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Summary 

My bachelor thesis attempts to explain land Kenya - from geological structure of the land, 

through kind of life resident, to the indispensable to the tourism. Thesis adverts to the 

human impact on the enviroment and subsequent impact to the ecosystem and the society. 

The whole study is enriched with my own photographs that outline insight into this 

beautiful place on the black continent. 
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Anotace 

Má bakalářská práce se snaţí přiblíţit zemi Keňu - od geologické stavby země, přes zcela 

odlišný způsob ţivota obyvatel, aţ po nepostradatelný cestovní ruch. Práce poukazuje na 

vliv člověka na ţivotní prostředí a následný moţný dopad, jak na ekosystém, tak na 

společnost. Celá práce je obohacena vlastními fotografiemi, které dokreslují pohled na toto 

nádherné místo na černém kontinentě.  
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1 Úvod 

Kaţdá ţivá bytost na světě má své místo. Příroda si sama určuje, kdo bude ţít v daném 

období, či naopak, pro koho není místo. V poslední době se ale zdá, ţe se této funkce ujal 

sám člověk. Naštěstí jsou ale i takoví, kteří si všimli této nesrovnalosti a podnikli určité 

kroky, které mají vrátit privilegium přírodě a osudu. 

Někdo se o své ţivotní prostředí, o přírodní bohatství, nezajímá. Jsem si však jistá, ţe 

drtivá většina obyvatel na celém světě si tento problém připouští a následně podniká určité 

kroky, ať uţ jde o “pouhé“ třídění odpadů nebo příspěvky neziskovým organizacím 

týkající se této problematiky. 

V některých zemích se těmto činnostem daří lépe, některé přivírají oči a k dané situaci se 

otáčí zády. A ne vţdy je to otázka financí. 

V některých zemích, aţ dodnes, ţijí lidé v harmonii s přírodou s minimálními poţadavky 

pro ţivot. Jak vypadá, pro nás Evropany natolik nepředstavitelný svět? Naprosto odlišný, 

tajuplný, jako je třeba Keňa? 

V první části popisuji Keňskou republiku, přírodní poměry a stručnou historii. Dále je 

přiblíţen ţivot v hlavních městech a působení spolků a institucí na ochranu přírody 

sídlících v Keni. Poté jsem charakterizovala národní parky Keni, které jsem navštívila, a 

jejichţ působení je pro některé druhy ţivotně důleţité. 

Je nepochybné, ţe s aktivní ochranou přírody se začalo příliš pozdě. Dozvíme se tak u 

kapitol záchrany nosoroţců, slonů, či působení lidoţravých lvů. 

Cílem mé bakalářské práce je přiblíţit ţivot v rozvojové zemi, jejíţ rozkvět je zcela 

odkázán ochraně přírody. Shromáţděné podklady, studium literatury a především návštěva 

dané lokality mi pomohly k vytvoření této bakalářské práce. 
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2 Vymezení oblasti 

Geograficky Keňskou republiku rozdělíme do čtyř základních oblastí: 

2.1 Velká příkopová propadlina 

Neboli východoafrický příkop se rozprostírá od severu k jihu přes střední část země. Zde 

nalezneme nejkvalitnější půdy, především díky dostatečnému mnoţství pravidelných 

sráţek. Kaţdým rokem se o pár milimetrů rozšiřuje. 

2.2 Pánev Viktoriina jezera 

 Těţí se zde vápenec a dříve i měděné rudy a zlato. Díky velké vodní ploše a enormnímu 

vypařování si tato oblast vytváří vlastní podnebí s vysokými sráţkami a krajina je velice 

úrodná. 

2.3 Severozápadní část 

 Aridní oblast s pustými savanami. Produktivita by se mohla zlepšit při zvýšeném vyuţití 

vodních zdrojů. Tato pouštní oblast sousedí se Súdánem a je řídce osídlena. 

2.4 Pobřežní pás  

Vyskytuje se blíţe k oceánu a díky zvýšenému mnoţství sráţek je zde krajina bohatší. Bílé 

písčité pláţe lemované palmami uţ z pouhých fotografií lákají turisty k návštěvě. Oblast je 

výborná na potápění a šnorchlování. Nalezneme zde města Malindi, Mombasa nebo Dar 

es-Salaam [1, 7, 23]. 
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Obrázek 1 Údolí Rift Valley [Foto: autor] 

 

 

 

Obrázek 2 Satelitní snímek Keni [Foto: 26] 
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3 Přírodní poměry; geologie 

Keňa je zemí rozlehlých pustin, vyprahlých buší, pouští, ale také zde naopak nalezneme 

gigantické velehory sopečného původu, jejichţ vrcholky jsou zahaleny sněhem. Její 

rozloha je 582 000 km
2
, coţ znamená, ţe je téměř 7,5krát větší neţ Česká republika [6]. 

Sousedícími zeměmi jsou na severu Súdán a Etiopie, na východě Somálsko, Uganda na 

západě a na jihu Tanzanie. 

Geologickým podkladem jsou čtvrtohorní sedimenty na starším paleozoiku a mezozoiku na 

východě a prekambrické horniny s pásem vulkanických terciárních hornin na západě. 

Vrstvy se skládají z vápenců, slepenců, pískovců a uhlí z období pozdních prvohor a 

raných druhohor a jsou jiţ tvrdé, lomivé a nepruţné. 

Převaţují velmi ţelezité půdy, minimálně úrodné, červenohnědé barvy. Kde se nacházejí 

vulkány, tam se barva můţe měnit aţ k tmavohnědé barvě. 

Samotné horniny dělíme do tří skupin: magmatické horniny, přeměněné; metamorfované a 

usazené nebo také sedimentární. Na keňském území je velice rozšířený bauxit, který se 

řadí do skupiny usazených, sedimentárních hornin. Podle způsobu vzniku horniny se tato 

skupina dále rozděluje na sedimenty úlomkovité (klastické, mechanické), organogenní 

(biogenní) a chemické. 

Podle BAUERA
1
 chemické sedimenty vznikají vylučováním látek rozpuštěných ve vodě 

buď odpařováním, nebo změnou chemického sloţení roztoku. Řadíme k nim např. sůl 

kamennou, sádrovec, vápence, limonit a bauxit. 

Jak jiţ bylo zmíněno, bauxit se v Keni hojně vyskytuje. Jedná se o pórovitou, zemitou 

horninu tvořenou směsí diasporu, boehmitu a gibbsitu. Je to nejvýznamnější ruda hliníku. 

Můţe obsahovat také malé mnoţství chloritu, kalcitu nebo ţeleza. Stavba není pravidelně 

uspořádána (je amorfní). Většinou se jedná o lehkou, béţovou aţ hnědou horninu, podle 

mnoţství příměsi se však můţe zcela lišit. Můţe pak dostat zelenou, fialovou či červenou 

barvu nebo můţe být různě skvrnitá. 

                                                 

1
 BAUER, Jaroslav . Minerály. Praha : Artia, 1988. Horniny, s. 207. 
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Nejznámější a druhou nejvyšší horou Keni je Mount Kenya (5 199 m. n. m.) [1], o které se 

u domorodců dříve tradovalo, ţe jsou její vrcholky pokryté stříbrem. Jak se později 

ukázalo, jednalo se o sníh, kterým je hora celoročně pokryta. Tímto se hora ještě více 

proslavila, protoţe se rozkládá přímo na rovníku. Přesto, ţe se nejedná o nejvyšší horu 

světa, zdolat ji zvládnou jen zkušení a vycvičení lidé – bezmála polovině výstup překazí 

horská nemoc nebo strach s výšek [1, 23]. 

 

Obrázek 3 Mapa Keni [Foto: 6] 
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3.1 Vodstvo 

V Keni je otázka vody obrovský problém, nemluvě o vodě pitné. Řeky jsou vodnaté 

především v období dešťů. Nejdelší a největší řeka je Tana. Známé jsou rovněţ vodní toky 

Galana, Athi, Ewaso nebo řeka Tsavo. 

Ty větší se vlévají do Indického oceánu, který omývá jihovýchodní břehy Keni. Velice 

důleţitá jsou jezera, která jsou mimo období dešťů pro zvířata jediným dostupným zdrojem 

vody. U takovýchto přírodních napajedel se poté shlukuje mnoho druhů zvířat. Jedná se 

především o tato jezera – Turkana a Viktoriino. Mezi ty menší patří jezero Baringo, 

Magadi, Nakuru, Naivasha a Amboseli. Na západě se nalézá zátoka Viktoriina jezera 

s názvem Winamská.  

Nacházejí se zde také vodopády Guru Falls a Viktoriiny vodopády, na které je bezpochyby 

úţasný pohled [6, 7]. 

3.2 Podnebí 

Je asi všeobecně známo, ţe v Keni se střídají dvě období: období dešťů a období sucha. 

Děje se tak v důsledku monzunových a pasátových větrů, které vanou ze dvou jiných 

hlavních směrů. Podnebí zde nebude nikdy jednotné a to i vzhledem k rozdílným 

nadmořským výškám od 0 do 6 000 m. n. m. [1]. 

Na tomto území se nestřídá léto a zima. Teplota se mění vţdy o pár stupňů a i přes vydatné 

deště se vţdy asi 80% vypaří. Krátké období dešťů je od listopadu do prosince a hlavní, 

tedy delší období dešťů přichází od května do srpna. Ostatní měsíce jsou nejpříjemnější a 

bez dešťů, ovšem pozor v únoru, častokrát přicházejí aţ krutá a nesnesitelná horka. 

V období sucha je průměrná teplota vzduchu okolo 30 °C přes den a v noci kolem 20 °C 

[1, 7]. 

4 Historie 

Keňa je nazývána „kolébkou lidstva“ neboť je velice pravděpodobné, ţe člověk dělal první 

kroky právě po vyprahlých pláních zdejší savany. Na břehu jezera Turkana byla nalezena 

zkamenělina lidské lebky, jejíţ stáří se odhaduje na 2,5 milionu let [5]. 
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Území bylo obýváno kmeny ze všech koutů černého kontinentu, jednalo se o lovce a 

sběrače. Nejznámější byl kmen Kikujů. Teprve kolem r. 1000 před naším letopočtem se 

rozšířilo zemědělství a chov dobytka a na této úrovni zůstala Keňa aţ do r. 1000 našeho 

letopočtu a poté začali tavit kov [5]. Nelze si nevšimnout pomalého rozvoje, který trvá aţ 

dodnes. 

Poté aţ do 19. století se začal rozvíjet obchod s Dálným východem, díky vývozu 

slonoviny, ţelvích krunýřů a zvířecích kůţí, vznikala jazyková směs zvaná kisvahilština a 

území se začalo zalidňovat, coţ vedlo ke vzniku měst - Mombasy. 

Na začátku 19. století vzniklo lukrativnější obchodování - obchod s otroky. Otroctví bylo 

zakázáno v r. 1873, ale ilegální obchod trval ještě celých 20 let, neţ zcela vymizel. Otroci 

byli nasazováni na francouzské cukrové a kávové plantáţe, např. na ostrově Mauritius [5]. 

