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9.2. Pro dnešek konec s bezdomov-
stvím – sprcha a pračka v backpack-
eru. Večer přilétá Terka.

10.2. Plánujeme cestu. Vyrážíme na
jih, v Oamaru pozorujeme na plá-
ži lachtana (Obr. 10) a po setmění
malé modré tučňáky.

11.2. Probíháme se po Pláži kamen-
ných želv. V Dunedinu se neúspěš-
ně snažím prodloužit pobyt do kon-
ce června. Chybí peníze. Večer prší.

12.2. Vyhlídková cesta podél jižního
pobřeží Jižního ostrova (JO). Vidí-
me velkou příbojovou jeskyni, na
pláži zkamenělé kmeny a pařezy
staré 180 mil. let, plující delfíny
v zálivu a tři lvouny (samce a dvě
samičky) na písku, viz video na
Obr. 11. Vane silný vítr.

13.2. Pátek třináctého. Plavba roz-
bouřeným mořem na Stewartův os-
trov. Prvních 20 km po čím dál více
blátivé pěšině. Potkáváme z bláta
zoufalé turisty. Zataženo, neprší.

14.2. Ukazuje se, že plánovaná již-
ní cesta bažinatým územím je za-
plavena. Přecházíme tedy ostrov
na západ do Masonova zálivu, viz
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Munga vystřídala Terka
Tichá právnička na mi-
nisterstvu životního pro-
středí a také organizá-
torka brontosauřích kur-
zů w . Pět týdnů pře-
vážně pěšího cestování
nám uteklo jako voda.

A to přesto, že to mezi námi potichu ale
vydatně skřípalo. Ke cti nás obou však
musím dodat, že jsme se s tím vcelku
úspěšně prali a jak se říká, konec dob-
rý, všechno dobré .
Stal se zázrak a Mungo napsal do Špe-

kouna článek! Redakční rada jej jedno-
hlasně shledala zcela tendenčním a ho-
dila do cenzurního koše. S poukazem na
nedostatek redaktorů v NZŠ a vhodnos-
tí podporovat mladé, začínající autory,
jsem ho však z koše vylovil a s drobnými

úpravami zařadil. I Terka přislíbila špe-
kounský příspěvek, takže se na něj mů-
žete do příštího čísla těšit.
Myslím, že nyní, po dvou okruzích, se

po NZ už docela orientuji. Zároveň skon-
čila zábava a nastane mi ještě asi tři mě-
síce práce. Alespoň doufám, že ji seženu.
A také bych ještě rád pokročil s anglič-
tinou. Hlavně s porozuměním. Cicincům
vcelku rozumím, ale s rodilými mluvčími
mám stále problémy.

Co jsem viděl, co jsem zažil

Milford Sound
Milford Sound je skutečně krásný fjord
s více jak tisícimetrovými vrcholky pa-
dajícími strmě do vody. Nejvyšší – Mitre
Peak – je o osmdesát metrů vyšší Sněž-
ky. Některé vzdálenější hory mají dokon-

www.brontosauri.cz/mlejn


odstavec o amerických výzkumní-
cích. Prší.

15.2. Neprší, odpoledne je pěkně ob-
lačno. Jdeme na členitý, asi 1 km
dlouhý a 140 m vysoký Elstnerův
ostrov. Je přístupný jen za odlivu.
Necháváme se na něm na noc dob-
rovolně uvěznit (Obr. 1 a 2).

16.2. Návrat do chaty s výzkumníky.
Výlet na písečnou horu a večerní
pozorovací výprava na ptáky kiwi
hnědé. Neviděli jsme je, jen na nás
samičky křičely, jakoby řvalo zděše-
né malé dítě. Přeháňky.

17.2. Vracíme se. V noci hustě prší a
vane silný vítr. Jsme rádi, že spíme
v sedle v hustém křovinatém po-
rostu, ve kterém nehrozí, že na nás
spadne strom.

18.2. To bláznivý ind, který si posta-
vil stan v mělkém zálivu za odlivu
byl rád, že vyvázl životem. Mrholí.
Spíme před jedinou vesnicí na ost-
rově: Obanu.

19.2. Dopoledne prší, zůstáváme ve
stanu. Odpoledne se lodí vracíme
na JO. Někdo nám rozbil okénko
u zadních dveří. Naštěstí nic neu-
kradl.

20.2. Výměna skla z vrakoviště stá-
la 100 NZ$. Měli jsme však kliku,
šlo to hladce. V podvečer začátek
Keplerova treku k jezeru Manapou-
ri.

21.2. Údolní část Keplerova treku. Mr-
holí. Řeky jsou rozvodněné a vodo-
pády krásné.

