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1. JERUZALÉM 

 

O Izraeli a Jeruzalémě, mix náboženství a národů 

Letenky do Izraele kupujeme na podzim, levné, v akci. Jsou na přelom února a března, období, kdy není 
sezóna, a bývá dosti deštivých dnů, ale na 10 dní vyrážíme, zajímavější než jet na lyže. Nechceme Izrael 
pojmout jen jako Jeruzalém a Mrtvé moře, ale od všeho něco, od jihu po sever, vč. palestinských území, 
Golan a Negevské pouště. A jsme velmi příjemně překvapeni, země je zajímavá a pestrá nejen svými 
nepřebernými historickými památkami všeho druhu (biblické, židovské, muslimské, římské, křižácké, 
prehistorické, pravoslavné, nabatejské, ...), tak i přírodními (pouště, rokle, wádí, Mrtvé moře, zelené 
kopce...) a v neposlední řadě i soužitím židů, muslimů, křesťanů, Arménů, Drúzů, židů sjetých ze všech 
koutů světa, atd. Jen je trochu cestovatelsky nevlídná cenová úroveň, to nejsou relace západní Evropy, 
ale drahota Skandinávie (zejména v turistických oblastech, o něco příznivější v městech s převahou 
arabského obyvatelstva). Proto nakonec na většinu cesty volíme auto a za 10 dní projíždíme zemi od jihu 
(Machteš Ramon, Šivta, Tel Beer Sheva), přes střed (Jeruzalém, Betlém, Tel Aviv, Mrtvé moře s Ejn Gedi, 
Masadou i Lotovou ženou, Jericho) až po sever (Galilejské jezero, Golanské výšiny, Safed, Nazareth). 
Cestovatelsky komplikující je také šabat (či šábes), doba od pátku odpoledne po celou sobotu, kdy je 
většina pamětihodností zavřených a v některých oblastech se vše zastaví a nic běžně nefunguje 
(památky, doprava, obchody, restaurace, ubytování). Navíc v zimě většina památek i přírodních rezervací 
zavírá už ve 4, a tma je už v 6. Ale Izrael určitě stojí za návštěvu. 

Levné letenky u Wizz air se trochu prodraží poplatkem za zavazadlo, alespoň tedy bereme jen jedno velké 
společné a nebalíme moc krámů. Na 6 ráno na Ruzyni, žádný pohovor na letišti není, a za necelé 4 hodiny 
jsme v Tel Avivu, letiště Ben Guriona. Na pasové kontrole pouze otázka, co budeme v Izraeli dělat (jsme 
turisti) a kam pojedeme (palestinská území nezmiňujeme). Razítko do pasu nedávají, vydávají vstupní 
kartičky, aby pas nebyl „znehodnocen“ pro vstup do arabských zemí (recipročně také razítka některých 
států v regionu - zejména Sýrie, Libanon, Írán - mohou být důvodem k důkladnějšímu pohovoru při 
vstupu do země). Rozměnit peníze, na letišti je nejméně výhodný kurz a ještě s poplatkem. A téměř hned 
jede přímý autobus do Jeruzaléma, dálnice, wifi. Za necelou hodinu jsme na hlavním autobusovém 
nádraží, svítí slunce, a i když únorové, je dost teplo. Jdeme na tramvaj, popojet moderním městem 
k vysokým kamenným hradbám Starého města, k Jaffa gate je to pěšky už jen kousek. 

    

 

O Jeruzalému by se daly psát stovky stran, je posvátným místem židů (nejposvátnější místo - Zeď nářků, a 
dle židů si Jeruzalém vybral Hospodin, aby zde přebýval, ale také Abraham zde chtěl obětovat Izáka), 
křesťanů (Via Dolorosa-Křížová cesta a Chrám božího hrobu, kde byl ukřižován a pochován Ježíš Kristus) i 
muslimů (třetí nejposvátnější místo - Skalní chrám a mešita Al Aksa, a sem se Mohammed přenesl z 



Mekky, aby se odtud vydal na svou pouť na nebesa), a patří k předním poutním místům na světě. Nikde 
na tak malém prostoru není taková koncentrace památek třech světových náboženství, sídlí tady 17 církví 
a desítky různých sekt. Historie města je velice barvitá, od prvních zmínek již z 2. tisíciletí př.n.l. se 
městem prohnalo mnoho střídajících se národů a náboženství. Staré město je nyní rozděleno do 4 čtvrtí, 
kromě židovské, křesťanské a muslimské je i čtvrť arménská, Arméni byli velkou říší a jako první národ na 
světě přijali křesťanství. Staré město je obehnáno mohutnými hradbami, které byly postaveny za vlády 
Sulejmána Nádherného v letech 1537-1542, v nich je 8 bran - Jaffská, Siónská, Hnojná, Zlatá (neprůchozí, 
protože Židé věřili, že tudy projde Mesiáš, a tak ji muslimové zazdili), Svato-Štěpánská (Lví), Herodova, 
Damašská a Nová.  

 

Západní zeď (Zeď nářků) & Olivetská hora 

Za Jaffa gate máme předem rezervovaný stejnojmenný hostel. Ceny bydlení nejsou v Izraeli žádná láce, 
ještě jsme chtěli být přímo ve Starém městě, na dvě noci za 476ILS. Pokoj s vlastní koupelnou, ale bez 
oken uvnitř kamenného domu, je tam dost chladno a vlhko. Ale hned jdeme do ulic, trhovými prudce 
z kopce napříč Starým městem směr Západní zeď, kamenné domy, kamenné dlážděné ulice, město je 
velmi kopcovaté, plno schodů. Už jsme dost dlouho na nohou a pořádně jsme nejedli, restaurací v centru 
moc není a z cen se protáčejí panenky, tak se nekoukáme, neptáme a jíme. Předkrm hummus, ze 
salátového baru naložit saláty a nakládané zeleniny dle chuti, pak jehněčí kebab a shawarmu (/kebab), 
hranolky, super pita chleba, vše čerstvé, vynikají, hodně toho, a šťavnaté. Ale s pitím je za takovéhle 
hodování i šťavnatá cena, pro dva za 210 šekelů (cca 1500 Kč)! Nutno říct, že pak máme v břichu jak 
v pokojíčku po celý den. Později zjišťujeme, že jídlo za 40-70 je standard, pití 10-20ILS, uf! 