Poté začali Keňu obsazovat Britové, kteří měli původně zájem o Zanzibar a Ugandu. 

Během pár let obsadili celé pobřeţí a Afričané zde mohli pracovat, nikoliv však ţít. Území 

dostalo název Bílá Vysočina. 

 Roku 1907 bylo hlavní město přemístěno z Mombasy do Nairobi [5]. 

V období 1. světové války byli Keňané povoláni bojovat bok po boku Britů, kdy po 

ukončení války byli bílí vojáci odměněni půdou, zato černoši se vrátili do chudoby. To 

vedlo k vytvoření velkého mnoţství politických aktivistických skupin. Nejznámější 

povstání bylo ilegální hnutí Mau Mau, které dostalo název po kikujském varování před 

přicházejícím nepřítelem. Povstání skončilo v roce 1956 se ztrátou mnoha tisíců ţivotů [1]. 

Roku 1960 byla Bílá Vysočina zpřístupněna Keňanům a 12. prosince 1963 byla nastolena 

nezávislost. V roce 1964 byla vyhlášena republika, které dokonce Velká Británie poskytla 

finanční pomoc, a prezidentem byl jmenován Jomo Kenyatta [7]. 

Kenyatta si vyslouţil váţený titul s českým názvem “ctnostný starý muţ“. Dokázal poţádat 

o pomoc bývalé nepřátele, coţ vedlo k obrovskému pokroku africké země. Roku 1978 však 

náhle zemřel a jeho místo zastoupil Daniel arap Moi. Ten, i přes mnohá obvinění 

z vládního spiknutí, vládl aţ do roku 2002, kdy ho nahradil Mwai Kibaki, který suverénně 

zvítězil a vládne dodnes [1, 5, 7]. 
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5 Má cesta Keňou 

Uţ po výstupu z letadla na vás padne obrovské vlhko a slunce září tak silně, ţe si říkáte, 

jestli vám budou sluneční brýle stačit. Je to, jak kdybyste vstoupily do jiného světa. Na 

toaletě po vás africká ţena chce peníze, ani nevíte za co, kdyţ kliky se radši ani nedotýkáte 

a na směnárnách se předhánějí, kdo má lepší kurz. Volají na vás tak usilovně, ţe si říkáte, 

jestli se jim něco nestalo nebo nepotřebují pomoc. O neskutečné chudobě země se 

přesvědčíte i pouhou projíţďkou nejbohatších částí města. 

5.1 Obyvatelstvo 

Počet obyvatel se odhaduje zhruba na 40 milionů, coţ je oproti roku 2001, kdy se 

odhadovalo 30 milionů, obrovský nárůst [23]. Lidé mluví úředními jazyky, tedy 

svahilštinou a angličtinou a většinou i kmenovým jazykem obou rodičů. Někdo tvrdí, ţe 

existuje přes sedmdesát Keňských kmenů, nám bylo řečeno 47. Mnoho Keňanů pociťuje 

příslušnost ke svému kmeni, neţ ke Keni samotné, nic však nenahradí jejich lásku 

k rodině, která je jim nadevše. I přes mnoho útrap, které musí obyvatelé snášet, jsou 

většinou usměvaví, ochotní a vţdy v dobré náladě [1, 5, 6, 7].  

Vzhledem k tomu, ţe bezmála polovina populace je nezaměstnaných, ţijí sportem, 

především je u nich populární HIP HOP, atletika a fotbal, také vytrvalostní běţci patří 

k nejlepším na světě. Pro mnoho obyvatel je velice důleţitá palma, která je celoročně 

zásobuje jak vodou, které je velký nedostatek, tak i potravou jako je např. olej nebo plody 

z daného druhu stromu. Můţete si tedy všimnout, ţe u mnoho domů rostou palmy, které 

jsou mnohokrát celoročním zdrojem jejich obţivy a také slouţí jako střešní krytina. 

5.1.1 Masajové 

Masajové jsou nejznámějším domorodým kmenem, který přišel na území Keni na počátku 

19. století. Během dalšího století se usídlili především v údolí Rift Valley – úrodný pás 

pastvin procházejících od severu Keni aţ po sever Tanzánie. Toto území bylo vyhovující 

především z toho hlediska, ţe zde mohli pást jejich natolik milovaný dobytek, jemuţ se 

zde, díky dostatku zeleně, abnormálně dobře vedlo. Ţijí ve vesnicích a obyvatelé jsou 

většinou jedna velká rozvětvená rodina.  



Marcela Kopačková: Národní parky Keni, potenciál a rizika ve vztahu k turistickému 

ruchu 

2011  9 

 

Nikdy se však nehodlají na jednom místě usídlit po celý svůj ţivot, stěhují se. Vţdy 

postaví vesnice, kde chatrče jsou v kruhu, postaveny zásadně ţenami. Před malárií se domy 

potírají sloním trusem. Chlapci dovrší zletilosti zhruba ve čtrnácti letech, kdy je čeká 

rituální obřízka - slavnost eunoto. Pro dívky platí to samé. Často mívají problémy s úřady, 

ale svých zvyků se nikdy nevzdají, přesto, ţe jsou v Keni zakázané. Pokud je chlapec 

předurčen být válečníkem (el-moran), musí po dovršení zletilosti odejít na mnoho 

osamocených let (z pravidla 8 let) na farmu a poté se smí vrátit do vesnice, jiţ jako 

válečník, který jako důkaz své muţnosti zabije lva. Válečnické období trvá aţ patnáct let. 

Ve vesnici je odhodlán si najít první manţelku, která stojí většinou 10 krav, coţ neplatí 

pouze u Masajů, ale u obyvatel v celé Keni. Rodičům se nenosí dobytek, ale peníze. 

Masajové jsou polygamní, o kaţdou svou ţenu se však musí postarat. 

Ţeny kmene Masajů nemají vysoké postavení. Starají se o děti, provádějí veškeré domácí 

práce a v očích muţů jsou pouhým majetkem nevelké ceny, dobytek je pro ně mnohem 

důstojnější. 

Masajové jsou většinou vysoké a štíhlé postavy. Nosí červený hábit, sepnutý na jednom 

rameni a často jsou ozbrojeni oštěpem. Divoká zvířata jsou zvyklá na tyto obyvatele, kteří 

s nimi ţijí v harmonii, proto na ně neútočí ani v bezprostřední blízkosti. Je to i díky 

červené barvě oblečení, která pro zvířata není provokativní a člověk tak splyne s přírodou. 

V opačném případě bílá barva oblečení na sebe zcela jistě upozorní. Morani, tedy 

válečníci, si barví vlasy na jasně rudo nebo okrovo a pokud táhnou do boje nebo na lov, 

nosí čelenky z ptačích per. 

Ţiví se kukuřičnými plackami, mlékem a čerstvou krví dobytka, kterou pijí téměř přímo 

z nabodnuté tepny zvířete. Nápoj, sniţující hladinu cholesterolu v krvi se nazývá mursik. 

Jedná se o zkvašené mléko, smíchané s popelem a kravskou močí. Masajové věří, ţe Bůh - 

Enkai rozdělil zvířata tak, ţe Masajům daroval veškeré krávy z celého světa a zbylá zvířata 

si ponechal a nesmí se nijak ohroţovat. Pouze v případě hladomoru se smí lovit divoký 

dobytek, tedy buvol a antilopa losí. 

Kaţdý jistě zná masajský tanec, přesněji skoky přes oheň. Jsou schopni vyskočit velice 

vysoko a muţi se doprovázejí tlumeným hrdelním zpěvem. Je nutno rozlišit pravého 

Masaje a plastického, tedy takového, který se za Masaje pouze vydává.  
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Správný Masaj má ušní lalůčky proříznuté a důkladně vytaţené. Jiţ po narození jim matka 

vypaluje na tváře pod očima znamení ţhavými dřevěnými větvemi, aby své potomky vţdy 

poznala. Toto znamení bývá tvaru elipsy. 

Jsou to velmi zvláštní lidé, náladoví, často s odměřeným přístupem a s pověstí krvelačných 

bojovníků, na kterou jsou velmi pyšní. Při návštěvě masajské vesnice, náčelník očekává 

nemalé peníze či dary, nejlépe v podobě lihovin. Poté jsou turisté uvítáni nápojem 

z kokosového ořechu a čerstvým ovocem. Prohlídka vesnice je velice zajímavá, turisté se 

toho mnoho dozví o jejich způsobu ţivota a na vlastní oči mohou shlédnout unikátní 

masajský tanec. 

Někteří Masajové ţijí z cestovního ruchu, je to však pouze malá část obyvatel a většinou 

byli náčelníkem vybráni. Pózují pro fotografie, vypráví starodávné historky o svém kmeni 

nebo prodávají upomínkové předměty typické pro jejich kulturu, coţ jsou různé 

náhrdelníky nebo nádoby z vyschlých či vydlabaných tykví. Nutno dodat, ţe do masajské 

vesnice se dostane pouze malá část z vybraných peněz. Pro ně je však bohatství vyjádřeno 

velikostí stáda dobytka, které nadevše milují. V případě ohroţení stáda, jsou schopni 

postavit ţivot za záchranu krávy [1, 5, 6, 7]. 

 

Obrázek 4 Masajové [Foto: autor] 

5.2 Flóra a fauna 

Keňa se vyznačuje obrovskou rozmanitostí mnoha rostlinných a ţivočišných druhů. 

Nadmořská výška se častokrát mění aţ o mnoho set metrů během pár kilometrů a období 

dešťů a sucha zde přicházejí několikrát ročně.  
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A právě takové ţivotní podmínky tvoří domov mnoha rostlin a zvířat. Nejtypičtější 

květenou jsou ibišky konopné, akácie, známé z mnoha fotografií, i nepřehlédnutelné 

baobaby. Z ţivočichů zde nalezneme termity s obrovskými termitišti, stonoţky mnoha 

druhů, šakaly, kočkodany, agamy osadní a mnoho dalších vzácných druhů. Je nutné 

podotknout, ţe mnohá místa v Keňské republice jsou úchvatná k pozorování ptactva, které 

se vyznačuje značnou pestrostí. Vidět pštrosy, čápy marabu nebo několik druhů orlů není 

nic výjimečného. 

Baobaby jsou pro rostlinnou říši Keni asi stejně důleţité jako lvi pro safari. Tento 

majestátný strom dosahuje výšky okolo 15 metrů a kmen má v obvodu aţ 30 metrů. 

Nenajdeme zde letokruhy, takţe se stáří nedá tímto způsobem určit.  

Podle odhadů však stromy, které mají v obvodu 8 metrů, jsou staré 3 000 let. Kůra stromu 

je hladká.  

Květy dlouhé 20 cm jsou převislé a semena plodu obsahují aţ 15 % tuku, tudíţ je tato 

duţina oblíbenou potravou. Mladé listy jsou dobrá zelenina. Častokrát lze vidět baobab 

růst v okolí lidských sídlišť z důvodu, ţe téměř vše ze stromu se dá zpracovat a pod 

obrovskými větvemi se lidé často schovávají před sluncem [1]. 