22.2. Přechod hřebene Keplerova tre-
ku. V závěru se mlha rozplyne a má-
me parádní výhled na jezero Te
Anau a okolní hory. Návštěva klesa-
jící vápencové jeskyně s potůčkem.
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ce ledovcové čepičky. Z neskutečně str-
mých svahů padají vodopády. Na několi-
ka málo místech, kde skála nespadá pří-
mo do vody, ale vytváří plošinky, se vá-
lejí lachtani. V samotném fjordu plave
hejno delfínů hektorových.
Konec fjordu přes den čile žije. Není

divu, vdyť je co obdivovat na tomto pa-
rádním kousku světa. Parkoviště se zapl-
ní auty a autobusy urazivší sem po slepé
silnici 150 km. Z přístavního terminálu
vyjíždí jedna loď za druhou a z malé-
ho letišťátka vzlétají letadélka a minivr-
tulníky ke scénickým letům. Ožije kuleč-
níková hospoda. Všude lidé kochající se
okolními výhledy.

Obr. 4 Mitre Peak ve fjordu Milford Sound.

Po sedmé hodině večerní (a tou do-
bou jsme do MS dostopovali) se však vše
rázem změní. Poslední turisté odjedou a
všude je mrtvo, jak se na tento konec
světa patří. Jen pár rybářů v odlehlém
a skrytém přístavu zalézá do starých ka-
ravanů bez koleček, protože kromě vý-
letního terminálu, hospody, ošuntělého
nízkého hotýlku a vzdáleného backpack-
eru tu skoro žádný další barák není. Člo-
věk by čekal útulnou vesničku s několika
hospůdkami, kavárničkama, cukrárnou a
bárkama pohupujícími se v přístavu. Ale
na to si sporadický návštěvník zůstáva-
jící na noc musí vyrazit do Středomoří.
Tady mu nezbude nic jiného, než se ko-
chat okolními štíty, na nichž se přetla-
čují stíny s paprsky zapadajícího slunce
(Obr. 4).
Kvůli tomu si určitě nenech cestu do

MS ujít! Vždyť už i ta cesta je fascinující.
Silnice vinoucí se hlubokým údolím po-
stupně stoupá až nad hranici lesa. Údo-
lí je tak úzké a hory tak vysoké, že si
můžeš hlavu vykroutit a přesto na jejich
vrcholky z auta ani nevidíš. Ty nejvyšší
jsou pokryté bílými ledovcovými splazy.
Ty živí desítky vodopádů, mnohé stovky



Spíme v osamělém kempu u jezera.
23.2. Přejíždíme přes Queenstown a
Glenorchy do kempu k jezeru Syl-
van. Terka zařídila 100dolarovou
slevu na trajekt na SO. Přes den
slunečno, večer leje.

24.2. Necháváme auto v Kinlochu, pro-
tože brody do Greenstonu jsou na
Sylvu moc. Stopujeme čtveřici izra-
elců v Subaru za 1450 NZ$. První
část treku Caples. Občas mrholí.

25.2. Je krásně. Dokončujeme Caples,
vystupujeme na trojrozvodí Key
Summit a stopem po nádherné sil-
nici do fjordu Milford Sound.

26.2. Projížďka lodí po fjordu (Obr. 4).
Návrat stopem a spaní na Key Sum-
mit. Modré nebe.

27.2. Routeburn trek. Oblačno.
28.2. Mrholí. Stop k autu. Zjišťuji, že
příděly potravin jsou dlouhodobě
nedostatečné, protože mám neustá-
le hlad. Noční přejezd přes Queen-
stown a Wanaku na západní pobře-
ží. Leje. V Haastu jsme jeli místo
na sever na jih. Než jsme to na kon-
ci silnice zjistili, ujeli jsme 60 km.

29.2. Ráno prší. Odpoledne vyrážíme
na Copland trek. Všude je spousta
vody, potoky jsou rozvodněné. Ml-
ha. Náladu rozehřívá bezvadná ve-
černí lázeň v horkých pramenech.

1.3. Pokračujeme vzhůru k horní cha-
tě a k sedlu Copland. Mlha.

2.3. Návrat k autu. Potoky se vrátily
do řečišť a jde se mnohem rychleji.
Je pěkně, jsou vidět i okolní hory.
U auta jsme zažily mraky bodavých
mušek.

3.3. Přejezd celého Z pobřeží až na se-
ver JO. Zastavení u ledovců a v Ho-
kitice v nefritových dílnách.
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metrů vysokých. Nakonec se údolí uza-
vře půlválcovou hradbou skal a silnice
zmizí v jejích útrobách. Po více jak ki-
lometru se zjeví jako trpasličí myší dí-
ra Hammer tunelu. Až tam tudy poje-
deš, nezapomeň u parkoviště zdvořile od-
povědět na pozdrav horských papoušků
Kea. Třeba ti přinesou krásné počasí.

