
                       

JIŽNÍ AFRIKA JE PŘEKRÁSNÁ ZEMĚ, V NÍŽ SE SNOUBÍ ODVĚKÝ 

MAJESTÁT PANENSKÉ AFRIKY S NEPŘEBERNOU NABÍDKOU 

MODERNÍHO CESTOVATELSKÉHO KOMFORTU.  

JE NEDOSTIŽNÁ A NEOPAKOVATELNÁ. 

JE TŘEBA JI POZNAT A PROŽÍT… 

 

 

KLUB  TURISTŮ A CESTOVATELŮ 
  OVýT ČESKÁLÍPA  

 ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  NNÁÁRROODDNNÍÍ  PPAARRKKYY    

JJIIŽŽNNÍÍ  AAFFRRIIKKYY  
  JJOOHHAANNNNEESSBBUURRGG--NNPP  KKRRUUGGEERR--NNPP  HHLLUUHHLLUUWWEE//UUMMFFOOLLOOZZII--  

NNPP  SSAANNTTAA  LLUUCCIIAA--IINNDDIICCKKÝÝ  OOCCEEÁÁNN  

  

20.-30.března 2017 
  

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA (The Republic of South Africa), největší 

stát jihoafrického subkontinentu, měří 1.228 miliónů čtverečních ki-

lometrů a má přibližně 48 miliónů obyvatel. Leží v nejjižnější části af-

rického světadílu. Její východní pobřeží omývá Indický oceán, západní 

pobřeží Atlantský oceán. Na severu sousedí s Namibií, Botswanou a 

Zimbabwe, na východě s Mosambikem a Svazijskem. Zcela obklopuje 

území nezávislého Lesotha.  
 

PŘEHLED HISTORICKÝCH DAT 

Před 3-1 mil.let        Vyvíjí se pračlověk a opočlověk 

Před 27 000 lety       První jeskynní kresby Sanů 

Před 14 000 lety       Na rozsáhlých územích subkontinentu žijí jako lovci sběrači Sanové 

Doba ledová             Ze severu přicházejí rolníci hovořící bantuskými jazyky 

Mezi 1500-1900    Vznikají různé předstupně státních útvarů, např. u Tswanů, Sothů, Svazijců a Zuluů  

1488                           Bartolomeu Dias obeplouvá Bouřlivý mys (později nazvaný Mys Dobré naděje) 

1652                          Holanďané zřizují při Mysu Dobré naděje základnu  

1805-1806 Do Great Namaqualand, dnešní Namibie, přicházejí němečtí misionáři 

1806                          Kapsko anektují Britové 

1818-1828 Zuluské království si v dobyvačných výpravách podrobuje téměř celé území dnešní 

provincie KwaZulu-Natal  

1884-1915 Na území severně od řeky Orange vzniká Německá Jihozápadní Afrika 

1994-1996 Jihoafrická republika získává po prvních všerasových volbách novou ústavu. Je ust-

vena vláda národní jednoty s prezidentem Nelsonem Mandelou.  
 



      sraz účastníků   
    v pondělí 20.března 2017  v 05.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze  v Terminálu 2 u odletů letadel do 

států EU. Při vchodu do odletové haly v 1.patře je po pravé straně stánek s občerstvením. Zde!  
 

      program akce   
      1.den – pondělí 20.března 2017: odlet z Prahy letadlem společnosti  KLM v 06.35 hodin do Amsterdamu 

(přílet v 08.15 hodin, doba letu: 1:40 h). Zde přestup a v 10.15 hodin odlet letadlem společnosti KLM do Johan-

nesburgu. Předpokládaný přílet je ve 22.05 hodin místního času (-1 hodina oproti ČR, doba letu: 10:50 hodin). 

Po příletu do Johannesburgu odbavení na letišti a poté převzetí mikrobusu a 

cesta do hotelu poblíž letiště.  

