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FOTOGRAFICKÁ EXPEDICE

Divoká a nezkrotná Namibie
/Ai /Ais-Richtersveld Transfrontier Park, Kolmanskop, NP Etosha...

v termínu: 21. 1.–4. 2. 2020
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Miroslav Deneš
jednatel společnosti a vedoucí expedice

Vážení,

jsem velmi mile potěšen, že vás mohu přivítat
na první fotografické expedici, pořádané naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o., v roce 2020.

Strávíme spolu několik výjimečných dnů v nád-
herné a výjimečné přírodě Namibie, která je
předurčena pro skvělé focení. Budu se snažit,
aby pro vás byla tato akce přínosem. Rád bych,
abyste si odnesli z našeho setkání jen ty nejlepší
dojmy a užili si do sytosti fotografování s partou
lidí, které spojuje stejný zájem a vášeň.

Záměrně jsme vybrali místo této zimní expedice
v této krajině, která je minimálně poznamenaná
lidskou činností. Na přelomu zdejšího suchého
a mokrého období je nejlepší šance pozorovat
spoustu zdejší zvěře. Lokality známe a máme
je výborně zmapovány z předchozích cest.
Místa budeme navštěvovat podle toho, zda je
na nich dobré fotografování dopoledne, nebo
odpoledne. Jediné, co nejsme schopni ovlivnit,
je počasí. To je tady poměrně stálé a teplé. Kladu

vám na srdce, abyste opravdu otázku slunce a 
teplého počasí nepodceňovali. Každopádně
mimo vybraných míst k zastávkám a focení má-
me v záloze ještě několik dalších.

Na tuto expedici máme připraveno několik 
novinek. Věřím, že se vám bude líbit trochu po-
změněný program proti jiným cestám, přede-
vším v systému ubytování, a bude vás motivovat
k lepším výsledkům a snaze po získání co nejkva-
litnějších fotografií. Mimo zvěře a přírody je také
Namibie předurčena k fotografování architek-
tury. Města Luderitz a Swakopmund patří mezi
architektonické klenoty této země. Vypadá to
tu, jako kdybyste vzali nějaké bavorské městečko
a přenesli jej do Afriky. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy a připomínky
před cestou nebo v jejím průběhu, kontaktujte
mě, prosím, ihned. 

Naším cílem jste vy, spokojený klient. 
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poušť Kalahari. Savany a pastviny tvoří asi 45 %
rozlohy státu. Nejvyšší hora Königstein na zá-
padě země je vysoká 2573 m n. m. Nejdelší
řekou je část řeky Okavango na severu, v tzv.
Capriviho výběžku, a také část řeky Zambezi.
Původními obyvateli území byli Damarové a Sa-
nové. Na konci 15. století se na dnešním území
státu vylodili Portugalci. Ze severu přišly kmeny
Ovambů, Hererů a Namů. Hererové s Namy a
dalšími kmeny začali vést boje o půdu. Situaci
vzájemných sporů využili Němci k obsazování
země. V roce 1883 získal německý obchodník
A. Lüderitz od Namů zátoku Lüderitz Bay. An-
gličané v té době již měli v držení Velrybí zátoku.
Na zakoupeném území v okolí dnešního města
Lüderitz (celkem 40 000 km²) Německo 
v roce 1884 vyhlásilo protektorát. V roce 1894
byl zlomen odboj Hotentotských kmenů a Němci
začali s intenzivním osidlováním. Němečtí vo-
jáci a statkáři zabírali domorodým kmenům pa-
stviny a zabavovali dobytek. V roce 1904 proti
útlaku kolonizátorů povstaly kmeny Hererů a
Namů. Povstání bylo potlačeno a mělo za ná-
sledek tři roky trvající genocidu, které padlo za
oběť asi 65 z 80 tisíc Hererů a asi polovina z dva-
ceti tisíc Namů. Zbývající byli uvězněni v kon-
centračních táborech, kde museli vykonávat
otrocké práce pro Německou říši. Jejich půda byla
císařským dekretem zkonfiskována a rozdělena
mezi bílé farmáře.
Po dlouholetém úsilí OSN, a takzvané Západní
styčné skupiny (tvořené Francií, Kanadou, NSR,
Spojenými státy a Velkou Británií), a diploma-
tické aktivitě Spojených států, které zároveň 
usilovaly o omezení vlivu SSSR a Kuby v Angole,
Namibie vyhlásila nezávislost 21. března 1990.