Coplandovy bazénky
Vůbec netuším, proč Lonely Planet popi-
suje Coplandův trek tak stroze a nudně:
The full walk (by Copland Valley) should
be done east to west (ie, from Mt Cook)
but it’s a very pleasant six our walk up
to valley from the highway here to the
last hut at Welcome Flat, where there are
hot springs. Osobně považuji tento trek
za největší dobrodružství, které jsem na
NZ zažil. A to přes to, že jsme nedošli
až do sedla s výhledem na Mt Cook, ne-
hledě na to, že byla mlha, a že by tudíž
stejně téměř žádné výhledy nebyly.
To, co pro nás bylo výjimečné a vry-

lo se nám nesmazatelně do paměti, ne-
bylo dáno shodou příznivých okolností,
ale naprosto typickým projevem zdejší-
ho prostředí. Je velká pravděpodobnost,

Obr. 5 Terčino zanoření do bazénku. f m k

že, pokud zavítáš do Coplandova údolí,
něco podobného zažiješ také. Posuď sám:
• Před tím, než jsme vyrazili, den a
půl intenzivně pršelo. Výsledkem by-
ly řeky na místě potoků a potoky na
místě potůčků. Sama pěšina, zvláš-
tě ve své spodní části, spíše připomí-
nala koryto potoka, než turistickou
cestu. Mnoho turistů odradil rozvod-
něný horský potok hned za parkoviš-
těm. I když jsme si našli místo, kde se
rozlil do třech pramenů, měli jsme co
dělat, abychom ho přebrodili opíraje
se jeden o druhého.



4.3. Procházka pobřežím parku Abel
Tasmanu. Koupání v moři. Koneč-
ně je teplo.

5.3. Plavba na mořském kajaku. Jes-
kyňky, oblouky a písečné pláže. Pro-
hlídka Nelsonu a večerní trajekt do
Wellingtonu.

6.3. Samostatný program ve Welling-
tonu (Obr. 7).

7.3. Mluvící papoušci v parku v neděl-
ně ospalém Mastertonu.

8.3. První část přechodu treku Tonga-
rio Crossing, výstup na sopku Ton-
gario. Spaní v pohádkové krajině
Dračích hor. Pěkné fotogenické ob-
lačné počasí.

9.3. Dokončení Tongaria Crossing a vý-
stup na Mt. Ngauruhoe za inverz-
ního (!) počasí. Stopem zpět k au-
tu, koupání v největším NZ jezeru
Taupo.

10.3. Geotermální aktivita v Crater of
the Moon a bublající bahno v Mud
Pools. Prohlídka velmi kvalitních
suvenýrových obchodů ve Waiota-
pu Thermal Area a Waitangu Ther-
mal Valley. Zejména dřevěné věci
z totary a kauri, dále ,vlněné‘ vě-
ci z vačic a šperky z nefritu, dřeva
a kovu s perleťí z lastur. Setkání
s Pavlem Krskem a Honzou Paleč-
kem v prodejně s alkoholem v Ro-
toruře.

11.3. Přímořské letovisko hory Maun-
ganui a návštěva města Tauranga.
Kupuji slevněné 2CD Bob Dylan:
The Essential.

12.3. Denní procházka vykáceným da-
maroňovým pralesem v horách na
poloostrově Coromandel. Výstup
na skalnatý vrchol Pinnacle. Ob-
hlídka Hot Water Beach.
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• Ačkoliv předpověď počasí nebyla zce-
la beznadějná, tato překážka odradi-
la pro dnešní den, všechny zbylé tu-
risty směřující nahoru. A protože by-
la cesta předchozí den oficiálně zavře-
ná, všech asi deset výletníků, kteří
byli nuceně drženi nahoře, se vráti-
lo na parkoviště. Výsledkem bylo, že
jsme byli u obou chat sami s výjim-
kou jejich správce.

• Tento klid jsme ocenili zejména u hlav-
ní atrakce Coplandova údolí: přírod-
ních bazénků s horkou termální vo-
dou. No jen si to představ. Pohrdneš
jistotou chaty Welcome Flat a usteleš

Obr. 6 Skrytá termální hrošírna.

si na natrhaném kapradí pod převi-
sem, který je od bazénků co by kame-
nem dohodil. Určitě zde tábořil i sta-
rý Copland, když ve dvacátých le-
tech tuto trasu ze západu na východ
objevil. Uvaříš si večeři, najíš se, a
právě když ti začne být ve večerním
soumraku trochu zima, začneš jednat
zde, hluboko v horách, proti přiro-
zenosti. Místo aby jsi se zachumlal
do teplého spacáku, svlíkneš to co na
sobě máš a odebereš se důstojným
krokem starého římana do přírodních
lázní. Okolo stoupá pára, to jak se
horký pramen rozlévá do několika ba-
zénků ze žlutého jílu. Zamíříš do to-
ho posledního s nejlepším výhledem
na protější skalnatý svah, jehož hor-
ní část končí v mlze. Stoupneš si do
bazénku, na dně ucítíš jemné blátíč-
ko. Ale neboj se, neumaže tě. Voda
ti je do půli lýtek. Pomalu se pono-
říš. Cítíš teplo, zprvu až nepříjemné,
ale zykneš si. Ležíš, hlavu podepře-
nou na hrázi a vnímáš okolní hory
a prales. Zapomeneš na promáčené
boty a voda, která ti znepříjemňo-
vala celý den, tě najednou naplňuje



13.3. Ranní hrošení ve vaničce z hor-
kého písku. Příjezd do Aucklandu,
procházka večerní Queen Street a
přístavu. Město žije, je sobota ve-
čer.

