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Anotace 

Cílem bakalářské práce, Egypt očima českého turisty, je charakterizovat 

Egypt jako zemi navštěvovanou turisty z celé Evropy, ale hlavně z České 

republiky. Následně porovnat životní styly lidí v České republice a v Egyptě,  

z různých pohledů, ať už náboženských či hygienických a nakonec shrnout 

bezpečnostní situaci za celou turistickou historii v zemi, analyzovat nynější 

podmínky a vyvodit z toho určitá doporučení turistům.  

Klíčová slova: Egypt, cestovní ruch, běžný život, bezpečnost 

 

Summary 

The aim of the Bachelor thesis, Egypt by eyes of Czech tourists, is label 

Egypt as the country visited by tourists from whole Europe but mainly from Czech 

republic. Then compare lifestyle in Czech republic and in Egypt from various 

views, for example religious or hygiene and finally summarize security situation  

for the whole time of tourist history, analyze conditions nowadays and draw 

suggestions for tourists. 

Keywords: Egypt, tourism, daily life, security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

1 ÚVOD.............................................................................................................. 1 

2 EGYPT - CHARAKTERISTIKA DESTINACE ................................................. 2 

2.1 Základní informace ............................................................................ 2 

2.2 Geologie ............................................................................................ 4 

2.3 Fauna a flora...................................................................................... 4 

2.4 Charakteristika nejoblíbenějších oblastí ............................................ 7 

2.4.1 Alexandrie ...................................................................................... 8 

2.4.2 Luxor ............................................................................................ 11 

2.4.3 Hurghada ..................................................................................... 13 

3 KONFRONTACE ROZDÍLNÝCH ŽIVOTNÍCH STYLŮ ................................. 15 

4 ANALÝZA BEZPEČNOSTI .......................................................................... 20 

5 ZÁVĚR .......................................................................................................... 26 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

SEZNAM INTERNETOVÝCH ZDROJŮ 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek 

České zkratky 

aj.    a jiné 

CK    cestovní kancelář 

ČR    Česká republika 

ČNB    Česká národní banka 

DROZD Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách  

do zahraničí 

HDP    hrubý domácí produkt 

km    kilometr 

MZV    Ministerstvo zahraničních věcí 

např.    například 

n. l.    našeho letopočtu 

př. n. l.   před naším letopočtem 

tj.    to je 

tzv.    takzvaný 

Cizojazyčné zkratky 

USA  United States of America (Překlad: Spojené státy 

Americké) 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Překlad: Organizace Spojených národů 

pro výchovu, vědu a kulturu) 

 

 



Barbora Masáková: Egypt očima českého turisty 

 

2015  1 

11  ÚÚVVOODD  

Tématem bakalářské práce je Egypt očima českého turisty. Dané téma je 

aktuální vzhledem k tomu, že do Egypta se vydává několik tisíc turistů  

z České republiky, ale samozřejmě také z celého světa. Z pohledu cestovního 

ruchu je to velice nevyzpytatelná destinace, která nabízí mnoho krásných 

památek, moře s korálovými útesy a milé lidi, ale na druhou stranu odlišnou 

kulturu, zvyky i prostředí v porovnání s Českou republikou. Turismus v Egyptě 

představuje tzv. záchrannou kotvu ekonomiky a je trvalým zdrojem příjmů,  

ale v posledních letech se na úkor bezpečnostní situace a politické nestabilitě 

propadá do rekordně nízkých čísel. I přesto je turistický průmysl jedním  

z nejdůležitějších oborů ekonomiky – tvoří vysoký podíl HDP a zaměstnává 

většinu egyptských obyvatel. 

V práci je poukázáno na krásy Egypta a na důvody, proč se do této země 

vydat. Cílem tedy je stručně vymezit a charakterizovat destinaci, představit 

základní údaje, geologii a nastínit, jak vypadá místní fauna a flóra jak na pevnině, 

tak v moři. Dále jsou charakterizovány nejoblíbenější turistické oblasti, tři z nich 

podrobněji včetně jejich stručné historie a turistických zajímavostí. V další kapitole 

jsem porovnala životní styl v České republice a v Egyptě, odlišnou kulturu, zvyky, 

hygienickou úroveň, také školství a s tím související finanční situaci. Poslední 

kapitola je zaměřena na bezpečnostní situaci v Egyptě od počátku zahájení 

turismu v této zemi až po nynější situaci včetně důležitých událostí, které nejvíce 

ovlivnily běžné turistické dění. 
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22  EEGGYYPPTT  --   CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  DDEESSTTIINNAACCEE  

Egypt – to je nejen krásná krajina, která dokáže návštěvníky okouzlit 

nekonečně mnoha způsoby. Stále více turistů už nevnímá Egypt jen jako krásné 

pláže. Je to země s dlouhou historií a pozoruhodnou kulturou, která dala vzniknout 

dvěma ze sedmi divů světa, s kulturou, která budovala chrámy, pyramidy a která 

uctívala božstva a své obdivuhodné vědomosti zaznamenávala písmem 

hieroglyfů. Egypt je ve světě zcela jedinečný, a to hlavně kvůli pozůstatkům 

starověké civilizace [3]. 

2.1 Základní informace 

 

Obrázek 1: Mapa Egypta [11] 

Fyzicko - geograficky leží Egypt na severu Afriky, přímo ve východní části 

Sahary. Jedná se o arabskou republiku, která na západě hraničí s Libyí, na jihu se 

Súdánem a na severovýchodě s Izraelem. Ze severu tuto zemi omývají vody 
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Středozemního moře a z východu Rudé moře. Egypt dělí řeka Nil, kterému toto 

místo vděčí za život, a to na Libyjskou poušť na západě a Arabskou poušť  

na východě. Mezi údolím Nilu a hranicí s Libyí se uprostřed Libyjské pouště 

nachází pět rozlehlých oáz. Ze severu k jihu to jsou oázy Síwa, Bahríja, Farafra, 

Dachla a Charga. Tyto oázy jsou osídlené již od doby kamenné [11]. 

