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Africké self-drive safari 
 

(upraveno na základě deníčku Nataši Kuralové) 
 

26.4.2019 LET Praha -Istanbul 15:35-17:50 (Turkish Airlines) 

27.4. sobota, Johannesburg – Rustenburg, najeto 190 km 

Do Johannesburgu přilétáme asi v 10 hodin dopoledne. Na letišti nás vyzvedávají dva vysocí štíhlí 
černoši z autopůjčovny Maui-Britz. Chvilku trvá, než se s nimi smluvíme, že čekají zrovna na nás, 
protože na ceduli mají napsáno nikoli „Čestmír Kašpar“, ale „Čestmír Kohout“ (což byl patrně úplně 
jiný klient pražské agentury Stella Travel, která nám zajišťovala zapůjčení offroadů, rezervace kempů 
a permity do NP).  
Dodávkou nás vezou asi dva kilometry hustým provozem do autopůjčovny Maui-Britz, která je již 
v poklidné čtvrti Kempton Park plné hangárů a ohrad. Máme zde připraveny k převzetí dva bílé Nissany 
se střešními stany. V kanceláři autopůjčovny je pro klienty pěkné zázemí, stoly a křesla z masivního 
dřeva, televize, kde běží instruktážní video o provozu pick-upu s nástavbou a o možných nástrahách 
během cesty na safari. Čekání nám zpříjemňuje výborná káva a chladná voda z barelu. Předání trvá 
více než dvě hodiny. Podrobně nám vše vysvětlují, autem počínaje, jak fungují autobaterie (máme v 
autě dvě), nádrže na naftu (máme také dvě- celkem tedy na 120l), řazení ze 4x2 na 4x4, posílení přes 
redukci až po uzávěrku diferenciálu, v jakém terénu vše použít a co nedělat. Další instrukce se týkají 
vybavení pro safari, nástavby s kuchyňkou, lednicí a nádobím, stavění střešního stanu. Na všech 
členech posádky je znát nervozita, očekávání, ale i natěšení zároveň. Dělíme se na dvě auta, Jindra, 
Lenka, Tom a Naty v jednom autě a ve druhém Čenda, Markéta, Roman a Boženka. Auta voní 
novotou, mají najeto pár kilometrů. 
 
Po všech těchto procedurách a podpisu mnoha dokumentů nasedáme do aut a vyrážíme po dálnici 
severním směrem na Pretorii a Rustenburg. Za Pretorií najíždíme na dálnici N4. Což o to, dálnice 
celkem pěkná, ale radost z jízdy nám trochu zkazí první mýtnice. Chtějí po nás poplatek 15 RD, což 
jsou asi necelé 2 USD, jenže my nemáme z místních peněz ani vindru! Žili jsme v domění , že dálniční 
poplatky jsou v ceně půjčovny, ale to neplatí pro tento typ dálnice. Po dlouhém licitování šikovná černá 
slečna obrala Čendu o 50 USD a následně Jindru o 10 EUR. Podobná situace se opakovala ještě 2x- 
přepočet na USD jsme si už ohlídali, před poslední branou jsme stihli vybrat na pumpě z bankomatu i 
místní měnu, takže pak už dálniční poplatek tolik nebolel. 
 
Okolní krajina je mírně zvlněná, hodně travnatá a křovinatá, na náš vkus i hodně zelená. Když sjedeme 
z dálnice poblíž Rustenburgu, projíždíme kolem pomerančovníkových a mandarinkovníkových sadů s 
dozrávajícími plody. Po vjezdu do Rustenburgu nejdříve zastavíme v  nákupním centru, v němž 
vybíráme místní peníze a nakupujeme pár věcí na zítřejší snídani. Údajně do Botswany se nesmí vozit 
žádné potraviny, tak nechceme riskovat problémy na hranicích a větší nákup necháváme až do 
Botswany samotné. Kolem 18:00 odjíždíme od nákupního centra a překvapí nás, že je skoro tma. Asi 
po 3/4 hodině bloudění obytnými čtvrtěmi dojíždíme do našeho prvního ubytování - Ananda Lodge, 
Safari Garden. 
 
Dnes budeme naposledy, na mnoho dní, spát v normálních postelích. Nízké bungalovy, v nichž se 
nacházejí celkem hezké, prostorné pokoje, jsou situovány do udržované zahrady s množstvím pro nás 
exotických stromů. Trávníky jsou obklopeny záhony, kde s děvčaty identifikujeme různé druhy “našich” 
pokojových rostlin- např. zde hojně pěstují tchýnin jazyk, na záhonu vypadá velmi dobře! Součástí 
zahrady je i pěkný bazén. Když se ubytujeme, nabízí nám místní uniformovaný strážce možnost 
večeře, kterou rádi využijeme. Legrační ale je, že nás odvádí do další budovy, která vypadá jako 
leckterý socialistický kulturák. Posazujeme se ke stolu, jsme tu jen my, a pak teprve svolávají 
kuchařský tým, který nám vaří celkem chutnou večeři. K dotvoření příjemné atmosféry jsme si museli 
donést vlastní vínko, ale jinak jsme strávili klidný večer prodchnutý spokojeností nad tím, že jsme tu a 
že celá cesta až sem proběhla podle plánu, že máme celou dovolenou a celé naše dobrodružství před 
sebou. 
 

28.4. neděle, Rustenburg- Kang, 590km 
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Ráno vstáváme časně po šesté, ještě za tmy, abychom byli na srazu u aut kolem sedmé a mohli jsme 
vyrazit směrem na botswanskou hranici vstříc našemu africkému dobrodružství. Ještě v Rustenburgu 
se pokoušíme dostat se k jakési vyhlášené soutěsce v okrových skalách za městem, ale po chvíli 
marného snažení to vzdáváme a opouštíme město. Jede se dobře, je pod mrakem. U městečka 
Swartruggens zastavujeme u hezkého křesťanského kostela. Je bohužel ještě zavřený, ale využíváme 
alespoň pěkné toalety opodál. Cestou na hranice projíždíme nepříliš pohlednými vesničkami s 
malinkými příbytky místních, krajina je rovinatá, s okrovooranžovou půdou, převážně porostlá vysokou 
trávou a nízkými křovisky. Stále je všude kolem zeleno. Ranní teplota je svěží, odhadem 15’C. Asi po 
120 km, před 11. hodinou, dojíždíme na jihoafricko-botswanské hranice. Nejprve se musíme odhlásit 
s pasem na přepážce v JAR a pak se přihlásit v Botswaně, kde je třeba nejdřív vyplnit jakousi malou 
bumážku. Při kontrole dokumentů k našim terénním autům musíme zaplatit neplánovaně registrační 
poplatek k našemu Nissanu, protože je tak nový, že ho ještě v Botswaně nemají v evidenci. Na 
hranicích, po zkušenosti z JAR, raději hned využíváme možnost vyměnit místní peníze, kurz tedy bídný 
(za 100 eur 1000 botswanských pul, běžně pak dávali o 100-150 pul více), ale ať máme aspoň něco 
pro začátek. Následuje kontrola posledním vstupním úředníkem před závorou, čekáme, jestli se nás 
bude ptát na potraviny, ale jen nakoukne do zavazadlového prostoru a je spokojený. Každý z nás ale 
musí otřít svou obuv o hadr na zemi politý desinfekcí. 
 
No a teď už vstříc naší botswanské cestě! Hned za hranicemi vidíme mírně odlišnou krajinu, stále je 
hodně zelená, rovinatá, ve vegetaci převažují nízká křoviska. Hned v prvním městě za hranicí 
lehkovážně mineme bez zastavení několik supermarketů. Netušíme, že byly poslední na dalších asi 
300 km. Kolem pěkné asfaltové silnice, kde běžně jedeme tak stovkou, vidíme stále zelené husté keře 
s dlouhými ostrými ostny, které jsou prostřídány nevysokými stromy se široce rozprostřenými 
korunami, měly by to být akácie. Asi po 200 km zkoušíme zastavit na nákup v jediné větší vesnici na 
trase do Kangu, kde dnes nocujeme. Vejdeme do obchůdku velikosti i tvarem připomínající větší garáž. 
V regálech je jen sem tam něco, nějaká krabice, konzerva, sušenky a samozřejmě nechybí chipsy a 
cola. Zoufale se rozhlížím a nakonec Bingo!!! - vidím toustový chleba k snídani, těstoviny, cibuli a rajský 
protlak, kdyby to v kempu selhalo s večeří. Takže vlastně dobrý :) Po 100 km dojíždíme do Kangu. 
Zastavujeme na veliké benzinové stanici. Je tady celý komplex poskytující služby turistům - obchod, 
fast- food, restaurace a také recepce, kudy se musí projet k hotelu, bungalovům a do našeho dnešního 
kempu. Je před pátou hodinou a sluníčko se bude chystat k západu a pak rychle padne tma. Proto 
neváháme a jako první věc zkoušíme postavit naše střešní stany. Jde to dobře. Jakmile se stáhne 
svrchní plachta a uvolní se postranní přezky, stan se v podstatě jedním pohybem podaří vztyčit. Pak 
jen vzpěrami podepřít vstupní stříšku a je to. Z igelitových pytlů vybalujeme vyprané erární polštáře, 
spacáky, deky, ručníky. Vše je uspokojivě čisté a zánovní. Když máme spaní nachystané, jdeme s 
klidnou hlavou do místní restaurace na výbornou večeři. Chlapi skončí samozřejmě u masa, ženy 
většinou u zeleniny a něčeho lehčího. K jídlu mají i výborné jihoafrické červené víno a též velmi dobré 
botswanské pivo St.Luis. Všichni odcházíme spokojeni a posezení u ohně v kempu jen skvěle uzavírá 
dnešní transportní den. Ještě malá poznámka: ke každému stanovému místu náležela samostatně 
stojící zděná umyvárnička, kde byl záchod a sprchový kout- moc prima ! 
 