14.3. Procházka parkem One Tree Hill
a Terčin odlet. Azyl u nesmírně po-
hostinné rodiny Gimeĺfarbů.

15.3. Píšu Špekouna.
16.3. Návštěva knihovny a obchodů
v Aucklandu.

17.3. Píšu Špekouna.
18.3. Druhé setkání s Pavlem Krskem
a Honzou Palečkem.

19.3. Vyprávění o kultuře v ČR pro
kolegyně paní Gimeĺfarbové na kur-
zu Intercultural communication pro
učitelky MŠ. Pozvání rodinou Gi-
meĺfarbů na večeři do belgické re-
staurace.

20.3. Fotky, video a ovládání Špekou-
na.

21.3. Korektura Špekouna a odjezd za
prací do Hastingsu.

Obr. 7 Zavinutý kapradinový list je tra-

dičním a oblíbeným symbolem NZ. Architek-

tura před knihovnou ve Wellingtonu.
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příjemnou rozkoší. Je tu, je všude,
v jezírku i ve vzduchu v podobě ml-
hy, páry a mrholení. Chvilku prstama
prohrabáváš bahýnko pod sebou, pak
se zvedneš a jdeš prozkoumat sou-
sední bazének. Je ještě o něco tep-
lejší, takže ti ani nevadí, že se půjdeš
umýt do studeného potůčku tekoucí-
ho hned vedle. A hned se jdeš zase
ohřát. Není divu, že si tento projev
podsouvání tichomořké oceánské des-
ky pod tu australsko-indickou nene-
cháš ujít i zítřejšího rána, i další den,
cestou nazpět. Jen přes den ubyde
trocha důstojnosti, jak je vidět z vi-
dea na Obr. 5.

• I horká kamna v prázdné, ale útulné
chatě Upper Flat Hut potěší, zvláš-
tě, když na střechu bubnuje déšť a
popíjíš báječný Terčin nápad: horký
sladký čaj s mlíkem. Vzpomínáš, jak
jsi odpoledne cestou směrem do sed-
la přeskakoval dravé ledovcové říčky,
přešel mnoho svahů hrozící sesutím
půdy nebo lavin, minul konec ledov-
ce, a jak v nejvyšším místě cesty, než
jsi se musel z nedostatku času otočit

nazpět, se mlha na okamžik rozply-
nula a viděl jsi protilehlé vrcholy.

• Cestou nazpět z hor zmizí mlha, vo-
da v potocích opadne a z tebe spad-
ne podvědomý strach z té nebezpeč-
né nádhery. Jde se snadno a rychle,
skoro na parkoviště doběhneš. A aby
toho nebylo málo, uvítá tě tam ne-
představitelné množství malých čer-
ných kousavých mušek přezdívaných
sand flies , tedy mušky písečné.

Hot Water Beach
Pláž horkých vod. Měla by se jmenovat
spíše Pláž horkého písku. Ano, část moř-
ské písečné pláže velký asi 10×30 metrů
je horkými parami z nitra Země prohřát
tak, že na něm místy nedokážeš stát1.
Lidé si tam vyhloubí vaničky a rochní
se v příjemně ohřáté prosakující mořské
vodě. Polohou bazénku si zvolíš teplo-
tu této báječné lázně od 20 do 45 ◦C.
Musíte ale přijít včas, protože v sezoně
je zde hlava na hlavě, tělo na tělu. Ce-

Docela by mě zajímalo, jak by na tom horkém1

písku tančil Písčák. Zda by mu teplota nevadila
podobně jako u dřevěných uhlíků.



Legenda obtížnosti treků

1 Cesta je vhodná pro čiperného dě-
dečka s babičkou.

2 Příjemná procházka pro sportovní
rodinu.

3 Běžná obtížnost vícedenních výle-
tů v ČR.

4 Odpovídá náročnému horskému
přechodu po Slovenských či Ru-
munských horách. Nutno počítat
s různými přírodními překážkami.

5 Velmi náročný přechod s expono-
vanými úseky (skály, sesuvy, lavi-
ny, sníh) blížící se hranici použití
jistících a horolezeckých pomůcek
(mačky, cepín, lano, . . . ).

Obr. 8 Typická krajina: ploty, ovce, hory.
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lá ta legrace má jeden příznivý zádrhel:
lze ji provozovat jen v době odlivu, příliv
všechny vyhloubené bazénky zahladí.
Když jsme s Terkou dorazili na vý-

chodní pobřeží poloostrova Coromandel,
kde se Hot Water Beach nachází, vrcho-
lil příliv po šesté večer. Obhlídli jsme si-
tuaci, navečeřeli se, trochu vyspali a . . .
vyrazili na pláž v poněkud netradiční čas
v 6:30 ráno. Na bezmračné obloze poha-
sínaly poslední hvězdy a my jen v plav-
kách běželi po pláži k místu, kde drob-
né páry dávaly tušit zdroj tepla. Zahřáli
jsme se však již kopáním písečné vany.
Začali jsme hrabat skoro v nejteplejším
místě, ale ihned jsme bazének nasměro-
vali ven, protože písek byl moc horký.
Asi po deseti minutách byl bazének při-
pravený. Uložili jsme se do teplé lázně a
pozorovali vlny dorážející na malý útes
a první paprsky slunce deroucí se zpoza
drobného oparu nad mořem. A bylo nám
móóc dobře.