 

Obrázek 5 Baobab [Foto: autor] 

Kaţdý návštěvník Keni zahlédne zcela jistě tyrkysově zbarvenou leskoptev nádhernou. 

Malé tělo s krátkým ocasem má tyrkysovou barvu, hlava je zbarvena černomodře. Peří na 

břiše je zářivě rezavé, pásky na hrudi a u ocasu sněhově bílé. Cvrlikavým zpěvem 

napodobuje jiné hlasy, v opačném případě vydává vysoký ostrý pisklavý zvuk. 



Marcela Kopačková: Národní parky Keni, potenciál a rizika ve vztahu k turistickému 

ruchu 

2011  12 

 

Leskoptve nádherné ţijí v savanách s trnitými keři a akáciemi, ve kterých si také staví svá 

hnízda. Někdy ţije spolu i 100 jedinců. Tento pták nemigruje a většinou ho najdeme 

v blízkosti lidských sídel, kde častokrát také hledá potravu nebo o ni dokonce troufale 

ţebrá. [1, 7, 18]. 

 

Obrázek 6 Leskoptev nádherná [Foto: autor] 

 

5.3 Navštívená města Keni 

V rámci dovolené jsme se podívali do několika zajímavých měst Keni a poznali zdejší 

kulturu. Bylo to velice zajímavé, po většinu času jsme však byli hlídáni a do přímého 

kontaktu s lidmi jsme přišli jen zřídka. 

5.3.1 Nairobi 

Největší město východní Afriky, které je ovšem staré pouze něco málo přes sto let. Jsou 

zde soustředěny všechny politické a obchodní aktivity. Má obrovské problémy 

s kriminalitou, pouličním zločinem a přepadeními, kdy člověka okradou snad úplně o 

všechno. Tím je ale Nairobi proslulé jiţ mnoho let. Nepřiměřeně rychlý nárůst populace je 

také jedním z problémů. Ţije zde okolo dvou milionů obyvatel [7], z nichţ velká část je 

chudá a ţije v extrémních podmínkách. Je zde rovníkové klima, dny jsou teplé a noci 

chladnější, o to víc se daří nočnímu ţivotu, kterým město hned po západu slunce oţívá, a 

lidé zde najdou snad všechen druh zábavy, který vyhledávají. 
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Na začátku 20. století se město téměř vylidnilo. Rozšířil se zde mor a na příkaz bylo 

vypáleno. O pár let později, i přes další náznaky morové epidemie, bylo opět postaveno a 

hlavní úřady se začaly stěhovat z Mombasy do Nairobi. Začalo se odsud vyráţet do buše.  

Nejvýznamnější z bílých lovců byl Theodore Roosevelt, který se vydal do divočiny 

s pětisty nosiči, z nichţ kaţdý nesl 25 kg jídla a jiných potřeb, které musely vydrţet na 10 

měsíců ţivota. Americký prezident se na konci své cesty vracel s bezmála 300 kusy zvěře.  

V době druhé světové války se divoká zvěř lovila jako potrava pro vojáky. Z tohoto 

důvodu, keňská vláda zaloţila v roce 1947 první chráněnou oblast - Národní park Nairobi. 

Je úchvatné pozorovat lvy a gepardy, za nimiţ se nad obzorem jako kulisa tyčí majestátné 

město. 

V Nairobi určitě stojí za podívanou jiţ zmíněný park, socha Joma Kenyatty a především 

Národní muzeum, ve kterém je uloţena lebka předchůdce člověka (Homo erectus) [1, 5, 6, 

7]. 

 

Obrázek 7 Nairobské letiště [Foto: autor] 

5.3.2 Mombasa 

Nejstarší, bývalé hlavní a současně druhé největší město Keni. Je to v podstatě ostrov, 

který je s pevninou spojen pouze dvěma silnicemi na západě a mostem na severu. Dodnes 

v přístavech kotví plachetnice zvané dhow a přímořský obchod je stejně důleţitý zdroj 

obţivy jako turistický ruch. Traduje se, ţe dříve byly vládci Mombasy opice. Všude se 

dostaly, kradly jídlo přímo z talířů, pro obyvatele byly velkou přítěţí. V případě, ţe potkaly 

ţenu nebo dívku, ihned uspořádaly kolem ní schůzi. Kaţdá tlupa opic měla jednoho vůdce, 

za kterým organizovaně chodila, čehoţ si však můţeme všimnout i u dnešních opic. 
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V minulosti byla Mombasa velmi důleţitým přístavem, křiţovatkou obchodu mezi Afrikou 

a Asií a není tedy divu, ţe se aţ do konce 15. století topila v bohatství. V té době přitáhli 

na pobřeţí  

Portugalci, kteří začali oblast obléhat a přesto, ţe ji museli obléhat dalších 100 let, nakonec 

středověkou Mombasu zničili. Dnešní město pochází v podstatě z 19. století s výjimkou 

zříceniny pevnosti Fort Jesus z roku 1593, která byla postavena pro Portugalskou posádku, 

která měla pozorovat veškeré dění na pobřeţí.  

Další významnou památkou je legendární plastika zvaná The Tusks a jedná se o dva páry 

obřích hliníkových klů, které se táhnou přes třídu Moi Avenue, kde sídlí mnoho cestovních 

kanceláří. Vztyčené kly jsou v podobě písmene M a byly postaveny v roce 1956 na počest 

návštěvy anglické princezny Alţběty. Město začalo opět vzkvétat aţ na konci 19. století [1, 

5, 6, 7]. 

Nutno dodat, ţe v samotné Mombase nejsou ţádné pláţe, tudíţ se turisté hned po příletu 

nechávají rozvézt do svých hotelů. Je to však obrovská škoda, protoţe obhlídka města a 

památek nezabere déle neţ jeden den a člověk tak sám sobě odepře moţnost poznat zdejší 

lid a nasáknout pravou keňskou atmosféru. 

 

Obrázek 8 Mombaská tržnice [Foto: autor] 
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5.3.3 Watamu 

Watamu je velice populární komerční přímořské letovisko. Pobřeţí bylo erozí rozděleno do 

tří nádherných zátok - Watamské zátoky (Watamu Bay), Ţelví zátoky (Turtle Bay) a 

Modré laguny (Blue Lagoon), které jsou od sebe rozděleny korálovými útesy a korálovými 

ostrůvky s hejny krabů [6, 7]. 

 V době odlivu, kdy se hladina vody mění kaţdých 6 hodin o 3 metry se zátoky spojí 

v jeden široký bílý pás písku.  

Watamská pláţ, stejně jako jiná místa v Keni, trpí od května do října nánosy chaluh. 

Watamu je vyhlášené místo podmořských radovánek. Svahilští rybáři dodnes kotví v těsné 

blízkosti turistů, i kdyţ se to v poslední době, z nařízení vlády, poněkud omezuje a 

rybaření můţe být velice drahé. Procházíte-li ulicemi Watamu, je aţ k neuvěření, jak se 

zde zdejší ţivot mísí. Na jedné straně se rozkládá mohutný komplex hotelů, pozemky a 

zahrady s opicemi zdejších zbohatlíků a přes cestu, na straně druhé, lidé ţijí v domech 

slepených hlínou a pod palmami pasou stáda koz a krav. Městečko se dá zcela 

bezproblémově projít, aniţ by člověka někdo obtěţoval, není zde však co k vidění. 

Nefunguje ţádná banka, obţivu jim zajišťuje jeden supermarket, pokud si ji nezajistí sami, 

a jejich "továrny" jsou postaveny z pár dřevěných konstrukcí, pokryté látkou. Jak je to 

dlouho, kdy se u nás obuv dělala na koleni, zde se tak dělá dodnes. Nachází se zde vesnice 

Watamu, ve které ţijí Masajové a pokud se jim po vstupu do vesnice na uvítanou předá 

láhev alkoholu, jsou milí a ochotní a dokonce přichystají i malé občerstvení. 

 

Obrázek 9 Dělníci opracovávající ebenové dřevo ve Watamu [Foto: autor] 
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5.3.3.1 Mořský Národní park Watamu – Watamu Marine National Park 

Rozkládá se asi dva kilometry od pobřeţí ve Watamu. Jedná se o biosférickou rezervaci od 

roku 1979. Je to ideální místo pro milovníky šnorchlování a potápění, jak zkušené, tak i 

pro začátečníky. Přesto, ţe mnoho korálů bylo zničeno vlnou tsunami, bezpochyby nemalá 

část se zachránila a tak je potápění zde nezapomenutelným záţitkem. Impozantní je také 

návštěva některé z podmořských jeskyní, ve kterých čekají aţ několik metrů velcí kanici. 

Vstup do otevřeného moře se nedoporučuje v době, kdy je moře zakalené, člověk můţe 

ztratit orientaci, nebo v době bouří, kdy se tak děje především v červenci.  

Pro ty, kteří se nepotápí, je moţnost vyjíţďky na lodi s proskleným dnem, aby o tu krásu 

nepřišli. Téměř všechny hotely podporují vodní sporty a je veliká chyba, například 

nevypůjčit si kánoje a nevyuţít takových moţností. Watamu se také můţe pochlubit 

návštěvou Ernesta Hemingwaye, kterého zde lov velkých ryb naprosto uchvátil. Na 

watamském pobřeţí se také můţeme setkat s řadou organizací pro ochranu zvířat [6, 7]. 

 

Obrázek 10 Mořský Národní park Watamu [Foto: autor] 

5.3.3.2 Podmořský svět 

Vydá-li se člověk pod hladinu Indického oceánu, přivítá ho pestrobarevný podmořský svět. 

Zde se hojně vyskytuje např. mořská okurka, delfíni, pět druhů krabů, murény, klaun 

očkatý nebo také bodlok bělohrdlý; běloprsý (Acanthurus leucosternon). Tato ryba ţije 

v hejnech u korálových útesů a skal. Je velmi aktivní a doslova miluje volnost. Na ţivot 

v zajetí si nikdy nezvykne. V otevřeném moři je nejšťastnější tam, kde se můţe volně 

prohánět, ale zároveň schovávat. Vyznačuje se tělem zbarveným do modra a ţlutou horní 

ploutví.  
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Vůči jiným pestrobarevným rybám, i vůči svému vlastnímu druhu, je nesnášenlivá. Pokud 

se lekne, tělo zbledne a objeví se příčné pruhy bílé barvy po obou stranách těla. 

Ţiví se především řasami, korýši a měkkýši. Dospělá můţe mít i 30 cm a nejčastěji se 

vyskytuje v Tichém oceánu a v hojné míře ho můţeme zahlédnout i u korálů Indického 

oceánu [1]. 