     

Západní zeď, takzvaná Zeď nářků, nejsvětější židovské místo, největší synagoga pod širým nebem. Vstupů 
je několik, všechny přes bezpečnostní kontrolu se skenerem. Zeď tvoří podnož (muslimské) Chrámové 
hory, je to jediná zachovaná část původního Druhého Šalamounova chrámu (který byl zbořen Římany v 
roce 70 n.l.), před ní je velké prostranství. Modlitební část je rozdělena zvlášť pro muže a ženy, muži mají 
větší prostor, který pokračuje i do přilehlého objektu, kde je knihovna. Celá Západní zeď byla původně 
dlouhá asi 500m, před r. 1967 byla přístupná jen asi desetina, protože během staletí vyrostly v její 
blízkosti obytné domy a přístup byl jen úzkou uličkou, po obsazení Východního Jeruzaléma Izraelci byly 
překážející domy strženy a vzniklo dnešní prostranství s cca 170m zdi. Povinná je pokrývka hlavy (lze 
půjčit papírová jarmulka, mám čepičku) a k půjčení jsou modlící knihy. Židé se nahlas modlí, kymácí, čtou, 
rozjímají, mumlají, do spár obrovských kamenů vkládají přání či modlitby. Procházíme, jdeme se podívat 
se blíž, všichni v pohodě fotí. Na slunci je dost vedro, ve stínu zas chladno. 

Ze Starého města vycházíme přímo od Západní zdi na jih Hnojnou bránou, obcházíme Chrámovou horu 
(ta je zavřená) směr Olivetská hora. Pod námi strmé údolí pěkně zelené, a za ním ve svahu rozlehlý 
židovský hřbitov, pod ním stavbičky vytesané do skály. Celý svah Olivetské hory i kus protější Chrámové 



pokrývají od pradávna hrobky Židů, ti totiž věří, že právě na Olivetské hoře se má v soudný den zjevit 
Mesiáš a chtějí tak být vzkříšeni mezi prvními. Procházíme hřbitovem, mezi staršími i novějšími náhrobky, 
nachází se tu kolem 150 tisíc hrobek. Přes silnici a stoupáme naproti do kopce, je dosti teplo a stoupání 
strmé. Shora nádherný výhled přes hřbitov na celé Staré město se zlatou kopulí Skalního chrámu. Všude 
okolo plno kostelů (a autobusy s turisty). Scházíme jinou cestou, po schodech zadem k zdobené Bazilice 
všech národů, u ní v Getzemanské zahradě jsou tisícileté olivovníky, na místě zatčení Ježíše. Vedle Hrobka 
Panny Marie (ačkoli legend o smrti Panny Marie je více), z venku nenápadná, uvnitř schody vedoucí do 
temných podzemních prostor, s mnoha prastarými lustry. 

Zpět do Starého města Lví (někdy též Svato-Štěpánskou) bránou, nazývá se podle basreliéfů lvů po 
stranách. Bezcílně se motáme Via Dolorosou přes muslimskou čtvrť a dále přes křesťanskou, za hradby a 
zas zpět. Turistů moc není, když, tak skupiny Rusů, Poláků (hlasitě se modlících) a Číňanů. Je pátek 
odpoledne, začíná šabat, u Jaffské brány naproti Citadely - Davidovy věže si dáváme kafíčko a 
pozorujeme slavnostně oblečené židovské rodiny, jak peláší ke Zdi nářků. V černých oblecích, pláštích, 
punčochách, s klobouky nebo válcovitými chlupatými čepci, dlouhé copy za ušima, nebo bujné pejzy. 
Také se tam jdeme ještě za tmy podívat, přes židovskou čtvrť okolo synagogy Churva. Modlitební plocha i 
prostranství před Zdí nářků se velmi zaplnily, takřka zcela, židé se hlasitě modlí ve skupinách, hromadně, 
zpívají, tancují, poskakují, křepčí.  

 

Chrám Božího hrobu & Via Dolorosa 

V noci je zima, pokoj v kamenném domě drží fakt nízkou teplotu a chce se to přikrejt mnoha dekama, aby 
bylo jakž takž. Jak nemáme okno, nevíme, jak je venku + nevyspaní z předchozí noci, tak spíme skoro do 
10. Je sobota, šabat. Během šábesu ortodoxní Židé nesmí vykonávat žádnou práci ani činnost, jež by měla 
za následek ovlivnění fyzikálních veličin, ani například rozsvítit nebo zhasnout světlo, zapnout nebo 
vypnout vařič a podobně, celé rodiny se stěhují do hotelů, kde je o ně postaráno méně ortodoxním 
personálem, nebo dají vařit pomalu jídlo už v pátek dopoledne, atp. Vyrážíme tedy do křesťanské a 
muslimské čtvrti, které by měly fungovat. 

     

Chrám Božího hrobu, nejsvatější místo křesťanů, kde byl Ježíš ukřižován, pohřben a následně vstal z 
mrtvých. V Chrámu se nachází posledních pět zastavení křížové cesty - desáté: Ježíš je svlečen ze svých 
šatů; jedenácté: Ježíš je přibit na kříž; dvanácté: Ježíš umírá na kříži; třinácté: Ježíš je sejmut z kříže 
(„Kámen Pomazání"), a poslední čtrnácté zastavení: Ježíš položen do hrobu (zvláštní kaple uprostřed 
Chrámu). Samotný Chrám Božího hrobu je velkolepou stavbou ze 4. století, postavil ho z popudu své 
matky Heleny římský císař Konstantin. Poté byl chrám několikrát zničen, vždy byl však obnoven, dnešní 
podoba je proto velmi různorodá, protože k němu byly přistavovány další kaple a jiné části. O celý 
komplex se nyní stará dohromady 6 církví, vzhledem k dlouhotrvajícím sporům o vlastnictví chrámu, a 
jako neutrální vystupuje muslimský klíčník, který každý den chrám odemyká. Proto jsou také uvnitř různé 



kaple, které si jednotlivé křesťanské konfese vyhradily. Jen Kaple Božího hrobu je ve společném 
vlastnictví všech církví, u vchodu vždy dohlíží příslušník jedné, střídají se podle harmonogramu. 

Vstupujeme dovnitř, hned naproti vchodu je Kámen pomazání, lidé klečí na kolenou a modlí se u velkého 
plochého kamene, na který byl Ježíš položen po sejmutí z kříže. Prý, je to kopie z 19. století. Po schodech 
nahoru vpravo stoupáme do Kaple Kalvárie, na místě ukřižování na skále Golgoty, symbolizované zlatým 
kruhem v místě, kde byl kříž s Ježíšem zasazen do skály. Skály se dá pod kamenným stolcem dotknout, 
proto je v obležení - fronta lidí, zcela zablokováno, raději jdeme dál. Nakukujeme do Adamovy kaple, a 
dále a níže do Kaple sv. Heleny, ve které je za sklem vidět původní skála Golgoty. Střed chrámu 
rekonstruují, dostáváme se do fronty na vstup do Kaple Božího hrobu a čekáme. Pro lešení není vidět, 
kam se fronta vine, vypadá na chvíli, ale často se vůbec nehýbe, a motá se o celé kolo. Mysleli jsme, že 
bude kratší, ale jde hrozně pomalu, navíc je tam chladno. Když už stojíme dlouho, zas se nám nechce 
odejít, a už to ani nejde, vědět ale, že to nakonec bude nesmyslné takřka 2 hodiny, tak se na to 
vykašleme. Cílem je se na pár desítek sekund podívat přímo do Kaple Božího hrobu, než nás hlídač 
vyžene, návštěvníkům je určen pouze krátký čas uvnitř, neboť v kapli se může najednou zdržovat jen 
několik málo osob. V jejím středu se nachází malý mramorem vykládaný potemnělý prostor s náhrobní 
deskou zakrývající Ježíšův hrob. Zajímavé, duchovně silné, ale za tu frontu to nestálo, určitě lepší přijít 
v jinou hodinu (např. brzy ráno, viz dále). Nakouknout do Křižácké kaple a ven. Jdeme na příjemné 
náměstíčko Mauristán s kašnou, trochu se prohřát sluníčkem a k pozdní snídani si dáváme arabské 
sladkosti s tvarohem, prolité medem. Jíme u rušné Damašské brány.  