29.4., pondělí - Kang- Ghanzi, kemp Dqae Qare, 329 km 

Z příjemného kempu v Kangu vyrážíme v 
8:20. Na recepci kupujeme mapku NP 
Makgadikgadi a Chobe, kam budeme 
směřovat následující dny. Dnes nás čeká 
cesta z Kangu do Ghanzi, tedy asi 300 km 
po pěkné asfaltové silnici, a pak asi 15 km 
mimo civilizaci, kde dnes spíme v kempu v 
místech, kde žije kmen Sanů. Během cesty 
do Ghanzi asi 2x zastavíme a při druhé 
zastávce nalézáme u cesty v písku obrovské 
brouky hovnivály. Kousek před Ghanzi si 
dopřejeme dobrodružnou zajížďku mimo 
hlavní silnici písečnou cestičkou. Ujedeme 
tak asi 2 km, je to první zkouška v hlubokém 
písku. Popravdě, jsme z toho mírně vyjukaní 
a jsme rádi, že auta otočíme a vrátíme se na 

asfalt! V Ghanzi míříme nejdřív k benzince. Naftu bereme u “Shellky”, kde nám naše sličná botswanská 
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pumpařka načepuje do nádrže celkem 122 l nafty ! Cena pohonných hmot je tu velmi nízká, cca 20 
Kč/litr. Následuje návštěva místního SPARu, kde nakupujeme zásoby na dva dny. Zajímavé je, že 
obchody s alkoholem jsou odděleny od normální samoobsluhy s potravinami, takže pro pivo a víno 
musíme jinam. Na parkovišti nás otravuje banda malých černoušků, musíme mít ruce na kapsách. Pak 
už opouštíme Ghanzi a hledáme náš dnešní kemp “U Sanů”- Dqae Qare Campsite. Cedule nás z 
hlavní silnice dovede po 7 km po písčité cestě na místo.  

camp Dqae Qare San Camping GPS: -21.685314, 21.881236, noc 80BWP/os, oheň 300/sk 

http://www.dqae.org/ 
 
Přijíždíme k bráně kempu do stínu vysokých stromů. V recepci nás vítá upravená černoška s 
vyšpulenou zadnicí, což tu je k vidění hodně často. Buď jsou místní dívky dlouhé a štíhlé jako gazely, 
nebo mají takovou kulatou svalnatou vysazenou prdelku, jsou většinou upravené, hustě kudrnaté vlasy 
mají spletené do různých copánků, různě obarvené, odbarvené, nebo vyžehlené a narovnané. Často 
nosí ženy také paruky. Na pěkném, rovném, klackovým plotem ohrazeném místě asi 300 m za recepcí 
máme k dispozici opět ohniště s grilem a slušné toalety se sprchami. Jsme tu sami, jen opodál staví 
parta domorodců další sociálku.  

 
Do stavění stanů se ještě nepouštíme, 
pojedeme ještě na vyjížďku po přilehlém okolí. 
Po pár kilometrech jízdy cestičkou, 
pohlcovanou buší, nalézáme malé jezírko, kde 
je i vyhlídka pro pozorování zvěře. Kromě pár 
ptáků ale nevidíme skoro zvířata žádná, jen pár 
veverek, první auto stihne zahlédnout jen dva 
přímorožce, jak mizí v buši. Cestou narazíme 
na torzo železného posedu, na který se dá 
s trochou opatrnosti vylézt. Naskytne se tak 
rozhled nad okolní neprostupnou křovinatou 
vegetaci, abychom se přesvědčili o 
nekonečnosti této části Kalahari. Pak ještě 
navštívíme Far Campsite, kde bylo 
vybudované také sociální zázemí, ale kemp 
zřejmě nefunguje kvůli nedostatku vody již 

nějakou dobu a divoká příroda si bere prostor zpět. Opodál ještě nalézáme malé malebné jezírko 
lemované pokřivenými stromy, ale také bez zvěře. Pak už se vracíme do kempu, abychom za světla 
postavili stany a rozdělali oheň. Trávíme klidný a překvapivě chladný večer u ohně pod korunami 
rozložitých stromů. Grilujeme výborné veliké stočené masové klobásy. 
 

30.4.,úterý - kemp Dqae-Qare San Lodge- Ngami Lake, Maun, 322 km 

Vstáváme do svěžího rána. Z ranní procházky přináší Čenda trofej, metrový roh antilopy kudu. Musí 
tu být pěkná hovada. Dáváme spršku, nevíme, jak to bude s vodou dál. Na kempingové recepci 
kupujeme ještě místní sanskou kávu a místní šperky, bílé náramky a korálky s knoflíkem za krkem 
vyrobené ze skořápky pštrosího vejce. Ještě zkoušíme znovu zajet ke včerejšímu jezírku, jestli se 
neobjeví nějaká zvěř, ale bohužel. Vyjíždíme proto na asfaltku a pokračujeme směr Maun.  
 
Asi v polovině cesty máme malé zpestření v podobě zajížďky k jezeru Ngami. Na mapě vypadá jezero 
obrovské, ale ve skutečnosti je dnes v tuto roční dobu jezerem s vodou jen nepatrná část. Jinak je 
jezero vyschlé, na suchém dnu jezera roste tráva a do sytě modrého nebe trčí suchá torza kmenů 
stromů. Mezi nimi se popásá dobytek nebo koně. Ve snaze skrýt se před neúprosným sluncem se ve 
skupinkách krčí kolem suchých kmenů bývalých stromů. Jedeme šotolinovou prašnou cestou, která 
napříč protíná jezero. Na druhém břehu jezera projíždíme vesničku, v níž zrovna ve škole skončilo 
vyučování. Holčičky ve stejnokrojích nám zapózují a mávají. Moc cizinců sem asi nezavítá. Cesta 
zatáčí po obvodu jezera, aby nás opět dovedla na hlavní asfaltku. Ještě zkoušíme zajet kousek po 
odbočce mezi keře a ocitáme se na obrovské rozbahněné pláni, kde aspoň někde na obzoru lze tušit 
vodní hladinu. Kolem se pase množství dobytka, setkáváme se i s pastevci a jejich psy. Přijdou až k 
nám, pozdraví, několik psů v touze najít stín, si nám lehá pod auto. No, lehký život tady nemají. 
 
Těsně před Maunem se začíná měnit vegetace, objevují se vysoké bujné kokosové palmy. V Maunu 
poblíž letiště nalézáme kancelář společnosti Sence of Africa adresa:  Eagle building, Mophane Road, 

http://www.dqae.org/
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Maun (GPS: někde tady 19.9781794S, 23.4242894E), kde získáváme dokumenty (vouchery) ke 
vstupům do rezervací a kempů v nich, kde budeme nocovat. Tyto služby jsme měli dopředu 
rezervovány přes pražskou agenturu Stella Travell – http://www.mojeafrika.cz . Nakonec jsme sem ale 
vůbec nemuseli, protože vše potřebné na nás čekalo v našem prvním kempu Island Safari Lodge v 
Maunu. Nakupujeme ve velkém SPARu a obchodu s vínem vedle něj zásoby všeho druhu celkem asi 
na 5-6 dní. Pak hledáme ještě benzínku kvůli dočerpání nafty a bankomat. Jinak v Maunu běží život 
asi způsobem, který je běžný ve velkých městech. Jsou tu školy, obchody, letiště. Pokoušíme se vyfotit 
objemné černošky oblečené od hlavy až k patě do vzorovaných látek a brokátu, je to etnikum Harare, 
ale fotit se nechtějí. Povinnosti ve městě máme splněny, takže míříme do kempu a zítra vzhůru do 
pustiny! 
 
Kemp máme moc pěkný, Island Safari Lodge GPS: -19.924279, 23.508677 , s dvěma bazény, krásnou 

tropickou zahradou, drzými opicemi, bungalovy a opravdovou, stylovou africkou restaurací. Pořadí 
činností je jasné - postavit stany, rozložit spaní, opláchnout ruce a hurá na véču! V restauraci jsme my 
a později ještě čtyři lidé vedle u stolu. Myslím, že počet zaměstnanců restaurace, který se tam během 
naší večeře pohyboval, odpovídal počtu hostí. Nicméně jídlo bylo luxusní. Většina si dala nějaký 
antilopí steak se zeleninou, skvělé červené vínečko, spokojenost byla všeobecná! 
 

1.5.- středa- Maun, Island Safari Lodge - Moremi, South Gate 

Ráno klasika, sprcha, snídaně a vyrážíme vzhůru do pustiny! Při snídani musíme být obezřetní, 
všetečné opice kradou, co se namane. Ukradly nám vajíčka, ovoce, kelímek od jogurtu, a pak, díky 
naší nepozornosti, hupla jedna šikovná opička do auta, rozbalila si pytlík s houskami. Naštěstí ukradla 
jen jednu, víc neunesla! 
 
Z Maunu vyjíždíme před půl devátou. Cíl dnešní cesty je rezervace Moremi Game Reserve, která se 
rozkládá v deltě řeky Okawanga. Čekají nás zde dvě noci na jednom místě v Xakanaxa Campsite. 
Cesta z Maunu vede nejprve po pěkné asfaltce, jejíž okolí nyní vypadá jako řídký lesík s listnatými 
stromy se širokými korunami. V jejich stínu se krčí obydlí místních. V oválné ohradě, která je utvořena 
z dlouhých, různě pokřivených suchých klacků, jsou vždy po několika postaveny kulaté hliněné 
chaloupky s rákosovou špičatou střechou. Objevují se ale již i zděné jednoduché domečky. Kousek od 
vjezdu do rezervace, zastavujeme u krámku s místními výrobky. Koupíme zásoby suchého dřeva, 
které upevníme na střechu aut. V krámku nám prodavačka vysvětluje detaily o dřevěných či 
kamenných výrobcích, nějaké drobnosti kupujeme. 

