
Egypt 1999 
Termín:  

17. – 25.10. 1999 

(CK EXIM Tour) 

Egypt , Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-Arabíja – stát v 
sveverovýchodní Africe a na Sinajském poloostrově; 1 001 449 km2, 56,5 mil. obyvatel 
(1993), hustota zalidnění 56 obyv./km2, hlavní město Káhira (6,85 mil. obyvatel, aglomerace 
13,6 mil. obyvatel, 1994); úřední jazyk arabština, měnová jednotka 1 egyptská libra (EGP) = 
100 piastrů. Administrativní členění: 26 guvernorátů. – Území Egyptu je součástí pouště 
Sahary. Na západě od údolí Nilu Libyjská poušť, sklánějící se pozvolna od jihu (500 m n. m.) 
k severu (100 m n. m.), prostoupená pánvemi s oázami (nejhlubší Kattarská proláklina, –133 
m), ale i osamělými stolovými horami a horskými masívy (na jihozápadě 1 934 m n. m.). Na 
východě od údolí Nilu Arabská poušť, při pobřeží Rudého moře hornatá a skalnatá, stejně 
jako sousední Sinajský poloostrov (hora Sv. Kateřiny, Jabal Katrinah, 2 637 m n. m.). 
Podnebí u pobřeží Středozemního moře je subtropické, se suchým létem a deštivou zimou. 
V Alexandrii je průměrná srpnová teplota 26 °C, lednová 14 °C, roční průměr srážek jen 184 
mm. Ve vnitrozemí podnebí ostře kontinentální, s velkými denními i sezónními rozdíly teplot, 
srážky jsou minimální nebo zcela chybí. Jediným stálým tokem je Nil; suchá údolí (vádí) mají 
vodu jen v době dešťů. V údolí Nilu a v oázách kulturní rostlinstvo, pouště jen místy křovité 
nebo travnaté. – Obyvatele tvoří egyptští Arabové (98,5 %) vyznávající islám (94 %). 
Náboženská menšina křesťanských Koptů (6 %). Mimořádná koncentrace obyvatel v údolí a 
deltě Nilu. Ročně přibývá 2,25 % obyvatel (1992). Střední délka života mužů je 60 let a žen 
62 let. Negramotnost 51,6 % (1990). Ve městech žije 48,8 % obyvatel (1990). – Agrárně 
průmyslový stát s významnými příjmy z provozu Suezského průplavu a z cestovního ruchu 
(2,5 mil. turistů, 1989). Vysoká zahraniční zadluženost. Hrubý národní produkt 610 
USD/obyv. (1991). Obdělává se jen 2,6 % území, na zavlažovaných plochách jsou možné 2 
– 3 sklizně ročně. Pěstují se obilniny (13,6 mil. t, kukuřice, pšenice a rýže, 1992), zelenina 
(nejvíce rajčata), brambory, batáty, luštěniny, palma datlová (595 000 t datlí, 1. místo na 
světě; 1991), ovoce (nejvíce pomeranče a banány). Z vývozních plodin nejdůležitější bavlník 
(294 000 t vlákna, 9. místo na světě) a cukrová třtina. Egypt není potravinově soběstačný. 
Stavy dobytka poměrně nízké; chybí krmivová základna. Hospodářsky významná stáda 
buvolů (2,6 mil. kusů, 1991). Rybolov převážně sladkovodní. Důležitou mezinárodní námořní 
tepnou je Suezský průplav (272,5 mil. t nákladů, 1991), dvě mezinárodní letiště. – V oblasti 
dolního toku Nilu došlo koncem 4. tis. př. n. l. k vytvoření států Horního a Dolního Egyptu. 
Jednotný egyptský stát od 1. pol. 3. tis. př. n. l. (tzv. archaická doba – 1. a 2. dynastie) s 
pevnou vnitřní organizací a administrativou. Za 3. – 6. dynastie (tzv. Stará říše, 2778 – 2263 
př. n. l.) došlo k rozvoji státní administrativy, což spolu s vnitřní kolonizací země vedlo k 
posílení egyptské ekonomiky a umožnilo rozkvět monumentální architektuře, umění a 
řemesel. Rozvíjela se aktivní zahraniční politika, zaměřená zejm. na obchod a jednorázové 
získávání surovin a lidské pracovní síly (tažení do Núbie a Libye). V důsledku nadměrného 
růstu moci administrativy a oslabení ekonomiky země došlo za tzv. 1. přechodného období 
(2263 – 1991 př. n. l.) k úpadku a dočasnému rozpadu jednotného státu. Na přelomu 3. a 2. 
tis. př. n. l. se místním vládcům z Vésetu podařilo zemi znovu sjednotit. Panovníci Střední 
říše (1991 – 1786 př. n. l.) se zejména z ekonomických důvodů zmocnili velké části Núbie, 
nepodařilo se jim ale trvale upevnit královskou moc, jejíž oslabení za 2. přechodného období 
(1786 – 1580 př. n. l.) vedlo k opětnému rozpadu Egypta, kdy byla delta Nilu obsazena 
Hyksósy. Jejich porážkou na počátku Nové říše (1580 – 1085 př. n. l.) začínalo období 
egyptské expanze, při níž Egypt ovládl Núbii až po 4. nilský katarakt a dočasně i Palestinu a 
Sýrii až po Eufrat. Egyptskou moc nakrátko oslabila náboženská reforma Amenhotepa IV. 
(Achnaton), při níž se pozornost soustředila na vnitřní problémy země. Odrážení útoků tzv. 
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mořských národů a postupný úpadek egyptské administrativy a ekonomiky vedly na konci 
20. dynastie ke konci Nové říše. V tzv. pozdní době (1085 – 332 př. n. l.) došlo až k 
faktickému rozdělení země na Horní Egypt v moci kněžské a vojenské thébské oligarchie a 
Dolní Egypt s převahou vojenských panovníků libyjského původu. Na přelomu 8. a 7. stol. 
př. n. l. se Egypta nakrátko zmocnili núbijští a po nich i asyrští vládci. Období samostatnosti 
egyptského státu skončilo za 26. dynastie dobytím Egypta Peršany 525 př. n. l. Perskou 
nadvládu, provázenou řadou povstání, ukončil příchod Alexandra III. Velikého 332 př. n. l. V 
helénské době (332 – 330 př. n. l.) vládli v Egyptu Ptolemaiovci. 30 př. n. l. Egypt připojen k 
římské říši. 395 – 640 součást byzantské říše, ve 4. stol. založena samostatná koptská 
křesťanská církev. 640 připojen k arabskému chalífátu, zahájena islamizace. Egypt se stal 
centrem samostatných států: 686 – 905 Tulúnovců, 935 – 969 Ichšídovců, 969 – 1171 
Fátimovců, 1171 – 1517 mamlúků. 1517 připojen k osmanské říši, Mamlúci však udrželi 
autonomní vládu. Po Napoleonově egyptské expedici 1798 – 1801 likvidována vláda 
mamlúků i přímá vláda tureckého sultána. 1805 – 49 Muhammad Alí získal autonomii, 
založil vlastní dynastii a prosadil reformy, jež se staly základem moderního Egypta. 
Modernizace jeho nástupců však vyčerpala egyptskou pokladnu a po egyptské krizi 1876 – 
82 byl okupován Brity. 1914 vyhlášen britský protektorát. 1922 Egypt prohlášen nezávislým 
státem v čele s králem Fuádem I.; nezávislost rozšířena britsko-egyptskou smlouvou 1936. 
1952 egyptská revoluce vedená G. A. Násirem svrhla krále Fárúqa. 1953 vyhlášena 
republika, 1958 – 61 Egypt spolu s Jemenem a Sýrií součást Sjednocené arabské republiky. 
Do arabské protiizraelské politiky se Egypt zapojil účastí ve válce palestinské 1947 – 49, 
suezské 1956, šestidenní 1967 a říjnové (jomkipurové) 1973. Stal se iniciátorem mírového 
procesu v rámci camp-davidských smluv 1978. – Egypt je nezávislý stát, republika. Hlavou 
státu je prezident, volený obyvatelstvem v celostátním referendu na 6 let. Zákonodárným 
sborem je jednokomorové Lidové shromáždění (454 poslance, z nichž 444 volí obyvatelstvo 
na 5 let a 10 jmenuje prezident republiky). Nejvyšším konzultativním orgánem je Poradní 
rada (210 členů, z toho 140 volených a 70 jmenovaných prezidentem). Poslední parlamentní 
volby se konaly 29.11.–6.12.1996.  