 

Obrázek 11 Bodlok bělohrdlý [Foto: autor] 

Podíváme-li se na murény ze širšího úhlu, je nekompromisní, ţe asi v kaţdém člověku 

vzbuzuje strach a hrůzu. Všechny druhy jsou agresivní a častokrát zaútočí bez jakéhokoliv 

důvodu. Velké druhy, které mohou mít aţ přes dva a půl metru, jsou povaţovány za jedny 

z nejnebezpečnějších ţivočichů. Murén je známo asi 100 druhů. V dávných dobách se 

murény chovaly v kádích a byly krmeny masem otroků. Takto připravené maso z murény 

bylo prý obzvlášť delikátní. O murénách se traduje, ţe jsou jedovaté. Ve většině případů to 

je pravda, ale existují i druhy bez jedových ţláz. My jsme byli poučeni místním 

průvodcem, ţe zdejší murény na pobřeţí Watamu Marine Parku jedovaté nejsou. Na 

přilákání jsme měli za úkol přinést párky a maso. 

Tělo murény běloústé (Gymnothorax meleagris) je, tak jako u všech ostatních druhů, bez 

šupin a šedavé barvy s bílými skvrnami. Nozdry jsou protáhlé a ploutve zakrnělé. Ocas je 

velmi dlouhý. Na dolní čelisti jsou zuby v jedné řadě, zato na horní ve dvou řadách po 

stranách. Tento druh dorůstá délky pouze jednoho metru a ţije v jihovýchodoafrické  

tropické oblasti [10]. 
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Obrázek 12 Muréna běloústá [Foto: autor] 

5.3.3.3 Rybářské společnosti 

V Keni ţijí některé druhy ryb, které jsou nejvhodnější pro rybaření. Chytání ryb je značně 

omezeno, přesto ještě zcela nezaniklo. Ţije zde přes 140 druhů ryb. Od sedmdesátých let 

uhynulo nebo bylo vyhubeno aţ osmdesát procent dravých ryb, mezi něţ patří zejména 

ţraloci. Největší hrozbou pro dravé ryby jsou pytláci nebo rybáři, kterým se dravé ryby 

dostanou do sítě při lovu jiných druhů, třeba tuňáků. Znečištění vody si také vybírá svou 

daň. Proto vznikly společnosti, které umoţňují, ţe si necháte úlovek označkovat a poté jej 

vypustíte s přívěskem zpět do moře. Společnosti na památku vystaví fotografii s "Vaším" 

ţralokem a umoţníte vědcům podrobnější zkoumání ţivota těchto mořských dravců [1, 6, 

7]. 

 

Obrázek 13 Podmořský život [Foto: autor] 
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5.3.3.4 Želví nemocnice 

Na pobřeţí Watamu a v okolí Mombasy ţije pět druhů ţelv, které jsou zároveň velice 

ohroţeny. Jedná se o tyto ţelví druhy: kareta obrovská, kareta pravá, kareta obecná, kareta 

zelenavá a koţatka velká. Nadace Local Ocean Trust se snaţí ţelvy chránit a vybízí k tomu 

i místní obyvatele, kteří jsou placeni za to, ţe líhnutí ţelv z písku nijak neohroţují a 

v lepším případě přímo informují organizace o líhnutí ţelv. Jednou z organizací je Ţelví 

nemocnice, ve které se aţ donedávna neplatil vstup. Zde se starají o ţelvy, které byly nějak 

poraněny nebo onemocněly infekcí. Největší část ţelv trpí otravou z plastů, coţ je pro ně i 

obrovské riziko úmrtnosti. V nemocnici ţelvu vyléčí, označkují a opět vrací do moře. Je 

zde moţnost adopce ţelvy, kdy si ji člověk můţe osvojit na půl dne a chodit se na ni dívat 

nebo na měsíc, kdy člověku fiktivně patří i po vypuštění do volné přírody. 

5.3.3.4.1 Kareta pravá (Eretmochelys imbricata) 

Jedná se o mořskou ţelvu, která dorůstá délky v průměru jeden metr. Tento malý druh 

ţelvy je nejaktivnější ve dne a po zemi se pohybuje mimochodem – současně přední a 

zadní nohou na pravé straně a poté opět na druhé straně, přičemţ jim k pohybu také 

pomáhají malé drápky na předních hranách ploutví. Tento pohyb je pro ţelvy jednodušší, 

jiné druhy se takto nepohybují a těţký krunýř vlečou za sebou. Jedná se o druh, který 

migruje naprosto minimálně. Roku 1794 nizozemský důstojník označkoval na atlantském 

pobřeţí karetu pravou. O 30 let později byla nalezena na tom stejném místě [12]. 

Karetu pravou rozeznáme podle dolů zuţujícího se čenichu, který je podobný ptačímu 

zobáku. Velikost štítků je průměrně 5 - 11 cm a jsou pestře zbarveny všemi odstíny hnědé 

barvy. Ţiví se hlavně mořskými houbami, listy, malými brouky a bohuţel častokrát svou 

potravu zamění s plastem, který se dostal do moře. Ničení korálových útesů a související 

úhyn právě těchto mořských hub, vede k ničení potravy ţelv a tím pádem následnému 

úhynu jedince. Lze je vidět hlavně v tropických oblastech, kde také chodí klást vejce do 

písku, která zahrabou a zamaskují (aţ 200 vajec). 

Jedná se o nejpřísněji chráněnou ţelvu z CITES 1 - Úmluva o mezinárodním obchodu s 

ohroţenými druhy volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin [8, 12, 18, 19, 20].  
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Obrázek 14 Kareta pravá [Foto: autor] 

5.3.3.5 Hadí farma 

Nachází se severně od Watamu a jedná se o jednu z nejlepších farem svého druhu, které je 

moţno v Keni navštívit. Ţije zde 127 druhů hadů a 6 z nich je smrtelně jedovatých. 

Součástí farmy je i laboratoř Bio Ken, která mimo jiné vyrábí séra proti hadímu uštknutí, 

právě z hadího jedu, který pravidelně několikrát denně odebírá. Zaloţil ji špičkový 

odborník na plazy, který si i mimo jiné zaslouţil post kurátora keňského Národního muzea. 

Dnes je jiţ zesnulý, ale ve svém oboru byl natolik uznávaný, ţe je po něm pojmenován 

jeden druh pralesní zmije. V případě uštknutí hadem, dodává bezplatně sérum, kdekoliv po 

republice, kde je ho zapotřebí. Bohuţel v mnoha případech jsou hadí uštknutí natolik 

jedovatá a rychlá, ţe neţ se dodavatel na místo dostane, nastává smrt. Ne nadarmo se 

doporučuje nosit séra při sobě. Kromě pouhé, avšak velice zajímavé, prohlídky hadí farmy, 

kde se toho o ţivotě těchto často nebezpečných plazů mnoho dozvíte a třeba shlédnete i 

jejich krmení, se můţete vydat se zkušeným průvodcem na výlet a celý den stopovat a 

pozorovat hady v jejich přirozeném prostředí. Snad se nedostanete do kříţku třeba s velice 

jedovatým hadem Afriky Mambou černou (Dendroaspis polylepis), která se lépe pozoruje 

z bezpečné vzdálenosti v hadí farmě [6, 7, 15]. 

5.3.3.5.1 Kobra Naja Ashei 

V roce 2007 byl objeven nový druh kobry, který byl pojmenován po jiţ zmíněném 

herpetologovi Jamesovi Asheovi. Tato kobra plive jed a dorůstá délky přes dva metry. 

Vyskytuje se v Etiopii, Somálsku, Ugandě, ale nejčastěji v Keni. Její produktivita jedu je 

přes 6 ml, jedná se tedy o smrtelně jedovatého hada. Bývá hnědé barvy, mláďata jsou však 

do ţluta [15, 21]. 
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5.3.3.5.2 Kobra černokrká (Naja Nigricollis) 

Další z nejvýznamnějších zástupců hadí farmy. Je sestrou výše zmíněné kobry Naja Ashei. 

V Keni je tento had ve většině případů hnědé barvy. Mláďata pestřejší šedočerné, kdy 

z celkové délky 1,5 m, toto zbarvení ztrácí, kdyţ dorostou 1 m. Jedná se o kobru, která 

taktéţ plive jed, tento druh se však zaměřuje na oči. Obětí jsou především obratlovci, kteří 

slouţí jako potrava. Svou oběť buďto usmrtí nebo daná část těla odumře. V případě, ţe jed 

zasáhne oči, dochází, v lepším případě, k oslepnutí. Ţijí v různých norách a termitištích 

[15, 21]. 

 

Obrázek 15 Kobra černokrká [Foto: autor] 

5.3.3.5.3 Krajta jihoafrická (Python natalensis)  

Tento africký had, dorůstá délky aţ 6m. Svou oběť, především savce, usmrtí uškrcením a 

poté ji pozře, kdy se odplazí na klidné místo, kde několik hodin tráví. Dokáţe zabít člověka 

a uţ se tomu tak i stalo. Můţe ţít aţ 30 let. Bývá často zaměňován s blízkým druhem 

krajtou písmenkovou (Python sabae). Oba dva, z celkových 3 druhů pythonů, v hadí farmě 

můţeme vidět [15]. 

 

Obrázek 16 Krajta jihoafrická [Foto: autor] 
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6 Ochrana přírody 

Dá se říci, ţe ţivot v hlavním městě Nairobi, je jiţ vyvinutější. Vyjedete-li však dále, 

vracíte se o několik tisíciletí zpět. Lidé ţijí v chatrčích, postavených především 

z palmových listů slepených blátem, chodí spoře oblečení, ručně obdělávají půdu, a pokud 

vlastní krávu či jiný dobytek, uţ se povaţují za boháče. Se zdejší zvěří ţijí v harmonii a 

loví pouze v případě ohroţení nebo potřeby jídla. Jak by tito lidé mohli úmyslně ublíţit 

přírodě kolem nich? 

Původní obyvatelé ne, přistěhovalci a pytláci však ano. Loví zvěř především pro kůţi, 

slonovinu a jiné cenné trofeje. V mnoha případech je vypátrán i nelegální odchyt zvířat pro 

mezinárodní obchod. Počet populací velkého mnoţství zvířat se nesmírně zmenšil, 

v některých případech hrozí vyhubení, proto byly zřízeny přísné zákony a národní 

chráněné parky. Ţijí zde druhy zvířat, které nenajdeme nikde jinde na světě. To vábí 

mnoho turistů, kteří se zde vydávají objevovat krásy a taje safari. 

Kolik je ale návštěvníků, kteří respektují zákony divočiny a nesnaţí se uspokojit své 

potřeby i přes následný negativní dopad na ţivotní prostředí? A kolik je vůbec takových, 

kteří se vydají na aktivní dovolenou místo povalování na pláţi? Naprosto souhlasím 

s autorem Jaroslavem Marešem
2
, který ve své knize napsal: „Člověk se čím dál tím víc noří 

do virtuálního světa. Skutečný ţivot mu protéká mezi prsty. Ani o tom neví. Nezajímá ho. 

Přestává být schopen jej vnímat. Přestává být schopen vnímat krásu, stanout před ní 

v bezdechém úţasu. Přestává být schopen rozlišovat pravé hodnoty od podvrţených. 

Nezajímá ho okolní svět, jen to, co z něj můţe získat“.  