 
Odbočujeme doleva směr Moremi, sjíždíme na 
prašnou cestu. Projíždíme první metry “před-
rezervace” a horlivě hledáme v křoví zvěř. 
Přijíždíme na paseku, kde vidíme skupinku supů 
při hostině nad mršinou a vzápětí okolo běží 
stádo zeber. Snažíme se něco z toho zachytit na 
fotkách a kamerách. To ještě netušíme, že v 
množství budoucích luxusních záběrů, které 
později získáme, tyto naše první pokusy pokorně 
téměř všechny smažeme. S přibývajícími 
projetými kilometry potkáváme několik prvních 
žiraf, které nás svou rozvahou, klidem a velikostí 

doslova ohromují. Dočkáme se i našeho prvního slona, stojícího přímo u cesty, pár metrů od nás. 
Dokonce jsme nadšeni i z prvních stádeček antilop impal a jim podobným. Později je už ani nefotíme, 
protože je jich nepočítaně. Překvapí nás i veliký samec antilopy kudu, se svou mohutnou hlavou, 
kterého zahlédneme v křoví. V mokřině se nám poštěstí zahlédnout několik prvních kusů pakoňů. 
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Tímto na zvěř bohatým lesem se dostáváme 
až k Jižní bráně Moremi Game Reserve. Zde 
musíme předložit permity ke vstupu do 
rezervace. Zbývá nám ujet ještě 40 km do 
našeho kempu Xakanaxa lesní cestou, kde již 
tolik zvěře nevidíme. Kousek před příjezdem 
do kempu zjišťujeme, že máme časovou 
rezervu, a proto se rozhodujeme ještě pro asi 
4 km zajížďku k Paradise Pool. Je to kus 
krajiny jako vystřižený z nějakého bájného 
obrazu. Sytě zelený travní nebo rákosovitý 
porost v místě bývalého dna jezera, z něhož 
občas trčí k nebi koruny vzrostlých stromů. Z 
některých stromů už zbyla jen mohutná suchá 
torza, sem tam nějaké vysoké termitiště, 
opice, antilopy, v dálce sloni, objektů k focení 

je tu mnoho! Ze střechy Nissanu nebo z vyvýšenin je opět na obzoru patrná hladina někdejšího obřího 
jezera. Odtud se ozývají hroši. Poslední chvilky na Paradise Pool trávíme u malého jezírka, v němž 
zřetelně rozeznáváme tělo pěkného krokodýla. Asi po 3/4 hodině kochání a focení otáčíme auta a 
dojíždíme do kempu Xakanaxa. V lesíku, přímo před kempem, potkáváme ještě slona a buvola. 
Místní kempy v rezervacích jsou poměrně rozlehlé lokality, někdy až kilometry čtvereční, které tvoří 
centrální recepce s bránou a jednotlivá kempovací místa, vzdálená desítky až stovky metrů od sebe. 
Jsou zde nastaveny limity tak, aby si každý návštěvník mohl užít pocitu samoty a klidu. I naše místo 
máme luxusní, rovnou na okraji laguny Okawanga ve stínu vysokých stromů. Celá plocha cca 10x10 
m je vyčištěna od nízkého porostu a pokryta jemným pískem, aby byl přehled v případě nevítaných 
návštěvníků.  Poklidnou atmosféru lokality umocňuje ještě pohled na slona pasoucího se v rákosí asi 
50 m od našich stanů. Radost z dosažení jednoho z našich cílů nám trochu pokazí zjištění, že hned 

vedle nás ale kempuje hlučná skupina 
mladých lidí, asi 10 aut, popíjejí, překřikují se, 
hrají nějaké hry. Auta se střešními stany mají 
postavená do kruhu jako Husité vozovou 
hradbu a žijí si zde opravdu intenzivně. 
Dokonce nás na jejich hlasitou zábavu 
upozorňuje i strážce parku, usměvavý mladý 
Botswaňan „kapitán Kobra“, u něhož 
objednáváme vyjížďku na lodi po Okawangu 
na zítřek. Spokojeně vaříme kávu a chystáme 
grilování na večer. Asi 100 m od stanů máme 
čisté zděné umývárny se sprchami. Krásný 
večer trávíme posezením u ohně. Grilujeme 
špízy z antilopího masa, popíjíme červené 
víno nebo pivo z Jižní Afriky a koukáme na 
hvězdy. 

 

2.5. čtvrtek - Moremi Game Reserve, kemp Xakanaxa - Third Bridge, delta Okawanga - 141 km 

 Noc v Xakanaxa kempu máme zpestřenou jednak o veselou zábavu našich mladých sousedů, ale 
sotva utichnou jejich hlasy a hudba, přikrade se k naší popelnici hyena, nadzvedne si poklop a z 
popelnice si vybere, co jí voní. Proto druhou noc už jsme obezřetnější a Roman víko popelnice zvečera 
pečlivě uzavře. V průběhu noci nás navštíví ještě mladý zvědavý hroch, který si to zamíří přímo 
doprostřed sousedního husitského ležení a tak trochu se za nás pomstí. Vyděšení mladí cestovatelé 
vyhání zvědavce baterkami zpět do bažiny. Ráno snídáme s veverkami a zpěvným ptactvem. Po 
hrochovi zbyly jen v písku stopy a hromada trusu. Dnešní den se celý chystáme strávit v rezervaci 
Moremi, v deltě řeky Okawango. Stany máme postaveny přesně vchodem na východ, takže při ranním 
rozbřesku pozorujeme východ slunce nad Okawangem pěkně z postele. Po klidné snídani skládáme 
stany a vyrážíme na vyjížďku rezervací. Cílem je asi 20 km vzdálený The third Bridge Camp. 
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Kroužíme po písečných cestičkách 
řídkým listnatým lesem, v němž mají 
stromy a keře okousané koruny ve 
stejné výšce a to přesně ve výšce 
sloního chobotu nebo žirafího krku. Pak 
se dostáváme na planinku, kde máme 
jako na dlani stáda impal, žirafy a opice 
na jedné straně a jezírko s koupajícími 
se hrochy na druhé straně. Kousek 
popojedeme a u břehu dalšího jezírka 

se nám předvede několik druhů vodních ptáků, krokodýli, v dálce vidíme skupinku slonů. Spolu s námi 
okolnímu dění přihlíží mohutný samec vodušky sedící na samém okraji mokřadu. Sedí tu a nerozhodí 
ho ani několik projíždějících vyhlídkových džípů s otevřenými boky, ve kterých si “svoje Safari” prožívají 
méně dobrodružní turisté z lodžek a hotelů. Pokračujeme ke kempu Third Bridge. Písečný terén se 
stane náročnějším, ale kluci řidiči zvládají jízdu v pohodě. Krásně zblízka můžeme pozorovat žirafy, 
pakoně, prasata bradavičnatá a zebry. Přejezd kládového mostu Third Bridge je možný vždy jen 
jednomu autu, takže čekáme na protijedoucí otevřený džíp. Za mostem, pod mohutným chlebovníkem 
dáváme polední pauzu. Po ní ještě popojíždíme po okolí, kde potkáme zebry, pakoně a vodní ptactvo. 
Při návratu přes Third Bridge tu potkáme slona přímo u cesty. Máme ho tak na 5-6 metrů od auta. Od 
“třetího mostu” ještě chvilku bloudíme pískem a trávou, v křoví potkáváme skupinku mladičkých 
antilopích koloušků a laněk, jak se naprosto maskováni ukrývají ve stínu rozložitého keře. Opodál se 
pohybují statné červené vodušky. Zabloudíme až ke “čtvrtému mostu” z klád. Dále ale neprojedeme, 
most je totiž uzavřen. Otáčíme auta a míříme zpět do našeho kempu. Chceme něco sníst, postavit 
stany a v 16:00 máme objednanou vyjížďku na lodi po Okawangu. 
Na loďce, která velikostí vyhovuje přesně naší skupince, nás srdečně vítá strážce rezervace „kapitán 
Kobra“. Vysvětluje, kudy pojedeme a slibuje, že uvidíme z loďky i západ slunce. Zní to dobře! Zpočátku 
jedeme úzkými kanály delty, které jsou obklopeny vysokým rákosím. Po okrajích se sem tam krčí 
křehké květy leknínů. To ještě netušíme jaké plantáže leknínů uvidíme později! Zastavíme  se u 
odpočívajícího krokodýla. Postupně, jak pokračujeme v plavbě, jsou kanály širší a širší. Kobra co 
chvilku zastavuje a něco nám ukazuje, vysvětluje, tu Baobab Tree, Sausage Tree, tu ptáka Ježíška - 
Jezus Bird. Před vjezdem do rozlehlé laguny míjíme na levém břehu luxusní lodgie a restauraci. Na 
laguně vidíme tisíce leknínů! 
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Kobra nám nabízí, že se můžeme vystřídat na vyhlídce na střeše lodi, což je tedy vskutku paráda, 
rozhlížet se po laguně v šikmém večerním slunci, pozorovat ptáky, jak zlehýnka našlapují na listy 
leknínů, jako by chodili po hladině. Také se od Kobry dozvídáme, že existují dva druhy leknínů - denní 
a noční a poznají se od sebe podle tvaru lupenů. Dále jsme vůbec netušili, že leknín po odkvětu tvoří 
plod, který lze i jíst! 
 
Pozorujeme orla jasnohlasého a další ptáky. Pak už čekáme na západ slunce. Na laguně se potkáme 
i s lodí našich mladých sousedů z kempu, s nimiž se familiárně zdravíme. Západ slunce nad lagunou 
je parádní. Fotíme, dumáme si nad tou krásou. Když je podívaná u konce, nakopne Kobra vrtuli a řítí 
se s námi lagunou zpět. Na okamžik ještě zastavujeme u koupajících se hrochů. Do kempu se 
dostáváme až za tmy, avšak plní dojmů z krásného dne stráveného v kouzelné přírodě. Večer u ohně 
a grilu, s červeným vínem jen naši spokojenost dotvoří. Výlet nás stál každého asi 400Kč. 
 