     

Chtěli jsme do nějakého muzea (Jad Vašem - památník obětí a hrdinů holocaustu nebo Muzeum Izraele), 
ale vzhledem k šabatu nejezdí mhd a Jad Vašem je stejně zavřené. Davidovo město s Ezechiášovým 
podzemním tunelem také, není tedy moc co dělat. Novým městem, kde nic nejezdí, a jen chodí svátečně 
oblečené židovské rodiny, jdeme k tržnici Mahane Yehuda. Má být rušná, ale je také zavřená, tak jinou 
částí (Mamilla) spícího nového města zpět, mezi zavřenými luxusními obchody. Ospalost. Jaffskou bránou 
a procházíme ve Starém městě muslimskou čtvrť, na bazaru Souq-Al-Qattanin pod Chrámovou horou si 
dáváme čerstvý pomerančový džus a výborný mátový čaj. Pak falafel do pita chleba, s hummusem a 
nakládanou zeleninou, za 6 šekelů, muslimská část Jeruzalému je levnější. A u Damašské brány jdeme do 
bočních uliček, podél hradeb procházíme muslimskou čtvrtí, všude kamenné domy, kamenné uličky 
v prudkých svazích a mimo hlavní trasy vůbec žádní turisté, jen pár místních. Super. 

Pak systematicky procházíme Via Dolorosu, tzv. Cestu bolesti/utrpení, která údajně sleduje poslední 
kroky Ježíše Krista z místa, kde byl odsouzen, na Golgotu (či horu Kalvárii), kde byl ukřižován. První 
zastavení je na místě, kde byl Ježíš odsouzen k smrti Pilátem Pontským. Druhé zastavení: Ježíš zvedá kříž, 
vedle nakukujeme do kaple a do vězení. Třetí zastavení: Ježíš poprvé klesl pod tíhou kříže, přilehlá polská 
kaple s reliéfem zobrazujícím tuto scénu. Čtvrté zastavení: Ježíš se setkává s matkou. A přibývají krámky 
se sortimentem křesťanských suvenýrů - růžence, kříže, lahvičky se svatou zemí či svěceným olejem, vše 
možné s motivy ukřižování, atd. Páté zastavení: Šimon Kyrénský pomáhá nést Ježíši kříž. Šesté zastavení: 



Veronika podává Ježíšovi roušku. Sedmé zastavení: Ježíš padá podruhé pod křížem, je na místě, kde 
tehdy končily městské hradby. Osmé zastavení: Ježíš utěšuje plačící ženy. Kus se vrátit, deváté zastavení: 
Ježíš padá potřetí pod křížem, už jsme zezadu u Chrámu Božího hrobu, u etiopského kláštera. Na vrcholu 
bývalého jeruzalémského popravčího vrchu Golgoty je nyní Chrám Božího hrobu, kde křížová cesta 
pokračuje pěti posledními zastaveními, tam již nejdeme, byli jsme ráno. 

 

Sion & Chrámová hora 

Procházíme tržnicovou ulicí Khan al-Zeit, a napříč židovskou částí po Cardo Maximus, kde se dochovaly 
původní ruiny. Za hradby skrz Sionskou bránu na horu Sion, kde je několik paláců, dá se na ochozy a 
střechu. Procházíme a do sálu Poslední večeře Páně, dle předpokladu, že hora Sion byla místem Poslední 
večeře Ježíše, ne že by se v sále udála. A v přízemí téže budovy (náboženství se zde neustále prolínají) je 
hrobka krále Davida, posvátné místo Židů, modlí se tam. Za budovami je pěkný park a okolo hřbitov, ve 
svahu hledáme hrob Oscara Schindlera, ale nenacházíme. Obcházíme horu, a vracíme se znovu zpět 
nahoru a jdeme do kostela a kláštera Zesnutí Panny Marie, kde se dá mimo jiné vystoupat na ochoz věže 
s krásným výhledem. Centrum Jeruzaléma je malé, máme vše projité, zpět Sionskou bránou a přes 
Arménskou čtvrť. Na večeři do příjemné jídelny v muslimské čtvrti, kde si dáváme saláty, nakládané 
zeleniny, hummus a shawarmu, s hranolkama a pitou, vše chutné, čerstvé, a hodně! Ceny nehorázné, i 
když lepší volba než prvně (včera). Projít noční ulice a spát do našeho vymrzlého pokoje, tentokrát se 
lépe oblékáme. 

     

Vstáváme časně, dnes je konečně pro bezvěrce otevřená Chrámová hora (přístupná omezeně, mimo 
pátku jen v hodinách 7:30 - 11h a 13:30 - 14:30h), pro nemuslimské návštěvníky je pouze jeden vstup 
přes dřevěnou lávku od brány Bab Al Maghariba (nade Zdí nářků), ostatní brány jsou přístupné pouze 
muslimům. Návštěvy židů jsou zapovězeny rabínem, byť je to místo Prvního a Druhého chrámu, a 
označuje střed světa. Vzhledem k zájmu a bezpečnostním kontrolám tam prý bývají fronty, má se otevírat 
v 7:30, jsme tam 10 minut před. Ale už nás vpouští, a nikdo tam není. Je přísně zakázáno pronášet 
jakékoliv symboly jiných náboženství, berou nám leták o Zdi nářků. Vyjde se na prostranství u mešity Al 
Aksa, nejdůležitější stavby na hoře, podle muslimů je totiž místem, kde Abrahám (praotec muslimů, židů i 
křesťanů) uzavřel smlouvu s Bohem. Mešita je z 8. stol, z politických důvodů mají nemuslimové vstup 
zakázán. Na další platformě je mnohem výraznější samotný Skalní chrám, se zlatou kopulí, obložený 
úžasnými ornamenty z modré keramiky, jeden z vrcholů islámské architektury, matematicky přesně 
vyvážená stavba ze 7. století. Také je přístupný pouze muslimům. Vedle menší Řetězový chrám (jako 
menší bratr) a rozlehlá platforma lemována sloupy, menšími stavbičkami a výhledy na Staré město. 
Obcházíme zahrady okolo, postupně přibývá dost lidí, ráno to bylo super. Ještě posedět u Chrámu a 
vycházíme na bazar Souq-Al-Qattanin (ven se už dá kteroukoli bránou), ale ještě spí. Vedle v pekárně 
kupujeme pečivo, jíme v Mauristánu. Ještě nakukujeme do Chrámu Božího hrobu, ke Kapli je takhle po 



ránu fronta jen na pár minut! V Jeruzalému končíme, na hotelu balíme a jdeme pěšky na autobusové 
nádraží u Damašské brány. 