Nil je druhá největší řeka světě. Naplavuje a ukládá velkou část úrodné půdy 

podél břehů a tím umožňuje zemědělství na území, kde se dešťové srážky skoro 

nevyskytují. Do roku 1971 zaplavoval Nil jednou do roka území podél řeky a podle 

záplav se dala určovat prosperita nebo zkáza, až v roce 1971 byla vybudována 

Velká asuánská přehrada neboli Násirovo jezero. Tím byl vytvořen pravidelný 

přítok vody po celý rok a zároveň bylo umožněno dodávat elektřinu z vodních 

elektráren. Na severu se Nil dělí do dvou ramen, která tvoří deltu a ústí  

do Středozemního moře. Západní konec delty Nilu se nachází v Alexandrii,  

kde leží významný přístav a zároveň je Alexandrie druhé největší město v této 

zemi. Na východ od Alexandrie se nachází Suezský průplav, který odděluje Egypt  

od Sinajského poloostrova a také Afriku od Asie. Na jih od Káhiry, hlavního města, 

se rozkládá území, kterému se říká Horní Egypt, protože se rozkládá podél 

horního toku Nilu. Osady jsou pravidelně rozložené podél řeky a končí u Asuánu, 

kde začíná Núbijská poušť [1]. 

Většina obyvatel žije podél životodárné řeky Nil, několik vytrvalých jedinců 

putuje prostory Sinajského poloostrova a Západní pouště. Miliony lidí žijí v jednom 

z největších měst na světě, v Káhiře. A přesto jen pár kilometrů od tohoto města 

lze spatřit vesnice, kde se život po staletí nezměnil [1]. K 23. 3. 2015 v Egyptě žije 

kolem 83,4 milionů obyvatel [12]. Před šedesáti lety to bylo 21 milionů  

a před dvěma staletími pouze tři miliony. Jedná se tedy o rekordní číslo, které 

neklesá, vysoká porodnost se zatím nezastavuje. Plocha, která se dá obývat je 

přitom stále stejná - úzký pás podél Nilu a část pobřeží. Dohromady tvoří 

obyvatelnou část Egypta zhruba polovina České republiky. Větší část země totiž 

pokrývá nehostinná poušť, kde se nedá žít. To je nejspíše ten nejpodstatnější 

důvod chudoby v této zemi: přelidnění [13]. Nejvíce obyvatel je ve věku 15 – 64 let 

– celkem 62,9 %, dětí do 14 let je 32,1 % a nejméně je samozřejmě osob  

nad 65 let – pouze 4,8 % [14]. 
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Nejlepší období pro turisty z hlediska klimatických podmínek jsou měsíce  

od října do dubna. Počasí je v těchto měsících slunečné, ale denní teploty příznivé 

-  kolem 25 °C, i když v noci klesají až k 5 °C. V květnu začínají teploty stoupat  

a rtuť teploměru dosáhne i 40 °C a pro běžného Evropana mohou být takové 

teploty nesnesitelné, proto nemá smysl volit cestu do Egypta ve vrcholném létě, 

pokud jsou hlavním cílem turisty památky [2]. 

2.2 Geologie 

Co se týče podloží, může se zdát, že je Egypt jednotvárný, ale podloží  

této tabule je velice pestré. V severozápadní části lze nalézt čtvrtohorní vápence  

a vápenité pískovce, samotná plocha delty a nilského údolí sestává z aluviálních 

nilských naplavenin, pod nimi se nacházejí pleistocenní písky a oblázky, 

vyčnívající na mnoha místech. Jedná se o zbytky břehů a útesů pleistocenního 

moře. V jihovýchodní deltě se pak nachází bazaltová kupa, vysoká až 20 metrů. 

Káhira, zvláště oblast na severu od toho města, je zbytkem pliocenního mořského 

zálivu, jižně od Gízy se nachází pliocénní pískovce a písky. Z miocénu potom 

pocházejí říční a mořské usazeniny v západní poušti. Numulitické vápence 

středního a spodního eocénu lze nalézt jižně od Káhiry. Křídové pískovce začínají 

u Edfu. U Asuánu na několika místech vystupují krystalické horniny, např. žula 

nebo diorit. Dominanta východní pouště jsou pohoří tvořená krystalickými 

horninami, především andezitem, dioritem, porfyritem a žulou [3]. 

2.3 Fauna a flora 

Egypt se nachází v pouštní oblasti, takže pro rozvoj vegetace jsou zde velice 

špatné podmínky. Hospodářské plochy jsou udržovány pod závlahami,  

pro divokou přírodu tu není vytvořeno úplně vhodné prostředí [3]. 

V této zemi se drží jen speciální druhy živočichů, které se dokázaly tvrdým 

podmínkám, v podobě nedostatku vody a vysokým teplotám, přizpůsobit. Ze savců 

to jsou např. gazely, pouštní lišky, hyeny, šakalové nebo pouštní myši. Od dob 

starověku vymizely mnohé živočišné druhy. Jsou to např. hroši, lvi a některé druhy 

ovcí, ale na druhou stranu zde nyní najdeme savce jako např. králíky, zajíce, myši 
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nebo potkany. Samozřejmě nejoblíbenějším domácím zvířetem je velbloud, který 

výborně zvládá náročné podmínky Egypta nebo oslové, ti jsou hodně využíváni 

pro tahání nákladů a dopravu. Na maso a mléko se chovají krávy, vodní buvoly, 

ovce a kozy, ty jsou rozšířené i v oblastech, které jsou chudé na vodu –  

v oblastech obývaných beduíny [3]. 

Z plazů zde žije velké množství druhů ještěrek, chameleonů či varanů.  

Na poušti nejsou neobvyklí ani hadi, někteří z nich jsou i jedovatí. Jsou to  

např. zmije růžkatá nebo kobra. Neobvyklé nejsou ani želvy a žáby [3]. 

O něco méně pestrá je flora. Původní rostlinstvo se v Egyptě dochovalo 

pouze sporadicky. Třeba lotos, což je jedna z nejznámějších staroegyptských 

rostlin, je vidět pouze v parcích. Další známá rostlina je papyrus a ta vymizela již 

ve středověku. Dnešní nabízené papyrové svitky, které jsou vidět na každém 

egyptském trhu, jsou vyráběny z nejrůznějších náhražek [3]. 

Egypťané připravují tradiční a oblíbený nápoj jménem Karkade, je vyrobený  

z ibišku, se kterým se v Egyptě také lze setkat a roste zde již od starověku [16]. 

