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Afrika … 
…, kolébka lidstva, je krásný kontinent. Má své 

problémy, starosti, ale i radosti a krásy. 
 

Jsem nesmírně rád, že mi byla dána možnost, 
alespoň kousek tohoto kontinentu poznat. 

 
Zvu Vás na ohlédnutí za africkými písky a kameny… 



Expedice Mauritánie 1995 
Začátek - 23. října 1995 - 1. den - výjezd expedičního vozidla 

z náměstí města Valašské Meziříčí 
Opuštění evropského kontinentu - 6. den - 28. října 1995 - 

nalodění na trajekt Ciuda de Ceuta v přístavu Algeciras 
(13:15 hodin SEČ) 

Vstup na africký kontinent - 6. den - 28. října 1995 - vylodění 
do mlhou zastřené Ceuty v Africe (14:45 hodin SEČ) 

Opuštění Afriky - 55. den - v 16:00 hodin SEČ vjíždíme na 
trajekt Ciuda de Zaragoza v přístavu Ceuta 

Vstup na evropský kontinent - 55. den - v 17:30 hodin SEČ 
vjíždíme na starý kontinent 

Konec expedice - 61. den - 22. prosince 1995 (ujeto 14 695 
km) 



Afrika … 

Trocha geografie… 



Afrika … 

Trocha geografie… 



Afrika … 



Afrika … 



Tak to byl náš cíl – deprese Guelb er Richat 



Deprese Guelb er Richat na snímku z družice 



Expedice Mauritánie 1995 



4 hodiny do odjezdu – Valašské Meziříčí 



Západoafrické útesy - Maroko 



Marocká příroda v Antiatlase 



Západoafrické pobřeží 



Tábor v Al-Dakhle – jižní Maroko 



Tábor v Al-Dakhle – jižní Maroko 



Tábor v Al-Dakhle – jižní Maroko 



Cesta pouští… 



Cesta pouští… 



Cesta pouští… 



Cesta pouští… 



Pohled do pouště… 



Žulové bloky v podhůří Adraru 



Žulový monolit v písečném moři 



Dobíháme auto… 



Srázy Adraru v centrální Mauritánii 



Skalní města Adraru 



Cesta na adrarskou plošinu 



Nucená zastávka v písku 



Stromy života a smrti 



Skály a písek 



Skály a písek 



Vrcholy Er Zerga 



Stopa kosmické katastrofy – dopadový kráter Aoulleoul 



Romantický pohled do nitra impaktního kráteru 



Romantický pohled do nitra impaktního kráteru 



Pohled do nitra impaktního kráteru 



Skromná vegetace na adrarské plošině 



Guelb er Richat 



Guelb er Richat 



Guelb er Richat 



Guelb er Richat 



Guelb er Richat 



Guelb er Richat 



Na jednom z valů deprese Guelb er Richat 



Kouzelně barevné proměny kamene 



Kouzelně barevné proměny kamene 



Kouzelně barevné proměny kamene 



Pohled do deprese Guelb er Richat 



Proměny kamene 



Svahy Guelb er Richatu 



Boj života s pouští 



Ostrůvek zeleně v kamení a písku 



Fotoarchiv 



Dějiny oblasti a klimatu 









Kdo by v tom hledal břeh řeky 



Archelogie 



Fotoarchiv 



Fotoarchiv 



Pozor! Štíři… 



Sestup z plošiny Adraru 



Čeřiny v pískovci 







Ostrůvky žuly v moři písku 



Monolity se vypínají až 300 m nad okolí 



Táboříme pod žulovou skálou 



Strom života 



Západ Slunce u stromu života 



Poezie písku 



Poezie moře 



Slunce zapadá a putování končí… 