Namibie je republika na západním pobřeží jižní
Afriky. Na severu sousedí s Angolou, na seve-
rovýchodě se Zambií, na východě s Botswanou
a na jihu s Jihoafrickou republikou. Na západě ji
omývají vody Atlantského oceánu. Má rozlohu
824 292 km² a přes 2,2 miliónu obyvatel, což
představuje nejmenší hustotu zalidnění v Africe
(2,6 ob./km²). Hlavním městem země je město
Windhoek, kde žije kolem 320 tis. obyvatel. Na-
mibie (dříve Německá jihozápadní Afrika) získala
nezávislost v roce 1990 jako jedna z posled-
ních afrických zemí, a to od Jihoafrické republiky,
která ji pod názvem Jihozápadní Afrika spravo-
vala. Je jednou ze čtyř zemí světa, kde lze jít 
z jednoho bodu do tří jiných zemí, tzv. čtyřmezí.
Je 33. největším státem na světě, 15. největ-
ším v Africe a 10,5× větším než Česká repub-
lika. Z Afriky zabírá asi 2,7 % rozlohy. Velká část
země je pokryta pouštěmi. Největší procento
rozlohy země zabírá Namibská poušť, která se
rozkládá při pobřeží Atlantiku. Ve vnitrozemí pak
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Místo srazu - prostor před odbavovacími
přepážkami ČSA

příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně
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Cesta do Namibie, 21.-22. 1. 2020
Windhoek Hosea Kutako (WDH)

sraz na Letišti Václava Havla, Praha-Ruzyně 16.15

let Praha (PRG) – Amsterdam (AMS) 18.15 – 20.00 operuje KLM

čas na přestup 01.30

let Amsterdam (AMS) – Luanda (LAD) 21.30 – 06.00 +1 (22.1.) operuje KLM

čas pro technický stop 01.25

let Luanda (LAD) – Windhoek (WDH) 07.25 – 10.50 operuje KLM

Zpáteční cesta do ČR, 3.-4. 2. 2020
Windhoek Hosea Kutako (WDH)

příjezd na letiště Windhoek 15.20

let Windhoek (WDH) – Luanda (LAD) 17.20 – 18.45 operuje KLM

čas pro technický stop 01.25

let Luanda (LAD) – Amsterdam (AMS) 20.10 – 04.45 +1 (4.2.) operuje KLM

čas na přestup 02.05

let Amsterdam (AMS) – Praha (PRG) 06.50 – 08.20 operuje KLM

0.50.60.8125
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Praha – Amsterdam – Windhoek – Keetmanshoop

Na první den naší cesty nás čeká odpolední odlet z Prahy přes noc do hlavního města Namibie
Windhoek. Po příletu si vyzvedneme naše vozidla a vydáme se na jih do města Keetmanshoop.
Cesta je relativně nudná, ale cestou se nám bude nabízet několik možných zastávek na krátké fo-
cení. V cíli druhého dne cesty nás čeká večerní focení ”namibijského lesa” v podobě stromů Aloe
rozsochaté nedaleko jednoho ze zdejších příjemných hotelů.

Celková letecká vzdálenost 9 083 km (5 644 mil)
časová náročnost na let 17 hod.

Celková denní vzdálenost 500 km
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování hotel
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Keetmanshoop – NP Fish Canyon River

Ráno si trochu po té únavné cestě přispíme, ale nebudeme to přehánět. Dnes nás již čeká ta
správná namibijská divočina. Musíme nakoupit základní potraviny a kousek za městem sjedeme 
z asfaltové silnice a vydáme se na jihozápad do NP Fish Canyon River. Tento národní park a stej-
nojmenný kaňon je největším v Africe a jedním z pěti největších kaňonů na světě.

Dnes nás čeká nocleh v pohodlných stanech na střechách našich aut a trochu romantiky při fo-
cení noční jižní oblohy a stěn kaňonu. O naše žaludky se večer postará jeden z našich šoférů, který
bude mít službu jako kuchař. Pokud bude probíhat vše jako v uplynulých letech, budeme kombi-
novat vaření na vařiči s grilem. Rozhodně nemáme v plánu jíst celou cestu čínské zalévací po-
lévky!!! Venkovní teplota v noci by měla být přes 20 °C, takže se nebojte, že by vám byla zima... :-)

Celková denní vzdálenost 227 km
časová náročnost na jízdu 3,5 hod.
ubytování camping



program 24. 1. 2020

0.50.60.8125
10

NP Fish Canyon River – /Ai /Ais-Richtersveld Transfrontier Park – Luderitz

První focení dneška budeme mít hned při svítání. Stěny kaňonu v kombinaci s řekou Fish působí
velmi majestátně. Dáme si snídani a přes několik vyhlídek v parku se přesuneme dále na jih na hra-
nici s Jihoafrickou republikou. Tady nás čeká průjezd velmi netradičním NP /Ai / Ais-Richtersveld
Transfrontier Park. Tento park volně překračuje hranici a je zapsán na seznam UNESCO. V něko-
lika minulých letech se zde jezdíval velký závod terénních vozidel Camel Trophy.