 

Obrázek 2: Karkade [15] 

Dále zde už od pradávna rostou palmy, dříve byly nejrozšířenější datlové 

palmy, v současné době na tomto území roste mnoho druhů. Nyní se zde daří 

hlavně akáciím, tamaryšku, sykomorám a oleandru, dále později dovezeným 

dřevinám, to jsou eukalypty, kasuariny nebo opuncie [16]. 
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Mořská fauna a flora v Rudém moři je daleko obsáhlejší, než fauna a flora  

na pevnině. Mnoho zde žijících druhů je chráněných a často ani na jiném území 

nežijí. Je zde velké množství ryb, které žijí v korálech a jsou hlavním důvodem 

potápění. Nejznámější ryba je mormyrus. K nejoblíbenějším živočichům patří 

delfíni, v Egyptě konkrétně je možné spatřit delfína skákavého nebo  

delfína pruhovaného. Mimo pestrobarevných ryb jsou tu dále karety obrovské,  

karety pravé a také rejnok, který je příbuzný žraloka. Nebezpeční ovšem nejsou, 

pouze v případě, že by se oni sami cítili být ohrožení [16]. 

 

Obrázek 3: Rejnok [Barbora Masáková, 2014] 

Další žijící mořští živočichové jsou trnucha modroskvrnná a manta obrovská. 

Blízko u korálových útesů se ukrývá muréna šedá a muréna jávská, které se řadí 

mezi dravé ryby a pro potápěče nebezpečné, ovšem k nejnebezpečnějším 

živočichům patří perutýn ohnivý a zvlášť nebezpečný odranec pravý. Ten má totiž 

ostny, které obsahují jeden z nejprudších a rychle účinkující jedů. Člověku 

nebezpečná může být i baracuda nebo žahavka rozkvětná, což je druh medúzy 

[16]. 

U středomořského pobřeží žijí také tuňáci, mečouni, kalmary, langusty  

a další mořští živočichové, kteří zpestřují jídelníčky v egyptských restauracích [3]. 
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2.4 Charakteristika nejoblíbenějších oblastí 

Egypt je oblast, která turistům nabízí dovolenou jak poznávací,  

tak odpočinkovou. Turista si může vybrat celkem z osmi hlavních turistických 

oblastí: Alexandrie, Káhira, Luxor, Asuán, Marsa alam, Hurghada,  

Sharm El Sheikh a Taba.  

 

Obrázek 4: Nejoblíbenější turistické oblasti [37] 

Káhira je atraktivní hlavně díky nejlépe zachovaným pyramidám Egypta - 

Pyramidám v Gíze, dále láká turisty Egyptské muzeum, které skrývá nejobsáhlejší 

sbírku egyptských starožitností. Velmi navštěvované je také Islámské staré město 

a Koptské muzeum, které dokládá staletí dlouhé křesťanské kultury [7]. 

V Asuánu je zážitek vyrazit do ulic, kde jsou často trhy – koná se zde 

nejpůvodnější bazar Egypta [7]. 

Marsa Alam je původně malá rybářská vesnička a postupně se stala 

turisticky vyhledávanou destinací. Výběr této oblasti je ideální pro ty, kteří 

netíhnou k památkám a chtějí poznat exotický podmořský svět [7]. 
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Sharm el Sheikh a Taba jsou oblasti nacházející se na Sinajském 

poloostrově a jsou zajímavé hlavně přírodou – hory, pláže a krásné moře, včetně 

dokonalého podmořského světa, nejsou výjimkou. Vnitrozemí Sinajského 

poloostrova charakterizují původní beduínské vesnice [38]. Celkovou atmosféru 

poloostrova kazí teroristické skupiny, které na Sinaji působí už od revoluce  

v roce 2011. České ministerstvo zahraničí proto varuje před cestami na sever 

Sinajského poloostrova, včetně střediska Taba. Situace na jihu, ve středisku 

Sharm el Sheikh je podle úřadu klidná, ale i přesto na toto místo zavítá úplné 

minimum turistů [39]. 

2.4.1 Alexandrie  

 

Obrázek 5: Alexandrie [1] 

Alexandrie je druhým největším městem Egypta a zároveň největším 

egyptským přístavem. Vlastní dva velké přístavy – Západní (dopravní) a Východní 

(rybářský). Leží mezi Káhirou a pobřežím středozemního moře, na úzkém 

poloostrově u západního ramene delty Nilu.  Město se od ostatních suchých  

a pouštních egyptských měst liší hlavně tím, že krajina je zelená a úrodná. 
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Středomořský charakter a antické památky přitahují nespočetně turistů. Jedná se 

o velkou metropoli, která nabízí velký výběr hotelů a velmi dobrý přístup  

k památkám vzhledem k poloze tohoto města [3]. Nyní je Alexandrie důležitým 

strategickým bodem a velkým průmyslovým centrem [2] 

V porovnání s ostatními městy v zemi na Nilu je Alexandrie mladá. Město 

bylo založeno Alexandrem Velikým v roce 332 př. n. l. Po smrti Alexandra 

Velikého, kdy vládu nad Egyptem získal Ptolemaios, se Alexandrie stala hlavním 

městem Egypta. Posledním příslušníkem Ptolemaiovců byla královna Kleopatra 

[17]. Pýchou historického centra byla vládní čtvrť Regia s palácem, nacházel se 

zde také Museion, což byla proslulá akademie s největší knihovnou celého 

tehdejšího světa. Kolem čtvrti Regia se tísnily obytné čtvrti. Umělá hráz 

Heptastadion oddělovala přístavní molo a na tomto místě, na ostrově Fóros, 

nechal král Ptolemaios II. vybudovat sto deset metrů vysoký maják, určený  

k varování lodí před nebezpečnými podmořskými útesy [18]. Maják se stal slavným 

a byl pokládán za jeden ze sedmi divů světa. Byl bohužel zničen vlivem 

zemětřesení. K úpadku Alexandrie došlo až po vpádu Arabů v roce 641 př. n. l., 

kdy se hlavním městem stala Káhira. Stará Alexandrie zanikla. Její zbytky se 

nacházejí pod stavbami moderního městského centra. Zničila se také 

alexandrijská knihovna, která obsahovala veškeré vědění tehdejšího světa. Bylo 

zde uloženo několik set tisíc dokumentů. Nedochovala se ani knihovna Museionu 

[2]. 