3.5., pátek - Moremi, kemp Xakanaxa- kemp Dijara, řeka Kwai - ujeto 90 km 

Musíme smeknout nad navigační aplikací 
mapy.cz , podle které se většinou 
pohybujeme. Máme pro všechny případy i 
tištěnou, podrobnou mapu rezervace se všemi 
vedlejšími cestičkami. Je ale dobré se držet 
s našimi auty hlavních cest. I tak je to někdy 
drama. 
 
Dnes nás čeká přesun rezervací Moremi po 
řece Khwai. Ráno nás zaskočí dvě věci. V 
umývárnách neteče voda, tudíž si nemůžeme 
nabrat užitkovou vodu do kanystru. Vidíme v 

tom trochu problém, protože naši nádrž s užitkovou vodou jsme museli vypustit, jelikož někde 
prosakovala a měli jsme mokré věci. No, ale druhé auto vodu v nádrži má, tak si můžeme vypomoci. 
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Druhé překvapení udělala našim chlapům mladá slonice, která se přišla pást přímo do kempu 
k záchodkům, to asi na rozloučenou. Chvíli nám pózuje před objektivy, ale pak ji něco naštve a vyrazí 
proti nám. Prcháme za WC. 
 
Cestou po Moremi potkáváme zase naše staré známé, slony, antilopy, kudu, žirafy, vodušky, setkání 
s nimi ale neomrzí. Jen psi hyenovití, kteří se se supy u cesty dělí o nějakou mršinu, jsou pro nás 
novinkou. Doposud jsme se také nesetkali s mangustami, až tady v lese. Asi po dvou hodinách jízdy 
se dostáváme na velkou travnatou planinu, které vévodí modravá hladina jezera Hippo Pool, v němž 
po chvilce pozorování rozeznáváme další a další hrochy. Koupou se, vynořují se a zase zanořují, 
vydávají typické zvuky, prskají - skvělá podívaná! Vše se nám nejlépe pozoruje z dřevěné „watch 
tower“ vyhlídky nad jezerem. Odhadujeme, že v jezírku se koupe, převaluje, schovává a vynořuje jistě 
přes 30 hrochů! Než znovu vjedeme do lesního porostu, projíždíme travnatými pláněmi. Stále 
vyhlížíme nějakou tu “kočku”. Zatím nemáme štěstí. Vzhledem k roční době je všude dosti vysoká 
tráva, takže šelmy se mají kde schovat. V lese pak vidíme mnoho zvířat, opět zebry, impaly i buvolce 
modré i jiné, jak tráví polední horko ve stínu stromů a keřů. Fascinující je jejich zbarvení, které jim 
dokonale umožňuje splynout s okolím. Zahlédneme některé kusy až na poslední chvíli. Zvěř ale není 
plachá, kolikrát musíme čekat, než v klidu odkráčí z naší cesty. 
 
Pokračujeme v cestě po Moremi do oblasti řeky Khwai, kde poblíž Mababe, v kempu Dijara dnes 
nocujeme. V jedné zapadlé vísce hned za severní bránou rezervace natrefíme na obchod. 
Dokupujeme pivko. Fotíme si kulatá rákosová obydlí místních obklopená ohradami z klacků. Řeku 
Khwai 2x překonáváme po mostě. Nejprve po dřevěném, z klád, a pak po bytelném železobetonovém. 
Řeka pod mostem vypadá malebně, tak vylézáme z aut a v tom vidíme kousek od nás koupajícího se 
hrocha s kormoránem na zádech. Najednou hrocha něco naštve (asi my) a bleskově vyběhne z řeky 
ven. Působí to velmi vesele, ale hroši 
jsou velmi nebezpečná zvířata. Tento 
jen vyhrožoval.  
 
Asi po 10 km jízdy po široké prašné 
cestě odbočujeme z této „hlavní“ ve 
směru na Mabebe a sjíždíme do 
travnatého údolí řeky Khwai. Aniž 
bychom to předem očekávali, potkáme 
tu asi nejpočetnější skupinu slonů, a 
navíc v úžasných scenériích a přímo u 
cesty. Někteří se koupou, někteří se nám pletou do cesty, občas je situace nepřehledná, ale se 
zatajeným dechem pomalu postupujeme podél řeky. Nemůžeme se na tu krásu vynadívat! Fotíme a 
fotíme! Mimo slony si tu v řece bahní zase hroši a opodál se pasou žirafy, ale to nyní vůbec nevnímáme 
a středem naší pozornosti jsou jen sloni. Může jich tu být kolem v údolí určitě víc než 30! 
 
Dosyta napumpováni adrenalinem vyjedeme od řeky zpět na širokou písečnou cestou a po ní 
pokračujeme až k mostu před vesničkou Mababe. Odbočujeme podle informační cedule na asi 1 km 
dlouhou příjezdovou cestu podél přítoku řeky Khwai až do kempu Dijara. Recepcí v kempu jsou 3 
africké khaki stany, u nich tři mladíci cosi kuchtí na ohni. Ano, jsme tu správně. Tento kemp patří místní 
vesnické komunitě, leží již mimo rezervaci a tak je celkem levný a tomu odpovídá i vybavení. Po 
registraci nás doprovodí k našemu kempovacímu místu pustit elektrocentrálu, která pohání čerpadlo. 
Čerpadlo napustí barel vody ve výšce a díky tomu máme splachovací záchod a sprchu. V “kempu” 
jsme sami, stanujeme na břehu jednoho z přítoků řeky Khwai a zatímco sedíme u auta a vychutnáváme 
si kávičku, 50-100 metrů od nás chodí k tůni na řece pít sloni, velké stádo buvolů a rochní se tu hroši. 
Užíváme si klidu a poklidného teplého podvečera v zapadajícím sluníčku. Občas jdeme k řece, 
abychom zkontrolovali, co se děje nového. V jednu chvíli pozorujeme dva hrochy, jak se kousek od 
tůňky zanořují pod hladinu a plavou směrem k nám. Po pár metrech se větší hroch vynoří a předvede 
se při vyměšování, roztočí tenký ocásek a exkrementy s jeho pomocí rozmetá do okolí. Když potřebu 
vykoná, zase se zanoří pod hladinu a pluje dál naším směrem. Kolem nás se jen zavlní hladina. Ve 
světle zapadajícího sluníčka fotíme společnou fotku u našich pick-upů pod střešními stany. Zvolna se 
stmívá, rozděláváme oheň a zase ohromeně koukáme na nekonečně hvězdnatou oblohu nad námi. 
Klid večerního posezení u ohně nám naruší mohutná hyena. Ze tmy svítí jen její zlověstné oči, 
zpovzdálí obchází naše kempovací místo. Asi si dělá chutě na nějaké zbytky v koši. Nijak zvlášť se 
nebojíme, hyena sama člověka nenapadne. V noci si pak přijde nezvaná návštěvnice přebrat náš pytel 
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s odpadky a ráno zjišťujeme, že máme prokousnuté žabky a přemístěnou plynovou bombu s vařičem. 
V dalších dnech už přes noc venku nic nenecháváme a vše uklízíme dovnitř do nástavby auta. 

4.5. sobota, kemp Dijara- kemp Lyinianti - ujeto 185 km !!!! 

Vstáváme jako každý den kolem půl sedmé, když první sluneční paprsky probudí den. Po snídani se 
jdeme rozloučit s řekou Khwai, která nám včera nabídla během celého dne neskutečnou podívanou. 
Dnes tady však, za ranního slunce není ani živočich. Všichni vyhledávají chladnou řeku až během dne, 
kdy se ve slunečním žáru přicházejí napít nebo zchladit. 
 
Míříme do NP Chobe, přesněji k místu, kde hranici mezi Namibií a Botswanou tvoří řeka Chobe, do 
Lynianti. Zpočátku jedeme po písčité široké cestě. Občas je písek hlubší, ale jedeme s pomocí 4x4 a 
odpovídající rychlostí celkem dobře, sice s houpáním, ale bez větších problémů. Jen když míjíme 
vojenské nákladní auto, musíme vyjet z cesty do buše. V NP Chobe projíždíme nejprve oblast Savuti, 
kolem Leopard Hills, hledáme stále nějakou tu “kočičku”. Leopard Hills, to je pár takových nevysokých 
skalnatých kopců, mezi nimi travnatá savana s řídce rozesetými stromy. Koukáme, hledáme, ale kromě 
stáda impal tu není ani živáčka. Náladu nám nevylepší ani prastará skalní kresba od původních 
obyvatel zdejší oblasti, k níž podnikneme krátký “horolezecký” výstup po skále. 
Nejlepším zážitkem se tedy stává návštěva obrovského baobabu, pod nímž si dáváme polední pauzu 
s občerstvením. Hlavně se ale po celou dobu svačení bavíme pozorováním tří zuborožců Toko. Ve 
spáře rozpraskaného kmenu baobabu mají totiž hnízdo s žadonícími mláďaty. Ta křičí a vystrkují 
zobáky ze škvíry ven a chtějí jíst. Nepohrdnou ani drobečky toustového chleba, který jim házíme. 
Po pauze ještě chvilku kroužíme mezi skalkami, ale zvířátka prostě nejsou. Pokračujeme tedy směrem 
na Lynianti “zkratkou”. Podle mapy se možná cesta jeví kratší než po “hlavní”, ale znamená to opravdu 
“hustý” terén, deep sand čili hluboký písek. Dojedeme zahrabané auto dvojice mladých Francouzů. 
Pomůžeme jim z písku ven. Když během chvilky s odstupem pár desítek metrů dvakrát zapadneme i 
my, vyhrabáváme auto lopatkou a vyjíždíme za pomoci větví pod koly, otáčíme to, vracíme se zpět do 
kempu Savuti a odbočujeme na křižovatce na Lyinianti po tzv. hlavní. Ještě netušíme, že hlavní cesta 
(o silnici nelze mluvit) vypadá jen nepatrně lépe než zkratka. Každopádně jsme ale nadšeni obrázkem, 
který se nám naskytne kousíček za odbočkou. Je tu napajedlo (překvapivě na kopci) a tam na nás 
čeká přehlídka zdejší fauny: pštros, impaly, zebry, ptáci a početná skupina slonů i s mláďaty. Tolik 
zvěře jsme neviděli za celý den! Prorazíme si opatrně cestu stádem slonů. Naštěstí jsou to rozumné 
slonice s mladými, tak nás vždy kontroluje jen hlídačka, ostatní kusy si nás nevšímají. Zvolna, protože 
rychle to skutečně nelze, dojíždíme k bráně Ghoha Wildlife Gate. Odtud míříme do Lyinianti. Náročný 
terén hlubokým pískem pokračuje a tak skáčeme, plujeme, kymácíme se, auto se třese, skáče, držíme 
se všeho, co máme kolem sebe. Naštěstí jsme cestu asi 40 km dlouhou zvládli sice se znatelnými 
šrámy na výbavě naší nástavby, ale bez hrabání a vyprošťování. Míjíme značky, upozorňující na 
přítomnost nebezpečných hadů, ale žádného nepotkáme. Těsně před západem slunce parkujeme v 
kempu a vybalujeme stany. Zjišťujeme, že se nám ulomil držák na kempingový stůl, povolila se a 
ucházela plynová bomba a propíchla se a vytekla láhev jaru. Bohužel celá vytekla do kuchyňského 
šuplíku. Bylo to dnes opravdu náročné self-drive safari. 

