ROADTRIP
PO NOVÉM ZÉLANDU

Vintage karavan a mimořádný severovýchod Nového Zélandu
– to je dokonalá kombinace pro poznávačku zahraničí
v originálním stylu. V karavanu se snadno dostanete k plážím
s černým pískem i k jeskyním s nebeskou oblohou,
k největšímu jezeru i k obrovským gejzírům

TEXT: MIKE MACEACHERAN @mikemaceacheran
FOTOGRAFIE: JUSTIN FOULKES @justinfoulkes

Lion Rock je dominantou
zálivu a pláže města Piha,
ráje všech surfařů
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Téměř opuštěná pláž u Pihy.
Dole: Vodopády Kitekite,
které se nacházejí jen kousek
od Pihy

Naskočte na divoké
vlny ve městě Piha

EMOJI, E-MĀORI
Poté, co se v posledních
dekádách obnovil zájem
o maorskou kulturu, se před
5 lety poprvé objevily
Emotiki. Tato sada
emotikonů, kterou vymyslel
manažer parku Te Puia
u města Rotorua, jenž při
jejich tvorbě vycházel
z maorské kultury, je nyní
zdarma ke stažení pomocí
aplikace. Místo žlutých
smajlíků můžete teď posílat
výmluvné zelené masky tiki
(emotiki.com).
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Když se z Aucklandu vydáte po dálnici na západní
pobřeží do města Piha, nejdřív se musíte prodrat přes
pohoří Waitakere, hustý eden se subtropickými lesy,
porostlými damaroněm jižním, který představuje
bariéru mezi blikotajícími světélky civilizace a nezkroceným pobřežím, které milují surfaři.
Po 30minutové jízdě jižně se silnice začne obtáčet
kolem kopců, které jsou obrostlé obrovskými palmami nikau, a pak se stočí dolů k útesům města Piha,
posetým hnízdy racků. Když s karavanem dorazíme
do města, je už odpoledne. Projedeme kolem hromádky rozptýlených domů, na kterých místní počasí
zanechalo své stopy, a zaparkujeme rovnou před pláží,
omývanou zpěněnými vlnami. Písek na pláži jako by
byl další marvelovský hrdina se superschopnostmi
– je tak bohatý na železo, že přitahuje magnet.
Pláž neláká jen návštěvníky ze zahraničí, ale i Novo
zélanďany. Piha pro ně představuje poetickou destinaci, kterou ztělesňuje už název města – maorské slovo
„piha“ je citoslovce, zvuk, který vydá surf, když praskne po srážce s kánoí. Ve městě nikdo nikam nespěchá,
lidé jsou skromní, a pokud by zde nebyl surfařský
klub, pravděpodobně by ani nebylo zaznamenáno
na mapě. Návštěvníci se zde ale nacházejí tak trochu
v jiné časové zóně než ve zbytku ostrova – vstávají
s přílivem a při západu slunce se již ulice vyprazdňují.
Národní mistr v longboardu Zen Wallis ztělesňuje
svými sluncem vybledlými, rozcuchanými vlasy
surfařský ideál Nového Zélandu. Většinu dní je
na vodě a trénuje obvykle tak dlouho, dokud ho
na břeh nevrátí západ slunce (se svým boardem prý
pro štěstí před soutěží i spí).
Zen je i instruktorem surfování, Pihu zná jako své
boty a o vlnách mluví, jako by jeho druhým povoláním bylo psaní romantických básní. Převládající
pobřežní vítr podle něj vytváří silné vlny, které
do města přitahují hlavně zkušené surfaře. „Předtím
než se zde začalo sportovat, byl místní život černobílý,“
říká, zatímco se obloha nad ním zabarvuje do olejově
fialové. „Teď jezdíme na kaleidoskopických vlnách,
jedněch z nejlepších na světě, ale pořád bez davů
diváků. Je to jako droga…“