 

 

Byl horký letní den ke konci léta 1999, sed ěli jsme s manželkou na houpa čce u bazénu, d ěti byly na 
prázdninách a my jsme u kávy a vína p řemýšleli nad podzimním poznávacím zájezdem. A horko  nás 
inspirovalo k výb ěru zem ě z nejteplejších – Egypta. Bohužel pokro čilá ro ční doba zp ůsobila, že v ětšina 
vytipovaných zájezd ů již byla pro tento rok vyprodána, ale nakonec se p ovedlo jeden volný objevit.  

A tak jsme v listopadu odlet ěli s EXIM Tourem linkou ČSA do Káhiry. Let ěli jsme Boeingem 757 a let 
trval asi 4 hodiny. Na vým ěnu jsme s sebou vezli dolary, ale ve sm ěnárnách brali ochotn ě i marky. Z asi 
35 účastník ů nejmén ě 30 zažilo „faraónovu kletbu“ – pr ůjem se zvracením. Prevence nepomáhá, prožít 
si to musí skoro každý, našt ěstí to obvykle netrvá déle než jeden den. Nezbývá n ež doufat, že se 
nebude zrovna jednat o den s dlouhými p řesuny.  

Do Káhiry jsme p řiletěli pozd ě v noci (brzy ráno), takže aklimatiza ční šok nebyl tak 
hrozný, p řesto že teplota ve 2 00 ráno mohla být kolem 25 stup ňů (teplom ěr jsme nikde 
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po celou dobu zájezdu nevid ěli, asi by jim tady v tom horku popraskaly). Pro ko legy z 
Jeseník ů, kteří odjížd ěli z domu za chumelenice, to byla p říjemná zm ěna. Kordonem 
voják ů jsme prošli z letadla do autobusu, který nás dovez l k letištní p říletové hale. 
Odbavení prob ěhlo bez problém ů, jen kamery se musely nechat zapsat do pasu a 
museli jsme zaplatit první z mnoha bakšiš ů, tentokrát letištním nosi čům za přenesení 
kufr ů z odbavovacího pásu k našemu shromaždišti, což byl o asi 5 metr ů. 

Za odbavovacím prostorem nás čekali t ři Arabové s cedulí EXIM, kte ří nás navigovali 
prázdnou halou do p řistaveného autobusu. Prázdná hala kontrastovala s o bleženou 
plochou p řed letištní budovou – vojenská ochranka totiž dovni tř nepustila nikoho bez 
letenky, a tak se celé arabské rodiny utábo řily p řed letišt ěm, kde čekaly na p řílet 
svých blízkých. Naši pr ůvodci za řídili naložení a p řivázání kufr ů na st řechu autobusu 
a nastoupili za námi. Jeden z nich se za obdivných pohled ů zbývajících dvou ujal 
slova: 

„Dobrý den, já být Muhammad Ali a um ět česky. Teď vyberu 25 dolar ů bakšiš jak bylo 
psát v programu.“ Tím jeho znalosti češtiny (ale i ostatních jazyk ů) končily. Podobn ě 
jazykov ě vybaveni byli i oba jeho kolegové, pochopiteln ě až na tu češtinu, ze které 
neznali ani ty dv ě věty.  

Po půlhodince stání a rozpa čitých úsm ěvů našich pr ůvodc ů najednou řidi č bez 
jakéhokoliv vn ějšího podn ětu zav řel dve ře a rozjel se. Protože jsme si mezitím sta čili 
říci, že jsme s r ůzných zájezd ů a máme tudíž jet na r ůzná místa (n ěkteří začínali 
programem v Káhi ře, další m ěli pobyt v Hurghád ě, jiní v četně nás m ěli poznáva čku s 
počátkem v Hurghád ě), byli jsme trochu nesví z toho, kam vlastn ě jedeme. 

Po složitém vysv ětlování jsme s gest našich pr ůvodc ů pochopili, že je hodn ě hodin a 
že proto pojedeme všichni na hotel, kde p řespíme a ráno budeme pokra čovat. To se 
nelíbilo hlavn ě nám, co jsme podle programu m ěli celé dopoledne strávit v Hurghád ě 
koupáním v Rudém mo ři a zbyte čnou nocí v Káhi ře bychom o celý tento p ůlden p řiš li. 
Po mohutných protestech nastala tedy další zm ěna: Káhira v četně pyramidového pole 
v Gíze a Egyptologického muzea se p řesune z posledního dne na první a tím z ůstane 
celý obsah programu zachován. Protože jsme už za čínali chápat, že v arabském sv ětě 
není nikdy nic jisté, usoudili jsme, že je nejjist ější vid ět pyramidy co nejd říve, jinak by 
se totiž mohlo asi lehce stát, že by na n ě nemusel zbýt čas. Takže jsme zm ěnu 
akceptovali (nic jiného stejn ě nezbývalo, protože autobus stál p řed hotelem). 

Po půlhodince v recepci se zjistilo, že hotel má jen asi  polovinu volných pokoj ů, než 
bylo pot řeba. Prakticky bez protest ů jsme se p řesunuli o ulici dále do jiného hotelu, 
kde nás kolem čtvrté hodiny ranní ubytovali. Apartmá bylo sice obr ovské (dva 
klimatizované pokoje s halou a koupelnou o rozm ěrech v ětšího t řípokojáku), ale 
neměli jsme moc náladu pokoje prohlížet, rad ěji jsme se uložili k spánku. Po chvíli 
nás vzbudil telefon, zvali nás z recepce na ve čeři (v pět ráno), prý dokonce dva lidé 
šli, nás to pochopiteln ě ani nenapadlo. Pak už jen svolávání k ranní modlit bě 
muezínnem z minaretu mešity asi 30 m od oken našeho  pokoje a mohli jsme kone čně 
spát. 