 
 
Nicméně máme neskutečná kempovací místa na vyvýšenině nad řekou Lynianti, odkud máme přes 
řeku na dohled Namibii. V rákosí pod námi se popásají dva hroši a spokojení chrochtají. Sedujeme je 
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celý večer, zvolna se v rákosí posunují a je slyšet jejich hlasité chroupání. Fotíme další neopakovatelný 
západ slunce a zvolna chystáme večeři na grilu. Dnes se nám grilování obzvlášť vydařilo, krkovička a 
brambory s cibulkou a kořením zapečené v alobalu, k tomu trochu červeného vína, hvězdná obloha a 
tajemné zvuky lesa a řeky. 

 

5.5. neděle - kemp Lyinianti, kemp Ihaha v NP Chobe - ujeto 140 km 

Lynianti opouštíme po osmé. Zkoušíme ještě chvilku kroužit po cestičkách kolem kempu, jestli 
nenatrefíme na zvěř nebo šelmu, ale když se nám v hlubokém písku opět podaří zapadnout, vzdáváme 
to a jedeme na gate. Musíme totiž i při cestě zpátky na gate Ghoha absolvovat 40 km v “deep sand”, 
což zase zavání nějakými trablemi. Nutno říci, že s hlubokým pískem se už dokážeme popasovat 
zkušeně a jen tak nějaká duna nebo hrbol už nás nezaskočí. Jedeme celkem rychle, místy i 60 km/hod 
na 3. rychlostní stupeň ve vysokých otáčkách. Kola se totiž tolik neboří. Důležité je včas a rychle řadit, 
aby auto neztratilo tah. Také jsme zjistili, že se lépe a snáze jezdí ráno, kdy písek je jakoby slepený 
po chladné noci, kdežto během dne v proschlém písku je jízda obtížnější. Co se terénu týče, podobná 
“silnice” se vyskytuje od brány Ghoha až po vesničku Kachikau, jediný rozdíl je, že hluboký písek je 
červený. Na obou stranách cesty je řídký listnatý les, a kromě dvou slonů hned na počátku nevidíme 
živou duši.  
Nejhorší chvíle prožíváme při přejezdu dvou vysokých dun. Čenda jede první, dolů to jde snadno, 
v protisvahu si ale musí vybrat ze tří paralelních variant, jedna horší než druhá a třetí prostřední je na 
první pohled nesjízdná. A to vše za jízdy, nelze zastavit. Volí levou, ale asi po 50 metrech se utápí 
v písku. Jindra zatím čeká nad první dunou. Řidiči si volají přes vysílačku, Jindra tedy volí pravou 
stranu a dramatickou jízdou se vyškrabe i nahoru. Sláva! Alespoň jedno auto je z toho venku. Druhé 
auto musí vycouvat dolů, rozjet se na zpátečku co nejvíce do protisvahu první duny, přejet do pravých 
kolejí a pokusit se z toho dostat. Ženská posádka raději vysedne a jde pěšky, Čenda zařadí zpátečku, 
naštěstí se vydrápe z díry a dostane se pozpátku do protisvahu, přehoupne se do pravé koleje a 
divokou jízdou se vyhrabe k Jindrovi. Je to dnes Dakar! Uff! Jsme z toho venku. Chvíli čekáme, než 
dojdou holky na vrchol duny a pokračujeme.  
 
Je vidět již bujnější krajina kolem řeky Chobe. Kousíček před vesničkou Kachikau, pod velkým 
baobabem, potkáváme černošku s dospívajícím synem. Druhého, asi 3-letého syna, má v šátku na 
zádech a další dítě čeká. Říká, že má žízeň, ale nepohrdne, když jí nabídneme dva luncheon meaty. 
Na otázku kolik jí je let vzorně odříká naučenou větu: “Narodila jsem se 23. března 1979.” Na ten věk 
ale černoška nevypadá, je hubená, nožičky jako špejličky. Do vesničky to máme asi 500 m. Opouštíme 
písek a najíždíme konečně na asfalt. První oplocené prostranství náleží místnímu krámku. V ohradě 
mají pěknou výzdobu, betonovou zebru, žirafu, lva, ale také pěkné záchodky pro zákazníky. V jedné 
polovině obchůdku prodává starší černoška suvenýry, v druhé polovině je obchod s potravinami, těch 
tu má opravdu minimum, ale má vychlazené pivo. Po divoké jízdě pískem je studené pivo vykoupením! 
Dáváme polední svačinu, zatímco nás sledují místní chlapci a pokouší se nám prodat plod baobabu, 
který našli opodál. V rámci poklidné polední pauzy s hrůzou zjišťujeme, že jsme na našem Nissanu 
přišli v hluboké duně před Kachikau o poznávací značku! Trochu se obáváme, co z toho dál bude, 
nicméně nejsme schopni situaci zachránit, tak prostě nasedáme do aut a pokračujeme dál. 
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Po čtyřech dnech jízdy v písku nám jízda po zánovní asfaltce připadá neskutečně komfortní! Dlouho 
si asfaltu ale neužijeme. Asi po 40 km odbočujeme k Ngoma Gate, což je vstupní brána do NP Chobe. 
Vítá nás stádo slonů přímo u silnice. Do kempu Ihaha máme 23 km a tak projedeme většinu parku 
cestou tam. Terén je odlišný než v uplynulých dnech. Písek vystřídala červenohnědá kamenitá hlína. 
Když vyjedeme z lesíka od brány parku, ocitáme se na náhorní plošině. Naskýtá se nám skvělý výhled 
na travnatou rovinu, která se táhne až k obzoru, a je protkána meandry řeky Chobe. Škoda jen, že je 
malinko pod mrakem. Zvolna popojíždíme, koukáme do krajiny. Tu máme stádo zeber jako na dlani, u 
vodní nádrže je celá přehlídka vodního ptactva. Opodál dovádí tlupa paviánů, honí se, hrají si, vybírají 
si blešky, houpají se na baobabu. Kolem cesty poklidně projde obrovský kudu. Pojednou se Jindra 
zahledí do dálky a povídá: “Támhle jsou lvi!” Zastavíme, vystřídáme se o dalekohled a opravdu, máme 
je na dohled tak na 100m! V dalekohledu naprosto jasně rozeznáváme 4 mladé, mohutné samce, 
kterým teprve raší pořádná hříva. Polehávají poblíž vodní hladiny, pak se dva zvolna vzdálí a druzí 
dva ještě chvilku postávají, takže máme možnost si je dokonale prohlédnout. Když odejde i druhá 
dvojice, pokračujeme v prohlídce parku, v cestě a v pozorování dalších živočišných druhů. U mokřiny 
zastavujeme, protože z dálky zde vidíme napájejícího se slona. Zblízka pak kromě slona vidíme i stádo 
impal, v němž panuje nevídaný rozruch, samci jsou v říji, pobíhají, honí samice, vydávají hlasité 
štěkavé zvuky, zápasí svými parůžky. Během celé cesty parkem vidíme i mnoho druhů ptáků. 
V jednom klidnějším místě, po mnoha kilometrech, zastavujeme a vystupujeme z auta, abychom se 
protáhli. Od auta se ani nevzdálíme, ale co čert nechtěl, kde se vzal, tu se vzal, zastaví u nás strážce 
parku v Toyotě a tváří se velmi přísně! Od šoférů chce pasy, a když si zapíše údaje, velmi nesmlouvavě 
nás posílá směrem do kanceláře parku. Jsme trochu zaskočeni, takže mlčky dojíždíme do kempu 
Ihaha. Na bráně kempu vyřídíme formality a jedeme na místo, které je nám určeno stavět stany. Jsme 
tu asi jediní turisté. 
 