ILUSTRACE: EMOTIKI® PRVNÍ APLIKACE S MAORSKÝMI EMOTIKONY NA SVĚTĚ BYLA VYVINUTA MAORSKÝM KULTURNÍM CENTREM TE PUIA VE MĚSTĚ ROTORUA NA NOVÉM ZÉLANDU

aori jim říkají makutu neboli „čarodějové“,
protože tyhle novozélandské silnice jsou prostě
magické. Objeví se z ničeho nic a táhnou se
po úpatí idylických zelených kopců a pak se
ztratí hluboko v triasových džunglích, kde je lemují
stříbrné kapradiny. Sever Nového Zélandu je nezkrocená část vesmíru, odměna pro ty, kteří touží objevovat neobjevené. S klíčky od karavanu se můžete vydat
za dobrodružstvím, vyšplhat na kopec či hledat ztracené jezero v džungli, kdykoliv dostanete chuť. Navíc
se nemusíte bát, že nebudete mít kde složit hlavu,
protože vaše postel je pořád tam, kde jste vy, pouhé
dva metry za vámi a vždy po ruce.

Pohoří Waitakere mezi
Aucklandem a Pihou je porostlé
palmami a kapradinami
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SVÍTÍCÍ HOUBY
V JESKYNÍCH WAITOMO

V ranní mlze vyráží náš karavan dál, pryč od Pihy. Nad
lesklými kopci se vznášejí těžké šedé mraky a farmáři
na polích hlídají stáda s více než tisícovkou ovcí.
Terén i zvířata by klidně zapadla i do waleské krajiny. Stále zelená údolí a pastviny obklopují i Waitomo,
městečko s jedinou ulicí, za kterým se rozkládají
nekonečné statky, ukázka života bez stresu. Stáda se
pasou na mechem porostlých kamenech a farmáři
sledují ve městě zápas rugby. Pokojné, mírumilovné,
na první pohled ničím výjimečné město však své
největší poklady návštěvníkům nenabídne hned
na začátku, dokonce je před nimi ukrývá pod zemí!
I na zemi tak geograficky bohatou, jako je Nový
Zéland, jsou jeskyně Waitomo opravdu unikátním
úkazem. Síť tmavých prázdných chodeb je posvátná
pro kmen Maori, ale i pro speleology, jako je Angus
Stubbs. Posledních 20 let strávil tento novodobý jeskynní muž ve své podzemní svatyni, kterou, jak říká,
považuje za katedrálu Severního ostrova, kterou vytvořila tisíciletí trvající vodní eroze a kterou nyní tvoří
podzemní řeka a labyrint tunelů.
Místní kmen Kawhia využíval vápencové katakomby jako pohřebiště a bránu do posmrtného života, ale
britské viktoriány zajímalo spíše to, co si odtud mohou odnést. Drancovali jeskyně jednu za druhou
a vyhrabali u toho ze země muzeální kousky koster
gigantických ptáků moa. Vyhynutí těchto ptáků neschopných letu mají na svědomí maorští lovci, kteří
kosti ptáků prodávali do Londýna, kde se za ně
na aukcích platily velké peníze.
Angus nás vede dolů do jeskyně Ruakuri a polední
slunce se rázem zcela vypaří. Protahujeme se úzkými
chodbami do obsidiánově černého dómu, kde konečně nacházíme cíl našeho podzemního putování: tisíce
hvězd rozsvícených nad našimi hlavami jako na podzemní obloze.
„Jsou přesně jako já,“ říká Angus a se zapálenou
pochodní ukazuje na visící svítící houby, kterým
Maurové říkali titiwai neboli vodní hvězdy. „Když
jsou na světle, nejsou moc hezké, ale ve tmě jsou
nádherné.“

OVČÍ EKONOMIKA

6:1

Poměr počtu ovcí
na obyvatele Nového
Zélandu je v současností
nejvyšší na světě.

22:1
Poměr počtu ovcí
na obyvatele Nového
Zélandu v roce 1982.

27kg

Váha nejtěžšího rouna, které
kdy bylo ostříháno z jedné
ovce. Patřilo beranovi
jménem Shrek, ze kterého se
stala národní ikona, poté co
se ho farmářům po letech
divokého života povedlo
v roce 2004 ostříhat.

41kg

Váha vlny, která patřila
australské ovci jménem
Chris. Ta v roce 2015
překonala Shreka a zapsala
se do dějin jako ovce
s nejtěžším kožíškem
v dějinách. Průměrná váha
vlny z jedné ovce je 4,5 kg.