Mezi nejzajímavější památky se řadí Alexandrijská knihovna, původní byla 

sice zničena požárem, ale byla vybudovaná nová, dále Kajtbejova pevnost, která 

leží na ostrově Fóros, kde kdysi stál alexandrijský maják. Z jeho zbytků byla  

v 15. století vybudována právě tato pevnost. Pevnost je dnes námořní muzeum, 

kde jsou uchovány mapy, modely lodí, uniformy a památky na bitvy v římských  

a napoleonských dobách [1] [20]. 
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Obrázek 6: Kajtbejova pevnost [19] 

Pohřebiště Anfuši umožňují nahlédnout do života v ptolemaiovském období, 

mešita Abú el-Abbáse Mursího je elegantní příklad islámské náboženské 

architektury a jedna z hlavních náboženských staveb. Byla postavena v 18. století 

a pojmenována po šejchovi Abú el-Abbásovi Mursím, jehož hrobka je umístěna 

uvnitř, vstup je povolen pouze mužům s vhodným oděvem. Římský amfiteátr  

(Kóm el-Dikka) se stupňovitě zdvíhá nad jevištěm s mozaikovou podlahou. Byl 

objeven v 60. letech minulého století a je ve velmi zachovalém stavu. Přímo vedle 

něj se nacházejí římské lázně a římský dům s mozaikovými podlahami. Dále  

za vidění stojí Řecko – římské muzeum, které obsahuje poměrně velkou sbírku 

zajímavých nálezů z ptolemaiovské a římské doby. Diokleciánův sloup byl umístěn 

na své místo koncem 3. století při vítězství římského císaře Diokleciána. Nedaleko 

od sloupu se nacházejí katakomby Kóm el-Šukáfa, což jsou hrobky postaveny 

kolem ústředního dvora pohřebiště a je v nich uloženo na 300 těl. Přístupné 

veřejnosti jsou pouze první dvě patra, třetí je zatopené [1] [20]. 
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2.4.2 Luxor 

 

Obrázek 7: Luxor [1] 

Město, které žije pouze z turismu. Vzhledem k této skutečnosti je turista 

neustále obtěžován s žádostí o bakšiš. Na ulicích vládne bída. Lidé žijí často  

na ulici, otevřené byty ukazují interiéry zařízené jen tím nejnutnějším. Často jsou 

to jen holé místnosti s hadry, na kterých sedí jejich obyvatelé a dívají se  

na televizi, což je jejich jediný únik z kruté reality. Luxor je často označován jako 

největší muzeum světa pod otevřeným nebem. Řekové toto město pojmenovali 

Théby a současný název Luxor pochází z arabského názvu al-Uksur,  

což v překladu znamená hrady [7]. 

Město se dělí na východní a západní břeh ve směru od Nilu [7]. Největší 

pamětihodností je chrám v Luxoru. Jedná se o komplex sloupů, soch a sfing, které 

ležely pod egyptskou vesnicí do začátku archeologických vykopávek, tedy  

až do 19. století. Další pozoruhodnost je Luxorské muzeum, které má bohaté sbírky 

soch z růžové žuly a černého bazaltu z období mnoha dynastií. Turisticky oblíbený 

chrám v Karnaku patří mezi nejzajímavější pamětihodnosti. Prohlídka 
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nejzákladnějších součástí by mohla trvat i několik dní, ale je často zkrácena  

na Amonův chrám. Karnak byl zasvěcen Amonovi jako jednomu z největších 

egyptských bohů. Místo je dnes pod ochranou UNESCA. Další pamětihodností jsou 

Memnonovy kolosy, což jsou dvě obrovské sedící sochy, které střežily vstup chrámu 

Amenhotepa. Stály před jeho 1. pylonem. Chrám byl považován za největší 

západního břehu Théb. Dnes se sochy tyčí osaměle v pásu úrodné půdy a z chrámu 

nezůstalo prakticky nic. Pravděpodobně byl postupně zničen pravidelnými záplavami 

a později se ho používalo jako zdroje stavebního materiálu. Údolí králů, které se 

rozkládá na západním břehu Nilu, bylo pohřebním místem. Faraoni na tomto místě 

byli pohřbívání do ozdobných hrobek. Nedaleké Údolí královen je proslaveno 

především kvůli královně Nefertiti [1]. 

 

Obrázek 8: Memnonovy kolosy [Průšová, 2006] 
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2.4.3 Hurghada 

Hurghada je město na pobřeží Rudého moře, nachází se 220 km 

severovýchodně od Luxoru. Vyskytuje se zde mnoho luxusních hotelů, obchodů  

a potápěčských škol, které nabízí své služby na správném místě. Atrakcí místa 

jsou totiž korálové útesy, za kterými se vyplouvá do moře [7]. Město se rychle 

rozvinulo z malého přístavu a letoviska potápěčů v obrovský komplex hotelů 

táhnoucího se 20 - 30 km po obou stranách původního přístavu. Název Hurghada 

nyní zahrnuje původní přístavní sídliště, správě nazývané Ghardaqa [1]. 

Město nenabízí žádné zajímavé památky, a tak se pořádají fakultativní výlety 

mimo Hurghadu. Toto město ale poskytuje pohled do typického arabského života.  

Je tu k vidění spousta mešit a typických bazarů. Největší atrakcí je podmořské 

potápění na ostrově Giftun [1]. 

 

Obrázek 9: Ostrov Giftun [Barbora Masáková, 2006] 

Je zde velká pravděpodobnost setkání se žraloky, rejnoky, murénami a 

dalšími menšími mořskými tvory. Ostrov je zvláštní hlavně svou neposkvrněností, 
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kromě restaurace zde není nic. Na první pohled je jasné, že si místní dávají 

záležet na udržení přírody [1]. 
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33  KKOONNFFRROONNTTAACCEE  RROOZZDD ÍÍLLNNÝÝCCHH  ŽŽ IIVVOOTTNN ÍÍCCHH  

SSTTYYLLŮŮ   

Životní styl je systém významných činností a vztahů, životních projevů  

a zvyklostí typických, charakteristických pro určitý živý subjekt nebo i objekt. 

Jedná se o souhrn relativně ustálených každodenních praktik, způsobů realizace 

činností a způsobů chování. Životní styl je výrazně ovlivněn hromadnými 

sdělovacími prostředky [4]. 

Je nutné si uvědomit, že Egypt je země jiného kontinentu a hlavně jiné 

kultury. Platí zde odlišné společenské zvyklosti v porovnání s těmi evropskými.  

Je lepší se na několik dní přizpůsobit a respektovat místní víru, kulturu i odlišné 

zvyklosti, protože jediní, kdo se nad nimi pozastavují, jsou právě turisté. Systém 

Egypťanů zní: „inšalláh“ – když dá Bůh, „bukra“ – zítra a M „maléš“ – nevadí,  

čili když se něco nezdaří, život jde dál [3]. 