Cílem dnešní cesty je malebné městečko Luderitz, které vypadá jako byste přenesli část Bavorska
na pouštní ostroh u Atlantiku. Než přijedeme do města, zastavíme se na místě Díaz Point, kde je
krásný starý maják a v okolních lagunách se pohybují majestátní plameňáci. Z dalších zástupců
fauny je možné zde pozorovat stáda tuleňů.

Celková denní vzdálenost 514 km
časová náročnost na jízdu 6 hod.
ubytování hotel
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Luderitz – Sesriem

Ráno je pro nás opět vyhrazeno zajímavé a jedinečné focení. S okamžikem východu slunce pro-
jdeme branou do areálu hornického městečka Kolmanskop. Tady budeme pravděpodobně zcela
sami a budeme mít k dispozici nádherné město duchů bývalého diamantového dolu se vším, na
co jen můžeme jako fotografové pomyslet. Zaváté domy, pekárna, nemocnice, dílny, odlupující se
barva na stěnách, zahrádky zanesené pískem atd... To je jen malá část výčtu, co nám toto místo
nabízí.

Po osmé hodině ráno, kdy budeme s focením končit, sem začnou přijíždět další turisté, ale to nás
již čekají další zajímavosti a především vydatná snídaně. Po ní se zastavíme na starobylém nádraží
a pak se vydáme dál do pouště za naším dobrodružstvím. Čeká nás dlouhá jízda po šotolinových
cestách s několika zastávkami a focením přímorožců, antilop a další divoké zvěře. Dnešní cíl je 
v campu Sesriem na okraji pouště Namib.

Celková denní vzdálenost 463 km
časová náročnost na jízdu 6 hod.
ubytování camping - Sesriem Oasis Camp
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Sesriem – Death Vlei – Sesriem

Ranní vstávání je vždy otravné, ale když uvidíte okolo sebe, jak ve 4 hodiny ráno blázní celý camp,
budete také chtít vědět, co se to děje... Čeká nás čtyřiceti kilometrový sprint k duně 45. Čím dříve
tady budeme, tím lépe pro nás! Čeká vás výšlap nahoru pro pozorování a focení východu slunce.
Kdo si pospíší, bude mít obrovskou část perly ze seznamu UNESCO jako na dlani. Jakmile přije-
dou autobusy, budeme mít po focení. Věřte mi!

Snídani si dáme dole pod dunou a v klidu přejedeme k další atrakci tohoto Oranžového moře. Tím
je známá křivka Sossusvlei a Big Mamma Dune. Zde budeme mít dost času k focení, pozorování
zvěře, prozkoumávání okolí a klidně i spánku. Zlatý hřeb dne nás čeká, až odjedou všichni ostatní
návštěvníci pryč. Půjdeme asi 20 minut od našich aut do Dead Vlei, kde budeme fotit staré stromy
na dně laguny. Tady zůstaneme až do setmění, kdy je focení úplně nejlepší. Na závěr dne si dáme
opět sprint, abychom se vrátili do campu dříve, než nám zavřou bránu.

Celková denní vzdálenost 130 km
časová náročnost na jízdu 2 hod.
ubytování camping - Sesriem Oasis Camp
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Sesriem – Walvis Bay

Ráno nemusíme spěchat. Dáme si v klidu snídani. Vykoupeme se a poté se vydáme na další cestu.
Čeká nás celodenní přejezd do města Walvis Bay. Budeme zastavovat v nádherné krajině Kuiseb
Canyon a na několika místech NP Namib-Naukluft.

Pokud přijedeme do města brzy, vydáme se ještě do Oslí zátoky a na Pelican Point, kde mají své
velké kolonie pelikáni, plameňáci a zase tuleni. Večer se vrátíme do hotelu ve městě a pořádně si
odpočineme v příjemném hotelu.