 

  



2. ZÁPADNÍ BŘEH A JIŽNÍ IZRAEL 

 

Betlém & Mar Saba, palestinská samospráva 

Do Betléma jezdí busy přímé, nebo jen na hraniční checkpoint, jedeme první variantou za 6,80ILS, různě 
se cestou točíme, často okolo separační stěny, vjezd (na rozdíl od vyjíždění) na území s palestinskou 
samosprávou ale není nějak extra rozeznatelný. Vystupujeme kus od centra Betléma, odmítáme taxikáře 
a jdeme pěšky, je to kousek. Ubytování žádné zamluvené nemáme, rozhlížíme se, zda něco uvidíme, ale 
v kamenném centru žádné hotýlky, hostely a guesthousy nejsou vidět. Až těsně před náměstím Manger 
sq. je nějaká zapadlá cedule na Inn, dveře zamčené, ale chlapík z krámu naproti má prý klíče. Jsou to 
hromadná dormitoria, ale docela pěkná (a s okny :-) ), a cenu usmlouváváme z 250 na 150ILS za dva, tak 
se tam ubytováváme. Ani později na žádné bydlení nenarážíme. Jsme hned vedle náměstí, procházíme 
dvě uličky starého města a bazar. Kupujeme vodu, zde za 2l/3ILS, v Jeruzalému za 1,5l /8-10ILS! 

     

Do Chrámu Narození Páně, je na Manger sq., postaven na místě, kde původně stála jeskyně, v které se 
narodil Ježíš. Z venku nenápadný, velmi malé přístupové dveře z 6.tého století (měly zastavit vojáky, kteří 
by chtěli do kostela vtrhnout na koních). Uvnitř asi honosně zdobený, ale interiéry jsou nyní 
v rekonstrukci, tak celé pod lešením. Kus podlahy je odklopený a jsou vidět původní mozaiky někdejší 
baziliky ze 4. st., z malovaných sloupů ale bohužel nic. Místo narození Ježíše se nachází pod oltářem v 
podzemí, je označeno čtrnácticípou stříbrnou hvězdou na podlaze. V kryptě je prý docela těsno, všichni 
se tam tlačí, velká fronta, my nečekáme. Nakukujeme do vedlejšího kostela sv. Kateřiny, a na nádvoří 
jsou sochy betléma „jako živý“. Všude plno lidí. V boční uličce jdeme ke Kapli Jeskyně Mléka, ale přes 
poledne je zavřená. Jdeme dále, ulice prudce klesá, otevírají se výhledy na rozlehlé kopcovaté město 
obklopené pouští. Obcházíme blok s Chrámem, a na shawarma sendviče do pita chleba.  

Čaj si dáváme u družného chlapíka, co po městě roznáší čaj a kafe, a prvně nás odchytil s ubytováním, 
výborný s mátou, kořením a zázvorem. Pak usmlouváváme taxík na výlet ke klášteru Mar Saba, za 130ILS. 
Je to v poušti asi 20min jízdy za městem na východ, postupně ubývá osídlení, až se jede zvlněnou pouští, 
v dáli v oparu je vidět Mrtvé moře. Klášter Mar Saba je v pustině Judské pouště, nalepený ve strmé stěně 
kaňonu, komplex několika budov obehnaný hradbami. Máme tam hodinu, jdeme se projít po stezce 
v úbočí kaňonu. Slunce pere, obejít zákrutu potoka, výhledy na klášter z protějšího svahu jsou 
uchvacující. Na závěr se jdu podívat dovnitř, dá se tam, pokud mniši uvolí a návštěvník je mužského 
pohlaví, ženám je vstup zakázán (naproti kláštera je ženská věž pro vyhlídku zástupkyním něžného 
pohlaví). Ujímá se mě mnich, mluví rusky, ukazuje nádvoří s kaplí, krásně malovaný velký kostel 
s pochovaným světcem ve skleněném sarkofágu - svatý Saba z Kapadocie, který klášter založil, žil tam a 
zemřel - a terasu s výhledem na říčku. Historie kláštera se táhne až do 5. století, ve své době patřil k 
centru řecké křesťanské ortodoxní komunity a byl schopen pojmout až 4000 poutníků, nyní zde přebývá 



asi dvacet mnichů, kteří striktně dodržují přes tisíc let staré tradice. Pak káva v odpočívárně a dostávám 
pohled. Poklidné, romantické, pravoslavné. 

     

Vracíme se do Betléma, řidič pořád nabízí další výlety jako Pastýřská pole, Herodeion, Hebron, Jericho. To 
nechceme, ale ještě chceme k separační zdi s graffiti, jedeme na dvě místa, za příplatek. Zeď je strohá, 
šedá, pěkně vysoká (7m), nahoře ostnatý drát, plno strážních věží, dost tísnivá. Zde více „turistická“ než 
její zbytek, pomalovaná mírovými, politickými a protiizraelskými graffiti a slogany „umělců“ anebo 
aktivistů z celého světa, barevné, občas špetka humoru, ale plné bezmoci a pocitu křivdy. Druhé místo je 
nedaleko uprchlického kempu Aida, tam je zeď ohořelá a v domech okolo díry po kulkách, jak se tam prý 
občas rozhání demonstrace. Zeď je kontroverzní, sice redukovala atentáty, ale arabští Palestinci za ni 
mohou jen těžko cestovat, např. na svoji posvátnou Chrámovou horu, a zeď je budována tak, že 
„zkratkami“ ubírá stále víc palestinského území. Vztah Izraele a Palestiny je složitý, Židé se svými nároky 
dovolávají na dobu 1000 př.n.l., na království Izraele a následné židovské územní celky v různých 
obdobích, územní nároky palestinských Arabů ale také vycházejí z neméně starého osídlení. Stát Izrael 
vznikl po 2.sv. válce (1948), následuje vpád pěti arabských armád, které jsou však brzy poraženy v tzv. 
válce za nezávislost (květen 1948–červenec 1949). V roce 1967 probíhá šestidenní válka se spojenými 
arabskými armádami, Izrael opět vítězí a získává území Západního břehu (vč. Jeruzaléma), Golany, Sinaj a 
Gazu. V roce 1973 (v den židovského svátku Jom kipur) překvapivě na Izrael zaútočily Egypt a Sýrie, 
Jomkipurská válka skončila během tří týdnů konečným vítězstvím Izraele, který však zaznamenal těžké 
ztráty. V letech 1994-95 je zaváděna palestinská samospráva (nyní různé úrovně - zóny A, B a C) v 
pásmech Gazy a oblasti Západního břehu Jordánu, která je postupem času od okolního židovského státu 
oddělována zdí s mnoho jmény - bezpečností bariéra, separační, okupační nebo segregační zeď. Izraelská 
strana ji začala budovat v roce 2002, jako ochranu svých občanů před sebevražednými útočníky 
přicházejícími z palestinských území. Pod různými záminkami je ale území s palestinskou samosprávou 
stále zmenšováno, plus osidlováno židovskými osadami, Palestina mizí. Cestování po palestinské části 
Západního břehu Jordánu je bezpečné, pásmo Gazy se naopak navštívit nedoporučuje. 

