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V každém jihoafrickém městě rozkvétají v říjnu stovky jakarand a celá města se tak barví do fialova.

Komplex budov Union Buildings v Pretorii, kde sídlí jihoafrická vláda, je jednou z hlavních dominant 
města. Stojí na vyvýšeném Meintjies Kop a je obklopen terasovitým parkem.

Malá stáda antilop impal potkáte v NP Pilanesberg poblíž cest i v prudkém poledním slunci, kdy je 
většina jiných zvířat ukryta ve stínu dále od asfaltových cest.

16 DNŮ AFRIKOU
Z Johannesburgu jsme se, mimojiné kvůli 

následnému dni volna, bez velkého otálení 
vydali do Pretorie, abychom si stihli obsta-
rat vstupní víza do Namibie. Když je koupíte 
v Pretorii, zaplatíte asi třikrát méně, než by vás 
stály ve Vídni, kam je z Čech nejblíže na nami-
bijské velvyslanectví. Johannesburg jsme si po-
nechali na konec, Pretorie – jako hlavní město 
JAR – byla první zastávkou.

Věděli jsme ale, že chceme během naší 
ce s ty nav štívit především všechny hlavní 
přírodní rezervace a velmi jsme se těšili, 
že po všech těch návštěvách zoo v Čechách 
i v zahraničí uvidíme konečně zblízka „vel-
kou pětku“, tedy lvy, levharty, africké bu-
voly, slony a nosorožce..., a k nim přidáme 
i antilopy, zebry či majestátní žirafy. V ná-
rodním parku Pilanes berg jsme potkávali 
především antilopy, ale poprvé jsme viděli 
i levharta.Věděli jsme také, že na severozá-
padě hraničí Jihoafrická republika s Namibií 
a od hranic je to již jen kousek k druhému 
největšímu kaňonu světa s krásným ná-
zvem: Fish River Canyon. To byl náš první 
velký cíl. Odtud nás již čekala cesta na jih, 
podél Atlantického oceánu, abychom přes 

Cesta na jižní polokouli nás lákala dlou-
ho, a to nejen proto, že jsme chtěli vidět 
Jižní kříž, obrácený měsíc na obloze či vír 
odtékající vody z umyvadla točící se do-
prava ... Prostě v létě jsme ušetřili při 
cestě do USA něco peněz a chtěli jsme si 
v době chladného a vlhkého českého pod-
zimu dopřát dva týdny v zemi, kde je teplo 
a plno slunce. Proto jsme zvolili Jihoafric-
kou republiku, a to s termínem odletu v po-
lovině října, kdy jsme očekávali rozkvetlé 
jakarandy a mnoho mláďat v národních 
parcích. Kdybychom ale mohli jet znovu, 
odložili bychom cestu o dva týdny. Našli 
bychom určitě jak kvetoucí jakarandy, tak 
i poušť Kalahari v plné kráse kvetoucích jar-
ních květin, která se v polovině října začala 
právě probouzet.

Cestu jsme naplánovali stejně jako všech-
ny cesty předchozí. Letenky jsme koupili 
sice trochu později než obvykle, do Johan
nesburgu však byla cena přijatelná. Z Čech 
jsme si ob  jednali a zaplatili zapůjčení auta, 
koupili si průvodce a jihoafrický autoatlas. 
A to je vše, co potřebujete k takové krásné 
dovolené.
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Provoz na jihoafrických písčitých cestách je malý a jízda rozpálenou pustinou v klimatizovaném autě je 
emotivním zážitkem. Před zapůjčením auta si zkontrolujte, zda je klimatizací vybaveno. Je to důležité.

A na té dlouhé, písčité cestě, která je pro 
nás Evropany tak nezvyklá, jsme moc oce-
nili radu jakéhosi dobrého přítele, že po 
této cestě můžete jet rychlostí buď 30 km 
v hodině, nebo 80 km v hodině. Jakákoliv 
jiná rychlost vás natřese na drobných příč-
ných vlnkách cesty tak, jako jízda po obrov-
ské valše. Když však statečně přidáte plyn, 
jízda je až neuvěřitelně plynulá. A jakkoliv 
máte pocit, že plujete rychlostí 80 km v ho-
dině po písku, není nebezpečná.