Káhira, arabsky El-Qâhira, anglicky Cairo – hlavní město Egypta, na Nilu; 10 mil. obyvatel (p řes 
pracovní týden prý 19 mil.). Nejv ětší m ěsto Afriky, významné hospodá řské, obchodní, finan ční, kulturní 
a politické st ředisko arabského sv ěta. Významná dopravní k řižovatka; mezinárodní letišt ě, říční přístav. 
Pět univerzit (islámská 970; další 1908, 1919, 1950, 1975), vědeckovýzkumné ústavy, knihovny. 
Historické památky. Staré m ěsto je sou částí sv ětového kulturního d ědictví; četné mešity (zejm. ze 14. –  
16. stol.), staré arabské m ěstské domy. – Základem starov ěká pevnost Babylón, 641 opevn ěný tábor 
Fustát, v 9. stol. poblíž založeno m ěsto Katái, 969 spojením obou založena Káhira. Od ro ku 973 hlavní 
město Egypta. Ve st ředov ěku významné centrum obchodu a vzd ělanosti.  
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„ Ráno“ – kolem jedenácté – jsme si kone čně prohlédli ná š apartmán a byli jsme velice 
spokojeni. Dokonce jsme m ěli krásný výhled na Nil, pochopiteln ě bylo nutné 
odmyslet si všechna smetišt ě kolem hotelu a mezi hotelem a Nilem. Snídan ě nás 
rovn ěž uspokojila a když v p řistaveném autobuse čekala krom ě známých egyptských 
průvodc ů i česká pr ůvodkyn ě, začali jsme se kone čně cítit jako na organizovaném 
poznávacím zájezdu.  

Po obligátní p ůlhodince čekání se rozhodl řidi č vyrazit na cestu do čtvrti Gíza – k 
pyramidám. Provoz v dvacetimiliónové Káhi ře je pro cizince naprosto hr ůzostrašný 
svou hustotou, absencí jakýchkoliv pravidel nebo p ředpis ů a neustálým troubením a 
blikáním všech řidi čů. Náš autobus se však bravurn ě proplétal bohatšími i chudými 
čtvrt ěmi Káhiry, p řejeli jsme most p řes Nil a my jsme se nep řestávali divit, pro č jsou 
všechny domy krom ě hotel ů rozestav ěné. Vysv ětlení je jednoduché – u 
nezkolaudovaných dom ů se neplatí da ň a nemusí se vracet p ůjčky. Proto jsou 
všechny soukromé domy navždy nedostav ěné, po dokon čení dalšího patra se hned 
začne stav ět ješt ě další, ovšem to už z ůstane jen ve fázi sloup ů. V některých ulicích 
byly jediné dokon čené stavby menší dome čky s mnoha v ěžičkami a se spoustou 
malých otvor ů. Že se jedná o holubníky nenapadlo nikoho z nás, v ysv ětlení naší 
průvodkyn ě nás dost p řekvapilo. 

V příjemně klimatizovaném autobuse jsme prozatím nedokázali o dhadnout úrove ň 
venkovní teploty. Když jsme pak zastavili (už na do hled od pyramid) u p ěkného hotelu 
v indickém stylu kv ůli vým ěně peněz, byl náraz horkého vzduchu po otev ření dve ří 
opravdu až ne čekaný. Hotel stál uprost řed zelené zahrady plné exotických palem a 
jiných rostlin, v tuto chvíli jsme netu šili, že to je poslední zele ň, kterou dnes vidíme. 

A pak jsme už zaparkovali pod Cheopsovou pyramidou,  nejvyšší z pyramid. Velkým 
překvapením je, že p řestože na fotkách vypadají pyramidy jako uprost řed poušt ě, ve 
skute čnosti stojí hned za posledními chatr čemi Káhiry. Protože jsou ale na mírném 
písečném návrší, m ěsto není p ři pohledu na pyramidy v ůbec vid ět. Dalším 
překvapením je, že velké pyramidy jsou jen t ři, kolem nich je už jen n ěkolik menších 
pyramidek a to je zde v Gíze vše. 

Kolem autobusu se hned seb ěhli prodejci všech možných suvenýr ů a majitelé 
velbloud ů nabízejících projíž ďku. Situaci kontrolují místní policisté také na 
velbloudech. Pr ůvodkyn ě nám dala podrobný výklad již po cest ě, takže bez 
zbyte čného zdržování jsme se vrhli k pyramid ě.  

Pyramidy jsou podkládány z obrovských balvan ů, které zde byly dovezeny po Nilu, 
protože v okolní poušti se takové kameny nevyskytuj í. Člověk je na jejich velikost 
připraven, proto se zpo čátku nezdají tak obrovské, ale čím blíže jsme byli, čím více 
jsme museli zaklán ět hlavy p ři pohledu na vrchol, tím více jsme obdivovali tu 
obrovskou masu kamene nashromážd ěnou zde v nelidských podmínkách prakticky 
bez použití jakékoliv techniky p řed několika tisíciletími.  

Pyramidy v Gíze vytvo řila 4. dynastie Staré říše kolem roku 2600 p ř. n. l. Velká Cheopsova pyramida je 
137m vysoká, základnu má p řes 200m dlouhou a skládá se z více než 2,5 milión ů kamenných kvádr ů 
obrovských rozm ěrů. Prý ji stav ělo 100.000 d ělníků po dobu 20-ti let.  

Po pyramidách se pochopiteln ě nesmí lézt, nicmén ě na několik prvních stup ňů jsme 
vystoupit mohli. Sebrali jsme čerstv ě oddrolený kamínek na památku a nechali jsme 
na sebe p ůsobit atmosféru tohoto místa. Odolali jsme prodava čům suvenýr ů 
(prozatím) a majitel ům velbloud ů, kteří nabízeli projíž ďku nebo alespo ň vyfocení na 
velbloudu, p řestože focení m ělo být grátis. Kolegyn ě ze zájezdu tomu uv ěřila, nasedla 
na velblouda a ten se s ní i s majitelem rozb ěhl do pou ště několik set metr ů od 
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pyramid. Tam uprost řed tábora velbloudá řů musela zaplatit 10 dolar ů, proto že fotka je 
sice zadarmo, ale toto už prý byla vyjíž ďka. Skupina Arab ů kolem byla p ůsobivým 
argumentem pro zaplacení. Po dopravení zp ět byla ráda, že stihla nastoupit do 
čekajícího autobusu, takže místo prohlídky Cheopsovy  pyramidy zaplatila 10 dolar ů 
za necht ěnou projíž ďku na velbloudovi. 

Popojeli jsme n ěkolik desítek metr ů k vedlejší Chefrénov ě pyramid ě. Ta je sice o 
několik metr ů nižší, ale díky své poloze na mírné vyvýšenin ě může připadat 
minimáln ě stejn ě vysoká jako Cheopsova pyramida. Od té se liší hlav ně zachovalým 
obložením své špi čky. Původn ě byly takto obloženy všechny pyramidy od shora až 
dolů, takže byly p ěkně hladké. Ovšem pouze zde se zbytky obložení dochova ly. 

Po krátké prohlídce jsme odjeli kolem p řírodního divadla s tribunami, kde se p řed pár 
týdny odehrálo p ředstavení Verdiho Aidy v reálných kulisách, na kope ček v poušti za 
pyramidami, odkud pochází v ětšina známých fotografií pyramid – všechny t ři velké 
pyramidy se p řed námi ty čily v celé své velikosti. Vycvakali jsme spoustu fo tek a 
natočily pár záb ěrů na kameru a poprvé jsme neodolali prodava čům suvenýr ů – 
nakoupili jsme asi dvacet modrých obsidiánových ska rabeů celkem v p řepočtu za asi 
dvacet korun (dobrý suvenýr a dárek z dovolené pro známé a p říbuzné), sadu 
„šperk ů“ z kovu se zasazenými obsidiánovými skarabei a poh ledy. 