Náboženství od pradávna ovlivňuje chování a život Egypťanů. Islám, který  

se sem rozšířil z Arábie po roce 610 n. l., vyznává většina obyvatel. Jeho 

základem je Korán, podle kterého musí muslimové dodržovat pět přikázání: 

veřejně hlásat, že jediným bohem je Alláh, modlit se pětkrát denně, platit 

příspěvek na dobročinné účely a na propagaci islámu, postit se za dne v průběhu 

Ramadánu a vykonat pouť do Mekky alespoň jedenkrát v životě. Pro turisty jsou 

přístupné mešity, stánky muslimské víry, za určitých pravidel, která musí 

návštěvník dodržovat: [5] 

1) Nenavštěvovat mešitu během mší, 

2) Mít na sobě přiměřené oblečení - muži dlouhé kalhoty a ženy volnější  

  oblečení a zakrytá ramena, 

3) Zout si boty. 

 

V mešitách je dovoleno fotografovat [5]. 

Jednou z nejznámějších mešit je mešita Al-Azhar, která se nachází  

v komplexu se stejnojmennou univerzitou. Toto území pochází již z roku 970  

a objevuje se v samém srdci Káhiry [40]. 
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Obrázek 10: Mešita a univerzita Al-Azhar [41] 

Egypťané jsou velice citliví na některé projevy evropského chování,  

které uráží jejich náboženské cítění. Je tedy nutné, aby se zejména dívky a ženy 

vyhnuly nošení krátkých kalhot či sukní, šatů bez ramínek nebo hlubokých 

výstřihů. Za nevhodné se považuje také požívání alkoholických nápojů  

na veřejnosti nebo vodění žen za ruku a polibky na veřejnosti, což jsou  

pro běžného Evropana naprosto normální skutky [14]. 

Česká republika je převážně ateistickou zemí, Egypt oproti tomu velmi věřící 

zemí. 90 % egyptského obyvatelstva vyznává islám. Náboženství řídí životy 

většiny tamních obyvatel, hlavně přes Ramadán, nejdůležitější muslimský svátek, 

se každodenní životní rytmus úplně mění [21]. 

Ramadán – devátý měsíc muslimského kalendáře, postní měsíc Koránu, 

vychází z lunárního kalendáře, který je o jedenáct dnů kratší, než námi používaní 

gregoriánský kalendář, jedná se tedy o svátek pohyblivý. Pro určení začátku 

postního měsíce je rozhodující, kdy se na obloze objeví první srpek nového 

měsíce. Svátek trvá měsíc a během něj se dodržuje půst od východu do západu 
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slunce a to je pro muslimské obyvatele Egypta velmi vysilující a může to být znát  

i na kvalitách služeb v této době. V CK se turista většinou dozví, že ramadán 

dovolenou extrémně neovlivní, ale vzhledem k tomu, že většina ze zaměstnanců 

je islámského vyznání, musí se jich dotknout, že nedodržují základní fyziologické 

potřeby člověka a zároveň vykonávají fyzickou činnost při práci. Nakonec se to 

logicky projeví ve snížené aktivitě zaměstnanců a ať se snaží sebevíce, jejich 

výkon je nižší, než v jiných měsících [22]. Přes den panuje  

na ulicích v muslimských zemích v tomto období klid, naopak po západu slunce  

se konají oslavy a hostiny. To ovlivňuje také otevírací dobu v obchodech, v tomto 

období je nejvíce obchodů otevřených ve večerních až nočních hodinách [23]. 

Rozdíl oproti Evropě nalezneme také ve volných dnech, konkrétně víkend  

v Egyptě probíhá v pátek a v sobotu, kdy v pátek je hlavní modlící den. Ulice jsou 

v pátek tišší a je normální, že na ulicích turista uvidí modlící se Egypťany, protože 

v mešitách je často plno. V pátek se v Egyptě nepospíchá a je časté, že si  

na většinu služeb turista počká ještě delší dobu, než v jiné dny [21]. 

Při pobytu v Egyptě se několikrát stane, že turista bude oslovován s žádostí 

o bakšiš. Bakšiš je součástí místní kultury a nelze se na něj dívat jako  

na prostředek snahy o finanční vydírání za poskytnuté služby. Je nedílnou 

součástí příjmů Egypťanů a alespoň z části dorovnává nízké platy zaměstnanců. 

Tento finanční příspěvek bude očekávat vlastně každý už od cesty z letiště, je tedy 

dobré, mít u sebe alespoň nějaký finanční obnos v drobných bankovkách,  

jeho neposkytnutí totiž následně ovlivňuje a odráží se na ochotě a kvalitě služeb 

[24]. 

Jeden z největších problémů v Egyptě jsou peníze. V porovnání s ČR  

je doprava a jídlo velmi levné, oblečení a elektronika srovnatelné, ale vzdělání  

je velice drahé. Platí se zde velice vysoké školné a je normální, že rodina má  

v průměru 3 – 4 děti a nemůže jim kvůli školnému kvalitní vzdělání zaplatit. 

Největší důraz ve školách se od určité doby klade na anglický jazyk, a to kvůli 

tomu, že Egypt žije z turismu, a tak se snaží, aby místním lidem co nejvíce 

usnadnili komunikaci s cizinci. Vzdělávání je rozděleno na dva systémy. První 

vládní/státní systém a druhý soukromý systém. Ve státním systému se neplatí 
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žádné poplatky za výuku a je otevřen každému, hlavní nevýhodou ale je, že státní 

systém má velmi ubohé způsoby vzdělávání a velmi často se uplatňují tělesné 

tresty. Oproti tomu soukromý systém je na vysoké úrovni, je zde o dost méně 

studentů, než v soukromém sektoru a vyučují v něm i lepší učitelé s velmi dobrou 

péčí o studenty. Na druhou stranu je tento systém velmi drahý a mohou si  

ho dovolit pouze bohatí jedinci nebo cizinci, kteří dokáží zaplatit za školné  

v přepočtu okolo 80 000 Kč za rok [25]. Vzhledem k tomu, že průměrný měsíční 

plat Egypťana po zdanění je 2 251,28 egyptských liber, tj. v přepočtu 7 546 Kč  

(dle kurzu ČNB k 18. 3. 2015), je velice nepravděpodobné, že by se průměrnému 

egyptskému dítěti dostalo soukromého vzdělání [26]. Vzdělanost dospělých se  

v oficiálních zdrojích uvádí 73,9 % (muži 81,7 % a ženy 65,8 %). Podstatně vyšší 

vzdělanost je ve městech, než na venkově, kde je ženská část populace většinou 

nevzdělaná [14]. 