Na kopcích v severovýchodní části
ostrova se pasou stovky ovcí
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Jezero Taupo mají rádi i námořníci.
Dole: Řezbář Delani Brown v dílně.
Dole: Maorská skalní řezba
v zálivu Mine; dostat se k ní lze
jenom lodí

Taupo je největší jezero
na Zélandu a na jeho březích
mají řidiči karavanů spoustu
krásných příležitostí k zastavení

JE TO ZNAMENÍ
Symboly kmene Maorů jsou
k vidění všude na ostrově
– na soškách, dřevořezbách,
tetováních… Kultura kmene
je nejvýraznější právě
na Severním ostrově.

Koru (spirála)
– nové začátky

Matau (rybářský háček)
– štěstí/prosperita

Pikorua (provázek)
– věčné spojení

Tiki (první muž)
– plodnost

Manaia (ptačí muž)
– spirituální síla

Když člověk cestuje po Severním ostrově, Nový Zéland
mu odhalí spoustu svých příběhů a tajemství a podivuhodnou směsici městeček, kterým dali jména Skoti
a Angličani snící o svém evropském domově (Hamilton, Hastings, Cambridge, New Plymouth), a vesniček
kmene Maori (Matama, Whatawhata nebo
Mangatangi).
Cestou z jeskyní Waitomo k jezeru Taupo musíte
na silnici State Highway 30. Vlní se po harmonicky
oblých kopcích se zeleným vnitrozemím, na kterém
se pase dobytek. Co nevidět ale tento úsek cesty vystřídají holé sopečné vrchy bez jediného stromu
a hned poté se před vámi otevře Taupo, jedna z největších vnitrozemních vodních ploch na jižní hemisféře.
Jezero vzniklo na místě, kde kdysi vybuchl prehistorický vulkán – byla to jedna z největších erupcí
v historii planety. Když Taupo poprvé spatříte přes
přední sklo, máte pocit, že se díváte spíše na moře než
na jezero. Je tak obrovské, že se obloha na horizontu
slévá s vodou a hranice mezi nimi je nejasně rozmazána. Jezero je tak široké, že jeho povrch se před vámi
ohýbá jako lžíce kopírující oblou planetu.
Nedaleko Taupa na severním předměstí stojí dílna
Delaniho Browna, mistra řezbáře, který vyrábí alegorické totemy inspirované samotným jezerem a mýtem o stvoření kmene Maori, konkrétně o otci nebes
Ranginui a matce země Papatuanuku.
„Dřevo samotné mi ukazuje, jak mám tvořit,“ říká
a ve svěráku utahuje kus zkamenělého damaroně
jižního, na kterém právě pracuje. „Takže musím pozorně poslouchat.“ Během odpoledne nabírá neopracovaný plát tvar a proměňuje se v propracovaný
talisman. Delani využívá své tesařské nástroje s takovou ladností, jako malíř štětec. Při pohledu zblízka
dávají jednotlivé zářezy najednou smysl – jako by
damaroň potetoval liniemi, které vytvářejí synergii
řek a kaňonů.
Taupo a jeho okolí ale neokouzlilo jen příslušníky
kmene Maori. Už když ve 13. století na ostrov na kánoích připluly kmeny ze vzdálených ostrovů, přitáhly
pozornost návštěvníků malé vesnice, které lemovaly
jezero. Dnes stojí na akáciemi lemovaných březích
penziony, galerie, vinárny a řemeslné pivovary, díky
kterým se zde návštěvníci zdrží i několik dnů. Mnoho
z nich se vydává i na výlet do zálivu Mine, aby se
podívali na úchvatnou tvář boha vytesanou přímo
do útesu.
Den zakončíme pořádnou večeří – kousky jehněčího v barbecue omáčce s láhvemi kvalitního místního
piva. Kde je náš karavan, tam je i naše postel, a tak
můžeme den neplánovaně zakončit tam, kde se nám
to zalíbí. Proč ne právě tady u nekonečného jezera?
MIKE MACEACHERAN je autor cestopisů,
který do teď navštívil 106 zemí. Cesta po
Novém Zélandu v karavanu pro něho byla
úplně novým zážitkem.