     

Vracíme se, ještě vyhlídka na Betlém. Zpět na hlavní náměstí, jdeme do kaple Jeskyně mléka - několik 
svatyní, podzemní jeskyně, přistavěná modlitebna a také moderní kostel, příjemné a zajímavé místo. Zas 



do Chrámu Narození Páně, ale ke kryptě je stále fronta jako blázen. Procházíme dvě ulice starého města, 
pěkné kamenné domy, nižší než v Jeruzalémě, a všechna okna, okenice, dveře, zábradlí a další v jednotné 
modrozelené barvě. Živý súk a turisti už zmizeli (těch do Betlému jezdí mnoho, ale zpravidla jen na 
otočku z Jeruzalémana na pár hodin s nějakou cestovkou, přes noc jsou tu jen místní). Dáváme si čaj a 
kafe zas u čajaře, a sladké buchty, pohoda! Pak po hlavní Manger street dole a na místní autobusové 
nádraží zjistit info. Jezdí odtud ale autobusy jen po destinacích na palestinských územích, mimo se dá 
pouze přes Jeruzalém. K večeři si dáváme falafely a hummus, k tomu nakládaná zelenina a salát. V našem 
dormitoriu jsme nakonec sami.  

Ráno pelášíme opětovně do Baziliky Narození Páně, ať se konečně podíváme do krypty k hvězdě, ale 
probíhá tam nějaký náboženský obřad a hodinu tam turisti nesmí. Takže tam jsme se nedostali :-/ 
Kupujeme na trzích pečiva a jíme na střešní terase hostelu. Pak zabalit a na bus. Původní plány 
pokračovat na jih do Negevské pouště a k Mrtvému moři veřejnou dopravou se ukázal jako nereálný, 
z Betléma se mimo West Bank jinam nedá, musíme zpět do Jeruzaléma. Na stejný bus, jako jsme přijeli. 
Jede hned, na přechodu z Palestinského území probíhá izraelská kontrola, cizinci ukazují pasy, Palestinci 
speciální permit.  

Přemýšlíme, jak naplánovat jih, kam jsme původně chtěli autobusy (státní společnosti EGGED má hustou 
síť), ale vzhledem k cenám (vysokým) a obtížnému shánění ubytování, a vzhledem k ceně (nízké) za 
půjčovné auta + porovnání s cenou taxíků k pamětihodnostem, co lze ušetřit hledáním levnějšího 
ubytování a na vodě ze supermarketu, atp., měníme plán a už na jih pojedeme autem. To se nakonec jeví 
jako perfektní rozhodnutí (a jediné možné), bez něj bychom byli namydlení, auto se rozhodně vyplatí. 
Vystupujeme z busu kus od půjčovny a prodlužujeme půjčovné z původních 3 dní na sever na 6 dní i 
včetně jihu. To znamená, že už se nebudeme vracet do Jeruzaléma, Davidovo město, Muzeum Izraele a 
Jad Vašem někdy jindy. Vybrali jsme autopůjčovnu Eldan, vrácení bude v Tel Avivu, při rezervovaní 
předem po internetu platí sleva, ještě přidáváme příplatek za 100%ní pojištění všech škod bez 
spoluúčasti, což je dost navíc, ale i s ním půjčovné za cca 100 euro/den (neomezené kilometry zahrnuty). 
Jen když se ptám, zda můžeme vjet na palestinská území, tak paní málem spadla ze židle, že je to 
nebezpečné. Pak si vysvětlujeme, že po hlavních silnicích 1 a 90 se dá projet k Mrtvému moři a na sever, 
ty jsou pod kontrolou Izraelské armády. Auto dost omlácené, ale velké, a najeto 40 000km, Peugeot 301. 
Izrael je hodně malá země, dá se projet od severu na jih takřka za jeden den, síť silnic a čerpacích stanic 
je hustá a kvalitní. Nevyžaduje se mezinárodní řidičský průkaz, stačí náš český, dálniční poplatky se platí 
jen na jediné dálnici č. 6 na severu. Je vhodné se s půjčením a vracením auta „netrefit“ do šabatu či 
jiného židovského svátku, to může znamenat nepříjemnou komplikaci a cenovou přirážku.  

 

Kolem Mrtvého moře, Tel Beer Sheva & Šivta 

     

 



Hned vyjet do rušných ulic Jeruzaléma a na východ po silnici 1, široká, luxusní, vlní se pouští. Brzy 
sjíždíme pod výškovou kótu hladiny moře, kterou značí na skále nápis Sea Level, pak je na skalách i -100, -
200, atd. Odbočujeme k Nábí Musá, kus v poušti karavanseráj s mešitou, kde je prý pohřben Mojžíš. 
Procházíme, pak pokračujeme. Sjíždíme hluboko dolu a odbočujeme na jih, za chvíli jsme u Mrtvého 
moře, hraje modrými a azurovými barvami, břeh lemován bílou solí, ale k němu se nikde nesmí, natož 
koupat. Hrozí propadání podloží, pod zemí se tvoří kaverny, do kterých už dost lidí nenávratně zahučelo. 
Vůbec podél moře nic není, jen kvalitní silnice, kulí se 90-110km/h, a občas odbočka do hor na nějakou 
turistickou stezku, moře lemují kolmé vysoké skalní stěny.   

Mrtvé moře (ve skutečnosti jezero) je nejnižší místo světa (411m pod hladinou moře a stále níž), leží na 
nejníže položeném místě 6000 km dlouhého východoafrického příkopu. Jeho voda je velmi slaná 
(desetkrát slanější než v oceánech) a bohatá na minerály (hořčík, bróm, jód), ty tvoří až 28% hmotnosti 
vody. Nic v něm nežije, Mrtvé moře je tedy skutečně mrtvé. Voda, vč. bahna na břehu, má léčivé účinky, 
zejména při léčbě lupénky, a ovzduší svědčí nemocným průduškám, prodej kosmetických přípravků na 
vše je všudypřítomný. Hlavním přítokem je řeka Jordán, která je silně využívána pro zavlažování, navíc 
uprostřed pouští je vysoký odpar vody, proto hladina stále klesá, a hrozí, že Mrtvé moře brzy vymizí, dnes 
už jsou jezera dvě, spojena pouze kanálem. Vzniká projekt na záchranu, že by se měla přivádět voda z 
Rudého moře, ovšem propočítává se, jaké to bude mít přesné dopady.  