Dříve bylo naprostou samozřejmostí, ţe právě do Keni se sjíţděli lovci z celého světa, aby 

si odtud přivezli nemalý počet vzácných trofejí. Zvířat však nebylo nekonečno a jejich 

počet začal rapidně klesat. Proto zakročily organizace na ochranu zvířat [6, 7].  

                                                 

2
 MAREŠ, Jaroslav. Smrt ve sloní trávě. 1. Praha 4 : Motto, 2008. Smrt ve sloní trávě, s. 

443. 
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6.1 Pytláctví 

Jak k pytláctví vlastně došlo? Dříve, kdy ještě nebyla Keňa z turistického hlediska tak 

vyhledávaná a dostupná, se některým zvířatům dařilo velmi dobře. Dokonce se některé 

druhy abnormálně přemnoţily. Proto se člověk rozhodl, ţe takovouto situaci vyřeší 

odstřelem daných druhů zvířat a pokusí se kůţe a maso prodat.  

Tehdy byl takový obchod legální a záhy se stal velmi oblíbený [6]. Právě v té době se vše 

zvrtlo a dokládají to i poznatky autorů z dřívějších dob. Roku 1979 napsal zoolog Josef 

Vágner
3
: „Pytláctví je v Africe velký problém. Často jsem viděl zbytky ţirafy nebo zebry, 

zabité jen pro ocas. Také sloni a nosoroţci jsou pro pytláky cenná kořist“.  

6.2 Světový svaz ochrany přírody IUCN 

Jedná se největší a zároveň nejvýznamnější organizaci na ochranu přírody. Navádí státy 

celého světa jak chránit přírodu a udrţet její rozmanitost. Byla zaloţena v roce 1948 ve 

Washingtonu. Nyní má 1000 členů ve 140. zemích. Podle zaměření se dělí do odborných 

sekcí [7]. 

6.3 Národní park 

Přirozené ţivotní prostředí savany uţ v minulých dobách bylo pro některé druhy rostlin a 

ţivočichů naprostou samozřejmostí a jejich ţivot na jiných místech byl a je téměř 

nemoţný. Savana byla obrovská, rozlohou by dokázala pojmout mnohem více druhů uţ 

v minulých letech, kdy zdaleka počet druhů, kterým hrozí vyhynutí, nebyl tak tragický. A 

pokud se nějaký druh přece jen přemnoţil, číhající predátoři se s tím ihned vypořádali. 

Příroda si zkrátka vţdy poradila. Jenţe poté přišel člověk a začal s přírodou nakládat podle 

vlastního uváţení. 

                                                 

3
 VÁGNER, Josef. Afrika : život a smrt zvířat. 1. Praha : Svoboda, 1979. Afričtí pytláci, s. 

241. 
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Byly zřízeny národní parky, jako území, ve kterém se lidé musí chovat s příslušným 

respektem a ohledem ke krajině. Území v parcích bývá rozděleno do několika zón, 

v keňských národních parcích platí nejpřísnější zóna se zakazujícím vstupem na území pod 

trestem vysoké pokuty a zákazu vstupu do jiných národních parků v republice. 

Posláním národních parků je v podstatě chránit ekosystémy a přirozené přírodní procesy 

před jejich zničením a naopak podpořit jejich opětnou tvorbu. Kaţdý národní park má svou 

správu, která má dohled nad vším, co se v parku děje a také řídí aktivity, týkající se 

zdejšího ţivotního prostředí [1, 6, 7]. 

6.4 Keňský úřad pro ochranu životního prostředí - Kenya Wildlife Service 

KWS 

Jedná se o státní korporaci zřízenou zákonem, která se stará o veškerou ochranu volně 

ţijících zvířat. Mezi problémy, kterým musí čelit, jsou turistika, konflikty lidí a 

domorodých kmenů, úbytek přirozené flóry, ale také změny klimatu v dané lokalitě. 

Posláním KWS je chránit, udrţovat a částečně i řídit ţivot volně ţijících ţivočichů a 

současně umoţnit zvětšování populací s následnou ochranou potomstva. Zdejší pracovníci 

jsou vyškoleni ve vzdělávacím institutu keňského úřadu pro ochranu ţivotního prostředí 

(KWSTI) se sídlem v Naivashe, kde jim jsou poskytovány speciální kurzy a tréninky nejen 

v oblasti bezpečnosti. Na závěr jim je udělen diplom nebo osvědčení o absolvování daného 

kurzu [6, 7]. 

6.5 Záchrana slonů 

Sloni jsou terčem pytláckých nájezdů uţ od pradávna, jak jiţ bylo zmíněno, především 

díky klům, které mají obrovskou cenu. Čím starší slon, tím jsou kly větší a cennější. 

Zřizování národních parků a chráněných území je, zvlášť pro slony, velmi důleţité. Slon je 

inteligentní zvíře a automaticky se přesouvá do míst, kde je bezpečno, častokrát ne 

v kusech, ale v obrovských stádech. Například dnešní národní park Tsavo byl dlouhá léta 

předmětem sporu, zda z něho udělat národní park či nikoli. A právě obrovské kolonie slonů 

přemísťující se do jiných, bezpečnějších částí Keni, pomohly vyřešit tyto nejasnosti. 
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Osiřelé mládě slona vţdy zemře a deseti let se doţije jen polovina ostatních mláďat. Podle 

studií je asi polovina současně ţijících slonů mladších deseti let. Tito mladí sloni se o sebe 

nedokáţou pořádně postarat, a právě proto jen malá část z nich přeţije. 

Roku 1972 byl počet slonů, konkrétně v národním parku Tsavo, 17 000 kusů, a zdálo se, ţe 

pytláctví mizí [6]. 

O 15 let později bylo brutálními jatkami vyvraţděno přes tisíc slonů. Poté se do situace 

vloţilo keňské Ministerstvo turistického ruchu a ţivotního prostředí, které se začalo obávat 

o pověst safari a celé Keni. Zákony se zpřísnily. Pytláci chyceni v parcích byli, bez soudu, 

na místě zastřeleni. I ti nejvychytralejší lovci se stáhli. 

Veškeré obavy však ještě nejsou zcela zaţehnány, zejména kvůli obchodu se slonovinou, 

který byl v okolních státech opět povolen a tato otázka se často projednává. Naštěstí 

v Keni, je tento obchod, prozatím, stále zakázán. 

Národní park Tsavo má pod křídly KWS - Keňský úřad pro ochranu ţivotního prostředí, 

který začal spolupracovat s IFAW - Mezinárodním fondem pro ochranu zvířat a podporují 

růst sloní populace v NP Tsavo [1, 5, 6 ]. 

 

Obrázek 17 Graf sloní populace NP Tsavo 

Graf znázorňuje stav populace slonů v NP Tsavo a vyplývá z něj, ţe největší počet jedinců, 

tedy přes 26 500, bylo r. 1997. 
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ROK POČET USMRCENÝCH SLONŮ V NP TSAVO 

1988 1095 

1990 15 

1991 0 

1992 0 

1993 75 

1995 35 

1996 29 

1997 43 

1998 60 

2007 47 

2008 98 

2009 214 

CELKEM 1711 

Tabulka 1 Počet usmrcených slonů v NP Tsavo od r. 1988 

 

Z tabulky vyplývá, ţe od r. 1988 bylo v NP Tsavo usmrceno více neţ 1700 kusů slonů. Je 

smutné, ţe se jedná pouze o případy, o kterých víme, a které byly správci parků připuštěny. 

Nadá se tedy s jistotou vyloučit, ţe usmrcených jedinců nebylo mnohem více. 
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Obrázek 18 Slon africký [Foto: autor] 

6.6 Záchrana nosorožců 

Nosoroţci mají v podstatě pouze jednoho úhlavního nepřítele a tím je člověk. Nosoroţec 

černý (Diceros Bicornis), téţ dvourohý, je v Keni na pokraji vyhynutí. V druhé polovině 

20. století bylo vyhubeno více neţ 95 % populace nosoroţců a dnes jsou 4 druhy, 

z celkových pěti druhů, kriticky ohroţeni. Stalo se tak následkem dramatického vzrůstu 

pytláků, kteří si opatřili automatické zbraně. Rohy nosoroţců byly, a stále jsou, velmi 

ţádané zboţí, především jako surovina do čínské medicíny. V Jemenu si bohatí muţi 

nechávají udělat dýky s rukojetí právě z nosoroţčích klů. Dokonce se odhaduje, ţe by 

esence ze zmíněné suroviny mohla mít afrodiziakální účinky a nahradit viagru. Tyto 

spekulace však nebyly nikdy potvrzeny, přesto jsou nosoroţci častým terčem pytláků i 

z tohoto důvodu. 

V dnešní době lze většinu nosoroţců vidět v rezervacích, které se specializují na tuto 

problematiku a ochranu nosoroţců (např. rezervace Ngulia v Západním Tsavu s asi 50. 

kusy zvířat). V době, kdy začala populace nosoroţců dramaticky klesat, ochránci a 

záchranáři se snaţili zamezit brzké katastrofě a projednávali různé projekty na záchranu 

stále ohroţenějších zvířat. Začalo se o tom diskutovat a dnes uţ je záchrana nosoroţců 

národním zájmem. 
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Obrázek 19 Počet nosorožců v Keni od r. 1965 

Naší návštěvou NP Tsavo jsme se od místního průvodce dozvěděli, ţe zde ţijí pouze tři 

kusy nosoroţce. A to matka se dvěma mláďaty. Vezmeme-li v potaz, ţe v průměru se 

kaţdé samici narodí co dva roky jediné mládě, je tento stav katastrofální – nebudeme-li 

brát zřetel, ţe se zde nevyskytuje samec [1, 5, 6]. 

7 Safari 

Na safari se jezdí v minibusech nebo, tak jako v našem případě, v dţípu s vyklápěcí 

střechou. Vţdy máte alespoň jednoho průvodce a jednoho řidiče, jejichţ sluţby jsou 

nenahraditelné. K nám přibyl i Danielův, tedy průvodcův, syn. Svahilsky safari znamená 

cesta a tato cesta by neměla být kratší neţ tři dny. Průvodci různých skupinek jsou mezi 

sebou v neustálém kontaktu a to vysílačkami, kterými si hlásí, kde se jaké zvíře schovává. 

Nejvhodnější doba na safari je brzy ráno, kdy se zvířata vrací z lovu, nebo naopak při 

soumraku, kdy jsou teploty niţší a zvířata se opět probouzejí k ţivotu. Nejvyšší povolená 

rychlost vozidla je 30 – 50 km/h. Turisté mohou natáčet, fotografovat, anebo pouze 

pozorovat dalekohledem dění v nebezpečné a blízké, ale přesto tak vzdálené divočině. 