Po příjezdu do hotelu (asi až po půlnoci) ubytování a nocleh.,  

       2.den – úterý 21.března 2017:   snídaně, dopoledne prohlídka 

JOHANNESBURGU, okružní jízda městem, poté pěší prohlídka města, kterou 

začneme u Carlton Centre (možnost výjezdu na vyhlídkovou plošinu do 

50.patra ve 202 metrech, nazývanou „Top Africa“ a poskytující informativní 

panoramatický rozhled). Pěší okruh Vás později zavede mj. k radnici (City 

Hall) a staré poště – ke dvěma nejstarším budovám  ve městě., dále k mra-

kodrapům Stock Exchange (Burza cenných papírů) a Diamond Building, jež 

napodobuje broušený diamant.  Odpoledne cesta do PRETORIE a zde cca 3-

hodinová návštěva hlavního města Jihoafrické republiky.  Prohlídku města 

začneme v jeho středu, na náměstí Church Square s pomníkem bývalého prezi-

denta Paula Krugera, s Oude Raadsaal, původním parlamentem a  s Justičním 

palácem, v němž byl v roce 1963 odsouzen k doživotnímu žaláři Nelson Man-

dela. V dalším průběhu prohlídky Pretorie dojedeme i k muzeu Paula Krugera, a 

také dalším zajímavostem města. Po prohlídce Pretorie ubytování a nocleh., 

    3.den – středa 22.března 2017: po snídani bude většinu dne  naplňovat cesta 

po PANORAMA ROUTE. První 

bude zastávka v původně zlatokopec-

kém městečku PILGRIM´S REST. Později dojedete do kaňonu 

BLYDE RIVER CANYON, který je 26 km dlouhý a 800 m hluboký. 

Ční nad ním THREE RONDAVELS. V této oblasti Vám nabídneme 

několik zastávek, při kterých se Vám budou naskýtat jedinečné mož-

nosti pro fotografování. Po několika dalších kratších zastávkách (mj. 

„Burkeho šťastné díry“, nebo Boží okno či deštný les) se před Grasko-

pem    zastavíte   u  VODOPÁDU MAC MAC FALLS. Dvojité kas-

kády s bujnou zelení jsou nejkrásnější v celé oblasti. Pozdě odpoledne 

zastávka v městečku SABIE a poté dojezd do místa ubytování, do 

Hazyview… Nocleh., 

    4.den – čtvrtek 23.března 2017:  časně ráno odjezd do 

KRUGEROVA NÁRODNÍHO PARKU, ve kterém Vám nabízíme 

celé dva příští dny s noclehy mimo národní park (vždy se budeme vracet do 

Hazyview), a dnes také snídani. Zde se jedná o největší a nejstarší národní 

park Jihoafrické republiky, který patří také k nejnavštěvovanějším parkům 

afrického kontinentu. Je jedním z nejbohatších na různé živočišné a rostlin-

né druhy, a proto je i vysněným cílem přátel přírody z celého světa. Nikde 

jinde v Africe nelze flóru ani faunu poznat v takové různorodosti a nefalšo-

vanosti jako v Krugerově národ-

ním parku. A nikde jinde se zví-

řata s člověkem nesetkávají 

z takové blízkosti jako v této 

„rajské zahradě“. V savanách 

porostlých křovinami, stromy a 

trávou tu žije na 1000 leopardů, 1500 nosorožců, 2000 lvů, 8000 slonů, 

15000 buvolů,nesčetné antilopy, zebry a mnoho dalších zvířat. Dnes 

zaujímá Krugerův park       bezmála 20000 čtverečních kilometrů. 

V průběhu 1.dne Vám nabídneme okruh střední částí NP včetně „hlav-

ního města NP Kruger“ - Skukuzy (zde mj.pozorování života kolem 

vodního toku – krokodýli), při přejezdu mostu Sabie Bridge pozorová-

ní hrochů, slonů a buvolů (DŮLEŽITÉ – máte-li, nenechávejte doma DALEKOHLED!), zastávky na vyhlídkách 

u Orpen Dam – nádherné výhledy (DŮLEŽITÉ – máte-li, nenechávejte doma TELEOBJEKTIVY, zvířata bývají 

občas příliš daleko!), zastávka v Tshokwane – jeden z nejznámějších výletních cílů celého parku. Další cesta Vás 

zavede do Satary, kde je bohatství zvěře vzhledem k lepšímu přísunu potravy zvlášť velké. Nebude vyjímečné 

potkat právě tady třeba lvy.  S Krugerovým národním parkem se v tento den  rozloučíme zastávkou u jezírka 

Nsemani, kde jsou rovněž vhodná místa pro pozorování. Večer návrat na hotel v Hazyview a nocleh. 