Pokud Egypťan přijde o práci, stát se o něj nepostará. Je na každém, aby si 

zajistil práci, žádné sociální dávky nefungují. Podobně funguje i mateřská 

dovolená, žena dostane mateřskou tak, jak ji známe my, pouze čtyři měsíce  

po narození dítěte. Poté zůstane buď doma s tím, že rodinu uživí manžel nebo si 

najímá chůvu či dává dítě do jeslí [14]. 

Je určitě velmi důležité dbát na hygienickou úroveň stravovacího zařízení,  

ať v hotelích či na ulici. Pro evropského strávníka je nevhodná konzumace ovoce, 

které nelze omýt v pitné vodě, tepelně nezpracované zeleniny, pouličně 

prodávané zmrzliny a vody z veřejného vodovodního řádu. Místní voda způsobuje 

turistům velmi nepříjemné střevní potíže. Ceny restaurací se liší v závislosti  

na kvalitě, ale obecně ceny jídel v restauracích nedosahují cenové hladiny obvyklé 

ve světě [14]. 

Velice rozdílné od ČR jsou hygienické podmínky. V Egyptě je normální vidět 

na ulici mrtvé zvíře, o kus dál znečištěnou vodu olejem, kde se zároveň pere 

oblečení, myjí děti a vypouštějí se do ní splašky. Množství vody je limitováno  

a povětšinou ji znečišťují pesticidy, splašky a průmyslové odpady. Ropné úniky 

velmi ohrožují korálové útesy, pláže a život v moři [13].   
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Obrázek 11: Káhira u autobusového nádraží [13]   

Většina turistů z České republiky se zatím pořád do Egypta vydává s tím,  

že je to krásná dovolená za nízkou cenu, ale stejně tak jako jsou zanedbané 

egyptské ulice, budou zanedlouho zanedbané i některé egyptské hotely, protože 

majitelé většinou nemají peníze na jejich údržbu. Je tedy otázkou, na jak dlouhou 

dobu se turismus udrží [13]. 
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44  AANNAALLÝÝZZAA  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTII   

Prvním krokem země k cestovnímu ruchu bylo ukončení válečného stavu, 

který trval od roku 1948 a byl vyvolán rozdílnými kulturami a rozdílným 

náboženstvím mezi Egyptem a Izraelem. Válečný stav byl ukončen 26. března 

1979, kdy byla podepsána první mírová smlouva na Blízkém východě. Smlouva 

obsahovala ukončení třicetiletého válečného stavu, odsun Izraele ze Sinaje, který 

Izrael zabral během Šestidenní války v roce 1967, dále uznání vzájemné hranice 

za neporušitelnou a vzájemné uznání diplomatických a hospodářských styků. 

Smlouva také upravovala volný průjezd izraelských lodí Suezským průplavem. 

Vzájemné vztahy jsou i přesto stále dosti chladné a uvádí se, že mezi Izraelem  

a Egyptem panuje „studený mír“ [27]. 

Egypt patří k zemím, kde není dobré přehlížet otázku bezpečnosti. Existují 

zde místa, kde může být pobyt velice nebezpečný, až riskantní. Jeden z faktorů  

je náboženství, které může ovlivňovat chování některých jedinců. Hlavně z tohoto 

důvodu se nedoporučuje vycestovat samotným ženám. To totiž přináší problémy  

a nedorozumění. Další z faktorů je kriminalita, na ulicích se vyskytuje velká 

spousta pouličních zlodějů. Ale největší hrozbou jsou teroristické útoky,  

které mnohdy bývají namířené právě proti cizincům [24]. Celá oblast dokáže 

působit velmi nestabilně, a to právě kvůli neustálým útokům a atentátům, které se 

dějí už několik let. 

Jeden z největších bezpečnostních problémů v Egyptě jsou teroristické 

útoky. Definice terorismu dle encyklopedie Dějiny 20. století autorů M. Fragonarda 

a A.-M. Fillipi-Codaccioniho zní: „Terorismus je systematické páchání násilí  

k vyvolání strachu, umožňujícího dosažení politických cílů (atentáty, únosy, braní 

rukojmí aj.)“. Mezinárodní terorismus lze tedy považovat za akce mezinárodních 

teroristických organizací v různých koutech světa, ale také domácí útoky 

islámských fundamentalistů vůči zahraničním turistům, ke kterým v Egyptě často 

dochází. Přesná definice mezinárodního terorismu zní: Mezinárodní terorismus 

představuje teroristické činy, jež postihují obyvatele jiného státu, než z jakého jsou 

pachatelé. Pod tento pojem se řadí jednak teror prováděný jednotlivci  
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a organizovanými skupinami proti obyvatelstvu a orgánům jiné země,  

jinak teroristické akty jednoho státu proti druhému [6]. 

První teroristický útok na zahraniční turisty se stal v roce 1992, byl přepaden 

autobus plný turistů v Dajrútu militantními radikály. Při tomto útoku byla zabita 

britská turistka a zraněni další dva Britové. Později bylo uvedeno, že tento útok byl 

spáchán kvůli boji proti tehdejší egyptské vládě. Egyptští radikálové považovali  

za úspěch, že se dostala jejich nespokojenost mezinárodní pozornosti. Turistické 

oblasti byly pak terčem série útoků. Od roku 1992 do roku 2008 bylo v Egyptě 

spácháno celkem 19 teroristických útoků na turisty [28]. Společnou ideologií 

radikálních islamistických skupin je salafíja, což je směr islámu hlásající návrat  

k předkům, prvním generacím muslimů. Egyptská salafistická strana, požadující 

zavedení islámského práva šaría, získala ve volbách 25 % zastoupení  

v parlamentu. O salafistické interpretaci šáriy se říká, že v ní „není místo  

pro turistiku, protože turistika přináší neislámské kulturní změny a styky  

s nemuslimy, jež poskvrňují islámskou společnost“. Turistika totiž vede k harmonii, 

zajišťuje kontakt mezi lidmi jiného vyznání a rasy a radikální islám to nechce 

respektovat. Úkolem terorismu proti turistům je tedy znemožnit mezikulturní styky, 

ale bohužel to pak vede k nezaměstnanosti, zločinnosti a k ekonomickému  

a hospodářskému poklesu [29]. 

Největší teroristický útok a masakr proti turistům se odehrál 17. listopadu 

1997 v Luxoru, konkrétně v chrámu královny Hatšepsut, kdy ozbrojená skupina 

postřílela 68 lidí, z nichž 58 byli zahraniční turisté [30]. Následně egyptská vláda 

zahájila kampaň na eliminaci vlivu islámský militantních organizací. To se podařilo. 