Místo pro stany máme opět luxusní pod velkým stromem, jako obyčejně s ohništěm a grilem, jako na 
dlani máme meandr řeky Chobe, který tu tvoří jakýsi poloostrov. Na něm se popásá sedm slonů, mezi 
nimi dvě mláďata. Za nimi se chystá slunce a obloha k západu. Neskutečná podívaná! Po večeři 
sedíme dlouho u ohně a povídáme. Dochází nám dřevo, tak Jindra před večeří přitáhnul kus suchého 
kmenu. Z pohody nás vyvede večerní návštěva strážců parku, muž a žena v uniformách, ve velké 
Toyotě. Čekáme další problémy. Čenda najde odvahu a vyjde jim v ústrety, aby si nevšimli naší zásoby 
kradeného dřeva. Naštěstí nás přijeli jen varovat před lvy. Za chvíli se k úlevě všech seberou a 
odjedou. Během noci však naše stany přijedou zkontrolovat ještě několikrát. Prostě jsme tu jediní 
turisté. Ale jinak krásné kempovací místo! 
 

6.5. pondělí - kemp Ihaha, NP Chobe - kemp Chobe Safari Lodge v Kasane - ujeto asi 60 km 

Náš dnešní ranní pořádek probíhá stejně jako jindy - snídaně, složit stany, odjezd. Každý den nám 
odjezd vychází téměř přesně na 8:15. Dnes ale ještě skládáme poslední věci a už je tu opět jiná Toyota 
s dvěma muži, kteří po nás přijeli uklidit kempovací místo, uklízejí oharky z ohniště, odpadky z 
popelnice, pohrabují zem. Odjíždíme k bráně a tam nás čeká nepříjemné překvapení a dohra včerejší 
epizody se strážcem parku. Kluci řidiči musejí znovu předložit pasy a dostane se jim důrazného 
napomenutí, že se nesmí v parku vystupovat z auta. Pokuta, které jsme se obávali, naštěstí nepřišla. 
S pocitem, že vše dobře dopadlo, odjíždíme z brány kempu. Než zcela opustíme NP Chobe, chceme 
ještě zkusit štěstí, jestli nezahlédneme znovu lva nebo jinou šelmu. Kroužíme po planinách kolem řeky, 
vidíme zase přehlídku vodního ptactva, ale šelmy nikde. Jen tři šakaly při ranním rozjímání fotí Tom 
na teleobjektiv. V křoví pozorujeme opět skupinu slonů, mladý samec si namlouvá svou vyvolenou 
slonici. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, proti nám opět náš starý známý přísný strážce parku 
Chobe. Zastavuje svou Toyotu u nás a opět má pro nás dobrou radu. Je 10:40 a permit v parku nám 
končí v 11:00, tak máme odsud pěkně fofrem zmizet, nebo budeme platit další den! No zkrátka hotový 
“strážce-anděl”. Takže točíme a frčíme na nejbližší gate opět mizernou cestou a mizíme! Stačilo to. 
 
Zbytek dne nás čeká jen krátký přejezd do nejsevernějšího města Botswany, do Kasane. V Kasane 
jsme “coby dup”- už v půl dvanácté tankujeme naftu na “Shellce”. Pak následuje dokoupení zásob, 
výměna peněz a oběd, to vše v nákupním centru naproti benzinové pumpě. Oběd v restauraci je docela 
normální, ale chutný, několik z nás ochutnává místní rybu z řeky Chobe, avšak překvapeni byli ti, kteří 
si objednali Kudu sausage, čekali totiž nějakou klobásu z kudu, ale dostali pěkný steak. Hned vedle 
nákupního centra se nachází vjezd do Chobe Safari Lodge, kde bychom dnes rádi nocovali. Hned od 
vjezdu působí kemp skutečně luxusně. Je také hodně plný. Je tu přehlídka všech možných typů 
nástaveb, stanů a střešních stanů, Asiaté naproti našemu kempovacímu místu spí v malinkých, 
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ultralight stanech. Hned vedle luxusních umýváren stojí velké khaki iglú stany, připomínající vojenské, 
u nichž se pohybují a posedávají cestovatelé vyššího věku. Hned vedle těchto stanů parkuje 
adventure-safari-autobus. Má veliká kola, pohon 4x4, zvýšená sedadla pro cestující. Zároveň posádka 
autobusu zajišťuje klientům i jídlo, máme možnost sledovat, jak pro ně chystá večeři, a pak i snídani. 
Kempovací místa pro naše dvě auta jsou pár metrů od sebe, ale nevidíme na sebe, protože máme 
mezi sebou neprostupné křoví. Odpoledne máme volné, a tak je nám milé, že si můžeme uspořádat 
věci, něco přeprat, umýt vlasy, v klidu posedět u kávy. Stojí za to se projít po kempu k řece, kde opět 
sledujeme další kouzelný západ slunce. Je zde skutečně mezinárodní společnost - Němci, Holanďané, 
Američané a také hned dvě skupinky českých cestovatelů. Chvilku spolu povídáme, porovnáváme 
zkušenosti z cesty po Botswaně. Večer ženská část výpravy zaloví ve svých zavazadlech a vybalí šaty 
nebo sukně. Vyrážíme totiž na večeři do „nóbl“ restaurace. Je sice součástí Chobe Lodge, ale působí 
opravdu luxusně. Vzdušná stavba na břehu řeky Chobe, bazén před ní, vysoká rákosová střecha s 
přiznaným krovem, rozlehlé jídelny, stoly s bílými ubrusy, vše ve vytříbeném, střízlivém, přírodním 
designu. Personál je úslužný, ale příjemný. Dostáváme se k velikému kulatému stolu, kde je připraveno 
několik příborů. Číšník se nám představí a stará se o nás celý večer. Před vlastním jídlem přinese na 
malém talířku každému z nás jako předkrm jedno sousto jakési omelety s pálivou chilli omáčkou pro 
nabuzení chuťových pohárků. Jednotlivá jídla vypadají i chutnají skvěle! Kuře Tandori, Tomahawk 
steak, křehoučký zelený salát, a k tomu osvěžující, vychlazené bílé víno. Odcházíme výborně najeděni 
a spokojeni. Krásný večer v krásném prostředí to byl! 
 

7.5. úterý - kemp v Kasane, Chobe Safari Lodge - Gweta Lodge, cca 400 km 

Ráno, ještě než opustíme Kasane, děláme malou vycházku kolem řeky Chobe v Seboba Nature and 
Recreation Park. Na bráně si kupujeme vstupenku za 50 pul, tedy asi za 5 eur. Celý park zahrnuje 
malou vyvýšenou stezku kolem řeky, vyhlídku a pár laviček. Již mohutná řeka zde meandruje, tabulky 
varují před krokodýly, ale žádného nevidíme. Tyto vody se brzy za hranicí spojí s ještě mouhutnější 
Zambezi a po pár kilometrech padají ohromnými vodopády královny Viktorie do propasti. Tudy musel 
putovat před více jak sto lety Emil Holub a před ním i David Livingstone.  
 
Město Kasane opouštíme poblíž hranice se Zimbabwe. Podobně, jako u našich hranic, i tady stojí 
stovky metrů dlouhá kolona kamionů. My máme dnes namířeno nejprve do města Nata, které je odtud 
vzdáleno 299 km a dále pak do města Gweta, což je ještě asi 100 km. Jedeme po místní dálnici, která 
je zde sice dvouproudou širokou silnicí, ale její kvalita je dobrá a aut málo, takže kilometry naskakují 
rychle. I během jízdy po dálnici asi 3x potkáváme slona hned vedle cesty. 
 
Ve městě Nata dokupujeme naftu a pak hledáme kancelář pro přírodní rezervace v okolí, abychom se 
zeptali na rezervaci vstupu do dalších NP. Při popojíždění po městě vidíme místní mládež v obrovské 
internátní škole. Podle věku jsou všichni oblečeni do různě barevných uniforem. Děti vypadají happy 
a se širokým úsměvem na nás mávají. Z Naty jedeme do Gwety. Silnice by zde měla být také slušná, 
ale opak je pravdou. Asfaltka je úplně rozbitá, místy ani žádná není, tak musíme jet opatrně. Prý takto 
vypadá od roku 2017, kdy zde byly záplavy. Teď je ale všude okolo suchopár. Vlevo od silnice se 
objeví rozlehlá bílá pustina, solná pánev. Na nejbližším možném místě odbočíme z hlavní. Opatrně 
přejíždíme světle béžovou planinu s krystalky soli, jejíž celistvost je narušena jen stopou po našich 
offroadech a potom řadou velkých zvířecích stop, myslíme si, že jsou od pštrosa. Do Gwety už nám 
zbývá jen kousek, a před půl pátou už projíždíme branou Gweta Lodge. S ohledem na strohou přírodu, 
kterou jsme dnes projížděli a při pohledech na okolí kempu se ocitáme v úplném ráji. Vysoké stromy 
poskytující stín, malebné bungalowy pro turisty, restaurace s barem a uprostřed toho všeho čisťounký, 
modrý bazén. Postavíme stany a jdeme si zaplavat, což nám po dnešní vydatné porci kilometrů přijde 
božské! Pak šupneme do sprchy a chystáme oheň a večeři.  
Proti našim stanům zakotvila svá kola ověšená brašnami skupina pěti mladých cykloturistů. Když s 
nimi promluvíme, zjistíme, že jsou na cestě Afrikou od Káhiry do Kapského Města. Jsou z Francie a 
ze Švýcarska. Cestují už 8 měsíců, denně ujedou 100-120 km, pokud je to možné, jedou po asfaltu. 
Jeden z nich je na cestě už 2 roky. Před cestou se neznali, zkontaktovali se přes sociální sítě. Inu 
mládí. 
Večer trávíme u ohýnku a dohadujeme se, kde je na hvězdné obloze, kterou máme nad hlavou, tolik 
vytoužený Jižní kříž. Přesně to neví nikdo z nás, ale každý z nás si své souhvězdí Jižního kříže na 
nebi najde. 
Nocleh v Gwetě měl jedinou nevýhodu: zvečera štěkali hlasitě opodál psi a od půlnoci kokrhali kohouti 
jeden přes druhého, takže o klidné noci nemůže být řeč. 
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8.5. středa - Gweta Lodge - kemp Khumaga, NP Makgadikgadi přes NP Nxai Pan-  cca 180 km 

