
30 / ZIMA 2018 / PÁDLER
pohled na typickou místní vesničku aBaR, kteRá stojí na kůlech nad hladinou jezeRa sentani. toto jezeRo 
jsme oBjevovali v pRní části naší výpRavy, nakonec kvůli zdRavotním potížím Bohužel Bez kajaku.

Nastal deN d a my vyrážíme směr PaPua. Čeká nás 42 dní nevšedních zážitků 
a dobrodružství v zemi bývalých kanibalů a na souostroví s největší 
biodiverzitou na světě. výPravu máme rozdělenou na dvě Části. První Část 
chceme strávit na Pevninské PaPue. navštívíme jezero sentani a rádi bychom 
Podnikli treky Přes hory a džungli ke kmenům dani a yali. v druhé Části se 
těšíme na raja amPat, kde využijeme nafukovací kajak seawave.

Papua a Raja Ampat nejen na kajaku
TRoPické RÁjE
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Ale tato část výpravy se trochu komplikuje… Dostávám druhou 
dávku antibiotik, probíhá místní kmenová válka a do toho jsme 
vyhoštění z regionu Yali. Ale to už by bylo na jiný článek...

Nejatraktivnější částí naší výpravy je Raja Ampat s kajakem. Se 
svou nádhernou scenerií strmých, džunglí porostlých ostrovů, 
pláží s bělostným pískem, ukrytými lagunami, tajuplnými 
jeskyněmi, ostrůvky houbovitých tvarů a průzračnou tyrkysovou 
vodou je Raja Ampat jedním z nejkrásnějších souostroví jiho-
východní Asie, možná i světa. Národní přírodní rezervace Raja 
Ampat se nachází v Melanésii. Oblast tvoří více než 1 500 ostrovů, 
z nichž nejhlavnější jsou Misool, Salawati, Batanta a Waigeo. 

Rozmanitost je mnohem větší než v jakékoliv jiné 
oblasti korálového trojúhelníku složeného z Indonésie, 
Malajsie, Filipín, Papuy-Nové Guiney, Šalamounových 
ostrovů a Východního Timoru. Žije zde 1 459 druhů ryb 
a více než 550 druhů tvrdých korálů – to je zhruba 75% 
všech druhů světa.

Po přeletu z Wameny do Jayarapury (letiště Sentani) 
a vyzvednutí kajaku pokračujeme letadlem do 
Sorongu. Druhý den ráno se přesouváme trajektem 
do Wasai. Dobrou náladu si užíváme na střeše 
trajektu s veselými Papuánci. Hrají na kytaru, bubnují 
na kanystry a zpívají. Papuánci jsou neskutečně 
muzikálně nadaní.

Ve Wasai zjišťujeme, že nemáme stan. A je po 
náladě… Stan asi zůstal v taxi v Sorongu. Snažíme se 
kontaktovat hotel. Naši diskuzi zaslechne Papuánec 
Rully a nabízí nám pomoc. V Sorongu má kamaráda. 
Pokusí se sehnat kontakt na taxikáře, který nás vezl do 
přístavu, a pokud se stan najde, přivezou nám ho na 
ostrov, kde budeme ubytovaní.

Nezbývá nám než kontaktovat homestay, kde bu-
deme nocovat, aby nás ve Wasai ještě před setměním 

vyzvedl. Do našeho nového dočasného domova se dostáváme 
za tmy. Rodina mluví jen papuánským dialektem a indonésky, 
Agusta pomáhá s překladem. Jsme unavení, ale spokojení. 
Bydlíme na malém ostrůvku, kde jsme jenom my a naše nová 
rodina. Je tu krásná pláž, kterou si osamoceni užíváme. K večeři 
dostáváme čerstvou rybu, pojídáme ji s čelovkami. Na generátor 
se tu nemůžete spolehnout, většinou běží jen dvě hodiny denně.