 

Poslední pyramidu, Mykerinovu, jsme si mohli prohlé dnout i zevnit ř. Po úzkých 
strmých schodech jsme se vydali do nitra pyramidy. Šlo se pom ěrně obtížn ě, navíc 
jsme podv ědom ě očekávali, ž e se v nitru pyramidy trochu ochladíme (jak jsme zv yklí z 
velkých staveb v našich klimatických podmínkách). O pak byl pravdou, nitro pyramidy 
je za tisíciletí vyh řáté na teplotu okolní poušt ě, navíc tisíce turist ů neustále 
vydýchávají vzduch, který se nestíhá dostate čně rychle obnovovat. Klaustrofobici by 
asi m ěli velké problémy, však také n ěkolik lidí dovnit ř nešlo. Prázdné poh řební 
komory nejsou nijak zajímavé, ale celkový dojem z p rocházky po nitru pyramidy je 
určitě pozitivní. 

Pokra čovali jsme k poslední zdejší atrakci, pyramidy ze s trany od m ěsta hlídá 
obrovská Sfinga, po staletí zasypaná pískem, ale ny ní pečliv ě udržovaná. Stojí vlastn ě 
na dně vyhrabané jámy, ale p řesto její horní část majestátn ě vyčnívá nad okolní terén. 
Na obli čeji Sfinze chybí dvoumetrový kus nosu, prý ust řelený napoleonskými vojáky, 
který se nyní nachází v Britském muzeu v Londýn ě. 
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Od Sfingy jsme se vydali p ěšky do výrobny parfém ů. Přestože tyto návšt ěvy dílni ček 
a výroben typických místních výrobk ů bývají zam ěřeny siln ě komer čně, zde nás 
příjemně překvapila klimatizovaná místnost s rudými tapetami a  spoustou krásných 
flakónk ů na poli čkách podél st ěn. Všichni jsme s povd ěkem uvítali možnost chvíli si 
sednout v p říjemně chladném prost ředí a vypít si zde šálek studeného ibiškového 
čaje. Dokonce i p řednáška o výrob ě koncentrovaných parfémových esencí byla 
docela zajímavá a hodn ě lidí si koupilo koncentráty pro p řípravu parfém ů imitujících 
nejznám ější sv ětové v ůně. 

Po příjemném odpo činku jsme pokra čovali autobusem k Egyptologickému muzeu. 
Odevzdali jsme zde kamery do úschovny (nesmí se nat áčet a fotografovat s bleskem) 
a vydali se do rozlehlé budovy muzea. Z desítek tis íc exponát ů pochopiteln ě zaujaly 
ty nejv ětší – obrovské sochy v typickém staroegyptském styl u, několik vystavených 
mumií (v ětšina mumií je ve speciální části muzea za další vstupné, my jsme je z 
časových d ůvodů museli oželet ve prosp ěch prohlídky Tutanchamónova pokladu), 
sarkofágy a poh řební p ředměty z mnoha hrobek, zlaté ozdoby a samoz řejmě nálezy z 
Údolí král ů, nejvíce z Tutanchamónovy hrobky. Zlato na n ěkolika sarkofázích a na 
slavné masce váží ur čitě několik desítek kilogram ů, udivující je i úrove ň řemeslného 
zpracování sarkofág ů a masky. Dojem nám kazily jen neustálé nepovedené pokusy 
našich arabských pr ůvodc ů o výklad ( česká pr ůvodkyn ě s námi nebyla, protože 
několik lidí si myslelo, že propašují fotoaparáty dov nit ř, ale samoz řejmě neprošli 
vstupní prohlídkou a pr ůvodkyn ě jim tedy z ůstala hlídat fotoaparáty p řed budovou).  

Blížil se ve čer, ale stihli jsme ješt ě navštívit výrobnu papyrusových obrázk ů s 
předvedením výroby papyrusu (neodolali jsme a koupili  alespo ň záložky do knih) a 
zlatnictví (zde jsme vzhledem k cenám odolali lehce , přestož e mnoho lidí nakupovalo i 
zde). Po návratu do hotelu nás čekala výborná ve čeře a usínali jsme sice pom ěrně 
unaveni, ale spokojeni a plni zážitk ů. 

Večer nás egyptští pr ůvodci informovali, že budí ček bude ve 4 00 a snídan ě bude 
formou balí čku ve 4 15. Na hotelové buzení jsme nespoléhali a vstali podl e našeho 
budíku. Snídan ě sice byla relativn ě včas, ale na recepci nám oznámili, že vše je o 
hodinu posunuto. Jen tak jsme si oble čení na chvíli lehli, když zazvonil telefon a v 
něm se ozval český hlas našeho nového pr ůvodce Romana. Odjížd ělo se podle 
původního termínu, jen nám dv ěma někdo dal špatnou informaci. Všichni ostatní již 
byli dávno nastoupeni v autobuse a čekali na nás. Nic by se nestalo, stejn ě jsme ješt ě 
tradi ční půlhodinku stáli, jen bohužel byla všechna místa pro dvojice obsazena a 
museli jsme sed ět každý jinde, já dokonce vzadu na p ětce uprost řed, což není zrovna 
nejlepší místo v autobuse. 

Projeli jsem n ěkolika vojenskými kontrolami, které zde po atentátu  na turisty p řed 
několika roky jsou zhruba ka ždé dva kilometry (a na nich vojáci se samopaly 
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evidentn ě ost ře nabitými) a dostali jsme se na shroma ždiště konvoj ů. Přes pou šť se 
zde totiž m ůže cestovat jen dvakrát denn ě v konvojích doprovázených vojáky. Čekání 
tentokrát bylo pon ěkud kratší, a tak jsme už po n ěkolika desítkách minut mohli vyrazit 
do poušt ě (okraj Sahary, která zde p řechází v Libyjskou pouš ť) směrem k Rudému 
moři a letovisku Hurghád ě na jeho b řehu. 

Cesta pouští je pro st ředoevropana samoz řejmě velmi romantická, p řestože v t ěchto 
místech vypadá pouš ť jinak, než jsme si ji p ředstavovali podle obrázk ů a film ů. 
Nejsou zde typické píse čné duny a p řesypy, povrch krajiny tu tvo ří vrstva velmi 
hrubého červenavého písku až št ěrku a drobných kamínk ů, rovina je ohrani čena 
horským h řbetem nejd říve v dálce, pozd ěji dále od Káhiry i blízko cesty. Hory jsou 
kamenité a stejn ě bezútěšně pusté, bez sebemenších známek rostlinného či jiného 
života. Št ěrk všude kolem navozuje pocit gigantického staveniš tě a nepo řádku, 
přestože na rozdíl od m ěst zde žádné odpadky pochopiteln ě nejsou (s ob časnou 
výjimkou podél cesty). 