Celková denní vzdálenost 358 km
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování hotel
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Walvis Bay – Grosse Spitzkuppe

Hotelová snídaně je dobrá věc, ale příroda je příroda. Dáme si vydatnou snídani a vydáme se na
sever a za polovinou dnešní cesty se stočíme na východ. Cestou nás čeká několik zastávek typické
bavorské architektury a několik pláží s pohledem na nekonečný jižní Atlantik. Než se vzdálíme od
pobřeží, zastavíme u vraku lodi Zeila. Podobných vraků ”zdobí” namibijské pobřeží hned několik.
Uvidíme, které z nich ještě potkáme.

Každopádně, ve vnitrozemí nás čeká dnešní perla v podobě skalní lokality Grosse Spitzkuppe.
Tato lokalita je velmi klidná a fotogenická. Opět budeme v divočině a opět si budeme vařit a fotit
a zase fotit. Okolo nás bude minimum dalších lidí, jelikož se sem nedá dojet bez vozidla typu 
Off-Road a není tady žádný hotel či podobné turistické zázemí. 

Celková denní vzdálenost 239 km
časová náročnost na jízdu 3,5 hod.
ubytování camping
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Grosse Spitzkuppe – Twyfelfontein

Předpokládáme, že budeme fotit v noci a tak si ráno v rámci možností přispíme. Po vydatné sní-
dani a focení v ranním slunci, než přijedou standardní návštěvníci, se vydáme opět na sever. 
Dnešním naším cílem je opět perla ze seznamu UNESCO. Tou je lokalita Twyfelfontein. Jedná se
o prehistorické kresby na skalních blocích.

Další možné zastávky na cestě jsou Mt Brandberg Nature Reserve, jedinečné kamenné stromy a
lokalita Organ Pipes. Dnešní noc strávíme opět v jednom z okolních campovacích míst.

Celková denní vzdálenost 235 km
časová náročnost na jízdu 3,5 hod.
ubytování camping
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Twyfelfontein – Opuwo

Dnešní den bude tak trochu více cestovní. Musíme přejet kus namibijské krajiny a dostat se do
města Opuwo. Tady vyzvedneme jednoho ze členů kmene Himba, nakoupíme dárky pro jejich
vesnici a vydáme se kousek za město, kde žije tento úžasný kmen.

Po uvítání od manželky náčelníka budeme mít na focení členů kmene celé odpoledne. Focení
bude zaplaceno a členové kmene dostanou dárky. Na oplátku je možné, že nám udělají malou
tržnici s možností nákupu dárků a předmětů rukodělné výroby. Koupit se tu dají dřevěné sošky, ko-
žené výrobky, ale také věci každodenní potřeby pro kmen. Platit se tady dá pouze hotově, ale za
rozumné peníze můžete nakoupit velmi mnoho. Při minulé cestě jsme sem vezli nějaké korálky a
výměnný obchod byl naprosto úžasný. Pozdě večer se vrátíme do Opuwa do hotelu.

Celková denní vzdálenost 346 km
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování hotel
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Opuwo – Etosha National Park (camp Okaukuejo)

Ráno se můžeme v hotelu opět trochu prospat. Dáme si dobrou snídani a okolo desáté hodiny 
vyrazíme do dnešního cíle, který sice není daleko, ale je velmi rozlehlý. Čeká nás další skvost z pa-
mátek UNESCO v této zemi. NP Etosha má několik světových nej! Je to nejrozlehlejší park se zvěří
na světě a nikde jsme zatím neviděli více zvěře než tady. 

Nocovat budeme v campu u umělého napajedla Okaukuejo. Jedeme sem těsně před obdobím
dešťů. To, co uvidíte v podvečer u napajedla, vám vyrazí dech. Čekají vás obrovské zástupy zvěře
a focení z neskutečné blízkosti. Camp a prostor pro návštěvníky je chráněn a tak se tady můžete
pohybovat, kde budete chtít. Pokud budete mít dost stanu na střeše auta, můžete využít ubytování
v luxusní lovecké chatě přímo u vyhlídky a koukat se na zvěř přímo z balkonu chaty.

Celková denní vzdálenost 354 km
časová náročnost na jízdu 5 hod.
ubytování camping (fakultativně lovecká chata)
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Etosha National Park (camp Okaukuejo) – Etosha National Park (camp Namutoni)

Dnešní focení bude začínat hned při východu slunce u napajedla. Před námi budou defilovat ne-
počitatelné počty zvěře, která se bude chtít ráno napít ze zdejšího napajedla. Po vydatných foto
jatkách se najíme a vydáme se na cestu parkem.