Ráno konečně vyrážíme na kajak. V této oblasti můžete narazit 
na největšího a nejmohutnějšího plaza na světě – krokodýla 
mořského. Dosahuje délky přes šest metrů a hmotnosti více než 
jedné tuny. Jeho domovem jsou mangrovy, ale dokáže uplavat 
i několik kilometrů na širé moře. S růstem turistického ruchu se 
však teritorium těchto predátorů postupně zmenšuje. Přesto si 
situaci radši ověřujeme u hostitelů. „No crocodile“ zní odpověď. 
Tak snad…  

Máme několik možností kam se vydat. Můžeme pádlovat na 
menší ostrov s plážemi, podél pobřeží nebo do zátok. Volíme 
plavbu kolem pobřeží, abychom zjistili reálné nebezpečí proudů. 
Liduprázdné pláže nás ohromují opravdu velkými škeblemi Př
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SEAKAJAK

P
řed cestou je třeba zařídit ještě spoustu záležitostí, 
a tak se ani nestíhám těšit. Jsem nachcípaná 
a necítím se dobře. To není úplně ideální stav 
na dlouhou cestu obsahující čtyři lety. Vyrážíme 
z Prahy v sobotu 7. října přes Dubaj, Jakartu 
a Makassar. Do Jayapury přilétáme bez odpočinku 

až v pondělí 9. října. Během cesty mám horečku. V Jakartě si 
během přistání mezinárodního a vnitrostátního letu stihnu zajít 
k lékaři a vyfasuji antibiotika. To nám to ale začíná… 

Po přistání zůstáváme dva dny v Jayapuře, hlavním městě pro-
vincie Západní Papua. Naším cílem je výlet k tropickému jezeru 
Sentani, které je pro kajak jako stvořené. Neskutečné 
vedro se blíží k 37 °C. Původně jsme chtěli jet sami 
bez průvodce a přespat ve stanu, ale vzhledem 
k bezpečnosti jsme od individuální varianty nakonec 
upustili. Uspořádat sem cestu s přenocováním je 
organizačně poměrně náročné a volné stanování bez 
domluvy s místní komunitou je prakticky nemožné. 
V Jayapuře nevidíte jediného „bílého“, nenaleznete 
žádné turistické kanceláře, město celkově není na 
turisty moc připravené. 

My máme štěstí. V hotelu se seznamujeme s Hansem 
z Holandska. Hans pracuje pro charitativní organizaci 
Hapin pomáhající Papuáncům, kteří jsou stále pod in-
donéskou nadvládou, přestože usilují o samostatnost. 
Od Hanse získáváme kontakt na průvodkyni Welly 
a ta nám následně zařizuje schůzku s Indonésanem 
Ogiem, který nás k jezeru vezme. Jezero Sentani 
s celkovou rozlohou 104 km2 je největší jezero oblasti 
Irian Jaya, dnes Západní Papuy. Celkem 22 ostrovů je 
segregovaných do 24 vesnic. Místní považují Sentani 
za domov duší. 

Původní plán byl „prozkoumat“ alespoň část 
jezera na kajaku. Vzhledem k tomu, že ještě beru antibiotika 
a potřebuji nabrat síly na treky, ho nakonec projíždíme na 
motorové lodi. Škoda. Jezero je obklopeno neskutečně krásnou 
kopcovitou krajinou. Navštěvujeme vesnici Abar, kde místní žijí 
ve skromných obydlích postavených na kůlech. Hospodářství 
mají založené na rybolovu a tvorbě sága. Ryby loví z tradičních 
„dlabanek“. Vyskytuje se tu několik druhů ryb, které nenaleznete 
nikde jinde na světě. I přes svou chudobu jsou zde lidé moc milí 
a velmi veselí. Jezero Sentani má stálou teplotu v rozmezí 29 až 
32 °C, na hladině plují krásné lekníny a v některých místech se 
tyčí řasy.

Strávíme tu dva úžasné dny. Nocujeme ve stanu na vrcholku 
kopce nad vesničkou Abar, ochutnáváme čerstvě ulovené ryby 
z jezera, ságo a kokosy. Na rozloučenou od místních dostáváme 
ručně vyráběné keramické vázy. Ptají se nás, zda bychom je 
nechtěli ještě jednou navštívit. Jsme jim sympatičtí a to nás hřeje 
u srdce.