Můţeme se také setkat s pojmem ekoturistika, kdy mnoho obcí nabízí výlety do divočiny, 

moţnost procházek v dané lokalitě nebo pozorování ptactva.  
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Turisty láká i mnoho farem, například výše zmíněná hadí farma, které vlastní zvířata, u 

nichţ je vystopování velice obtíţné či setkání s nimi téměř nemoţné. Tyto aktivity jsou 

zaměřené na záchranu divokých zvířat a k podpoře a rozvoji místní kultury. Výdělky se 

zcela vyuţívají pro dodávky pitné vody, projekty zvyšující školní úroveň nebo, asi 

nejţádanější, funkci bezplatných nemocnic a ošetřoven. Nezaměstnanost v takovýchto 

oblastech logicky klesá a celkový rozvoj se zlepšuje [1, 5, 6, 7]. 

 

Obrázek 20 Minibus na safari v NP Tsavo [Foto: autor] 

7.1 Po stopách velké pětky 

Název „velká pětka“ vznikl uţ před mnoha lety, kdy byl vývoz kůţí a slonoviny povolen a 

jednalo se o velmi prestiţní výdělečnou činnost. Kaţdé zvíře bylo jinak oceňováno. Čím 

těţší bylo zvíře vystopovat a zabít, tím byla i jeho cena vyšší. Mezi hlavní cíle tenkrát 

patřila tato zvířata: leopard, lev, slon, buvol a nosoroţec. Dodnes jsou velmi uznávaná, a 

pokud na safari člověk shlédne velkou pětku, je to pro něj vrcholný záţitek a můţe být 

s cestou naprosto spokojen [5]. 
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Obrázek 21 Zvířata Velké pětky [Foto: autor] 

7.1.1 Buvol kaferský; africký (Syncerus caffer) 

Africký buvol je povaţován za nejzákeřnější zvíře v buši a uţ pouhým pohledem nahání 

strach. Váţí aţ 800 kilogramů, kdy je samec vţdy větší. Jsou zbarveni od šedočerné po 

hnědou barvu, podle okolní půdy, ve které se válejí. Rohy samců jsou u základu hlavy 

rozšířené. Ţijí 26 let. Není vázán na určitý ţivotní prostor a daří se mu dobře po celé 

východní Africe. 

Ţijí ve stádech, která v období dešťů dosahují aţ 2 000 jedinců, v období sucha se 

rozdělují. Mají dobrý čich a zrak. Sluch však ne, proto častokrát napadnou pohybující se 

předměty, zvláště pokud vítr vane směrem od nich a zvířata namohou rozpoznat nebezpečí. 

Jsou to býloţravci, v obraně však dokáţou zabít i lva [1, 5, 18]. 

7.1.2 Levhart skvrnitý (Panthera pardus) 

Nejmenší kusy váţí 35 kg, zatímco ty největší aţ o 50 kg více. Vyznačují se srstí, která je 

zbarvena černo ţlutě do hvězdicových tvarů. Samec je vţdy větší a svalnatější. Většinou je 

lze vidět na stromech, jak se vyhřívají a odpočívají. Na rozdíl od gepardů se samice se 

svými potomky vídají i v dalších letech po porodu.  

Jsou to masoţravci a jejich oběti mohou být antilopy nebo dokonce mláďata ţirafy. Svou 

kořist si častokrát vytáhnou na strom. Někdy se musí poprat s váhou i třikrát větší, neţ je 

jejich. Vyskytují se po celé východní Africe, ve vlhkých oblastech lze uvidět i černé druhy 

(pantery) [1, 5, 18]. 
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Vidět levharta ve volné přírodě je opravdu štěstí. Umí se dobře maskovat a schovávat a 

nevyskytují se ve velkých smečkách. Při naší výpravě po NP Tsavo jsme měli to štěstí 

vidět levharta, který si vytáhl svou kořist, antilopu, na strom. Poté přišel lev a sebral mu ji. 

Levhart se do kříţku se lvem nepouštěl a svou kořist mu ochotně přenechal. Náš průvodce 

s řidičem měli ze scénky málem větší radost neţ my a tvrdili, ţe je to potřetí za 23 let, co 

jezdí na safari, a viděli něco podobného. Měli jsme zkrátka štěstí. 

7.1.3 Lev (Panthera leo) 

Od nepaměti je lev nazýván králem zvířat. Pokud si však někdo myslí, ţe jde o 

nejnebezpečnější zvíře savany, musím nesouhlasit. Lvi jsou velice dobrými lovci a sám 

člověk se s nimi nesmí vůbec měřit, ale v buši jsou určitě obávanější zvířata a to buvoli a 

hroši. Jedno se jim ale musí nechat, jsou to vznešená a krásná zvířata, která mají na zemi 

své pevné místo. 

Lev je jediná kočkovitá šelma, která ţije ve smečkách. Samci bývají aţ o 40% větší neţ 

samice, největší jedinci mohou mít i 240 kg, a vyznačují se mohutnou hřívou. Zde je však 

nutno upozornit, ţe některým lvům majestátná hříva prostě nenaroste. Děje se tak 

především v NP Tsavo. Jejich srst má ţlutou barvu všech odstínů, s přibývající délkou 

tmavnou aţ do černé. Lze tak vidět na konci ocasu nebo na hřívě. Na krku jsou někdy 

zdobeni černými skvrnami. 

Samice se starají o mláďata a obstarávají potravu. Samec je chrání a hlídá. Pokud samice 

čeká mladé, zhruba na tři měsíce opouští stádo, zpravidla se stejným lvem, který ji 

oplodnil. Tito masoţravci rodí mláďata podle potravy. Při dostatečné výţivě porodí i 5 

mláďat po dvou letech [1, 5, 18]. 

7.1.4 Slon africký (Loxodonta africana)  

Toto obrovské zvíře můţe měřit aţ 4 metry a váţit i 7 tun. Jejich kůţe je šedomodrá 

s malým ochlupením, i kdyţ většinou mají stejnou barvu jako okolní půda, kterou na sebe 

s oblibou hází. Husté řasy je chrání před prachem, především v NP Amboseli, kde, zvlášť 

v období sucha, je abnormální prašnost. 

Ţijí ve smečkách, jeţ tvoří samice s mláďaty pod velením nejsilnější a nejmoudřejší 

samice. Samci mají vlastní stáda [5]. 
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Sloni se vyskytují pouze na území národních parků, jelikoţ, jak jiţ bylo řečeno, byli 

z velké části vyhubeni člověkem. Byli zabíjeni kvůli svým klům. Tato lidská trofej 

častokrát dosahuje délky necelých čtyř metrů a kaţdý z nich můţe váţit aţ 100 kg. Sloni se 

můţou doţít věku i 60 let. 

Jsou to velice inteligentní zvířata, a pokud ztratí někoho blízkého, dlouho smutní. Podle 

legendy své mrtvé, i mrtvé jiného druhu, nebo dokonce i člověka, pohřbívají, není však 

pravda, ţe se tomu děje na účelných místech, tedy hřbitovech [1, 5, 18]. 

7.1.5 Nosorožec černý (Diceros Bicornis), nosorožec bílý (Ceratotherium simum) 

Nosoroţci váţí v průměru přes 2 tuny. Kůţe je, podobně jako u slonů, zbarvená okolní 

půdou, ve které se válejí. Pro toto zvíře jsou typické 2 rohy na čenichu, první dorůstající 

délky jednoho metru. U nosoroţce tuponosého (Ceratotherium simum) byl naměřen 

světový rekord, roh o délce 1,58 metrů [1]. Neţijí ve stádech, častokrát lze vidět matku s 

rodinou nebo pouze nosoroţce samotáře. 

Nosoroţec dokáţe běţet rychlostí 55 km/h, coţ je rychlost, kterou běhá lev. Na rozdíl od 

něho, se však nosoroţec dokáţe, během několika vteřin, obrátit, a naprosto změnit směr 

svého útoku. To je, při jejich váze a nemotornému vzhledu, opravdu ohromující. 

V jihovýchodní Keni se vyskytují dva druhy nosoroţců. Nosoroţec dvourohý; černý 

(Diceros Bicornis), který je z obou druhů menší, a nosoroţec tuponosý; bílý 

(Ceratotherium simum), jehoţ lze vidět pouze v přírodních rezervacích. Oba druhy jsou 

přísně chráněny, zbývá posledních pár kusů. 

Pokud člověk není odborník, rozezná tyto druhy od sebe tak, ţe jedná-li se o nosoroţce 

tuponosého, mládě kráčí před samicí, nikoli aţ za matkou. Toto je vskutku zajímavé, 

zvláště kdyţ víme, ţe matka svá mláďata zuřivě brání před nebezpečím [1, 5, 18]. 
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8 Národní parky Keni 

Národní parky jsou hlavním cílem mnoha turistů. Všichni se zde jezdí dívat na divoká 

zvířata, pozorovat ptáky nebo okolní krajinu s rozmanitou zelení. My jsme navštívili 

národní parky, které bezpochyby patří k nejlepším v Africe. 

8.1 Národní park Amboseli 

Tento park je celkem malý, dá se projet za jeden aţ dva dny.  Jeho rozloha je bezmála 400 

km
2
 a kaţdým rokem se zmenšuje. Po parku Masai Mara je nejznámější a 

nejnavštěvovanější, čímţ park ale velice trpí. Po většinu roku je Amboseli zaprášená 

rovina, kde, krom pár téměř uschlých stromů a Kilimandţára v pozadí, není ţádná flóra. 

Pro turisty je to výhodné, protoţe se zvířata nemají kam schovat. V období dešťů se 

z parku stává jedna obrovská rozlehlá baţina, kam se shromaţďují téměř všechna zdejší 

zvířata. Amboseli je známé především díky obrovským stádům slonů, kteří se procházejí 

ve stínu Kilimandţára, tedy nejvyšší hory Keni. Mezi těmito stády slonů nalezneme i 

nejstarší kusy s nejdelšími kly. 

 

Obrázek 22 Stádo slonů v NP Amboseli [Foto: autor] 

Dříve toto území patřilo kmenu Masajů. Na konci 19. století byl park částečně situován 

právě v masajské rezervaci. Turistům, kteří se do Keni vraceli, se park velice líbil a 

návštěvnost se stále zvyšovala. Masajové vyuţívali zdejší močály k napájení dobytka i 

jako přirozený zdroj pitné vody pro sebe. Nechápali, proč o místo, které jim patřilo jiţ celá 

staletí, se mají s někým dělit. 
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V druhé polovině 20. století začala hladina podzemní vody dramaticky stoupat. 

V následujících letech bylo na povrch vyplaveno velké mnoţství toxických solí, které 

zničily kořeny stromů, včetně rozsáhlých akáciových plání. 

Proto v roce 1973 prezident Kenyatta vyhlásil na tomto území národní park a Masajové 

byli nuceni se přesunout za hranice tohoto nového parku. Rozzuření Masajové se začali 

mstít, trávili místní divoká zvířata, zabíjeli je, tentokrát uţ ne z důvodu obţivy. Během 

několika dalších let zabili mnoho desítek lvů, kteří se dodnes do Amboseli navrátili. Z toho 

důvodu zde zahlédnout lva, je velice obtíţné. Téměř vyhladili populaci nosoroţce černého 

dlouhorohého a ta malá zbylá část byla převezena do NP Tsavo West. 