Za celých 55 km této cesty jsme potkali je-
diné auto jedoucí v protisměru a míjeli jen 
zcela ojedinělé domy místních zemědělců. 
Přesto u jednoho plotu stál stařík, zjevně 
pozorně sledující provoz na cestě u svého 
domu. Zamával nám a my jemu. Musel mít 
velkou trpělivost. A tak jestli tam jednou 
pojedete, zamávejte mu, prosím, také. Za-
slouží si to. Pohled z vyhlídky u města Hobas do Fish River Canyonu, který je po Grand Canyonu v Arizoně druhým 

největším kaňonem světa, ale na rozdíl od Grand Canyonu není zaplaven turisty a procházka po jeho 
okraji je v té pustině nezapomenutelná.

Fish River Canyon 
Tento druhý největší kaňon na světě a nej-

větší v Africe leží na jihu Namibie. I když 
jsme si museli k návštěvě Fish River Canyon 
vyřídit vstupní víza do Namibie, nelitovali 
jsme. Jde o kaňon svým charakterem zcela 
odlišný od Grand Canyon v severní Arizo-
ně, je pustý, horký, s minimálním množ-
stvím zeleně, Má ale své velké kouzlo.

Pohled z vyhlídky u města Hobas do hlou-
bi kaňonu je emotivní. U prostého informač-
ního centra, tvořeného několika dřevěnými 
tabulemi a stříškou proti slunci, loudí mnoho 
zemních veverek (Xerus inauris) na turistech 
něco na zub. Veverek je tu víc než turistů 
a právě odlehlost této krajiny doposud ne-
poznamenané civilizací je na Fish River 
Canyon tak působivá a výjimečná. Podél ka-
ňonu vede vyšlapaná cesta a i když slunce 
nemilosrdně pálilo, vydali jsme se kousek po 
ní. A kdo nás bude následovat, ten potvrdí, 
že krása a atmosféra tohoto pustého, horké-
ho kusu světa je vskutku ojedinělá.

Fish River Canyon začíná u Seeheim, 
končí v Ai – Ais, je dlouhý 161 km, široký 
27 km a hluboký místy až 550 metrů. Vyví-
jel se v průběhu deštivých klimatických ob-

dobí erozivních činností dolního toku řeky 
Fish river po dobu asi 500 miliónů let. Fish 
river je nejdelší řekou v Namibii. Pramení ve 
východním Naukluft a po 650 km se vlévá 
do řeky Orange. Tak jako i u mnoha jiných 
afrických řek, hladina Fish river kolísá. Za-
tímco po deštivých srážkách v  pozdním létě 
protéká kaňonem zuřící a prudká řeka, v ji-
ných obdobích je v korytě jen trochu vody 
a dokonce se v některých částech kaňonu 
voda ztrácí úplně.

Ve vyprahlé poušti v okolí Fish River Canyon byste 
mnoho života nečekali. A přesto tu najdete krásné 
Toulcové stromy, byť to vlastně ani stromy nejsou. 
Jde o vzrostlé aloe nazývané také Quiver trees, jež 
dávají krajině zasmušilou až mystickou podobu.
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Vstupné do parku je 78 R na osobu, 
otevřeno v listopadu–březnu 6–18.30,
v dubnu–květnu 6.30–18, 
v červnu až v srpnu 7–17.30, 
v září–říjnu 6.30–18 hod.
Noční projížďky ve skupině s průvodcem 
270 R na osobu.

Když se pak dostatečně potěšíte s těmito 
velkými, krásnými chobotnatci, nezbývá, 
než se vydat na východ směrem na Dur-
ban, kde vás po cestě čeká přírodní lahůd-
ka – Dračí hory. Před tím se ale jistě zasta-
víte alespoň na chvíli v zajímavém jižním 
městě Port Elizabeth.

V národním parku Addo Elephant nežijí jen sloni.
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