    5.den – pátek 24.března 2017:  opět časně ráno, což znamená přibližně 6.00 hodinu ranní, vjedeme znovu do 

KRUGEROVA NÁRODNÍHO PARKU, ve kterém strávíme i celý nedělní den. Brány NP se otevírají v 6.00 

hodin a po ránu je největší šance spatřit divoká zvířata. Projedeme střední a jižní část NP a opět uvidíme zajisté 

spoustu zvířat z neobvykle blízkých míst. Po celou dobu 2-

denního popojíždění národním parkem je zakázáno vystupo-

vat z auta! K výstupu jsou určeny pouze restcampy, ve kte-

rých budeme stavět v pravidelných intervalech po cca 2,5 

hodinách putování národním parkem. Na těchto místech jsou 

toalety a je zde možnost občerstvení. Večer výjezd z NP 

Kruger na jedné z jeho jižních bran (poblíž hranic 

s Mosambikem) a ubytování v Marloth Parku., nocleh.,   

    6.den – sobota 25.března 2017:  snídaně a poté dlouhý 

přejezd do jižní části Jihoafrické republiky. Na přejezdu nás 

čeká mj. cesta podél hranic se Svazijskem., v průběhu dne 

zastávky s možností občerstvení., v podvečer dojezd do stře-

diska Santa Lucia v blízkosti stejnojmenného národního par-

ku., ubytování. Večer se můžeme podívat do blízkého okolí 

vesnice, např. k jezírku, kde je občas možné spatřit hrochy nebo krokodýly., nocleh., 

    7.den – neděle 26.března 2017:  snídaně a poté celodenní návštěva NÁRODNÍHO PARKU SANTA 

LUCIA. Projedeme ho až na jeho úplný konec, v průběhu cesty parkem je možné pozorovat např. nosorožce či 

slony. Na závěr návštěvy NP Santa Lucia je možnost koupání na divokých plá-

žích u Indického oceánu. Odpoledne pro zájemce možnost lodního výletu po 

řece a jezeru Santa Lucia. Při jízdě možnost pozorování krokodýlů, hrochů a 

četného ptactva v řece a jejím okolí. Večer návrat do místa ubytování a nocleh., 

     8.den – pondělí 27.března 2017: snídaně, poté cesta do NÁRODNÍHO 

PARKU HLUHLUWE-UMFOLOZI a zde návštěva jednoho z nejhezčích 

safari v Africe. Celý den budeme popojíždět tímto parkem, ve kterém můžete 

spatřit celou „Velkou pětku“. Navštívíme  zde nejstarší rezervaci divoké zvěře 

v Africe. Její biologickou různorodost lze jen těžko překonat. Světovou proslu-

lost rezervace získala záchranou obou druhů afrických nosorožců. Je, na území 

960 čtverečních kilometrů, domovem více než 1500  nosorožců tuponosých a 

300 dvourohých. Svá stáda o 150-200 kusech tu mají také sloni, dovezení před 

dávným časem z Krugerova národního parku. Stačili se tu zatím již silně roz-

množit. Večer dojezd do leto-

viska Durban, ležícího na 

plážích u Indického oceánu., 

po příjezdu ubytování poblíž 

pláží a nocleh., 

   9.den – úterý 28.března 

2017: snídaně v hotelu., celodenní pobyt na pláži u Indické-

ho oceánu nebo dopoledne prohlídka DURBANU, při které 

spatříte mj. radnici s velkou měděnou kopulí, budete moci 

navštívit Art Gallery či Natural Science Museum, podíváte se 

k mešitě Jumah s pozlacenými minarety a suvenýry budete 

moci nakoupit na Victoria Street Market. Na zdejším tržišti 

ovšem můžete vidět také šamany prodávající domorodé léčeb-

né prostředky. Škála těchto tradičních prostředků sahá od 

ověřených léčivých bylin až po lví nebo opičí varlata. Později  prohlíd-

ka pláže s možností koupání. Durbanské pláže jsou oblíbeny nejenom 

pro svůj subtropický charakter, ale i pro svou atmosféru  zábavního   

parku, která k South  Beach   přitahuje množství rekreantů. V blízkém 

Fitzsimmons Snake Park můžeme z bezpečné vzdálenosti pozorovat 

nejdůležitější africké jedovaté hady a další plazy.  