Situace se zlepšila teprve aţ po výstavbě vodovodu, který zprostředkovával vodu nejen 

obyvatelům, ale slouţil také jako přísun vody k napájení jejich dobytka. Masajové se 

z území uprostřed Amboseli stáhli a většina z nich se vrátila k jejich pasteveckému 

způsobu ţivota.  

Od vzniku národního parku je zde ochrana přírody velice přísná s obrovskými postihy a 

kaţdý sebemenší, ať uţ vědomý nebo i nevědomý, prohřešek se trestá vysokým finančním 

postihem a zákazem vstupu do všech parků v Keni po dobu 10 let. Výstavba silnic a zákaz 

jízdy autem mimo vyznačené trasy, daly Amboseli druhou šanci se vzchopit. 

Osud však jak kdyby to tomuto území nepřál. Roku 1993 přišly, v netypickou dobu, 

rozsáhlé deště, které způsobily záplavy. Keňská organizace Kenya Wildlife Service se 

pokusila, s velkým finančním obnosem (2 miliony amerických dolarů), o rekultivaci 

krajiny a zničených silnic. V roce 1997 však nastala naprosto stejná situace. V bahnitém 

prostředí má drastické dopady na krajinu jízda autem při pouhých 10km/hod, kdy se prach 

abnormálně víří. Někteří odborníci tvrdí, ţe toto atypické střídání období sucha a 

mohutných dešťů slouţí k redukování nejslabších ţivočichů. Těţko říci, jestli se takto 

příroda brání a snaţí o opětné zazelenání savany, nebo je to jen dopad lidského chování 

v jiných částech světa. 

Po roce 2005 se Keňský prezident rozhodl, vzít Amboseli status národního parku a udělat 

z parku pouze národní rezervaci, coţ by vedlo k navrácení pozemků zdejším právoplatným 

masajským majitelům. Vzhledem k politické situaci v Keni je však očividné, ţe tento krok 

si měl pouze podvolit masajské voliče.  
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Nehledě na to, ţe by tato změna byla nezákonná, utrpěl prezident poráţku a Amboseli si 

ponechalo status národního parku. 

Při projíţďce parku člověk mnohokrát narazí na Masaje, kteří se snaţí prodat ručně 

vyrobené sošky nebo náhrdelníky s okrasnými kameny, které byly údajně posbírány na 

Kilimandţáru. Tady ale pozor, tito lidé nejsou Masajové. Ve většině případů to jsou pouze 

převlečení keňští obyvatelé, kteří se takto snaţí zaujmout, ve snaze prodat zboţí. 

Vezmeme-li ale v potaz, za jakým účelem nás takto klamou, těţko jim můţeme něco 

vyčítat [1, 5, 6, 7]. 

 

Obrázek 23 Vstupní brána Kimana Gate do NP Amboseli [Foto: autor] 

 

8.2 Národní park Tsavo  

Park se rozkládá na území 22 000 [7] kilometrů čtverečních a je rozdělen známou dálnicí 

z Mombasy do Nairobi na západní a východní část. Obě části jsou v podstatě samostatné 

parky: NP Tsavo East – východní (11,747 km
2
) [7] a NP Tsavo West – západní (9 000km

2
) 

[7]. Tento park se kdysi pyšnil největší populací nosoroţce černého a obrovskými stády 

slonů i s tisíci kusy. Východní Tsavo je rozlehlejší, nicméně jeho velká část, díky častému 

pytláctví a jejich boji se stráţci parku, je veřejnosti nepřístupná. Vezmeme-li Tsavo jako 

celek, jedná se o největší národní park v Keni i v Africe, s mnohem bujnější zelení, neţ lze 

vidět v okolních parcích. Sledování zvířat je tak značně ztíţeno, na druhou stranu je zde 

málo turistů.  
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V období sucha je půda vyprahlá a prašná, v období dešťů zase blátivá a vozidla v parku 

často uvíznou. Před vyhlášením národního parku zde sídlilo mnoho domorodých kmenů, 

které zde ţili v dokonalé harmonii s přírodou i s divokými zvířaty. Jednalo se o kmeny 

Kambů, Wattů, Ormů a samozřejmě Masajů [1, 5, 6, 7]. 

 

Obrázek 24 Krajina v NP Tsavo [Foto: autor] 

8.2.1 Tsavo West - západní 

Park má velice atraktivní krajinu s hustou vegetací, mnoţstvím vyhaslých sopečných 

kráterů, baţin i skalnatých vrcholků. Tento park navštěvuje více turistů, neţ jeho 

východního souseda, tedy Tsavo East. Protékají zde tři řeky: Athi, Galana a Tsavo. 

Vstupní brána se nazývá Mtito Andei a zde také sídlí centrální správa parku. Ještě před 

padesáti lety byl park místem, kde se hojně vyskytoval, jiţ zmíněný, nosoroţec černý. Bylo 

ho moţno spatřit na kaţdém rohu, v roce 1981 však jeho počet z  9000 klesl na necelých 

100 kusů. I přes opětný nárůst pytláctví, se v poslední době počet jedinců zvyšuje, 

především díky zřízené nosoroţčí rezervaci Ngulia Rhino Sanctuary. Rezervace je 

domovem i posledním 48 nosoroţcům dvourohým [7]. Ochrana by zde měla být zajištěna 1 

metr vysokým oplocením [1, 5, 6, 7]. 
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8.2.1.1 Mzima Springs 

Jedná se o vodní prameny, které slouţí jako zdroj čisté pitné vody. Voda tekoucí z tajícího 

sněhu a ledu z Kilimandţára a sráţková voda, prosakuje do podloţí aţ do hloubky 50 km, 

kde se čistí, přesněji ho filtruje lávové pohoří Chyulu, které není staré ani 500 let. Poté 

opět vystupuje na povrch v dvou (horní a dolní) křišťálově průzračných jezírkách.  

Je domovem mnoha vodních ţivočichů a skvělé místo na pozorování ptactva. Jelikoţ je 

zde pohyb povolen, člověk má jedinečnou moţnost, v případě úplného klidu, kdy zvířata 

zapomenou na nezvaného návštěvníka, sloučit se s přírodou a pobýt v její těsné blízkosti 

v dokonalé harmonii. Pokud za zády nečíhá krokodýl.  

Jezera jsou obklopena bujnou vegetací - palmami, rákosím i fíkovníky. V nádrţích se 

s oblibou válejí hroši a na březích číhají krokodýli. Byla zde vybudována podvodní 

pozorovací vyhlídková komora. Bez většího štěstí však krom pár ryb nejde nic vidět. 

V roce 1966 byl dokončen vodovod do Mombasy, který lid zásobuje pitnou vodou. Lidé si 

mohou přijít pro pitnou vodu přímo ke zdroji, je to však mnohem namáhavější, 

komplikovanější a samozřejmě nebezpečnější. Prameny produkují kolem 350 milionů litrů 

vody denně, přesto je ji pro obyvatele Mombasy nedostatek. 

Roku 1952 byl předloţen projekt o prohloubení jezu, aby se zvedla hladina vody. 

Přirozené vodní prostředí by však bylo samozřejmě zničeno a dokonce by se zdejší 

populace hrochů mohla přestat rozmnoţovat. Správa parků tento projekt pozastavila a 

snaţila se nalézt jiné způsoby, jak vodu obstarat. Proto zde bylo vybudováno jen pár 

nenápadných vodovodů a prameny Mzima s její faunou a flórou byly ponechány nedotčené 

[1, 5, 6, 7]. 

8.2.1.2 Shetani 

Slovo Shetani je původem odvozeninou z arabského slova „satan“ a ve svahilštině 

znamená „ďábel“. Před 200 lety došlo k obrovské erupci, která měla katastrofální účinky. 

Proud lávy, který se zaslouţil o nenávratnou kalamitu, dostal jméno Shetani. Dodnes je asi 

50 čtverečních kilometrů pokryto nánosy černé ztuhlé lávy. Dříve pohřbil mnoho lidí, dnes 

jsou však, jeho zásluhou, Mzimské prameny tak důkladně čisté. Jako by se omlouval za 

předešlé chování. 
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Podle vyprávění vroucí proud lávy zabil mnoho muţů, ţen i dětí. Pohltil vše, co mu stálo 

v cestě. Ještě dnes lze prý, za temných nocí, zaslechnout jejich křik a pláč. Kolují báje o 

ohni a duších, kteří nepřichází v dobré víře. Místní obyvatelé přinášejí přízrakům jídlo, 

z kterého samozřejmě do rána nezbude ani kost. Ať uţ je tomu jakkoliv, katastrofa to byla 

obrovská a, ne jenom díky černě zbarvené savaně, se na ni jen tak nezapomene. 

Rovněţ v důsledku sopečné činnosti vznikly stejnojmenné Shetanské jeskyně. Při návštěvě 

je nutná zvýšená opatrnost, jelikoţ kameny jsou velice ostré a léčba zranění můţe být 

v buši mnohdy zkomplikována. Cesta je doprovázena kostmi zvířat, která zde našla své 

útočiště a přišla v klidu doţít. Průzkum musí být opatrný a není pro slabé povahy. Kolují 

zvěsti, ţe zde byli viděni lvi a hyeny, nemluvě o jedovatých hadech, pavoucích a 

škorpionech [1, 5, 6, 7]. 

8.2.2 Tsavo East - východní 

Aţ na výjimky, tedy občasné skalní výběţky, je zde pustá savana, tu a tam porostlá 

akáciemi či starými baobaby. Půda je zde po většinu roku vyprahlá a prašná, s velkým 

obsahem ţeleza. Silnice, pokud tak lze nazvat stezky vyhrazené pro auto, jsou upravovány 

tamější rolbou, která povrch pouze zarovná. Jezdí se tedy přímo po udusané hlíně a bez 

pohonu na všechny čtyři kola je cestování opravdu velice obtíţné. Park navštěvuje málo 

turistů, jelikoţ jak jiţ bylo zmíněno, jeho velká část je zavřená a nepřístupná. Mě se tento 

park však líbil ze všech nejvíce. Doporučuje se navštívit skálu Mudanda Rock, pod kterou 

se v období dešťů vytváří napajedla (např. Irima), která lákají mnoho druhů zvířat. Skály se 

ale také staly oblíbeným místem pro lvy, takţe se člověk můţe dočkat scenérie jako ze 

Lvího krále. Bylo nám řečeno, ţe jiţ v parku ţádní pytláci nejsou, ale asi kaţdý člověk si 

myslí své. Z celkových pěti vstupních bran je Voi Gate hlavní, dále Mtito Andei, 

Buchuma, Sala a Manyani Gate [1, 5, 6, 7]. 
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Obrázek 25 Vstupní brána Voi Gate do NP Tsavo East [Foto: autor] 

8.2.2.1 Galana 

Hned po vjezdu do parku bránou Sala je odpočívadlo, přímo u řeky Galana, hlavní a 

zároveň jedné z největších řek Keni. Ptáci marabu a kočkodani zde hlídají krokodýly, kteří 

vypadají, ţe je z jejich lenošení nemůţe nic vyrušit, nikdo však neví, co se jim honí hlavou.  