Následně odlétáme do Wameny. Těšíme se na treky k papu-
ánským kmenům Dani a Yali s bohatým kulturním dědictvím. 

v zátokách 
nejsou žádné 
pRoudy. jen 
se vyhýBáme 
mangRovům 
kvůli tolik 
oBávaným 
mořským 
kRokodýlům.
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1/ Vyrážíme na první výpravu v okolí našeho 
ubytování. 2/ Když vystoupíte z kajaku a vyšplháte 
na nejbližší vrcholek, budete mít krásný výhled na 

typické ostrůvky ve tvaru hub. 3/ Připlouváme k pláži 
na ostrově Kri. 4/ Stanujeme u jezera Sentani  

5/ Slunce na Raja Ampat zapadá vždy za pevninu.

kdy jet:
Kdykoliv během roku. Raja Ampat leží v blízkosti rovníku, a tak 
si užívá celoročního dvanáctihodinového dne s konstantními 
teplotami dosahujícími 31 °C a nočním minimem 25 °C. 
Průměrná relativní vlhkost v regionu dosahuje 83 %. Oceán je 
celoročně teplý s průměrnou povrchovou teplotou  
29 °C. Větrněji bývá od června do srpna, což by mohlo být pro 
pádlování problematické.

Doprava: 
Letecky z Indonésie z Jakarty, Makassaru nebo Manada do 
Sorongu. Ze Sorongu do Wasai je možné se dopravit trajektem, 
letecky nebo rychlou motorovou lodí.

Ubytování:
Ubytování si můžete předem zarezervovat přes  
www.stayrajaampat.com.  
Cena za noc v homestayi na osobu včetně jídla třikrát denně, 
pitné vody, kávy a čaje po celý den se pohybuje v rozmezí  
350 000 – 450 000 IDR, což je cca 530 – 680 Kč.
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1/ Plavba v některých zátokách nám připomínala jezero. 2/ Mělké  
průzračné moře a krásné výhledy všude kolem. Pohodička! 3/ Šnorchlování 
na Raja Ampat je překrásný zážitek. 4/ Návštěva místních obyvatel u jezera 

Sentani. 5/ Malá ukázka bohatého podmořského života, kterým je oblast 
typická. 6/ Náš kajak už je naložený vybavením a čeká, až vyrazíme na další 

celodenní vyjížďku po okolních lagunách.
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Lucie miluje cestování s určitou dávkou adrenalinu. Na 
cestování jí nejvíce láká dobrodružství, poznávání přírodních 
krás, hor, pralesů a míst bez lidí s co nejmenším zásahem 
civilizace. Ve svém volném čase ráda podniká různé výlety, 
jezdí na kole, in-linech, běžkách a sjezdovkách. Založila web 
o svých cestách www.vyletnicinacestach.cz. 

po náRočném dni pádlování a šnoRchlování si užíváme siestu s čeRstvými kokosy. nejdřív je potřeBa 
vypít mléko a pak vyjíst lahodnou dužinu. takový Rituál se jen tak neomRzí.

a mušlemi. Neskutečné! Připadáme si jako Robinsoni. Jsme 
překvapeni, že tu nejsou silné proudy. Alespoň dnes jsme žádné 
nezaznamenali. Po návratu se dozvídáme, že se stan našel. 
Máme radost! Taxikář ho vrátil do hotelu a po dvou dnech nám 
ho skutečně přivezou. Místní jsou velmi vstřícní. 

Naše rodinka nemá chýši z palmových listů, bydlí v příbytku 
tvořeném pouze ohrádkou se střechou bez podlahy. Na spaní jim 
slouží rovná plocha z dřevěných prken. Každé ráno, když vyráží 
na ryby, je přijde navštívit skoro metrový varan. My máme ve 
svém rákosovém „domečku“ zase jiné obyvatele. Každý večer 
přivítáme minimálně tři velké pavouky jménem Maloočka 
lovecká (Brown huntsman spider). Největší jedinci jsou větší než 
lidská ruka a výrazně jim svítí oči. Dobrou noc nám také dávají 
švábi.