P.S. Až si budeš vybírat svůj písečný
klaim, zvol si jej co nejdále od moře, ji-
nak ti jej budou zalévat studené vlny ja-
ko těm šesti slečnám pod námi. Jo, a ta-

ké si vyber dost teplé místo. Ten postarší
pán kopal a kopal, a už ve svém bazénku
nebyl skoro vidět. Měl docela výdrž, ale
nakonec to zklamaně vzdal a šel pryč.

Charakteristika treků
Již jsem zde absolvoval sedm větších tre-
ků, tedy několikadenních výletů do divo-
ké přírody po více či méně udržovaných
stezkách. Myslím, že tedy mohu srovná-
vat. Zde je můj pohled:2

1. Tongario Crossing 2 w
Pro středoevropana je to výjmečná
krajina aktivních sopek v centru SO.
Jsou tu krátery různých typů, výro-
ny páry, barevná jezírka a nesmírně
různorodé horniny. Je úplně zbytečné
obcházet sopku Ngauruhoe po treku
Tongario Circuit, vše zajímavé je vi-
dět na jednodenním přechodu Tonga-
rio Crossing. Doporučuji jej však roz-
dělit na dvě půldne s přespáním na

Charakteristika vychází z okamžitého prožitku2

daného hlavně počasím a mým souputníkem a
neklade si za cíl přílišnou objektivitu. Infomace
tedy přijmy bez jakýchkoliv záruk a garancí, jak
je dnes ostatně módou.

www.backpack-newzealand.com/hiking/tongcircuit.html


Mapka cest s Mungem a Terkou

Kolik jsme nacestovali?

sám s Mungem s Terkou celkem

km dní km dní km dní km

autem 3750 87 4428 26 3959 34 12137

SO 3335 77 1379 8 1369 9 6083

JO 415 10 3049 18 2590 25 6054

pěšky 75 90 350 515

kolo 130 130

kajak 10 10

Z tabulky vyplývá, že jsme s Mungem
mnohem více jezdili autem. Důvodem
nebyla ani tak jeho lenost, ale nedosta-
tek času a neznalost terénu. S Terkou
jsme již věděli na co se zaměřit a jak
efektivně realizovat přejezdy.
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lávové plošině pod jezírky Emeralds
směrem na chatu Oturere. Kempovat
lze kdekoliv 500 m od cesty. Určitě
vyjdi na odbočku Mt Tongario i na
kužel sopky Ngauruhoe 4 .

2. Jižní okruh Stewartova ostrova
(Southern Circuit) 4
Stewartův ostrov přináší opět výjmeč-
ný zážitek – ve své odloučenosti. Ne,
že bys zde nikoho nepotkal, ale kdo
se sem vydá, je zajímavá individu-
alita. Nejsou zde vysoké kopce, ale
prales, močály, písečné stepi a plá-
že a skalnaté pobřežní útesy. Můžeš
zde vyhlížet endemitní nelétavé ptá-
ky kiwi. Báječné jsou Elstnerovy os-
trovy v Masonově zálivu dostupné za
odlivu. Budeš zde asi sám na celém
ostrůvku. Také pravděpodobně stojí
za to přejít na jižní pobřeží přes ho-
lý hřeben Table Hill a Mt Allen. Na
toto území potřebuješ povolení, kte-
ré ti ochotně vystaví v informačním
centru v Obanu.

3. Kepler 3 w
Tento okružní trek V okrajem Fjord-
lanu je zajímavý ve své horské polo-
vině okolo Mt Luxmore (výhledy na

okolní hory a jezero Te Anau). Pří-
jemné a prázdné jsou kempy u obou
velkých jezer Te Anau a Manapou-
ri. Trek lze však absolvovat ve dvou
dlouhých dnech s přespáním u chaty
Iris Burn. Vydáš-li se sem, vyzbroj se
dobrou baterkou do jeskyně u chaty
Luxmore.

4. Caples 3
Údolí Caples se liší tím, že jsou zde
pastviny. Nejdeš tu tedy po pěšině
vysekané v pralese jako jinde, ale ta-
ké po loukách s krásnými výhledy.
Doporučuji jako komplementární ces-
tu k treku Routeburn.