Po necelých t řech hodinách jízdy následovala p ůlhodinová zastávka v oáze uprost řed 
poušt ě. Oázu tvo řily t ři datlové palmy uprost řed náznaku zeleného trávníku a 
restaurace se záchody. Dali jsme si na terase kávu a vychutnávali romantiku okolí. 

Druhá polovina cesty m ěla po pravé stran ě stejnou scenérii, na jakou jsme již byli 
zvyklí, ale po levé stran ě se již zelenala tyrkysová hladina Rudého mo ře. Kontrast 
vyprahlé pustiny s množstvím vody v okolním mo ři byl velmi zajímavý a sledování 
krajiny nás neomrzelo po celé zbývající t ři hodiny cesty do Hurghády. 

Rudé mo ře, vnit řní mo ře Indického oceánu mezi pob řežím severovýchodní Afriky a 
Arabským poloostrovem; plocha asi 450 000 km 2, max. hloubka 3 040 m. Spojeno 
průlivem Báb alMandab s Adenským zálivem (na jihu) a S uezským pr ůplavem se 
Středozemním mo řem (na severu). Teplota vody v lét ě 27 – 32° C, v zim ě asi o 5°C 
nižší; salinita 39 – 42‰ (jedno z nejteplejších a n ejslan ějších mo ří světa). Četné 
ostrovy a korálové útesy. – Významná oblast námo řní dopravy (p řístavy Suez, Elat, 
Akaba, Jiddah). V severní části p římořský cestovní ruch (Elat, Hurgháda).  

Hurgháda, nov ě postavené turistické centrum na b řehu Rudého mo ře, zásobeno 
vodou je n ěkolik set kilometr ů dlouhým vodovodem z Luxoru.  

Po chvílích zmatk ů se povedlo najít náš hotel Hor Palace a mohli jsme  se ubytovat. 
Hotel byl celkem p ěkný, bydlelo se v apartmánech uprost řed exotické zahrady, 
vybavení pokoje nás ale mírn ě zklamalo, pokoj vypadal trochu ošunt ěle, klimatizace 
byla hlu čná a dokonce jsme zde vid ěli poprvé a naposled komáry, našt ěstí vůbec 
nekousali.  

Vydali jsme se samoz řejmě hned na pláž, abychom si užili koupání, než p řijde ve čer, 
který zde v tuto ro ční dobu za číná velmi rychlým západem slunce již po páté hodin ě 
odpolední. Pláž byla p ěkná, tyrkysov ě zelená voda teplá, všude na b řehu i ve vod ě 
hodn ě různých škeblí a ulit, ob čas kusy korál ů. Lehátka a slune čníky byly k dispozici 
v dostate čném množství. Prost ě pohoda. 

Večeře samoz řejmě vynikající v p ěkném sklen ěném altánu uprost řed zahrady, na 
výběr bylo z desítek druh ů jídel a exotického ovoce. Po ve čeři jsme obhlídli okolí 
hotelu, které bylo nasvíceno množstvím barevných sv ětel a neon ů, všude plno 
krámk ů se suvenýry a celkem rušný ve černí život. Leh čí šok nám zp ůsobila skupina 
asi čtyř nebo p ěti velbloud ů nehybn ě ležících u chodníku, které jsme považovali za 
umělou atrakci typu houpa čka, kdy ž se pohnuli a ž v okam žiku, kdy jsme je t ěsně 
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míjeli.  

Brzy ráno byl budí ček, následoval p řesun na další se řadišt ě a opět cesta konvojem 
přes Saharu sm ěrem k Luxoru. Tentokrát jsme projížd ěli p římo sout ěskami skal, které 
se ty čily p římo nad silnicí. P ři zastávce v oáze jsme si mohli prohlédnout malou a  
špinavou mešitu pro cestující Araby, na kávu byla t aková fronta, že jsme si nechali 
zajít chu ť. 

Scenérie se za čala postupn ě měnit, hory ustupovaly dále od silnice, dokonce jsme 
občas zahlédli klasickou píse čnou dunu. Na nálad ě nám trochu ubrala porucha 
klimatizace našeho autobusu, kterou řidi č asi t ři čtvrt ě hodiny opravoval, mezitím co 
jsme se my potili v autobuse (venku bylo je ště hůře). Luxorem jsme jenom bez 
zastávky projeli a pokra čovali jsme dále na jih do Assuánu. Klimatizace auto busu 
odešla nyní již definitivn ě a přes hodinový pokus o opravu jsme museli pokra čovat 
bez ní, což bylo na hranicích únosnosti. Našt ěstí všichni p řežili. Byla to ovšem jediná 
závada na klimatizace, kterou jsme v Egypt ě zažili. 

Do Assuánu jsme p řijeli s n ěkolikahodinovým zpožd ěním, museli jsme proto upravit 
program, který p ůvodn ě počítal s ubytováním a krátkým odpo činkem na lodi. Místo 
toho jsme pokra čovali do známého kamenolomu, z kterého pochází káme n mnoha 
staroegyptských monumentálních staveb. Zdejší atrak cí je nedokon čený obelisk, 
který se p ři vylamování ze skály rozlomil a sta ří řemeslníci ho nechali v p ůvodním 
nedod ělaném stavu ležet uprost řed lomu. Je na n ěm p řehledn ě vidět postup 
používaný p ři lámání kamene. Obelisk by byl nejv ětším obeliskem z jednoho kusu 
kamene, ale odborníci na statiku se domnívají, že p ři své délce (resp. výšce) se 
rozlomit musel. 

Další cesta vedla k obrovské Assuánské p řehradě, vybudované p řed několika 
desítkami let za pomoci n ěkolika dalších zemí. V malém p řístavu jsme nastoupili do 
lodi čky pro asi dvacet lidí a vydali se na p řehradní jezero. Na cestu nám hrál sotva 
desetiletý Arábek na zvláštní nástroj podobný malin ké kyta ře s pouhou jednou 
strunou, na který se p řes jeho jednoduchost dala zahrát melodie, by ť arabsky 
monotónní. Šokem pro nás byl i majitel plavidla, kt erý svou žíze ň zaháněl přímo 
vodou z Nilu, pro Evropana evidentn ě smrteln ě závadnou. 

Cesta k ostrovu Philae trvala asi dvacet minut. Ost rov tvo ří vrcholek d řívějšího kopce 
nad zatopeným chrámem. Ten byl asi dvacet let pod h ladinou p řehrady, když bylo 
rozhodnuto o jeho záchran ě. Byla postavena kruhová hráz kolem chrámu, voda by la 
vyčerpaná a chrám rozebrán na cca 40.000 o číslovaných kus ů, které byly p řevezeny 
na ostrov a zde znovu sestaveny do p ůvodní podoby. První setkání se 
staroegyptským chrámem je impozantní a pohled na ch rám zalitý zapadajícím 
sluncem p ůsobí neskute čným dojmem. Obrovský pilon (vstupní brána), sloupov é síně 
a nádvo ří, obrovské plochy zdí pokryté místo vedle místa ba sreliéfn ě provedenými 
hieroglyfy (tedy nikoliv vyrytými, ale naopak vystu pujícími ze zdi – naprosto 
nepochopitelné!). Po prohlídce s našimi pr ůvodci Romanem a jeho místním kolegou, 
který si nechává říkat Medvídek, následuje volno – rozchod a toulání po ostrov ě, 
sledujeme západ slunce a již za po čínající tmy se vracíme do Assuánu. 