Při výjezdu z palestinských území je opět kontrolní stanoviště. A už jsme v Ejn Gedi, kde je přírodní 
rezervace se zelenými wádími a pláž, stavíme nejdříve u rezervace. Parkoviště narvané a všude běhá a 
křičí plno dětí ze zájezdů. Máme hlad, zde jen toasty, tak popojíždíme, pláž neumíme najít, tak pod 
kibutz, kde je kemp, který vedou zvláštní týpci, ale je tam pěkný výhled na moře a pod přístřeškem si 
dáváme pizzu a pití. Dá se tam i přespat. Taky zjišťujeme, že pláž v Ejn Gedi byla zrušená. Vracíme se 
k rezervaci, zavírají ji už ve 4, a to všichni už mají být pryč, jsou skoro 3, nic moc bychom nestihli. Výlety 
wádími vypadají pěkně, tak se zde stavíme cestou zpět.  

     

Popojíždíme do Ejn Bokek, to je hlavní (a takřka jediné) letovisko s luxusními velkými hotely. Je zimní 
sezóna, mocně rekonstruují promenádu i pláže, všude velké staveniště, až na konci je veřejná neplacená 
pláž. A všudypřítomná ruština hostů i emigrantů.  Jdeme se vykoupat, voda čistá a modroučká, chladná a 
olejnatá, solnými kuličkami pokryté dno. Do půlky lejtek se chová normálně, při ponoření vskutku velmi 
nadnáší, na břiše i zádech je tělo z půlky venku, přitom lze pohodlně dělat cokoliv s rukama nad vodou, 
plavat se moc nedá a v hloubce postavit také ne. I když to člověk čeká, je to překvapivý pocit, a chce si to 
chvíli užívat a zablbnout si. A vůbec nechutná, a není vhodné se před koupelí holit, i malé oděrky štípou. 
Vykoupali jsme se, pak hned nezbytná sprcha, všude je k dispozici (i převlékárny).  

Podél Mrtvého moře nejsou žádná města, takřka žádné možnosti stravování a ani ubytování (mimo 
drahých restaurací a superdrahých x-hvězdičkových hotelů v Ejn Bokek), tak jedeme dál, odbočit a 
serpentinami vyjíždíme o mnoho metrů vzhůru do Aradu, kde chceme zkusit štěstí s ubytováním. Arad je 



město vprostřed pouště, v supermarketu kupujeme jídlo a kartón vod do auta. Jezdíme po městě, 
ubytování zas nikde moc vidět není, až šipky na jeden youth guesthouse. Ten je ale plný, jediná možnost 
je pak hotel Inbar na kruháči, takovej kdysi luxus hotel, nyní zašlá sláva, usmlouváváme trochu slevu, i tak 
bez snídaně za 342ILS, jiná možnost není (mimo noci v autě). Jdeme se najíst do ulic, procházíme kus pěší 
zóny, co tu je, a dáváme si shawarmu, s hranolkama, a nakládané zeleniny. Je tu plno ruských nápisů a 
většina města mluví rusky, i v hotelu, obchodech, atd., jakási ruská enkláva. Bez auta bychom byli 
namydlený! 

     

Ráno snídaně před pekárnou a v supermarketu ještě kupujeme vody, vše se probouzí až po 8h. Pak 
svištíme na Beer Shevu, kvalitní asfaltky, minimální provoz. Před městem je Tel Beer Sheva (Tel - 
prehistorické ruiny na pahorku), starověké naleziště. Historicky tu bylo osídlení už od 10st., jak se stavělo 
stále na stejném místě, postupně se navrstvil kopec. Nahoře jsou zbytky staveb, docela rozlehlé základy 
domů a opevnění, a na nejvyšším místě novodobá rozhledna s výhledem do okolí. A východ je skrz 
opevnění, do kterého byly zabudovány obrovské cisterny na vodu, sofistikovaným systémem se prochází, 
do valu dolu a skrz několik cisteren ven. Hospodaření s vodou bylo v poušti zásadní. Pěkné. Beer Shevu 
objíždíme a na jih. Jsme v Negevské poušti, ta se rozkládá na více než polovině plochy Izraele, a ve svém 
pouštním nitru ukrývá kaňony i pozůstatky starodávných říší. Je osídlena již přes tři tisíce let a vystřídalo 
se zde mnoho mocných vlád - Egypťané, Asyřané, Římané, Arabové a další. Negevská poušť je protkána 
mnoha značenými stezkami, ale i prašnými silnicemi, po kterých se (s dobrým autem) dá dostat prakticky 
kamkoliv. Nyní skoro 85 procent pouště využívá izraelská armáda k cvičení, pustiny okolo silnice slouží 
jako vojenské výcvikové oblasti, varovné cedule značí např. dopadové plochy na střely, a občas nad 
hlavou přeletí stíhačky. A občas se taky z pouště tyčí elektrárna. 

     

Ze směru na jih ještě odbočujeme na silnici na Egypt, z té pak odbočka do pouště, jede se okolo vojenské 
základny, kde cvičí tanky, a na konci slepé silničky je naleziště Šivta. Uprostřed pouště, tam jen jeden 
autobus a my, jinak nikdo. Žádné vstupné. Bývalé město Nabatejů na Kadidlové stezce, nejen základy, ale 
i kusy stěn s klenutými okny a kusy kleneb, závěry 3 velkých kostelů, sloupy, zbytky bazénů, plno studen, 
dlážděné ulice, sofistikovaný zavlažovací systém. Ruiny jsou rozlehlé, mnohem mnohem větší a 



zachovalejší než Tel Beer Sheeva. Velmi zajímavé a super a bonus ta nezměrná pustina a klid. Prochodili 
jsme, v oáze u silnice si dáváme svačinu. 

 

Micpe Ramon & Machteš Ramon 

Kus se vrátit a na jih, okolo silnice jsou vinařství a farmy na kozí produkty. Nezastavujeme, svištíme dál 
okolo národního parku i památek Avdat a odpoledne jsme v Micpe Ramon, městečku na hraně „kráteru“ 
Machteš Ramon. Nejdříve se ubytovat v Desert Shade Eco Campu, s vyhlídkou na kaňon v svérázných 
hliněných domcích, částečně stanech, mimo jiné z lahví od vína. V městě ještě oběd - hummusy s různými 
příchutěmi. Pak do infocentra, ptáme se na možnosti výletů v Machteši, ale už je dost pozdě a kaňon se 
musí do setmění opustit. Paní se nejdřív zdráhá nám na odpoledne vůbec něco poradit, ale pak dává 
super mapu a doporučuje jeden výlet v nitru kaňonu, kam se ještě musí dojet autem. Sjíždíme 
serpentinami na dno, napříč kaňonem vede asfaltka, po asi 3km odbočujeme na prašnou cestu, bez 
navedení bychom ji těžko našli. Pomalu se po ní dá v pohodě jet, několikrát zastavujeme u barevných 
vrstev skal nebo roztodivných údolí. Machteš je přírodní úkaz, nejznámější geografický symbol Negevské 
pouště, není to kráter, ale vyerodovaný kaňon (200 milionů let), zde široký 8km, 40km dlouhý a hluboký 
300m, ohraničený strmými skalami, samé mnohobarevné horninové úkazy, fosilie, skalní útvary, plno 
wádí a unikátní fauna. 