Slunečné ráno někteří z nás začínají koupačkou v bazénu, je to velmi příjemné!  Po snídani opouštíme 
příjemnou Gweta Lodge a vyrážíme do jednoho ze dvou okolních národních parků - Nxai Pan. Cestou 
k bráně parku zažíváme další botswanskou epizodku. Čendu staví policie kvůli rychlé jízdě. V úseku, 
kde se mělo jet 80 km/hod, jel přes 90km/hod. Pokuta byla celkem mírumilovná - 260 pul, tedy asi 25 
eur/os. Asi po hodince jízdy jsme u brány do NP Nxai Pan. Povolení lze vybavit a zaplatit zde přímo 
na místě a navíc platí i do sousedního parku Makgadikgadi. To ještě netušíme, že než se dostaneme 
do centra parku, kde uvidíme nějaká zvířata, musíme ujet asi 30 km naším dobře známým hlubokým 
pískem. Takže zase houpáme a skáčeme. Během jízdy potkáme mohutného slona, jak si pěkně 
vykračuje po cestě před našimi auty. Přemýšlíme, co budeme dělat, jestli ho předjedeme nebo 
pojedeme pomalu za ním. Než k němu ale dojedeme, zabočí doleva, mezi keříky a pokračuje ve své 
dopolední hostině. Díky tomu si slona můžeme vyfotit hned vedle cesty.  
 
Když se dostaneme ze široké písčité cesty na planinu pánve Nxai poblíž kempu South Camp, vidíme 
zvířat spoustu. Míjíme stádo pakoňů, v němž zápasí dva největší samci se svými rohy. Pak všude 
kolem na rozlehlé travnaté planině vidíme antilopy skákavé, jejichž stádo čítá možná více jak 200 kusů. 
Vůbec jim nevadíme, v klidu se pasou, i když projíždíme blízko kolem nich. Největší zážitek máme ale 
ze slona, který se objevuje na obzoru. Kráčí pomalým krokem směrem k vodní nádrži. Když k ní dojde, 
nabírá si chobotem vodu a zvolna pije. Stojíme od něho tak 40 metrů. Je to úžasná podívaná! Cestičky 
na planině máme prokličkované, takže se rozhodujeme pro návrat na gate a přejezd do parku 
Makgadikgadi. Na bránu parku se dostáváme po půl druhé. Ačkoli máme permit i vjezd už zaplacený, 
stejně se tu chvíli zdržíme, dvě pohledné úřednice chtějí vyplnit jakýsi dotazník, jak jsme spokojeni 
s jejich službami. 
 
Když vyrazíme do terénu, ocitneme se opět v hlubokém písku, ale pořádně hlubokém. Navíc je krátce 
po poledni a to se kola v horkém, proschlém písku boří hodně. Ačkoli už kluci šoféři spoustu zkušeností 
cestou po Botswaně nabrali, zde narážíme opět na terén, v němž dvakrát zapadneme a musíme 
odhrabovat. Řešíme, jak daleko budeme muset tímto terénem ještě jet. Musíme ale dojet téměř až na 
konec parku, kde se nachází náš dnešní kemp Khumaga. Jak se tak brodíme pískem a odměřujeme 
pomalu ujeté kilometry, Čenda najednou zahlásí vysílačkou, zatáčíme doprava, překřížíme opatrně 
cestu velkému stádu zeber, sjedeme strmě z kopce a ocitneme se v neskutečně rozlehlém údolí řeky 
Botetti, které je plné zvířat. Stáda zeber, antilopy, pakoně, v dálce stádo slonů, kam oko dohlédne, 
samá zvířata. Připadáme si jako v biblickém výjevu, v němž zvířata opustila Archu Noemovu. 
Ohromeně hledíme na tu krásu. Ani se nám odtud nechce pryč, je to opravdový vrchol afrického safari. 
 

 
 
Od řeky už celkem v pohodě dojíždíme krátce ke kempu Khumaga. Rezervaci zde nemáme, ale 
s místem není problém. Platíme za nocleh 50 USD/os, je to tu taková norma pro kempy uvnitř NP, ty 
mimo stojí o poznání méně. Kempovací místo máme pěkné, pod rozložitými stromy, umývárny 
kousíček. Chystáme gril. Všechny druhy masa nebo klobás, které jsme v Botswaně ochutnali, zde mají 
skutečně velmi chutné, opravdu neošizené. V kempu se sešla skutečně mezinárodní společnost. Na 
pokec se u nás zastaví Rakušan ze Salzburgu, už jsou v Africe 3 týdny, zrovna když vykládá,  jak jsou 
v Botswaně přemnožení sloni a jaké to přináší problémy, se ve stejnou chvíli objeví 4 sloni hned vedle 
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umývárny. Všichni se jdeme podívat a fotíme a filmujeme. Vedle Rakušanů stojí Rusové, kteří jsou, 
tak jako všude, velmi hluční a neomalení. Pozorujeme starší manželský pár, který stojí blízko vedle 
nás. Mají vymazlenou nástavbu na Land Cruiseru. To jsme také vypozorovali, mladší cestovatelé mají 
dost často auta se střešními stany podobná těm našim, starší cestovatelé volí určitě jistotu v podobě 
většího, silnějšího auta typu Toyota Land Cruiser, Defender nebo Toyota Hilux, auta jsou pěkně 
vybavená, pořádně nazvedaná, velké pneumatiky, rámy a navijáky vpředu, sání motoru vyvedené 
nahoru nad kapotu, vzadu mají zvenčí lopatu a plynové bomby. Naše auta sice ve finále vše zvládla, 
ale jsou to spíš takové Safari hračky, než jistota a spolehlivost do zdejšího nevyzpytatelného terénu. 
Ony se nám ty naše „adventure„ nástavby postupně tak trochu rozpadaly. V obou autech se ulomily 
držáky na stůl, nám přestala chladit lednička (to jsme vyřešili tím, že jsme několikrát koupili pytel 
ledových kostek, a tím jsme udrželi jídlo v chladu), nepoužitelná byla v jednom autě nádrž na užitkovou 
vodu, také se porouchal pojezd na výsuvu s lednicí, nefungovala aretace. Rám ani naviják jsme neměli 
vůbec, lopata byla vzadu pod věcmi, ale nejvíc chlapi postrádali aspoň základní sadu nářadí a klíčů. 
Leccos se totiž během cesty povolilo, ale nebylo to čím dotáhnout. Takže závěr a zkušenost pro 
případný další výlet na Safari zní - příště si připlatit za trochu lepší auto. Skvěle se spalo ve střešních 
stanech! Byly snadno a rychle postavitelné, byly prostorné a dostatečně dlouhé, takže v tomto směru 
jsme byli opravdu spokojení. 
 

9.5. čtvrtek - kemp Khumaga, NP Makgadikgadi - kemp v NP Khama Rhino Sanctuary - cca 400 
km 

 
Po odjezdu z Khumaga kempu jsme za pár minut ve vesničce Khumaga. V mapě je zde značený přívoz 
přes řeku Botetti, ale nyní je nízký stav vody. Loďka, která byla přívozem před pár měsíci, tu ještě na 
troše vody stojí. Vody je ale málo, z řeky zbyl jen takový větší potok, a to pro nás znamená novou 
výzvu - budeme brodit! Oba řidiči zvládli přejezd přes vodu excelentně, přestože se nám vlna přelila 
přes kapotu! 
 
Pokračujeme směrem na Lethakane. Dostaneme se na dohled od vytěžených obrovských hald u 
městečka Orapa, kde se nalézají největší dnešní zdroje diamantů na světě. Dále pokračujeme po 
dobré asfaltce a dále na Serowe, poblíž něhož máme naplánovanou návštěvu poslední, tentokrát 
nosorožčí rezervace Khama Rhino Sanctuary. Opět jedeme na blint, permit a kemp koupíme bez 
problémů až na bráně. 
 
Park je malý a jeho součástí je i několik bungalovů, restaurace, malinký bazén a kemp. Jsme tu docela 
brzy, takže kupujeme u brány do parku vychlazené pivo, vaříme kávu a kolem třetí odpoledne 
vyjíždíme na obhlídku parku. Během naší cesty jsme zjistili, že v pozdním odpoledni míří spousty zvířat 
k vodním nádržím, aby se napili nebo zchladili. Naše zkušenost je i zde správná. Podaří se nám vidět 
dva nosorožce, jak se přijdou napít k malé „waterhole“. Jsou od nás tak na 100 metrů, což je na dohled 
dalekohledem úplná krása! Bezprostředně vedle našich aut se popásá stádo pakoňů, fotíme si je tak 
ze 3-4 metrů. Stejně tak máme radost ze skupinky pštrosů, jeden pštros a čtyři pštrosice, které se před 
ním pěkně natřásají a pak všichni zmizí ve křoví. Poté se dostaneme na rozsáhlou planinu. V 
podvečerním slunci zase všude vidíme množství zvířat. Jsou daleko, ale dalekohledem lze rozeznat 
velkou skupinu nosorožců, exempláře zde mají tedy obrovské! Poprvé se zde setkáváme s antilopami 
eland (losí), jejichž maso se často prodává v samoobsluhách. U vodní nádrže pozorujeme osamělého 
přímorožce, jeho dlouhatánské rovné rohy měří snad metr! 
 
