 
která je po většinu roku s výjimkou krátkého období v létě obvykle suchá. Během období sucha se odsud sůl díky 
silným větrům dostává do dalekého okolí, kde působí značné škody v hospodářství. Okolo celého areálu se také 
táhne 850 km dlouhý plot. 

Pánev Etoša je jedna z největších bezodtokých solných pánví v jižní Africe na severu Namibie. Její rozloha činí 4 
800 km² a celá patří do národního parku Etosha. Nejvyšší nadmořská výška pánve je 1 065 m n. m. Půdu tvoří 
silná solná kůra, v období dešťů zde vzniká mělké slané jezero napájené občasnými přítoky ze severu. V období 
dešťů se u jezera zdržují plameňáci a pelikáni bílí. Mezi obvyklou faunu rovněž patří obyvatelé savan – velcí 
býložraví savci, hlavně sloni, pakoně, antilopy a zebry, a šelmy, převážně lvi a leopardi. 

 

Velká bílá prázdnota tak nazývali křováci solnou pánev Etoša.   

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola


Etosha view point  plus kamp Onkoshi,  jediná 2 místa na kraji solné solné pánve, kde se dá v národním parku 
vyjít z auta. Letos jsem ukecala jednu Rakušačku., aby mi dělala modelku. To je výsledek.  

 

 
 

„Svět asi vznikl ze strachu před prázdnotou.“ —  Stanisław Jerzy Lec polský spisovatel  

 

© foto a text Jana Vaňourková 