     

Projet okolo kempu, několik odboček, a jsme na parkovišti Ramat Saharonim. Těsně před ním jsme 
nabrali do auta německý postarší pár, kteří šli po silnici a moc nevěděli kam, resp. měli plán na 3 hodiny 
do tmy, kterej byl tak na 2 dny. Přijeli dnes z Tel Avivu a hned vyrazili s nějakou mapou v mobilu, radíme 
jim, pak se dohadujeme, že půjdeme spolu, na výlet přes Wádí Ardon. Po modré napříč kamenitým 
mírným svahem, mapa je super a cesty skvěle značené, některé i pro kola nebo auta 4x4. Výhledy do 
okolních údolí (např. Wádí Nekarot), na blízké hory, i vzdálený okraj Machteše. Scházíme do Wádí Ardon, 
a tím se vracíme, jde se podél skalní stěny s horizontálními vrstvami hornin, v jednom místě jsou 
najednou na svislo, jmenuje se to Dyke a vypadá jako kamenný vodopád.  V infocentru nám říkali, že je 
okruh na 2-2,5h, my bychom ho stihli za něco přes hodinu a mohli si ještě přidat kus do údolí Nekarot, ale 
s důchodci jdeme pomalu. Aspoň ale pokecáme o zkušenostech z cestování. Navrhuji vylézt alespoň na 
přilehlý kopec Kharut, dalo by se, ale důchodcům se nechce, tak jen z wádí vyšlápnout zpět k parkovišti. 
Příjemná procházka, Němce vyklápíme v kempu a vracíme se na hlavní silnici. Ještě sjíždíme k místu 
Carpentry, to je hned pod Micpe Ramon, kopec s mixem černé a bílé horniny. Pak už vyjet do vsi, běhají 
po ní rohaté horské kozy. Jdeme na hranu kaňonu, pořádně vysoká, nahoře pěšina, různé vyhlídky a 
skulptury, stmívá se.  

Jedeme do čtvrti Spice Route Quarter, ze starých vojenských skladů na kraji městečka je umělecká hippie 
čtvrt s galeriemi a alternativními obchůdky a restauracemi. Ale nějak je vše zavřeno. Auto hodit 
k ubytování a jdeme tam znovu to systematicky projít, plno galerií, ale opravdu žádný normální lokál, tak 



jdeme na jídlo k občerstvením u supermarketu - shawarmy do housky. Ceny jsou tu spíše vyšší. 
V obchodě kupujeme místní víno a pijeme v našem hliněném domečku, který jsme si vytopili 
přímotopem, vybaven je perfektně. 

     

V noci prší, ráno poprchává, ale vyrážíme na procházku po hraně kaňonu, hned pod kempem, směr 
východ. Po hraně vede pěšinka, i pro kola, výhledy ze strmých skal dolu, převýšení jako hrom. A plno 
různých skulptur, v Izraeli je obecně plno umění v ulicích a přírodě, kamenné, kovové, kombinované. 
Jdeme 3/4h tam, přestává pršet, otepluje se, pak zpět. Kaňon je super místo, dalo by se zde chodit 
křížem krážem několik dní, zajímavá krajina, plno značených cest, a dobré zázemí. My ale musíme 
pokračovat zas zpět na sever. Škoda, zabalit, ještě do Spice Route Quarter, kde ani ráno nic moc není, tak 
na snídani (a jídlo do kibutzu) nakoupit v supermarketu. A frčíme.  

 

Pevnost Masada & rezervace Ejn Gedi 

U Avdatu jen nabrat benzín. Abychom jen nejeli, stavíme u hrobu Ben Guriona a jeho manželky. Jde se 
tam pěkným parkem a výhled je do jednoho z mnoha krásných kaňonů - zde Wádí Zin. Pak už k Mrtvému 
moři, jinou cestou než sem, přes Yeroham a Didomu, k moři se zas prudce klesá a velký provoz. Jsme u 
jižního cípu, tam jsou chemické továrny na výrobu minerálů z jezera a kosmetických produktů, barevná a 
zrezivělá monstra, barevně kouřící. Silnice je neustále lemovaná zajímavými skalními útvary a strmými 
skalními stěnami, parádně tvarované a barevné, jedna část je Sodomie, z níž se odklání samostatná skála 
- Lotova žena. Ta nic extra, ale jinak scenérie parádní. Máme hlad a nastává standardní problém, kde se 
najíst. Cestou nic, ani žádné vesnice, když je občas pumpa, tak mají jen oschlé sendviče. Sjíždíme tedy do 
Ejn Bokeku, tam samý luxusní restaurace, ale v jednom bistru si dáváme polévku a home made sendvič. 
Pak už svištíme k Masadě, kus za Ejn Bokekem. 

     

Masada je stará židovská pevnost na strmé skále vysoko nad hladinou Mrtvého moře, pro Izraelce je 
velmi významná, je to symbol hrdinného odporu, izraelští vojáci tam skládají slavnostní přísahu "Masada 
již nikdy nepadne". Byla postavena za krále Heroda Velkého v letech 37 - 30 před naším letopočtem, na 



vrcholu pouštní, 400m vysoké, cca 600 x 300m široké, stolové hory. Díky architektonicky skvěle 
vyřešenému vodovodu zde bylo možno vytvořit palác se všemi vymoženostmi tehdejší doby, nechyběly 
lázně, sál pro přijímání hostů a samozřejmě velkolepé královy komnaty. O její slávu se však postaral až 
rok 74 našeho letopočtu, kdy byla dobyta L. F. Silvou. Zde totiž židé nejdéle odolávali Římanům, dva roky 
byli obleženi legiemi, osmi tábory spojenými zdí. Až se nakonec Římané rozhodli postavit násep/rampu 
k bráně, během několika měsíců, a beranidlem se prolomili dovnitř. Aby židé nepadli do římského 
otroctví, navzájem se raději pobili, z 960 lidí, kteří tu byli po dva roky obléháni, přežily jen dvě ženy s pěti 
dětmi.  