Dvě a půl hodiny uteče jako nic a my se v zapadajícím slunci vracíme zpět na naše kempovací místo 
pod baobabem. Kukačka na nás hází plody.  Hned, jak slunce zapadne, citelně se ochladí. To už jsme 
poznali na začátku putování po Africe, že paradoxně jižněji znamená chladněji. Chystáme večeři, 
snažíme se dojíst poslední zásoby potravin, které jsme nakoupili do divočiny. Večer si po dlouhé době 
pro posezení u ohně rádi navlékáme teplé mikiny nebo péřovky. Plápolající oheň osvětluje zespodu 
větve baobabu, povídáme, popíjíme jihoafrické červené a říkáme si, jak nám ty dva týdny v Botswaně 
utekly. Zítra nás čeká přesun přes botswanské hranice do Jihoafrické republiky. 
 

10.5.  pátek - kemp Khama Rhino Sanctuary - Machauka Lodge, Ellisras, JAR - cca 300 km 
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Vítá nás chladné ráno, pofukuje čerstvý vítr. Na zbytečku plynu vaříme ranní kávičku. Po snídani 
skládáme stany tak, jak zůstanou připraveny už pro vrácení do autopůjčovny. Polštáře a erární spacáky 
necháváme složené vzadu v nástavbě, zatímco po celý pobyt bylo výhodné nechat je zastlané ve 
složeném stanu. Než opustíme brány parku, zkoušíme ještě objet vodní lagunu, jestli nezahlédneme 
nějakou zvěř, ale vždyť už přece víme, že zvířátka ráno nikam nechodí. 
Na bráně parku kupujeme ještě nějakou mapku a vyrážíme z divočiny do civilizace. V Serowe 
dokupujeme naftu a víno na poslední večer a snažíme se vymyslet nějaký suvenýr na domů. Kupujeme 
nějaké místní koření, sladkosti. U nákupního centra se dostaneme snad poprvé v rámci našeho výletu 
do situace, kde se necítíme úplně bezpečně a tak rychle vyklízíme prostor. 
 
A pak už jen uháníme Botswanou k jihoafrickým hranicím. Cesta ubíhá dobře a po 13. hodině jsme na 
hranicích. Na benzinové stanici před hranicemi kupujeme nějaké suvenýry, to aby byly z Botswany a 
abychom utratili poslední botswanské peníze. Na příslušných přepážkách vyřizujeme formality, jak na 
botswanské, tak na jihoafrické straně probíhá vše standardně. Hranici do JAR překračujeme tedy přes 
řeku Limpopo v Palapye krátce po druhé hodině odpolední. 
Plán je popojet směrem na Johannesburg na vzdálenost asi 300 km, najít ubytování na přenocování 
a zítra doputovat do Johannesburgu a vrátit auta. V autopůjčovně musíme být do 14. hodiny. 
Plán vyšel výborně! 
 
Od botswanských hranic jedeme svižným tempem po severu Jihoafrické republiky směr Pretoria, resp. 
Johannesburg. S jednou “svačinovou” zastávkou dojíždíme do Lephalale - Ellisras, v regionu Bosveld 
(afrikánský název)- Bushveld (angl.název). Zde, hned u silnice, nalézáme krásně vyhlížející lodžku 
Machauka Lodge. Jdeme se zeptat na ubytování - volno mají, za noc + snídani chtějí cca 800 Rd. Moc 
neváháme, souhlasíme a jdeme bydlet. Pěkný pokoj, krásná koupelna, pohodlná postel - to vše si 
zasloužíme. Tedy ne že bychom v divočině, ve střešních stanech nějak strádali, to tedy ne, nicméně 
trocha té civilizace nám přijde příjemná :) Lodžka je úplně nová, některé bungalovy se teprve 
dokončují. Všechny objekty jsou posazené do krásně upravené zahrady, hustý zelený trávník a 
rybníček dotvářejí dojem luxusu. Všem stavbám i interiéru pokojů vévodí přírodní tóny. Zajímavé také 
je, že celý objekt je napájen ze solární elektrárny, kolem jedné strany plotu jsou umístěny velké solární 
panely a v jejich sousedství generátor. Mimochodem - ploty kolem hotelů, lodžek, úřadů apod., tady v 
Jihoafrické republice, mají tedy pořádné. Je to vždycky bytelný plot, který je při horním okraji opatřen 
několika řadami ostnatých drátů, případně je tam ostnatý drát smotaný do velikých smyček, asi tak, 
jak to bývalo kdysi na hranicích železné opony. Úplně nejpřekvapivější doplněk areálu Machauka 
Lodge je volně se pasoucí stádo impal, klidně popocházejí mezi bungalovy a baští šťavnatou zelenou 
travičku. Užíváme si horkou sprchu a po troše odpočinku jdeme do místní restaurace na večeři. Budova 
restaurace s přilehlými objekty tvoří jakési atrium, kde lze také sedět u malebných stolků, příjemnou 
atmosféru dotváří venkovní osvětlení a opět pěkně upravená zeleň. 
My ale vcházíme dovnitř, do restaurace, venku je už docela chladno. Jsme tu skoro sami. Restaurace 
je upravena do šedých a bílých odstínů, na stěnách je množství zrcadel. Usedáme k dlouhému stolu, 
objednáváme výborné chlazené jihoafrické bílé víno, po těch dnech v přírodě, kdy jsme popíjeli 
nechlazené červené, máme chuť na změnu, ačkoli ke steakům, které si dáváme skoro všichni, správně 
bílé víno nepatří. Všichni dostáváme vynikající jídlo, fantastické steaky za skvělou cenu, takže vládne 
všeobecná spokojenost! Povídáme, bilancujeme a začínáme se těšit domů. 
 

11.5.-sobota - Machauka Lodge, Ellisras, JAR - Johannesburg , cca 300 km 

 
Den začínáme opulentní snídaní v téže restauraci, v jaké probíhala včerejší večeře. Snídaně je v ceně 
ubytování a servíruje se zde snad úplně všechno, co si člověk představí, že by se mohlo k snídani jíst, 
od ovoce, přes jogurty, dále vejce, slaninka, klobásky. Kolem deváté usedáme do aut a pelášíme 
africkou krajinou směrem na Johannesburg. Cesta prochází docela kopcovitým, ale hlavně hodně 
zeleným krajem Bosveld, kde poutače kolem silnice lákají k turistice ve zdejší přírodě. 
 
Za městem Modimolle, v němž snad každý obyvatel města má u cesty stánek, kde prodává pomeranče 
a avokáda, zastavujeme u velké benzínky a asi půl hodiny věnujeme úklidu a čištění našich Nissanů. 
To abychom je připravili na předání zpět do autopůjčovny v Johannesburgu. Velmi veselé nám přijde, 
že nejrůznější šmouhy a skvrny od hmyzu na kapotě lze výborně vyčistit dětskými vlhčenými ubrousky, 
to je nová zkušenost. Když usoudíme, že auta vypadají celkem uspokojivě, nasedáme a uháníme 
frekventovanou dálnicí do Johannesburgu- čas máme totiž “tip ťop”- do 14. hodiny tam musíme být. 
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Ve čtvrti na periferii Johannesburgu, kde se nachází půjčovna, dokupujeme ještě naftu “do plné” a 
přesně ve 14:01 projíždíme branou autopůjčovny Britz ! 
Nahlašujeme všechny závady na vozech, které vznikly během cesty po přírodě Botswany. Měli jsme 
trochu obavy, aby nebyl problém, že jsme jim auta “rozbili”, ale v půjčovně byli asi naopak rádi, že 
neděláme dusno kvůli tomu, že auta nefungovala až tak dobře, jak měla. Hlavně, že jsme auta předali 
včas a v pohodě, šéf autopůjčovny se s naší cestovatelskou skupinkou ochotně několikrát vyfotil. 
Celkem jsme během naší cesty ujeli 3774 km cestou necestou a za to musíme našim autíčkům ve 
finále poděkovat! 
 
Nocleh v Johannesburgu jsme neměli zajištěný, a tak rádi přijímáme v autopůjčovně doporučení na 
ubytování v hotelu Aviator, který je kousíček odtud a zároveň pár minut od letiště. Naši asistenti z 
půjčovny nás tam rádi hodí. Opět se po vstupu do hotelové haly ocitáme za vysokým ostnatým plotem. 
Od prvního nahlédnutí do interiéru hotelu je patrno, že se zde na každém kroku budeme potkávat s 
různými artefakty z materiálů a prvků z letadel, tu třeba křesílka a jiný nábytek vyrobený z opláštění 
letadel, na stěnách obrázky z počátků leteckých časů a k tomu vkusně laděné kovové lustry. Postele 
jsou obrovské a pohodlné. Máme sice před sebou celé odpoledne času, ale jako program volíme 
odpočinek a posezení v atriu hotelu u bazénu. Ke koupání v něm ale nedojde, neboť pofukuje studený 

větřík. Když se po šesté hodině trochu sešeří, jdeme 
na poslední společnou večeři do hotelové restaurace. 
Dokonce uvítáme, když nám personál k večeři trochu 
přitopí. 

12.-13.5. - pátek,sobota 

 
Tento den probíhá v duchu přepravy z Johannesburgu 
do Prahy, s mezipřistáním v Istanbulu. Šestihodinové 
čekání na novém obrovském istanbulském letišti se 
nám zdá nekonečné! Atrakcí pro turisty je tady 
spoustu, ale my už se vidíme v Praze. Do Prahy se 
dostáváme ve dvě odpoledne. Jsme šťastní, že jsme v 
pořádku doma! 

 
Zažili jsme nádherných 17 dní v pohodové zemi ve společnosti skvělých spolucestovatelů. Setkání se 
zvířaty typu slon, hroch, buvol, nosorožec, krokodýl ve volné přírodě je něco naprosto neobvyklého! 
Něco podobného nelze tudíž prožít jinak než návštěvou míst, kde tato zvířata žijí, a nám se to 
poštěstilo! V našich myšlenkách však navždy Botswana zůstane zapsána jako civilizovaná africká 
země s nádhernou přírodou, bohatou faunou a příjemnými lidmi. 
  
 