5. Routeburn 3 w
Snad nejoblíbenější trek na JO. Při-
prav se na dost lidí. Cesta z velké čás-
ti traverzující nad údolím nad hranicí
lesa je však parádní. Jsou tu jezera,
vodopády i vysoké hory se sněhem.
Nenech si ujít i kopec s vrchovištním
rašeliništěm Key Summit. Trek lze
přejít během jednoho dlouhého dne,
spát lze za dobrého počasí pod širá-
kem na Key Summit nebo ve velkém
přístřešku na parkovišti Divide u sil-
nice Te Anau–Milford Sound.

www.backpack-newzealand.com/hiking/kepler.html
www.backpack-newzealand.com/hiking/routeburn.html


Dendrologický slovníček

Botanická zahrada v Christchurch mě
inspirovala k tomu, abych se naučil an-
glické názvy našich základních stromů:

beech [bi:tč] buk
oak [ouk] dub
maple [’meipl] javor
birch [be:tč] bříza
willow [’wilou] vrba
alder [’a:ld9r] olše
conker [’koNk9r] jírovec
ash [æš] jasan
elm jilm
pine [pain] borovice
spruce [spru:s] smrk
larch [la:č] modřín

Obr. 9 Asi padesát let stará damaroň.
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6. Výstup na Mt Armstrong 4

Jde o rycholovýstup, lze jej stihnout
za jeden dlouhý den od parkoviště
Fantail Falls na silnici Wanaka–západní
pobřeží z výšky 350 m. Lepší je však
přespat na chatě Brewster v 1700 m.
Máš-li mačky a cepín, mužeš zlézt hlav-
ní dvouapůltisícový Brewster.

7. Copland 5 w
Parádní trek ze Z pobřeží JO k nej-
vyšší hoře NZ Mt Cook! Nebude-li ti
přát počasí, užiješ si určitě horkých
bazénků u chaty Welcome Flat Hut
5–6 hodin od parkoviště. Podaří-li se
ti přejít přes Koplandovo sedlo, uvi-
díš vedle sebe Mt Cook (3 754 m),
sejdeš podle ledovce Hooker a budeš
naprosto uspokojen okolím i svým vý-
konem. Cestu jen k horní chatě Up-
per Flat hodnotím stupněm 4 .

8. Abel Tasman 1 w
Odpočinková procházka podél S krás-
ného pobřeží JO. Pláže se zlatý zr-
nitým pískem, klidné moře. Vcelku
nudné vnitrozemské pěšiny s dobrý-
mi vrcholovými rozhledy jsou obtíž-
nosti 2 .

9. Výstup na Pinnacle 2

Půldenní výlet ze západu na domi-
nantní skálu Pinnacle na poloostro-
vě Coromandel. Půjdeš křovisky, kde
před sto lety rostly obrovské damaro-
ně. Dovíš se o způsobu těžby těchto
stromů, můžeš zde vidět i malé da-
maroně staré asi 40 až 70 let.

Jak to viděl Mungo

Zdravím všechny čtenáře Špekouna. Vů-
bec nechápu, že jsem se nechal zmani-
pulovat Kvítkem, abych něco napsal. Ale
raději to udělám, než poslouchat jeho ře-
či o tom, že nedodržím skoro slib.
Jenže stejně celou dobu nevím, jak

začít. Kvítek popsal celou naši trasu. Pár
informací bych měl, ale jak se setkávám
s lidmi tady v Čechách, stejně je moc
nezajímají, protože zrovna nemají kou-
penou letenku na Zéland a ani se tam
nechystají. A tak si nechávám rady ty-
pu: kde přesně se dá přespat, kde mají
zrovna nějakou akci v supermarketu atd.
A tak začnu asi u toho nejdůležitějšího:
Rozhodně to nebyla žádná idylka!!! Jsem

www.mtaspiringguides.co.nz-trekking3.nz
www.backpack-newzealand.com/hiking/coastal.html


Slovníček

pinnacle [’pin9kl] vrchol (skal i
kariéry)

bluff [blaf] útes, strmý sráz
gorge [go:dž] rokle, soutěska
sand fly [flai] černá bodavá

muška

Obr. 1 Na konci světa na Elstnerově ost-

rově u Stewartova ostrova poblíž JO NZ.

Obr. 2 Elstnerův ostrov nejsou jen strmé

útesy porostlé hustou buší. Dá se tu najít

i pitná voda a třeba takovéto skulptury.
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šťastný, že jsem doma a nikdo mě neo-
mezuje v přísunu jídla a pití. A taky po
mě nechce pohádky na dobrou noc. To
bylo fakt děsný. Myslel jsem si, že když
odjedu tak daleko od svých tří dětí, tak
budu mít chvilku klid pro sebe. Ale kde-
pak. Jestli si myslíte, že si na Zélandu
s Kvítkem odpočinete, tak na to honem
rychle zapomeňte!
Tak třeba: Kvítkův závodní vůz!! Jen

se neboj, ten je úplně v pohodě, uklid-
ňoval mě Kvítek. Nalítnul jsem na to a
s klidným srdcem jsem do vozidla vstou-
pil – dveře se bez problému zavřely a já
si slastně pomyslel, jaká to bude báječná
dovolená. Ovšem – pak Kvítek nastarto-
val a vyrazil. Polil mě studený pot!! Ale
jelikož jsem učil řídit svoji ženu před de-
seti lety a do dneška mi vytýká jakékoliv
komandování do řízení, držel jsem se to-
hoto pravidla, že jsem spolujezdec a ne
instruktor. Ale i kdybych se snažil ně-
co namítnout, vytočený druhý rychlost-
ní stupeň mi nedovoloval nic pozname-
nat – natož křikem. Auto, jak skoro kaž-
dý ví, neumí mluvit, ale umí se parádně
naštvat a dát to najevo třeba na dálnici
prasklým rozvodovým řemenem. Jak po-