Egypt se stabilizoval. V letech 1999 – 2000 počet turistů rostl, tento trend klesl  

11. září 2001 kvůli teroristickému útoku v USA a následně v roce 2003, kdy v Iráku 

začala válka a následovala neklidná situace v některých zemích  

Blízkého východu. Opět se podařilo turisty nalákat zpět. Situace se opakovala  

při bombovém útoku na hotel Hilton v Tabě v říjnu 2004 a při teroristickém útoku  

v Sharm el-shaiku v červenci 2005. Zesílená bezpečnostní opatření jsou nyní  

v oblasti středního Egypta, zejména v lokalitách Minia, Sohag, Asijút a Kena,  

kde hrozí nebezpečí teroristických akcí ze strany radikálních skupin [14]. 



Barbora Masáková: Egypt očima českého turisty 

 

2015  22 

Další dramatická událost, která ovlivnila příliv turistů, se odehrála  

v roce 2011. Jednalo se revoluci, která byla označena jako arabské jaro. Vypukly 

tak protivládní demonstrace, které se snažily o svržení prezidenta Mubaraka. 

Miliony protestujících tehdy očekávalo změnu k demokratičtějšímu Egyptu, žádali 

sociální jistoty a lidskou důstojnost. Prezident Mubarak, který stál v čele Egypta  

30 let, po tlaku obyvatel v únoru 2011 rezignoval. Muslimské bratrstvo o rok 

později dosadilo do čela státu Muhammada Mursího, jehož vláda trvala pouze  

do roku 2013, dokud ho v armádním puči nenahradil generál Abdal Fattáh Sísí. 

Během několika týdnů zemřelo více jak 1 400 příznivců Mursího a několik set jich  

je vězněno. Spokojenost tedy demonstrace nepřinesly. Naopak člen muslimského 

bratrstva Ammar Motaví tvrdí, že aktuálně bojují proti režimu, který je ještě 

násilnější. Tyto demonstrace měly rozhodující vliv na odliv turistů z Egypta, i když 

se odehrávaly mimo hlavní turistické destinace. Pokud se ale i přesto našel 

odvážný turista, byla zde možnost, že se dovolená předčasně ukončí nebo se 

vůbec neuskuteční kvůli hrozícímu nebezpečí. V lednu letošního roku vypukly 

oslavy čtvrtého výročí arabského jara, což vytáhlo do ulic davy lidí a přineslo to 

napětí, které země několik let nepamatuje. V mnoha městech zasahovala policie, 

střetli se s příznivci zakázaného Muslimského bratrstva. Během protestů přišlo o 

život 15 lidí a nejméně 35 lidí bylo zraněno [13]. 

Bezpečnostní situace v Egyptě je závislá také na palestinských územích. 

Zhoršená situace palestinského obyvatelstva vyvolává pobouření zejména  

u egyptských studentů a k nim se většinou přidávají i další skupiny obyvatel. 

Potencionálním bezpečnostním rizikem jsou tedy demonstrace na podporu 

Palestinců nebo jakékoliv jiné demonstrace, např. volební a jakékoliv jiné politicky 

motivované demonstrace. Pro turisty je vrcholně nebezpečné se takových 

demonstrací účastnit [14]. 

Při cestování do příhraniční oblasti s Libyí nebo do oblasti Sinaje mimo silnici 

je pro vstup vyžadováno speciální povolení od Travel Permits Department 

Ministerstva vnitra. Sinaj je také známý tím, že se zde nacházejí neodkrytá minová 

pole z předchozích válek, často označená pouze ostnatým drátem, což může  

při nepozornosti představovat vysoké nebezpečí, zvláště pro turisty, kteří tato 

místa neznají a přesto riskují [14]. 
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Zvýšená opatrnost platí při fotografování. Je dobré vyvarovat se záběrů 

vojenských a policejních objektů, nádraží, železničních uzlů, mostů, osob  

v uniformách, vojenské a policejní techniky. Turistovi hrozí zabavení filmu  

či fotoaparátu, v horším případě několikahodinové či delší zadržení [14]. 

Je nutné prověřit si kvalitu služeb CK, se kterou turista plánuje vycestovat. 

Klienti cestovních kanceláří by si vždy měli prověřit kvalitu jimi doporučovaných 

zdravotnických zařízení a také přesné podmínky či výši pojistného krytí  

pro případ úrazu nebo materiální škody. Turisté by si také měli ověřit, že egyptští 

smluvní partneři dodržují bezpečnostní standardy, zejména co se týká střídání 

řidičů a jejich odpočinku při delších cestách, jejich kvalifikaci, dodržování pravidel 

silničního provozu a prokazování odpovídajícího technického stavu vozidel. Egypt 

je totiž známý chaotickou dopravou, kdy nejsou dodržována skoro žádná pravidla 

silničního provozu. Často jsou samotní turisté ohrožováni na životech,  

což dokazuje vysoký počet dopravních nehod a s tím spojených obětí na životech  

a zranění turistů [14]. 

Kvůli zajištění bezpečí českých turistů je vytvořena dobrovolná registrace 

občanů ČR při cestách do zahraničí neboli DROZD. Je to projekt pro turisty, který 

umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou  

na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.  

Do formuláře turista vypíše informace o sobě, informace o spolucestujících, údaje 

o pobytu v zahraničí a kontaktní osobu v ČR. Tyto informace slouží Ministerstvu 

zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi, ať při přírodních 

katastrofách nebo např. sociálních nepokojích. Systém umožňuje rozesílat 

informace zaregistrovaným osobám při hrozícím nebezpečí a poskytuje důležité 

informace aj. [14]. 

Dle vyjádření ministerstva zahraničních věcí k 13. 3. 2015 se bezpečnostní 

situace v zemi zklidňuje s výjimkou severu Sinajského poloostrova a západní 

hranice s Libyí. Zajišťování klidu a bezpečnosti zůstává pod kontrolou ozbrojených 

složek. Není doporučeno cestovat mimo rudomořská letoviska a významné 

staroegyptské památky. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, respektovat pokyny 
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egyptský bezpečnostních složek a vyhýbat se veřejným shromážděním. MZV také 

doporučuje využít registraci v dobrovolné databázi cestovatelů DROZD [14]. 