Za zmínku určitě stojí i Lugard´s Falls, coţ jsou vodopády, vzniklé rozlitím řeky Galany 

po oranţových lávových skalách. Je moţno dostat povolení a vstoupit, právě u těchto 

vodopádů, na krajinu a udělat si pauzu mezi cestováním nebo krátký piknik. Je to úchvatný 

záţitek, kdy člověk nabere sílu na další putovaní divočinou. Vodopády dostaly název po 

Fredericku Lugardovi, který se stal ve východní Africe prvním anglickým guvernérem [1, 

5, 6, 7]. 

 

Obrázek 26 Řeka Galana [Foto: autor] 
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8.2.2.2 Bažina Kanderi 

Před výjezdem z Tsavo East branou Voi se nachází močál, prorostlý mnoţstvím vegetace. 

Koupou se a odpočívají zde sloni a hroši. Nachází se zde velké mnoţství ptactva, ale i 

hmyzu, tudíţ si lidé musí dávat pozor na útoky much tse tse a moskytů. Baţina je 

zásobována pouze sráţkovou vodou, takţe několikrát do roka téměř vysychá [1, 5, 6, 7]. 

 

Obrázek 27 Bažina Kanderi [Foto: autor] 

 

Obrázek 28 Bažina Kanderi s hrochy v pozadí [Foto: autor] 

 

Nedaleko od baţiny se rozkládá kemp Ndololo, do kterého se těţko vjíţdí, protoţe paviání 

jsou velice zvědaví, komu budou opět moci krást jídlo. V kempu je situováno několik 

stanů, plně vybavených, není oplocen, takţe se zde zvířata libovolně procházejí. Celý náš 

kemp byl hlídán jediným Masajem, jehoţ zbraní nebyla ţádná střelná zbraň, jelikoţ jsou 

zakázané, nýbrţ asi 1 aţ 1,5 metru dlouhý oštěp s bodáky ostrými jak břitva. V noci je 

zakázáno vycházet ze stanu. 



Marcela Kopačková: Národní parky Keni, potenciál a rizika ve vztahu k turistickému 

ruchu 

2011  41 

 

8.2.3 Lidožrouti z Tsava 

Lvi ţijící na území Národního parku Tsavo se vykazují netypickým chováním a 

abnormální agresivitou. Vzrůstově jsou mnohem větší neţ lvi z okolních parků – 

v lopatkách mají aţ metr dvacet a jejich váha se můţe vyšplhat přes 200 kilogramů. 

Častokrát bývají zaměňováni s lvicemi, především díky jejich sporé hřívě, která jim téměř 

chybí. Zřejmě je to díky krajině, která je porostlá trnitými keři a travami a průchod lvů by 

tímto mohl být znemoţněn. Hříva by se mohla zachytávat mezi houštím a útok na kořist by 

byl značně zpomalen nebo dokonce zmařen. I jejich způsob lovu se odlišuje. V typických 

lvích smečkách loví lvice. V Tsavu velké lví smečky nejsou, lvi loví samotářsky nebo ve 

dvojicích. 

Roku 1898, kdy na území dnešního Tsava ještě ţádný Národní park nebyl, započala stavba 

ţeleznice z Mombasy do Ugandy. Právě v té době se začali ztrácet dělníci, kteří padli za 

oběť lvům. Zprvu tomu lidé nechtěli uvěřit, později však, kdyţ šli po stopách krve, 

nacházeli mrtvá těla ještě s hodujícím lvem. Bylo potvrzeno, ţe se jedná o dva lidoţravé 

lvy.  

V té době přijel do Tsava britský armádní inţenýr plukovník John Henry Patterson, který 

zde byl povolán, aby místo provizorní dřevěné konstrukce, postavil přes řeku Tsavo most. 

Lidoţroutské útoky však neustávaly, naopak, narůstaly a počet mrtvých se úměrně 

zvyšoval. Lvi byli čím dál víc vychytralejší, vypočítavější a drzejší. Na začátku prosince 

roku 1898 se dělníci vzbouřili, odjeli a stavba tak důleţité ţeleznice na tři týdny ustala. 

Zůstali jen ti nejodváţnější. 

Povídalo se o bezhřívých démonech, kteří nejdou zabít. Tradovalo se, ţe se do lvů 

převtělili válečníci, duchové nebo dokonce ďáblové a teď jsou nesmrtelní. Pravdou je, ţe 

lvi dokázali utéci z tolika do detailu promyšlených pastí, jimţ by málokterý člověk dokázal 

uniknout. 

Sám plukovník Patterson se rozhodl se lvy skoncovat. Jednou se vydal po jejich stopách a 

došel aţ k jeskyni, ve které našel zbytky koster. Nelze s jistotou říct, zda se jednalo o 

útočiště lvů - v takovém případě by tsavští lvi opět vybočovali z typického chování těchto 

šelem, které se zdrţují a loví na volném prostranství v savaně.  Je také moţné, ţe jeskyně 

kdysi slouţila jako pohřebiště dávného kmene.  
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Ještě existuje domněnka, ţe si zde své mršiny přinášely hyeny, coţ by ale také 

neodpovídalo jejich přirozenému chování. Později však bylo zjištěno, ţe v několika 

případech na jiných místech světa se takto lvi opravdu zachovali a svou oběť odvlekli do 

svého příbytku. Kaţdopádně šel z toho místa strach.  

Po mnoha pokusech lvy zabít, mnoha vystřelených kulkách, mnoha nastolených léčkách, 

které na ně plukovník přichystal, se mu je přece jen podařilo zabít. 

Tsavo je proslaveno nejen tímto příběhem, ale i faktem, ţe dodnes jsou zmínky o útocích 

lvů na člověka a vţdy z této oblasti. Nelze to potvrdit ani vyvrátit, je však jisté, ţe kdysi 

zde tito zabijáci určitě byli [5, 6, 7]. 

Při stavbě ţeleznice, která trvala dlouhých devět měsíců, zemřelo přes 140 muţů, moţná i 

o stovku víc. Existuje mnoho variant k upřesnění a vysvětlení počínání těchto lidoţroutů: 

8.2.3.1 Teorie 1 

Tsavo znamená "Místo vraţdění". Nikoliv však zásluhou lidoţravých lvů, ale díky 

obchodu s otroky. U řeky Tsavo byla pravidelná zastávka karavanů s otroky, které táhly k 

pobřeţí. Právě zde byli zajatci, kteří onemocněli a nebyli schopni dále cestovat, ponecháni 

uprostřed divočiny, zesláblí a bez jídla, napospas osudu. Také se zde zbavovalo mrtvých 

těl, která nebyla nijak pečlivě pohřbívána, pouze zasypána hlínou a kamením. Lvům tak 

bylo v podstatě podáváno krmení, na které si lehce přivykli, a později se stalo jejich 

přirozenou potravou [4]. 

8.2.3.2 Teorie 2 

Vědci tvrdí, ţe ztráta hřívy a jejich agresivní chování bylo zapříčiněno nadměrně zvýšenou 

hladinou pohlavního hormonu - testosteronu, díky němuţ byli tak statnými a úspěšnými 

lovci [7]. 

8.2.3.3 Teorie 3 

Další teorie tvrdí, ţe lvi z Tsava vůbec nebyli takovými zabijáky, jak se traduje. Field 

Museum of Natural History, ve kterém se lví vycpaniny dodnes nachází, poskytlo vědcům 

vzorky lvích kostí a chlupů. Z molekul keratinu a kolagenu zjistili, jaká potrava byla 

zvířetem konzumována.  
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Potvrdili, ţe lvi se ţivili lidským masem, ale ne výhradně. Alespoň polovinu jídelníčku prý 

tvořili býloţravci a počet lidských obětí byl číselně stanoven. Prvnímu padlo za oběť 24 

lidských ţivotů, druhému pouhých 11. Dohromady to je tedy 35 lidí, kde je tedy zbylých 

105 obětí? [3]. 

8.2.3.4 Teorie 4 

Bylo také zjištěno, ţe lvi, kteří zaútočili na člověka, měli značně poškozený chrup, který 

jim znemoţňoval jejich přirozený lov. Je tedy moţné, ţe se šelmy přeorientovaly na kořist, 

u které byl rychlý a bezproblémový útok i snadná konzumace [4]. 

Můţeme si tedy vybrat, které teorii uvěříme. Já zůstanu okouzlena tajemnou Keňou a 

nakloním se příběhu lvů, kteří si díky obchodu s otroky přivykli na chuť lidského masa a 

dál prahli po chuti lidské krve. Pokud ale budete cestovat do Keni nebo dokonce do 

Národního parku Tsavo, z vlastní zkušenosti můţu doporučit, ať uvěříte teorii, která útoky 

lidoţravých lvů minimalizuje, kdyţ pak nějakého v noci uslyšíte, nebudete se tolik bát. 

 

Obrázek 29 Lvice s mláďaty v NP Tsavo [Foto: autor] 
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9 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat potenciál národních parků Keni a následně zváţit 

rizika ke vztahu k cestovnímu ruchu. Je samozřejmé, ţe bez cestovního ruchu by tato země 

prosperovala velice těţce. Právě národní parky jsou lákadlem turistů a jen málokdo pojede 

na dovolenou do betonové dţungle, zvlášť v případě, pokud pravá divočina číhá hned 

opodál. 

Jak jiţ vyplývá z výše uvedených poznatků, je nostalgické, ţe cestovní ruch je právě tím 

aktérem, který návštěvnost této země ohroţuje. Návštěvou národních parků Amboseli, 

Tsavo East a Tsavo West nám bylo podáváno mnoho zajímavých informací o lidech, zemi 

i zvířatech, které bych se jistě jinde nedozvěděla, ani nevyčetla ze sebelepší literatury či 

příručky. Zdejší lidé jsou hrdí na to, ţe mají tu čest a ţít právě zde. Moţná jejich víra 

v koloběh ţivota jim dává sílu, energičnost a chuť vyprávět. Právě díky tomu tato země 

nebude nikdy, ani za mnoho tisíciletí, zapomenuta. 

Stojím si však za tímto názorem: krása Keni lákající nemalý počet návštěvníků, panenskost 

zdánlivě nedotknutelné přírody, jde ruku v ruce s chudobou a vyspělostí země. Nebudeme 

si nalhávat. Např. - kdo by se nechtěl přestěhovat do většího obydlí, pokud by to finance 

dovolovaly? Bezpochyby ani v Keni by lidé uţ neţili v přeplněných chatrčích a začali by 

se rozšiřovat do savany a předělávat buš k vlastnímu vyuţití. Ale kdo ví, třeba bychom byli 

překvapeni. 

Dnešní situace je však taková, ţe Keňa láká k poznáním dobrodruţného safari, 

k odpočinku na nejkrásnějších pláţích světa, či k prozkoumání podmořského dna. Je to 

úchvatná země a pro mne, jako návštěvníka, nejde říct slovo Keňa bez osobitých 

vzpomínek. 
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