Další den vyrážíme prozkoumat zátoky v okolí. Připomínají 
spíše jezero plné korálů a ryb. Jsme obklopeni spoustou ostrůvků 
ve tvaru hub. V zátokách nejsou žádné proudy, jen se vyhýbáme 
mangrovům kvůli tolik obávaným mořským krokodýlům. Ti jsou 
při obraně svého teritoria schopni zaútočit na čluny a je známo 
i pár případů, kdy posádku loděk usmrtili.

Po seznámení s okolím vyplouváme na moře na větší ostrov. 
Přímo před kajakem se přežene hejno delfínů. Nádhera! 
Obrovský zážitek. Na ostrově nás čeká další z opuštěných pláží. 
Stojí tu homestay, ale nikdo tu není. Zaparkujeme tedy kajak 
a dáváme pauzu. Opět obdivuji nádherné mořem vyvržené 
škeble. Ukáže se, že tu nejsme sami. Potkáváme domorodce, 
který tu pečuje o homestay. „Coconut?“ ptá se. Mačetou rozsek-
ne kokos, nabídne nám mléko a následně přímo z kokosu vydlabe 
lžící kokosovou dužinu. Co víc si přát!

Následující dny se odehrávají v podobném duchu. Po prozkou-
mání okolí se přesouváme na ostrov Kri. Prý nabízí nejlepší šnor-
chlování v dané lokalitě. I proto tu homestaye rostou jako houby 
po dešti. Oproti jiným ostrovům je tu více pláží a jsou opravdu 
nádherné. Ubytování není tak „divoké“ a pláž už nemáme sami 
pro sebe. Bydlíme v bungalovu na dřevěných kůlech, společnost 
nám dělají menší švábi, gekoni a občas nějaký hlodavec.

Vyrážíme na výlet okolo ostrova! Zde už při pádlování 
pociťujeme mořské proudy. Ty jsou životními silami vibrujících 

útesových systémů, nejsilnější jsou kolem okrajů útesů. V období 
úplňku může hladina moře klesnout až o dva metry. O tom se 
můžeme přesvědčit na vlastní oči, když máme kajak uvázaný 
ke kůlu u našeho bungalovu. Jednou se kajak pohupuje těsně 
pod úrovní mola a jindy leží na písku. Při úplňku nepotřebujeme 
v noci čelovku, měsíc krásně osvítí okolí a pokud je jasno, 
můžeme pozorovat překrásnou hvězdnou oblohu.

Při silném odlivu a pořizování fotografií ztrácíme zásuvnou 
směrovou ploutev. Zjišťujeme jak cenný kus plastu to je. Bez ní 
nejsme schopni v proudech a za větru držet směr. Co teď? Celé 
odpoledne a následující ráno se jí snažíme najít. Marně! Ptáme se 
majitele homestaye Raymonda, zda by bylo možné ji z dostup-
ného materiálu na ostrově vyrobit. Raymond slibuje, že se o to 
pokusí. Několik dní tedy trávíme čas šnorchlováním. Pozorujeme 
mořské želvy, žraloky černoploutvé, rejnoky, barakudy, pis-
kouny vlnkované, kranasy a spoustu dalších ryb. Proplouváme 
mezi nespočetným množstvím pestrobarevných korálových ryb 
a míjíme překrásné korálové zahrady. 

Po dvou dnech se nám Raymond chlubí vyrobenou ploutvičkou. 
Má podobné rozměry jako originál od Gumotexu, jen trochu 
jiný tvar. Zkoušíme ji nainstalovat, ale ploutev nedrží ve svislé 
poloze. Pravděpodobně nám moc nepomůže. O další dva dny 
později Raymond nachází k naší radosti ztracenou ploutev. Je 
tedy čas přesunout se jinam a poznat novou lokalitu. Vracíme 
se směrem k ostrovu Gam, oblasti oslňujících scenérií ostrůvků 
houbovitých tvarů s průzračnou tyrkysovou vodou. Pádlování si 
užíváme za zpěvu ptáků.

Čas utekl jak voda a jsme na konci naší výpravy. Loučíme se 
s hostitelskou rodinou, která nás odváží do Wasai na trajekt do 
Sorongu. Pak už nás čekají jen čtyři lety domů.  