Nejkratší spojnice mezi campy měří jen 134 km, ale nebojte se. Na cestě budeme celý den. 
V tomto období před dešti se zvěř stahuje k několika napajedlům v parku a je jí všude ohromné
množství. Budeme mít dost focení a předpokládám, že do campu Namutoni dorazíme řádně una-
veni, ale spokojeni. U pevnosti je malé jezírko, které mají oblíbené ptáci. Těch je tady opět velmi
mnoho. Možností k focení budeme mít za celý den tolik, že večer už na fotoaparáty ani nepo-
myslíme. Dáme si večeři a hurá spát.

Celková denní vzdálenost 134 km
časová náročnost na jízdu 2,5 hod.
ubytování camping (fakultativně lodge)
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Etosha National Park (camp Namutoni) – Waterberg Plateau National Park

Ráno si dáme malou okružní jízdu po východní části parku, která vypadá úplně jinak než to, co se
nám nabízelo předchozí den. Po návratu zamíříme z parku ven a vydáme se co nejrychleji po as-
faltové silnici na jih.

Odpoledne a v podvečer nás čeká trocha objevování. Naše cesta se již blíží k závěru, ale i tak se
budeme snažit, aby nebyl dnešek jen o nudném přejezdu. Dnešním cílem je Waterberg Plateau
National Park. Zde jsme ještě nebyli a tak se pokusíme prozkoumat, jak to tu vypadá. Podle do-
stupných fotek je zde dostatek stromů a zajímavá skalní stěna. Ze zvířat je tady možné potkat
slony, nosorožce, opice a další.

Celková denní vzdálenost 325 km
časová náročnost na jízdu 4 hod.
ubytování camping (fakultativně lodge)
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Waterberg Plateau National Park – Windhoek

Dnes nás čeká poslední fotografický den na této cestě. Kdo bude mít zájem, může ráno fotit při
východu slunce ze skalní hrany. Ostatní si mohou užívat odpočinku a spánku. Po vydatné snídani
se vydáme na poslední projížďku parkem. 

Po ní se vrátíme již definitivně na asfaltovou silnici a vydáme se směrem na jih do hlavního města
Windhoek. Kousek od letiště zastavíme v naší půjčovně a vrátíme auta. V podvečer usedneme na
svá sedadla v letadle a vydáme se do Evropy.

To platí samozřejmě jen pro toho, kdo nebude chtít pokračovat v africkém putování. Jedno auto
doplní zásoby a vydá se dál na cestu do Botswany nebo Jižní Afriky. Ale to už je jiný příběh...

Celková denní vzdálenost 346 km
časová náročnost na jízdu 4 hod.
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Windhoek – Luanda – Praha

Po nočním letu a zastávce v Luandě přistaneme v Amsterdamu. Tady si na přestupu dopřejeme
snídani a navazujícím letem se dopravíme do Prahy.

Po převzetí našich zavazadel na Letišti Praha-Ruzyně nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit.
Naše putování po Namibii bohužel končí. Již nyní pro vás připravujeme nové a zajímavé cesty.
Tak neváhejte a pojeďte s námi!!!

Celková letecká vzdálenost 9 083 km (5 644 mil)
časová náročnost na let 17 hod.
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Doporučení aneb co nezapomenout Co nezapomenout z fototechniky

� nejlépe nepromokavou bundu

� kvalitní boty do terénu, písku a vody

� čepici a rukavice (brzy ráno může být
chladno)

� pantofle

� oblečení do terénu (které nebudete mít
strach ušpinit)

� psací potřeby

� notebook nebo externí disk na ukládání
snímků

� dobíječku na mobil a notebook

� poznámkový blok

� věci si zabalte do klasického kufru a ne
do batohu (špatně se s ním manipuluje)

� dobrou náladu a motivaci!!!

� fotoaparát a náhradní akumulátory do něj,
základ jsou alespoň 2 akumulátory

� blesk a akumulátory do něj

� objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv
do 300 mm 

� filtry, zvláště nezapomeňte na polarizační
a šedé!!!

� všelijaké možné další příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� stativ, monopod

� dálkovou spoušť, lepší je kabelová s areta-
cí než bezdrátová

� filmy (pro analogové přístroje a znalce)

� batoh, brašnu

� datové karty

� USB čtečku karet
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Volutová 4
158 00  Praha 5

Tel.: 732 303 243
E-mail: expedice@krasysveta.cz

sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1