ILUSTRACE: ANNAREPP/SHUTTERSTOCK, SABELSKAYA/SHUTTERSTOCK

Oddech u jezera Taupo
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Naplánujte si roadtrip po Severním ostrově

P U SŤ T E S E D O TO H O

JAK SE TAM DOSTAT

NOVÝ ZÉLAND

Počítejte s tím, že cesta na Zéland
zabere kolem 30 hodin. Se
společnostmi Air New Zealand,
Emirates, Singapore Airlines nebo
Qatar Airlines se sem dostanete
s přestupem z Vídně i z Prahy. Před
vstupem do země je nutné zabezpečit si platná víza.

JAKOU DOPRAVU
VYUŽÍVAT

DALŠÍ
INFORMACE
Najdete je v průvodci Nový Zéland
(29 €/719 Kč) nebo
na newzealand.com.
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KLÍČ K MAPĚ
Auckland

Piha
Rotorua

Taupo
Turangi

Wai-O-Tapu
Jeskyně Waitomo

MIKE MACEACHERAN
VE SVÍTÍCÍCH JESKYNÍCH
Když jsme s fotografem Justinem Foulkesem dorazili
do jeskyní Waitomo, labyrintu podzemních chodeb
a řek na Severním ostrově, již se stmívalo. Ne že by to
dělalo nějaký rozdíl. Naším cílem byly luminiscentní jeskynní houby,
které jsme hledali se speleologem Angusem Stubbsem (vpravo). Co
nevidět se z nás všech stal Glum – stáli jsme po kolena ve vodě, sami
s vlastní jeskynní ozvěnou v černočerné tmě. Dokonalé prostředí pro
natáčení hororu... Vyfotografovat svítící houby bylo pro Justina v takovýchto podmínkách opravdu těžké. Na každý snímek potřeboval
asi 20 minut, jinak by se mu světýlka nad hlavami nepovedla zachytit.
Scéna se stala ještě podivuhodnější, když nám Angus začal vyprávět
hodinový příběh novozélandské historie pro začátečníky (nebo
ignoranty?). Když jsme vešli do jeskyně, na chvíli jsme přišli o zrak, ale
z podzemí jsme vyšli osvícení po mnoha stránkách.

FOTOGRAFIE: JUSTIN FOULKES, DOORS/SHUTTERSTOCK,
GEORGECLERK/GETTY

Jestli vás láká klasický Volkswagen
retro karavan nebo 4WD, zajděte
do Classic Campers a vyberte si
na cestu vůz, který vás osloví nejvíce (VW van od 100 €/2 500 Kč
na den při týdenním pronájmu;
classic-campers.com). Modernější
modely jsou levnější a můžete si
je půjčit i na delší dobu. Pojištění
a GPS v ceně zahrnuto není. Nový
Zéland má širokou síť kempů
a parků, které jsou jako stvořeny
pro karavany. Aktuální informace
o nařízeních a omezeních kempování najdete na camping.org.nz.
Severní ostrov je větší než
Skotsko a Wales dohromady.
Hodně silnic je jednosměrných,
takže počítejte s tím, že doprava
může někdy trvat déle, než byste
očekávali. Pokud chcete objet
celý ostrov, je to autem zhruba
800 km. Vyhraďte si tedy na roadtrip alespoň týden, ale počítejte
taky s tím, že po dlouhých letech
letadlem si budete před roadtripem potřebovat odpočinout.

AUCKLAND

PIHA

JESKYNĚ WAITOMO

TAUPO

DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ
Je jedno, odkud letíte, před přistáním na Novém Zélandu projedete
několik časových zón. Dopřejte
si proto den v hlavním městě,
odpočiňte si, a pokud budete mít
energii, projděte se po přístavu.
Skvělým úvodem do unikátní novozélandské kultury, která je směsicí tichomořských a evropských
kultur, je odpoledne strávené
na lodi v přístavu Waitemata se
společností Waka Quest, během
něhož se dozvíte vše o maorských zvycích (100 €/2 500 Kč;
navigatortours.co.nz). Na večeři
si zajděte
třeba
do Depot
v centru
města, kde
podávají
výborné ústřice (eatatdepot.co.nz),
nebo pokud se chcete toulat spíše
po předměstích, vyberte si něco
ve stáncích s jídlem na nočních
trzích (středa–neděle;
aucklandnightmarkets. co.nz).
Spánek dožeňte v malém butikovém hotelu DeBrett s eklektickým
nábytkem, uměním a fotografiemi
inspirovanými kulturou kiwi (obrázek nahoře; od 220 €/5 500 Kč;
hoteldebrett.com). Až budete
odpočatí, vyzvedněte si karavan
a pusťte se do toho!