  10.den – středa 29.března 2017: po snídani cca v 7.00 hodin odjezd 

z Durbanu  a dlouhá cesta do Johannesburgu. Odpoledne zastávka v 

černošské čtvrti SOWETO (mj. zajedeme do ulice, kde bydleli dva 

nositelé Nobelovy ceny - arcibiskup Desmond Tutu a Nelson Mandela). 

V 17.00 hodin příjezd na letiště v Johannesburgu , odbavení a v 18.50 

hodin odlet letadlem společnosti AIR FRANCE do Paříže (noční pře-

let),   

  11.den – čtvrtek 30.března 2017: v 5.40 hodin přistání na letišti 

v Paříži (doba letu: 10:50 hodin).  Odlet z Paříže letadlem společnosti AIR FRANCE v 7.10 hodin a přílet do 

Prahy na Letiště Václava Havla v 8.50 hodin (doba letu: 1:40 hodin). 
 

 

 



   cestovní formality 
Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní pas (platnost min. do 30.září 2017). 

 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno částečně v hotelech** až *** a částečně v penzionech, a to vždy ve 2-

lůžkových (v případě trojic v třílůžkových) pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC). 

Stravování: s výjimkou občerstvení v letadle, a to v podobě oběda a večeře při cestě tam, a večeře a snídaně při 

cestě zpět, je zajištěna vždy pouze snídaně. Občas se snídaně bude podávat v rámci přejezdu po cca 2 hodinách 

jízdy (v případě časných ranních odjezdů – např. do národních parků). 

Zhruba obden bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a každý den bude možnost občerstvení v průběhu dne 

v levnějších restauracích a bufetech po cestě. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10% z účtu. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obslu-

hy. PROSÍME VÁS, POČÍTEJTE S TÍMTO SPROPITNÝM UŽ V DOBĚ OBJEDNÁVKY, JE TO 

SOUČÁST ETIKETY. 

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

       jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že v Jižní Africe je neustále slunečné počasí. Prudké sluneční záření však může být nebezpeč-

né, a proto jsou nezbytné klobouky a sluneční brýle. 

Léto trvá v Jižní Africe od října do března, zima začíná v dubnu a končí v září. Na převážné části území je sub-

tropické podnebí. Jižní Afrika se ve světě řadí mezi státy 

s největším počtem slunečních dnů. 

Průměrné teploty a srážky                teploty ve st.C                 

                                                                den     noc 

Johannesburg                                           24       14                                 

Krugerův národní park                            30       18    

Durban                                                     27       19                                
                     

 

      čas 
V Jižní Africe je čas celoročně o dvě hodiny v předstihu 

před greenwichským časem, je tedy totožný s letním časem 

v České republice. V období zájezdu je čas posunut oproti České republice o 1 hodinu (ve 12.00 hodin jihoafric-

kého času je v Česku 11.00 hodin, od 26.3.2017 bude stejně v JAR jako v Česku). 
 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika nemá s Jihoafrickou republikou 

dohodu o bezplatné zdravotní péči, a proto naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní cestovní 

pojištění. Připomínám, že někteří jste si ho již zakoupili současně s letenkou! 

Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský 

předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ, ale po konzultaci na Krajské hygienické stanici v Ústí nad Labem doporučuje-

me: být očkován proti tetanu., cca 7 dnů před příjezdem do NP Santa Lucia a NP Kruger požít dávku léků proti 

malárii – cena cca 750.-CZK (99 lékařů ze 100 antimalarika ovšem nedoporučuje!). 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



    měna, doporučené kapesné  
  Jihoafrickou měnou je rand (= 100 centů), označovaný R., jeho mezinárodní symbol je ZAR. Bankovky a 

cestovní šeky všech hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou i 

na letištích. Doklady o výměně peněz je třeba uschovat, před odletem si lze zbylé randy vyměnit na letišti za 

původní měnu. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Současný kurz:  1.-ZAR = cca 2,- CZK. 