Zbývá jen tradi ční návšt ěva zlatnické manufaktury a ubytování v našem bydliš ti pro 
následující t ři dny, tedy v lodní kajut ě lodi Královna Hatšepsovet. 

Při nástupu na lo ď nás p řekvapil již zp ůsob kotvení a nástupu. Protože p řístavišt ě je 
krátké a lodí je hodn ě, kotví vždy po n ěkolika t ěsně přiražené k sob ě (někdy i osm 
vedle sebe). Lod ě sice nejsou úpln ě stejné, ale jsou konstruk čně navr ženy tak, aby 
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první paluby byly na stejné úrovni a aby bylo mo žné zakotvit vrátky v zábradlí vedle 
sebe. Naše lo ď se jmenovala Queen Hatsepsovet (Královna Hatšepsov et) a byla asi 
čtvrtá od b řehu, abychom se na ni dostali, museli jsme projít p alubami a recepcemi 
všech t ří blíže kotvících lodí. 

Naše loď měla tři paluby nad úrovní hladiny, my jsme dostali kajutu  na první, nejnižší 
z nich. Na naší palub ě byla i jídelna a spole čenská místnost s barem a recepcí. Na 
nejvyšší palub ě kajuty nebyly, jen prosklená místnost s ratanovým nábytkem a 
otev řená paluba s bazénem, altánem a spoustou p ěkných lehátek a k řesílek z 
lakovaného bambusu. Všechny místnosti na lodi byly příjemně klimatizovány, my 
jsme dokonce na noc klimatizaci museli trochu tlumi t, aby nám nebyla zima. Ve škeré 
vybavení bylo vyložen ě luxusní, kajuta sice byla menší než hotelové pokoj e na 
pevnin ě, ale nijak stísn ěně jsme se zde necítili. Sou částí každé kabiny byla umývárna 
se sprchou a záchodem. Po celou dobu plavby (3 dny)  jsme m ěli zajišt ěnou plnou 
penzi, jídlo zde bylo snad ješt ě lepší, než na pevnin ě.  

Po nalod ění a ubytování jsme si prohlédli lo ď, prošli jsme všechny paluby, posed ěli 
chvíli ve spole čenské místnosti a po ve čeři šli spát, protože den byl únavný (p řesun 
pouští, porucha klimatizace autobusu, program v Ass uánu). Ráno nás probudilo 
mírné pohupování a když jsme odhrnuli záv ěs na okn ě naší kajuty, nev ěřili jsme 
vlastním o čím. Loď asi brzy ráno zvedla kotvy a my jsme se te ď plavili po Nilu 
neuvěřiteln ě exotickou krajinou.  

Široký a majestátný Nil klidn ě plyne žlutou pouští a podél jeho b řehů je úzký pruh 
zeleně, někdy široký dva metry, jindy 50 metr ů, ale nikde více, než 200-300 metr ů. 
Prakticky všechna zele ň je hospodá řská – bambus, cukrová t řtina, kuku řice, 
banánovníkové plantáže (banány jsou zde trochu menš í, než známe z našich 
obchod ů, jejich délka obvykle nep řesahuje 15 cm, ale chu ťově jsou stejné), ale hlavn ě 
tisíce datlových palem. Ob čas stojí pod palmou menší „d ům“ – v ětšinou jen čtyři 
hlin ěné st ěny beze st řechy, maximáln ě s rákosovou rohoží nad n ěkterým rohem (zde 
nikdy neprší a zima také nehrozí), místy tvo ří domy malou vesnici.  

Lidé kolem řeky pracují na poli, n ěkdy jim p ři tom pomáhají mezci, vodní buvoli nebo 
dokonce i velbloudi. Místy n ěkdo na prut chytá ryby, v Nilu se pere prádlo, myje  
nádobí, provádí se osobní hygiena a nilská voda se i pije. D ěti mávají na turisty v 
lodích, hrají klasické d ětské hry, oblíbený je hlavn ě fotbal. Buvoli se pasou na b řehu 
nebo se ochlazují v řece, umějí dob ře plavat. Na b řehu a na ostr ůvcích je množství 
posvátných pták ů ibis ů, lze zahlédnout i volavky a jiné ptáky. Mezi velký mi 
turistickými lod ěmi k řižují lehké feluky – plachetnice se šikmým st ěžněm (nebo 
ráhnem?). 

Celkový dojem je naprosto nepopsateln ě exotický. P ři nástupu na lo ď již byla tma a 
byli jsme uprost řed města – ranní pohled z okna kajuty na krajinu plynouc í pomalu 
kolem nás byl tak ne čekaný, že první dojem byl jako bychom sledovali p řírodopisný 
film.  

Nadšeně jsme vyrazili na snídani a hned po ní nahoru k baz énu. Měli jsme št ěstí na 
volná lehátka t ěsně vedle altánu, takže jsme se mohli p řesunovat mezi sluncem a 
stínem. Celé dopoledne jsme polehávali u bazénu, po slouchali arabskou hudbu z 
amplion ů, sledovali ubíhající krajinu a život na b řezích Nilu, ob čas jsme se zchladili v 
bazénu a celkov ě jsme užívali klid a pohodu. Pro cestování Egyptem je loď určitě 
nejlep ším a nejpohodln ějším dopravním prost ředkem.  
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V poledne byl ob ěd a již p ři jídle jsme mohli z oken jídelny sledovat p řistávání naší 
lodi u b řehu ve vesnici Kom Ombo, v p řístavišti pod impozantním chrámem, který 
jsme m ěli navštívit odpoledne. 

Chrám v Kom Ombu je zvláštní tím, že asi jako jedin ý v Egypt ě byl zasv ěcen dv ěma 
bohům – Horovi a Sobkovi. Proto je zde vše dvakrát – dv a pilony, dv ě vstupní brány, 
dvoje nádvo ří a podobn ě. Chrám je celkem zachovalý, mezi zdejší rarity pat ří např. 
mumie krokodýl ů, přístupný nilom ěr na m ěření hladiny Nilu a p ředpovídání záplav, 
dvojité zdi umož ňující kn ěžím pravd ěpodobn ě konání „zázrak ů“ a bohatá hieroglyfová 
výzdoba, tentokrát ne basreliéfní, ale vyrytá do zd í a sloup ů. Opět jsme nejd říve 
absolvovali odborný výklad a pak si okolní nádhery užívali sami p ři asi hodinovém 
rozchodu. Na lo ď jsme se vraceli individuáln ě přes tržišt ě, kde jsme op ět neodolali 
nástrahám a koupili jsme po kratším smlouvání galáb iu – dlouhou arabskou košili až 
po zem, vybrali jsme si sváte ční (modrou a vyšívanou zlatými motivy, všední je 
obvykle bílá, n ěkteré ženy chodí v černých). 

Zbytek dne pat řil zase odpo činku u bazénu, zatímco lo ď pokra čovala pomalu do 
města Esny, kde jsme dorazili už za tmy (sledovali js me z horní paluby západ slunce, 
který netrval více než p ět minut). Zde jsme zakotvili na noc, ale bez možnos ti výstupu 
na pevninu. 