40 KM NA ZÁPAD
Přes předměstí Aucklandu se
podél Scenic Drive dostanete
asi po hodině k městu Piha.
Obvykle se po Zenu Wallisovi
(obrázek nahoře) nemusíte ani
dlouho rozhlížet. Najdete ho
i s kamarádem Philem v Piha
Surf School (50 €/1 250 Kč
za skupinovou hodinu surfování včetně surfu a oblečení;
pihasurfschool.com). Lyons
Rock b&b s neuvěřitelnými
výhledy na oceán je jedním
z mála penzionů v okolí
(od 100 €/2 500 Kč;
lyonsrockbandb.co.nz). Následující den pak stravte v pohoří
Waitakere (obrázek dole).
Porozhlédněte se po zajímavých
stromech, jako
jsou duboisie
vonné a čajovníky australské,
nebo po stromech s listy
tak ostrými, že
by svedly vyrovnaný souboj
i s čepelí nože. Trasu výletu
v horách si naplánujte na parks.
aucklandcouncil.govt.nz/waitakereranges nebo s místním průvodcem Michaelem Haswellem
(tehuiatours.com). Za návštěvu
stojí taky pláž Karekare, kterou
jste mohli spatřit v oscarovém
filmu Piano nebo v Xeně: Princezně bojovnici.

Z MĚSTA PIHA PLUJTE
lodí kolem přístavu Manukau
na jihovýchod. Dalších 225 km
po silnici ujedete zhruba za tři
hodiny, ale udělejte zastávku
u 35 m vysokých vodopádů Marokopa
nebo v lesním
parku Pirongia u dálnice
39. Na noc
se ubytujte
ve Waitomo Top 10 Holiday
Park (20 €/500 Kč za místo
s elektrickým zdrojem; waitomopark.co.nz), v kempu s chatkami
a vířivkou. U sousedů najdete
Huhu Café, kde se podává
královský losos s kumarou, pyré
ze sladkých brambor (huhucafe.
co.nz). Abyste z jeskyní vytěžili
co nejvíc, vyhraďte si na ně celý
následující den. Začít můžete
na raftech v tmavých jezírkách
(obrázek nahoře) se společností
Legendary Black Water Rafting Co (od 90 €/2 250 Kč;
waitomo.com/black-waterrafting) a pokračovat s průvodcem
až ke svítícím houbám (od 35 €/
875 Kč; waitomo.com).

ASI PO DVOU HODINÁCH
strávených v autě dorazíte
k jezeru Taupo. Při příchodu se
stavte v The Storehouse (obrázek nahoře; storehousetaupo.
co.nz), funky bio kavárně, kde
vám naservírují lehký oběd. Pak
si prohlédněte práci Delaniho Browna v muzeu Taupo
(3 €/75 Kč; greatlaketaupo.
com). Jasná svěží odpoledne
jsou jako stvořená na oddech
u jezera nebo na lodi Fearless
(od 20 €/500 Kč; sailfearless.
co.nz). Zaparkujte v Taupo
DeBretts Spa Resort, v kempu
s termálními prameny (12 €/
300 Kč za místo s elektřinou;
taupodebretts.co.nz). Na druhý
den se n asnídejte
v L’Arté Café
(larte.co.nz)
a pak vyrazte
na cestu kolem
jezera přes Turangi do Kuratau. Odpoledne
tady můžete strávit ochutnávkou
vína nebo s pizzou připravenou
na dřevě ve Floating Rock
Café (obrázek nahoře;
kuratauriverwines.co.nz).
Přenocujte poblíž Tokaanu
v Braxmere (od 120 €/
3 000 Kč; braxmere.co.nz).
Je to skvělá základna pro
objevování jižní části jezera
s výborným výhledem na vodu
a s chutnými grilovanými jídly.
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