kračovat v jízdě s prasklým převodovým
řemenem nevím a ani jsem se to nepo-
koušel dozvědět.
A dál: Nenávidím nákupy. Miluju ma-

lé obchůdky, kde máte nakoupeno za pár
minut. Když jsem na cestách, jsou su-
permarkety prima, protože tam je všech-
no a je toho hodně. Ale co jsem zažil na
Zelándu, o tom se mi nezdálo ani v mých
snech. Nejenže Kvítek propočítává, na ko-
lik ho co vyjde, ale ještě horší pro mě by-
lo zjištění, že nenakupujeme jídlo zdra-
vé, výživné či jinak hodnotné, ale jídlo,
které je svým poměrem KJ s cenou nej-
výhodnější. A tak naše nákupy se ode-
hrávaly takto: Deset minut jsem trpělivě
odpovídal na otázky typu, zda se to vy-
platí či ne. Pak jsem si sednul do oddě-
lení s alkoholem, kde jsem se tiše, ni-
kým nerušen kochal cenou i KJ a by-
lo mi moc krásně. Všichni, kteří Kvít-
ka znáte, víte, že do oddělení s alkoho-
lem by za žádných okolností nevstoupil,
a tak jsem měl jistou hodinu svého klidu.
Čekal jsem, než Kvítek všechno propočí-
tá, prozkoumá, vyhodnotí a posléze i mi-
nimum nakoupí. (Nechápu, proč nedělal
svoji doktorskou práci na toto téma.)



Hon na opossumy

Opossum neboli vačice byla na NZ za-
vlečena v roce 1837 z domorodé Aus-
trálie. Důvodem byla její srst vhodná
pro kožešinový průmysl. V roce 1922
byl vydán zákaz vypouštění těchto zví-
řat do volné přírody, protože se uká-
zalo, že zde nemají přirozeného nepří-
tele a lavinovitě se množí jako králící
v Austrálii. Dnes je na NZ asi 70 mili-
ónů vačic na 90 % území.
Vačice jsou nebezpečné ze dvou dů-

vodů. Za prvé ohrožují a vytlačují pů-
vodní faunu a floru. Tito noční tvorové
sežerou denně asi 30 000 tun listí, pta-
čích vejec, hmyzu, ap. Oproti obyčej-
ným savcům stačí vačnatcům o 30 %
méně stravy, takže přežívají i na méně
hostinnýh místech a i tehdy, když jiní
(původní) obyvatelé vymřou. Druhým
nebezpečím je přenášení nemocí (Bo-
vin tuberkulóza) na hospodářská zví-
řata a tím i na člověka.

Obr. 3 Po setmění vačice ožijí. Ze tří stro-

mů, pod kterými jsme klábosili po večeři,

jich začlo slézat asi pět.
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A tak bych mohl ještě pokračovat a Špe-
koun by musel mít dvojčíslo a to bych
to pěkně schytal, protože to baští ty kilo-
bajty, megabajty nebo jak se tomu nadá-
vá. A proto kupte si letenky a vyražte na
Zéland, protože to stojí za to. Ale dělejte,
protože Kvítek je tam jenom do června.

Drobné postřehy

◦ Lachtani nebo tuleni? V minulém čís-
le jsem popisoval pozorování tvorů,
které angličtina nazývá fur seal. Pře-
kladem jsem chybně usoudil, že jde
o tuleně. Byli to však lachtani. Mar-
tin Gregor (Megy) k tomu píše:

Obr. 10 Lachtan před člověkem utíká.

Obr. 11 Lvoun si své území brání. f m k

Nyní něco více biologie. Řád Šelmy,
podřád Ploutvonožci má tři čeledě:
mrožovití (walrus), tuleňovití (earless/
/true seal) a lachtanovití (eared/fur
seal, sea lion). Mrože si bězný smr-
telník většinou nesplete, ale problém
dělají zbylé dvě čeledě. Slovo téměř
v mém tvrzení o nepřítomnosti tu-
leňů na NZ je způsobeno sporadic-
kým výskytem tuleně leopardího (Hyd-
rurga leptonyx, leopard seal) u NZ po-
břeží, který se tam krátce zastavuje
při migraci na/z svá stanoviště v An-
tarktidě. Druhou výjimkou je občasný



Žebříček
Tabulka honu na opossumy se od po-
sledního čísla nezměnila:

1. Pavel Mrázek 33
2. Jana Musilová (Kulda) 21
3. Michal Schrötter (Myšák) 9
4. Tomáš Werner (Divíšek) 5

Našel jsi chybu? Zašli formulář:

Chybný text:

Správný text:

Číslo: Strana: Řádek:

Sloupec:

Komenář:

Zašli chybu Vymaž formulář
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výskyt rypouše sloního (Mirounga le-
onina, Southern Elephant Seal), kte-
rý však jak jeho název napovídá pat-
ří mezi tuleně jen systematicky a to
v rámci vlastní podčeledi (eepcolu).
Kdysi na škole jsme tvrdili, že tuleni
jsou na severní polokouli a lachtani
na jižní. Můžeš se toho držet, přesto-
že přirozená místa výskytu budou mít
nějaké ty výjimky.
Co tedy potkáváš na plážích Tas-

manova moře a Pacifiku? Nejčastěji
to je lachtan Fosterův (maorski Ke-
keno, latinsky Arctocephalus forsteri,
anglicky New Zealand fur seal). By-
li na Kaikouře, mysu Foulwind, etc.
Samečci jsou větší a dorůstají 1,6 m
a hmotnosti 160 kg. Prý se potápě-
jí až do 240 m a pod vodou vydrží
až 11 min. (tím se prý liší od obyčej-
ných/jiných lachtanů, ale to se mož-
ná jen kiwiové chlubí). Ve velkým je
masakrovali kvůli jemné a kvalitní ků-
ži. Při setkání obvykle vyklidí pozi-
ce. Méně často narazíš na lachtana
novozélandského (syn. Hookerův ne-
bo též lvoun, lat. Phocarctos hookeri,
angl. New Zealand/Hooker Sea Lion).

Já na ně narazil v The Catlins, kte-
rým tak znovu dělám reklamu. Lvou-
ní samečci jsou taky větší, až 3,5 m a
450 kg. Jelikož jsou větší, tak si i víc
troufají. Pokud překročíš vzdálenost,
kterou oni považují za bezpečnou, za-
útočí (moje rozmazané fotky si jistě
pamatuješ)3. Podle místních tě po-
koušou stejně jako vlčák.
Oba zřídka se vyskytující zástup-

ci tuleňovitých jsou zvířata ještě vět-
ší. Tuleň leopardí dorůstá až 3,3 m
a 600 kg (samičky jsou větší – sic!).
Běžně žere lachtany. Skutečnými ob-
ry jsou rypouši se svými 4–5 m a 3,6
tunami. Maoři jim říkají Inupuku a
ty potvory využívají svou velikost ví-
ce než adekvátně. Loví olihně, žraloky
a to v hloubce až 1700 m, kde vydrží
až 2 hodiny.

To můžeme s Terkou podepsat. Při točení videa3

(Obr. 11) a fotodokumentace jsme se museli mít
hodně na pozoru. Nebezpečná vzdálenost je pod
5 m. Naštěstí na svých ploutvovitých končeti-
nách nedokáží běžet jako člověk a po pár met-
rech se unaví a lehnou do písku. Písek je však
pro vyplašeného člověka dost zrádný terén. . .
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◦ Američtí výzkumníci. Musím napsat,
že výzkum v Centru strojového vní-
mání byl nesmírně zajímavý, ale na
Stewartův ostrov jsem se s ním ne-
dostal. To skupina sedmi amerických
geologů různého stáří z New Yorku
zde trávila asi tři týdny štědře pod-
porovaná grantovou agenturou Spo-
jených států. Zkoumali dávnou ak-
tivitu podmořské sopky vzdálené zí-
padně 200 km od ostrova na základě
rozboru vzorků půdy do hloubky jed-
noho metru z různých částí Masono-
va zálivu. Podle jejich teorie by vý-
buch a následná vlna tsunami vyvrh-
la na pobřeží a částečně i do vnitroze-
mí ostrova vápenaté schránky korýšů
a jiný mořský materiál.
Na tento výzkum se poněkud s de-

spektem díval jejich průvodce Paul.
Jako klimatolog ztrávil na NZ a Ste-
wartově ostrově mnoho času, znal pro-
středí a byl poněkud více outdoorově
zběhlý, než jeho kolegové. Nosil če-
pici s kšiltem z pod které na všech-
ny strany vykukovaly jeho rozcucha-
né světlé vlasy. Mluvil pomalu a s vý-
raznou obličejovou gestikulací. Dobře

jsme si s ním rozuměli, snad také pro-
to, že původem pocházel ze Slovin-
ska. Na své vizitce měl povolání den-
drochronolog. Pro různé oblasti svě-
ta vytváří postupnou korelací mapy
přírůstků letokruhů hluboko do mi-
nulosti a z nich usuzuje na klimatic-
ké změny planety. Pro NZ je zatím
stupnice sestavená do 17. století, ale
třeba pro Samou do 4. stol. Jeden je-
ho německý kolega prý takto ověřo-
val pravost rámů všech Rembrandto-
vých obrazů v petrohradské Ermitá-
ži. Šlo to prý rychle, protože zmíněný
odborník znal celý profil potřebných
let nazpaměť, takže pouhým pohle-
dem, zjistil, zda dřevo není mladší
než Rembrandt (*1606 †1669).
Na závěr tohoto povídání bych měl

poděkovat grantové agentuře Spoje-
ných států za potravinovou podporu
v podobě sucharů, müsli a kila ro-
zinek. Geologové byli totiž deštivým
počasím natolik otráveni, že se roz-
hodli zavolat letadlo a opustit ostrov
o několik dnů dříve.

Příště: Ideální trasa, Testování batohů
Aarn, O dešťové vodě, Živé bahno.
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