Další den ráno jsme op ět vypluli hned po rozedn ění a hned po snídani jsme dorazili 
do místa další zastávky, do m ěsta Edfu. Zdejší chrám neleží p římo u Nilu, takž e jsme k 
němu vyrazili stylov ě v místních bry čkách kaláčí – vyzdobených ko čárech pro dva lidi 
na kozlíku a čtyři na sedadlech. Na mne zbylo místo na kozlíku vedle  kočího v bílé 
galábii a turbanu, což sice bylo mén ě pohodlné, zato více exotické. Dokonce mn ě na 
část cesty byly vnuceny oprat ě (skute čné kočírování to asi nebylo, kon ě pochopiteln ě 
cestu znají a nepot řebují žádné ovládání), stálo mne to ovšem pár drobn ých. 

Pilon zdejšího chrámu je druhý nejv ětší v Egypt ě, tedy i na sv ětě. Před pilonem je 
velké prázdné prostranství, které celkový dojem ješ tě umoc ňuje. Kolem se rozkládají 
pest ře zbarvené arabské dome čky, z minaretu blízké mešity svolával muezín k 
dopolední modlitb ě a my jsme fotili a to čili na kamery obrovskou stavbu p řed námi. 
Chrám pat ří k nejzachovalejším v Egypt ě, část místností a sál ů má dokonce 
zachované i stropy, na st ěnách jsou místy zachovány i p ůvodní barvy. Za pilonem je 
rozlehlé nádvo ří s několika sochami, v zadní části chrámu jsou posvátné prostory, 
prostým lidem d říve zapov ězené. Všechny st ěny jsou samoz řejmě pokryty hieroglyfy.  
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Naše bry čka už čekala a za chvíli jsme byli na lodi u bazénu a pokr ačovali jsme k cíli 
naší plavby – Luxoru, v dob ě faraón ů nazývaném Théby. 

Autobusem jsme odjeli k nejv ětšímu chrámu na sv ětě - do Karnaku. Chrám byl 
postupn ě dostavován po dobu asi 2000 let r ůznými faraony. Má dokonce 6 pilon ů, z 
nichž ten první, nejv ětší v Egypt ě a tedy i na sv ětě, je nejmladší a není dokon čený. Na 
umělém svahu z jeho druhé strany je možné vytušit tech nologii výstavby tohoto 
ohromného díly - kamenné kvádry se vršily na sebe a  hned se zasypávaly um ělým 
svahem. Po n ěm se dotáhla další řada kvádr ů a podobn ě se postupovalo až do 
dosažení kone čné výšky. Pak se teprve kamenné bloky opracovaly a vyzdobily, část 
svahu se odebrala a stejn ě se postupovalo až do dokon čení díla. Stejným zp ůsobem 
se stav ěly a zdobily i sloupy. 

Zde v Karnaku bylo asi nejv ětší vedro z celého zájezdu. Teplom ěry jsme nikde 
nevid ěli, asi je zde nepoužívají, aby nepopraskaly. Mnoha  lidem to d ělalo problémy, 
několik jich omdlelo a museli být ošet řeni. 

Většina soch, které jsme v Egypt ě viděli, m ěla poškozený obli čej v oblasti nosu a úst. 
Staří Egyp ťané totiž v ěřili, že každý mrtvý se m ůže vrátit do své sochy ústy či nosem 
a může tak škodit svým nep řátelům. Proto když v ůči zemřelému nem ěli úpln ě čisté 
svědomí, rad ěji mu na soše p říslušné partie poškodili. 

Mnoho práce v ědcům a egyptolog ům přidal faraon Ramses II., který na chrámech a 
sochách svých p ředchůdců nechal p řetesat hieroglyfy s jejich jmény jménem svým, 
takže to vypadá, jakoby ve starém Egypt ě vše vybudoval Ramses II. Jedna z mála 
soch, kde jsou si historici tém ěř jisti, že zobrazuje skute čně Ramsese II., je zde na 
prvním nádvo ří. Pod obrovským faraonem stojí jedna z jeho asi 50 -ti manželek (a 
současně jeho dcera, protože se všemi svými dcerami se také  oženil), proti faraonovi 
malá (asi po jeho kolena), p řestože je také v nadživotní velikosti. 

Karnak je dále známý svými dv ěma obelisky, částí aleje sfing, která p ůvodn ě lemovala 
cestu z Karnaku do Luxoru, ale v první řadě je zde obrovská sloupová sí ň s více než 
stovkou sloup ů až 22m vysokých - celá tato prostora je prost ě gigantická.  
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U posvátného jezírka v karnackém chrámu stojí socha  posvátného skarabea. Kdo ji 
prý obejde sedmkrát po sm ěru hodinových ru čiček, ten se do roka ožení nebo vdá, 
kdo ji sedmkrát obejde opa čně, ten se do roka rozvede. Ob čas bylo možné n ěkoho 
spat řit, jak krouží kolem sochy. 

Večer jsme navštívili nasvícený chrám v Luxoru (d říve Théby). Tím, že jsme jej vid ěli 
jako jediný p ři um ělém osv ětlení, tak nás naprosto uchvátil. Bohužel ale tato 
atmosféra nešla nafotit. Cestou k lodi jsme individ uálně poprvé navštívili luxorské 
tržišt ě a udělali první zkušenost s nákupy se smlouváním, když j sme koupili n ěkolik 
tri ček z kvalitní egyptské bavlny. Nákup trval asi 3/4 hodiny a z p ůvodní ceny asi 
1.400,- Kč jsme se dostali na 350. Museli jsme ale sedmkrát o dejít z obch ůdku, po 
sedmé definitivn ě, ale stejn ě nás asi po 15 minutách dohnal ve vedlejší ulici a prodal 
tri čka za naši cenu. 

Ráno jsme se vydali k posledním starov ěkým památkám tohoto zájezdu do thébského 
města mrtvých na západním b řehu Nilu - do Údolí král ů. Jeli jsme autobusem p řes 
nový most, snad jediný mezi Assuánem a Káhirou. Záp adní b řeh byl d říve osídlen jen 
nižší kastou obyvatel, d ělníky stav ějícími hrobky. I nyní je osídlen mnohem mén ě než 
břeh východní, a protože v t ěchto částech Egypta neexistuje (na rozdíl od Káhiry) 
téměř žádná migrace obyvatelstva, jsou nyn ější obyvatelé v ětšinou potomky stavitel ů 
hrobek.  

První zastávkou byly Memnonovy kolosy - sochy Amenh otepa III. ty čící se do výše 
18m jako jediný poz ůstatek d říve velkého chrámu, který zde stával. Po jeho rozpa du a 
rozebrání na stavební materiál byly sochy poškozeny  a ve vzniklých prasklinách se 
přes noc kondenzovala voda. Ta se p ři ranním oteplení za čala odpa řovat a kolosy 
vydávaly táhlé pískavé zvuky, proto se jim říkalo i zpívající kolosy. Ovšem po jejich 
oprav ě zhruba v dob ě napoleonských válek zpívat p řestaly.  