Podle ředitele Egyptské turistické centrály, Samy Mahmouda, došlo loni  

k nárůstu příjezdu turistů o 4,4 %, celkem v roce 2014 navštívilo Egypt bezmála  

10 milionů lidí [31]. Dle Mahmouda je situace v zemi bezpečná, přinejmenším 

lepší, než se na první pohled zdá a turisté nemusejí mít obavy. K únoru 2015 byly 

v přímořských letoviscích hotely obsazené zhruba na 80 %. U kulturního turismu  

k plnému oživení stále nedošlo. Aktuálně se Egypt snaží o přízeň čínských turistů 

a v blízké době se plánuje spustit několik přímých letů mezi Čínou a Egyptem,  

což by mělo každoročně připsat až 700 000 turistů [32]. 

„Egyptská vláda se stará o každého jednoho turistu, který zemi navštíví.  

V současnosti disponujeme vyspělými bezpečnostními systémy a kamerami  

a policie má pod kontrolou všechny turistické oblasti, takže není důvod k obavám.“ 

říká Samy Mahmoud, ředitel Egyptské turistické centrály [32]. 

V následujícím grafu je patrné, jak cestovní ruch ovlivňuje bezpečnostní 

situace. Graf je sestaven od roku 2011 do roku 2015 a týká se příjezdu turistů  

z celého světa. 

 

Graf 1: příjezd turistů 2011 - 2015 [33] 

V lednu roku 2011 vlivem arabského jara nastal obrovský odliv turistů. Hned 

v únoru došlo k pozvolnému návratu situace do normálního stavu [34].  
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V roce 2012 příliv turistů zásadně neklesal, změna nastala až v roce 2013, kdy  

v letních měsících nastaly další politické demonstrace a byla vyhlášená výjimečná 

situace [35]. Od této demonstrace se příliv turistů opět obnovil, rok 2014 

zaznamenal stoupající čísla turistů v Egyptě. Klesající křivka od konce roku 2014 

ale ukazuje, že poslední události, ať situace za hranicemi nebo místní 

demonstrace na oslavu čtvrtého výročí arabského jara, znásobily obavy z 

cestování do této země. Turisté se obávají, že dalším krokem islamistů by mohl 

být únos turistů, kvůli zajištění větší pozornosti na evropské mediální scéně. S 

těmito obavami přišly i otázky, zda je Egypt pro rok 2015 skutečně bezpečné 

místo pro dovolenou a zůstává otázkou, jak to s touto zemí bude do budoucna 

[27]. 

 

 

Obrázek 12: Protivládní demonstrace 2013 [42] 
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55  ZZÁÁVVĚĚRR  

 Cílem bakalářské práce bylo představit Egypt. Jak bylo uvedeno v úvodu - 

charakterizovat destinace, základní údaje, kulturní rozdíly a zhodnotit 

bezpečnostní situaci.  

Důvodů, proč se lidé vydávají do Egypta je mnoho. Mezi ně patří např. stálé 

počasí oproti Evropě, zajímavá kultura, poznání exotického náboženství, nízké 

ceny za zájezdy a památky, které jsou světově unikátní. Pro udržení turistického 

dění a jeho rozvoj by ale Egypťané měli podniknout alespoň některé  

z následujících kroků. 

Vhodné pro rozvoj turismu v Egyptě je stabilizování politické situace. Celá 

tato oblast působí velice nestabilně, a to má za následek poklesy návštěvnosti. 

Turisté mají strach především z mezinárodního terorismu a útoky na turisty, což se 

snaží egyptská vláda minimalizovat. Nasazují do ulic armády, ale tím se snižuje 

turistická atraktivita destinace. Mnozí turisté se bojí vyjít do ulic kvůli rostoucí 

kriminalitě a pouličním krádežím, které znásobují nechuť poznávat tuto zemi.  

V ulicích vládne chudoba. Hospodářský růst a přírodní zdroje nejsou v rovnováze 

kvůli nadměrnému přírůstku obyvatelstva. Přelidnění je jeden z největších 

problémů celé této destinace. Dále by bylo vhodné zdokonalit silniční pravidla, 

která na egyptských silnicích chybí. Dokazuje to vysoká nehodovost a s tím 

spojené ohrožování na životech samotných turistů.  

Dle výpovědi odborníků se v zemi nic závažného neděje a v Egyptě je 

bezpečno, tolik obávané útoky hrozí minimálně, ale problémy nemizí, naopak. 

Důležité je, že na turismu je závislá ekonomika. Pokud by zájem o turismus  

v Egyptě vymizel, z jakéhokoliv důvodu, bude to znamenat zkázu pro Egypt. 

Při cestě do Egypta je nutné si uvědomit rizika spojená s cestou. Z tohoto 

důvodu je doporučeno, aby turisté dodržovali několik pravidel. Z pohledu autora 

mezi ta nejdůležitější patří náboženský respekt, protože muslimové jsou  

na některé projevy evropského chování velice náchylní. Zvýšená opatrnost platí  

při fotografování. Je dobré vyvarovat se záběrů vojenských a policejních objektů, 

nádraží, železničních uzlů, mostů, osob v uniformách, vojenské a policejní 

techniky. Turistovi hrozí zabavení filmu či fotoaparátu, v horším případě 
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několikahodinové či delší zadržení. Ženy by po ulicích neměly chodit příliš 

odhalené a muži raději v dlouhých kalhotách. Není bezpečné účastnit se jakýkoliv 

větších shromáždění, kde by mohly hrozit demonstrace. Egyptské demonstrace 

nemají klidný chod a pro turistu by to mohlo představovat přinejmenším zkaženou 

dovolenou zraněním. Autorka nedoporučuje vydávat se na Sinajský poloostrov,  

do příhraniční oblasti s Libyí a podnikat cestu do Egypta bez organizace cestovní 

kanceláře. Před cestou je vhodné zaregistrovat se do dobrovolné registrace 

občanů ČR při cestách do zahraničí – při neočekávané události o konkrétním 

turistovi ministerstvo zahraničních věcí ví a je tak schopno zajistit rychlou pomoc. 

Zajišťování klidu a bezpečnosti zůstává pod kontrolou ozbrojených složek a turista 

by měl dbát pokynů egyptských bezpečnostních složek. 

Během zpracování této bakalářské práce jsem kontaktovala několik 

cestovních kanceláří, které bohužel neprojevily vůbec žádný zájem, a tak mi 

nebyly poskytnuty žádné jiné informace, než knižní a internetový zdroj. Dále jsem 

elektronicky kontaktovala Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze, také 

bez odezvy.  
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