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Po internetu jsem rezervoval pètidveior,y vùz s klimatizací,

manuílní pievodovkou, pohonem 2x2 a autoridiem s CD.

Kdyí. ném v .jihoafrickém Kapském Mèstè pÌedívali klíòky od

nebesky modrého vozu Hyundai Getz, mèl jsem radost, i.e strà-

vím pèt rydnù privé s tímto ,,Korejcem". Mèl najeto jen tÌi tisíce

kilometrù.

Z ptqéovny jsme s kamarídem Davidem dojeli k hostelu,

naskiídali zavazadla na zadní sedaòky a ryrazili. NejdÈíve na

Signal Hill, kopec, ze kterého je nídherny' ryhled na Kapské

Mèsto a na Stolovou horu. Poté uà jsme se pÌes mys Dobré

nadèje rydali definitivné na sever, do Namibie. Tàm nós òekalo

první setkiní se étèrkopískovy'mi vozovkami. Hlavní silniòní

tahy jsou s asfaltoqim povrchem, v lepéím stavu, neà je vétòina

silnic v ÒR. Oo odlehlejòích oblastí vedou sice étèrkopískové

cesry avòak rovnèà v dobrém stavu. Jsou totià prùbèlnè upravo-

víny, òasto totià potkívíme ,,skrejpry", které povrch urovnívají.
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I pÈesto se pÌed ními obòas objevil vètéí kimen, a moàní kvùli
jednomu z nich jsme uÉ druhy' den mènili u Fish River Canyon
pneu. Poprvé a naposled. Po zbytek pobpu jsme ujeli po tako-
r.lichto cestích jeété stovky kilometrù, ale uà nís Zidny' defekt
naétéstí nepotkal.

Po rydnu, ui. zase po pèkné asfaltce, do1íLdíme do Botswany.

V deltè Ìeky Okavango, kteró se zde rozlévó, do vnitrozemské



pónve, a v Íezefvaci divoké zvéÌe Moremi se lze pohybovat pouze

na lodkích a na ostrovech jen automobily s pohonem 4x4.To

bohuàel níi Getz neméI. V nedalekém nàrodním parku Chobe

jsme proto lyuZili safari vozy a lodé místních tour operítorú'

Tento nírodní park je znímy' desítkami tisíc slonù, svobodnè

migrujících aà do Angoly a Zimbabwe, kde se v suliích obdo-

bích soustíedují v této chrínéné oblasti poblíà stejnojmenné

ieky. Bylo úàasné pozorovat slony, kdyí nim obòas zkÌíàiÌi cestu,

a pozorovat, jak opatrnè, ale plynule pÍechlnelí silnici a jak pÌi-

tom pozornè hlídají a chríní svd mlódata.

Do Namibie se vracíme po 88 - Golden Highway. Dle òeského

méÌítka *ypadijako dvouproudí silnice 1' tiídy' Dovídí nís aà

do Groodonteinu, kde odboòujeme na 81 vedoucí k nirod-

nímu parku Etosha. Je to oploceny'ch 22 úsíc km2 kolem stej-

nojmenné pinve, )ei byla kdysi dnem jezera. Pied milióny let

zde totri. doélo ke geologickym zménim, jezero bylo vyzdviLeno,

Íeky zmènily sméry srlich tokù a jezero r'yschlo' PÈesto zùstalo

pÈi jiàním okraji pínve nékolik desítek napajedel; jsou to neilepéí

místa pro pozorovíní zvèÍe, hlavnè v období sucha. Vy'hodou

parku je jeho pÌístupny' terén, dobrí kvalita nezpevnèny'ch cest
a moànost pohybovat se v nèm na vlastní pèst. Je a\e zaklLzlLno

z vozidel \ystupovat, opouòtét cesty a pÍespóvat jinde neÈ ve

tiech ubytovacích resortech - Namutoni, Halali a Okaukuejo'

Nav5tívili jsme park zaòótkem listopadu, tedy na konci období

sucha, a s Getzem jsme projeli vòude bez problémù.

Do pouité Namib, kteri se tíhne v podstaté ce|'t'm z!ryadem

Namibie, se dostàvdme pies liduprózdné oblasti Damaraland

a Skeleton Coast a pohídkovè krósné pohoÍí Naukluft.

Z pouité jsou nejznómèjií duny u obce Sesriem. Nejzajímavèj5í

údolí zvanó Dead Vlei a Sossus Vlei jsou vóak dostupnó jen po

písòité cestè z parkoviòté, kde konòí asfalt, a to bud lehky'mi

safari vozy místních dopravcù nebo pè5lcy. Sice je zde dovo-

leno jezdit vlastním automobilem, ale v písku snadno zapadne

nezkuòen/ Èidiò i s nejlepéím modelem 4x4.

Po jedenatiiceti dnech cestovíní jiàní Afrikou vracíme auto

v Kapském Méstè. Bez nutnosti jakékoliv oprar'y voz-u nebo

daléí r,ymèny pneumatiky ujel Getz 9366km - o tÍinóct kilo-

metrù více, neZ ie vzdulní vzdólenost mezi Kapsky'm Méstem

a Prahou. Benzín isme tankovali prùmèrnè za l5-2}Kóllitr. Aù

na ojedinèlé rl,jimky mà kaZdí òerpací

stanice personil na obsluhu, kdy vím

béhem tankov:iní jeÈté umyjí okna

a svètla. Na to, jakli je na silnicích

maly' provoz, je òerpacích stanic dost'

Zemé jtiní Afriky jsou proto ideíìní

pro cestovíní autem. A na jízdu vlevo

si uròitè rychle zr.yknete.
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