Kousek za kolosy kon čí poslední zbytky zelen ě a pokra čuje se n ěkolik kilometr ů 
pouští v obrovském horku do vyprahlého Údolí král ů. Od parkovišt ě se jde kolem 
mnoha stánk ů se všemi možnými suvenýry ke vstupu do údolí, odku d se pokra čuje 
malým silni čním vlá čkem k hrobkám. Bohužel je v hrobkách zakázáno focen í s 
bleskem a kamery. Vstupenka platí do t ří libovolných práv ě otev řených hrobek mimo 
Tutanchamónovu, která se platí zvláš ť. Protože zástupy turist ů přinášejí do hrobek 
světlo a vlhkost, což škodí bohat ě zdobeným freskám na zdech, jsou hrobky 
otevírány st řídavě, takže teprve p ři vstupu do údolí se turisté dozv ědí, kterou z nich 
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dnes mohou nav štívit.  

Nám naši pr ůvodci p ředvedli dv ě hrobky dle jejich uvážení a t řetí jsme si mohli vybrat 
sami. My jsme si vybrali Ramsese III. a zvolili jsm e dob ře. 

Hrobky jsou dlouhé a strmé chodby, které se místy r ozši řují do r ůzných výklenk ů a 
místností na uložení poh řebních dar ů. V nejvzdálen ější místnosti býval umíst ěn 
sarkofág s faraonovou mumií. Všechny st ěny a stropy jsou pokryty neuv ěřiteln ě 
barevnými výjevy a hieroglyfy, snad každý centimetr  čtvere čný byl využit. Chodby 
mají obvykle čtvercový pr ůřez o hran ě cca 4 m. Sarkofágy v poh řebních komorách 
jsou z jednoho kusu kamene (víko samoz řejmě také) a rozm ěry jsou často jen o pár 
centimetr ů menší než rozm ěry chodeb. P ři strmém spádu chodeb a p ři váze sarkofág ů 
je naprostou záhadou, jak je tam bez jakékoliv tech niky mohli dostat. Navíc aby 
nebyly poškozeny malby, nebylo možno použít p ři svícení lou čí, které zanechávají 
saze, ale vše bylo asi nasvíceno jen soustavami zrc adel - nepochopitelné. 

V Údolí král ů samotném jsme strávili asi hodinu a p ůl, což sta čilo k tomu, abychom 
pochopili, že se jedná o jedno z nejnehostinn ějších míst na sv ětě. Když jsme vid ěli 
obrovskou rozlohu okolní poušt ě a kopc ů, nebylo možné si nep ředstavit, kolik asi 
neobjevených hrobek se zde skrývá pod nánosy písku.  Ukrýt malý a nenápadný vstup 
do chodeb k hrobkám oby čejným zasypáním pískem zde není nejmenším problémem  
a hrobka tak lehce m ůže zůstat navždy neobjevena. 

Po cest ě k autobusu nás za čal obt ěžovat prodava č sošek z černé žuly. Protože jsme 
byli v časovém stresu a nakupovat jsme prozatím necht ěli, snažili jsme se ho odbýt a 
zbavit. Po našem vytrvalém odmítání ale tak dlouho slevoval z ceny a p řidával další 
sošky, až nás to za čalo zajímat. Kvalitu sošek nám dokázal prudkými úde ry soškou 
do železného zábradlí, které na sošce nenechaly nej menší stopu. Protože jsme 
neznali ani p řibližn ě obvyklou cenu, nasadili jsme naši nabídku dost níz ko. 
Výsledkem bylo, že p ři vstupu do autobusu jsme dostali t ři černé žulové sošky 
(kočka, Nefertiti a Tutanchamónova maska) a jednu ru čně opracovanou ko čku ze 
zeleného alabastru za celkem 15 egyptských liber (1 50,- Kč). Této cen ě necht ěl věřit 
ani místní arabský pr ůvodce, který myslel, že jsem za vše dali liber 50, což by 
odpovídalo cenám, které za podobné výrobky dali lid é později. 

Následoval p řejezd do vedlejšího údolí k chrámu královny Hatšeps ovet (Hatšepsut). 
Tato královna vládla místo svého nezletilého syna, ale protože jako žena nemohla 
oficiáln ě vládnout, prohlásila se za muže a nechávala se zob razovat s mužskými 
atributy v četně např. plnovousu. Její obrovský a zachovalý chrám se smu tně proslavil 
před několika lety (1997), kdy teroristé z okolních kopc ů post říleli asi 150 turist ů.  

Po cest ě zpět jsme se zastavili v manufaktu ře na výrobu alabastrových p ředmětů. Po 
krátkém p ředvedení ru čního opracování alabastru a vysv ětlení rozdíl ů mezi bílým, 
žlutohn ědým a zeleným alabastrem nastalo tradi ční nakupování. Nám se zdály ceny 
dost vysoké, naopak míra ochoty ke smlouvání dost n ízká, takže jsme s nákupem 
počkali do Luxoru, kde jsme pak alabastrovou Nefertiti  koupili podstatn ě levněji (a s 
dárkem - našimi jmény napsanými na papyru v hierogl yfickém p řepisu). 

Manufaktura byla p ěkně malovaná. Zde platí takový zvyk, že po absolvování  posvátné 
cesty do Mekky a získání titulu hadží  si majitel domu vymaluje dopravní prost ředek, 
jakým cíle dosáhl. Majitel továrni čky tam z řejmě dojel na velbloudu. 

Odpoledne jsme m ěli ješt ě chvíli volna na nákupy, které jsou zde asi nejvýho dnější z 
celého Egypta. Ve čer následoval p řejezd v konvoji do Hurghády a ubytování v hotelu 
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Royal.  

Protože transfer do Káhiry byl plánován do ve černího konvoje, m ěli jsme dopoledne 
volno ke koupání, nákup ům a podobn ě. Nákupy zde nejsou p říliš výhodné, protože 
ceny zde kazí rekreující se ruští mafiáni, kte ří nesmlouvají. Proto jsme volna využ ili i k 
tomu, že jsme si individuáln ě najali lo ďku se sklen ěným dnem na dvouhodinovou 
plavbu nad korálové útesy Rudého mo ře (přidali se k nám dva holandští studenti). 

Viděli jsme v nádhern ě tyrksovém mo ři krásné barevné korály r ůzných tvar ů a mnoho 
pestrobarevných ryb - nejv ětší hejno tvo řiy žluto- černě pruhované rybi čky asi 15cm 
dlouhé. Bohužel nám nedostatek času a plavky zabalené v kufru nedovolily vyzkouš et 
šnorchlování, které prý je zde jedno z nejhez čích na sv ětě. 

Poslední p řejezd pouští do Káhiry byl prakticky no ční, k vid ění toho tedy moc nebylo. 
Před odletem jsme ješt ě stihli ve čeři v hotelu Cairotel (oproti katalogovému programu 
jsme absolvovali navíc jednu noc v hotelu a nejmén ě 4 nebo 5 jídel) a p řesunuli jsme 
se na letišt ě k odletu. 

Letušky asi tuto trasu nelétají p říliš často, protože m ěly málo suchar ů, které se 
nabízejí p ři nevolnostech místo ve čeře. Naopak všechny čtyři záchody byly optimáln ě 
využity po celou dobu letu. 

Celý zájezd byl samoz řejmě naprosto nezapomenutelný, když si člov ěk trochu zvykne 
na arabskou mentalitu (úpln ě si zvyknout je asi nemožné), odváží si zážitky na celý 
život, vždy ť jsme vid ěli památky z úplného po čátky moderní civilizace, navíc 
posazené do velmi exotického prost ředí arabského Orientu.  
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