Banky jsou otevřeny na letišti v Johannesburgu 24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 08.30-15.30 hodin a 

v sobotu 08.30-11.00 hodin. Takřka stejně vychází přepočet na USD i eura! Je tedy úplně jedno jakou měnu 

v Česku nakoupíte. Randy v České republice nelze zakoupit. 

KAPESNÉ:  

Orientační přehled doporučeného vstupného (bez záruky): 

 JOHANNESBURG –     vyhlídková plošina v centru        ……. 20,-ZAR  

 PRETORIA             -      Krugerův dům                          ……… 20,-ZAR 

 KRUGERŮV NÁRODNÍ PARK  -  vstupné 2 dny     ………. 608.-ZAR                         

 BLYDE RIVER CANYON – Burkeho šťastné díry       ………. 20.-ZAR   

 NP UMFOLOZI/HLUHLUWE           ……………………….. 210.-ZAR  

 NP SANTA LUCIA (vyhlídková 2-hodinová plavba)  ……..   240.-ZAR                                                

Na vstupenky včetně fakultativních výletů je třeba zhruba 1120.-ZAR (tj. asi 90.-USD nebo 85.-€).      

Na stravu doporučujeme  cca 120.-USD nebo €,  na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  
 

        nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 08.00-17.00 hodin, o sobotách 

08.00-13.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli. Turistům se doporučuje nechávat si dokla-

dy za nákup přesahující částku 250.-ZAR, protože při odletu lze na letišti uplatnit nárok na vrácení DPH za zboží 

vyváženého z JAR. 

Bezcelně mohou být do Jižní Afriky dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 400 

cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. 
 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv. Nezapomeňte teplý oděv pro chladné večery a příp. nepro-

mokavé oblečení pro případ deště ! Dbejte na tlumené barvy a pevnou obuv na safari. 
 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, zvláště v Johannesburgu, choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, 

nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty 

apod. Jihoafrická policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle 10111.  
 

     doprava po JAR 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným mikrobusem pro 10 osob. Vzhledem k poměrně ma-

lému úložnému prostoru Vás žádáme o menší zavazadla. Do letadla max. váha zavazadla 23 kg, na palubu max. 

5 kg. (na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!). Děkujeme Vám. 

POZOR! Naprosto nevhodné jsou plastové kufry (skořepinové).. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Zásuvky (kromě hotelových pro 

holící strojky) mají většinou odlišné uspořádání a vyžadují adaptér, který lze zakoupit hned v Johannesburgu. 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Jihoafrické republiky do České republiky: 09420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 

16.30 hodin ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu. Letecká pošta do České republiky jde přibližně 1 

týden, pozemní pošta až 2 měsíce. Do adresy se doporučuje uvádět za „CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“. 
 

 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Jihoafrické republice: 

936 Pretorius street, Arcadia, PRETORIA 0083, telefon: 012-3423477, 

433601 

Velvyslanectví Jihoafrické republiky v České republice: 

Ruská 65, 101 00 PRAHA 10, telefon: 267311114, 267312575   

Velvyslanectví Království Lesotho: 

Embassy Lesotho, Kurfürstenstrasse 84, 10787 Berlin, telefon: 

+49302575720, fax: +493025757222 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné  prosíme o platbu do 28.2.2017. K platbě 

použijte číslo účtu 318886008/2700. Po odeslání, prosím, pošlete zprávu e-

mailem. Děkujeme. 
 

 

      doprava na Letiště Václava Havla v Praze a zpět 
V případě zájmu Vám nabízíme dopravu z České Lípy a Mladé Boleslavi na Letiště Václava Havla v Praze, a to 

s odjezdem 20.3.2017 ve 2.50 hodin z České Lípy a ve 3.30 hodin z Mladé Boleslavi. Místa odjezdů upřesníme 

po dohodě. Cena za dopravu je 1200.-Kč za skupinu a jednu cestu, dle počtu účastníků to vychází na 200.- až 

300.-Kč. Opačným směrem vzhledem k dopolednímu příletu speciální přepravu z letiště nezajišťujeme. 

 
plavba lodí v NP St.Lucia 

 

 

Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  