Dole velké parkoviště a stanice lanovky, z této strany je alternativou lanovce výstup po pěšině zvané Hadí 
stezka. Už je skoro půl třetí a ve 4 zase zavírají a všichni musí areál opustit, chceme pěšmo, čemuž se 
nejdříve trochu zdráhají, že to nestihneme. Ale lanovka je dost drahá a hlavně míň srandy. Pelášíme 
nahoru, cesta je příkrá a klikatí se skálou, na některých místech schody, prý to má trvat hodinu, my 
nasadili plynulé ostré tempo a jsme tam za půl h. Ale fakt fofr a naštěstí se zatáhlo, když je vedro, je ve 
svahu prý k nevydržení. Proti se valí zástupy lidí, i nahoře je narváno, samý místní mlaďoši tam běhaj po 
vykopávkách, hlasitě řvou, z tranzistoráků pouštěj muziku, dost hrůza. Máme necelou hodinu, rychle 
obcházíme ve směru hodinových ručiček, nahoře rozlehlá planina se zbytky několika paláců a po obvodě 
hradby a vyhlídky. Na jednu stranu Mrtvé moře, ale v oparu, že takřka není vidět. Dále strmé rokle a 
okolní hory, dole siluety římských táborů, které Masadu obléhaly, a od parkoviště od Aradu (druhý 
příjezd) zbytek obléhací rampy, kudy se dovnitř dostali Římané. Nahoře opět hluboké nádrže na vodu, do 
jedné vstupujeme. A na severní straně je palác kus níže ve skále, visutý, i se zbytky chrámu s barevnými 
freskami. Místo a výhledy parádní! Rychle jsme vše obešli a těsně před čtvrtou jako poslední odcházíme a 
meteme dolů na parkoviště, abychom stihli odjet. Vše jsme zvládli, úchvatné místo, ale chtělo by to po 
ránu, když je tam méně lidí. 

     

Vracíme se kus do Ejn Bokeku, znovu na pláž, abychom se ještě jednou vykoupali v Mrtvém moři a 
nechali se pohoupat slanou vodou. Pak jedeme do Ejn Gedi, do kempu pod kibucem, který jsme si 
vyhlédli před dvěma dny. Překvapuje nás, že je tam plno, asi 100 lidí, samí mladí, mají převážně své 
stany, hrají na nástroje, hlaholí, zabrali skoro celou jídelnu. Odpoledne tehdy kemp vypadal mrtvý, 
Izraelců ale po zemi cestuje plno. Naštěstí mají ještě volné erární stany, platíme 2 postele (za 100ILS/1 
osoba), nakonec jsme ve stanu sami. A v jídelně si dáváme pizzu a z vlastních zásob housky s pomazánkou 
a víno. Opět se ujišťujeme, že bez auta by to moc nešlo. 

Přes den je na slunci vedro, ale v noci dost chladno, i 400m pod mořem. Ve slabém spacáku nic moc, měli 
jsme si půjčit i peřiny. Snídáme před stanem s výhledem na moře, pod skalami, pěkný plac. Na 8 
popojíždíme k rezervaci Ejn Gedi, jsme tam první, po parkovišti běhají jen horské kozy a damani, je jich tu 
mnoho. Vyrážíme do Wádí David, volíme ze dvou kaňonů, druhý je Wádí Arugot. Příkré skály okolo 
Mrtvého moře jsou občas prořízlé zazeleněnou roklí, tohle je jedna z nejhezčích, teče jí křišťálový 
potůček, různé vodopády, jezírka, celoroční prameny, plno zeleně, pěkná cestička. Dojde se k vysokému 



vodopádu David, pak se stoupá úbočím, dohání nás další lidé. Okolo pramenů Shulammsit´s Springs a dá 
se na slepou odbočku k jeskyni Dodim, to znamená, že se znovu sejde do hlavního wádí, ale výše, a jím se 
klesá nad vodopád, kde je jeskyně. Občas se jde dost krkolomně a místy leze po kramlích, jinak samá 
jezírka, vodopádky, pěkná zákoutí se zelení. Vrátit se na naši trasu a v úbočí je okolo pramenů Ejn Gedi 
springs příjemná oáza. Mrtvé moře zase v oparu. Stoupáme výše do suchých skal, v protějším svahu je 
vidět, jak se ženou zástupy lidí proti. Znovu se schází na dno úzké skalnaté rokle a dá se jít další slepou 
cestou po proudu. Tedy teď je zde potok vyschlý, jde se vymletým korytem, do zatáček, po kramlích a 
ohlazených kamenech, dost dobrodružný bouldering, skály dokulata vymleté do výšky až 4m, když teče 
voda, musí to být hukot. Dojde a doleze se do skalního okna, s vyhlídkou. Lézt po skalách a kramlích zpět 
a po druhé straně úbočí se vracíme po cestě Tsaffit. Dalo by se vystoupat i na hranu skal, ale to je ještě 
pořádné převýšení nahoru. Cest je tu vůbec plno různých, my vybrali tuto okružní a byla super. Scházíme 
převýšení k youth hostelům na sever od parkoviště a zpět k autu. Výlet je dle mapy na 4-6h, my ho šli i se 
dvěma slepými vratkami za 3,5h. Parkoviště se zaplnilo. Ještě kouknout na zbytky Ancient synagogy 
vedle, s mozaikovou podlahou. 

 

Jericho 

     

Valíme to dále na sever, stále po hlavní silnici 90, zas do palestinského území Západní břeh. Severně od 
odbočky na silnici 1 do Jeruzaléma je odbočka do Jericha, tam chceme. Je v palestinské zóně A (ta činí cca 
17% Západního břehu), zcela pod palestinskou civilní a vojenskou samosprávou a na odbočce je hned 
velká výhružná červená cedule, že tam nesmějí Izraelci, a že je to nebezpečné. A asi nám tam taky neplatí 
pojištění auta. (Z mzv.cz: Z důvodu nepředvídatelnosti bezpečnostní situace Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR nedoporučuje cestovat na Západní břeh s výjimkou Jericha, Betléma a oblasti Mrtvého moře. 
MZV dlouhodobě nedoporučuje občanům ČR cestovat do Pásma Gazy). Ale jedeme, na kraji města 
vojenská stanice s pozorovací věží, ale prázdná. My máme z půjčovny auto se žlutou izraelskou SPZ, zde 
jsou najednou pouze bílé a zelené, žlutá žádná, alespoň že je na autě nálepka půjčovny. Vzezření lidí se 
změnila na hodně arabské, projíždíme centrum a k Tel-es-Sultan, starověkému Jerichu, tam už několik 
turistických aut je a autobus s Číňany. Jdeme do areálu, má se jednat o nejstarší trvale osídlené město na 
světě - 10 tisíciletí - ale památky jsou jen písčité kopce, kde občas vykoukne nějaká stará zeď, nijak moc 
zajímavé, malé a minimum informací. Nad hlavami nám jezdí lanovka k pěkně viditelné Hoře Pokušení, 
tam odolával Ježíš pokušení ďábla po 40ti-denním půstu v poušti. Jedeme tam, když máme osobní vůz, 
dá se vyjet na parkoviště poměrně vysoko, lanovka není vůbec potřeba. Vyjde se jedna dvě serpentýny, 
pak mezi suvenýry a jsme u brány kláštera Karantal. Zde mohou i ženy, jen je nutné zakrýt kolena a 
ramena. Pravoslavný klášter je nalepený do kolmé skalní stěny Hory Pokušení, nejdříve se jde cestičkou 
podél ní, kde z druhé strany je řada úzkých cel mnichů, pak jedna svatyně ve skále, nakonec kostel napůl 
ve skále, napůl dostavěný a krásně malovaný. Mnich nás pobízí se všude podívat, i na balkón s nádhernou 
vyhlídkou dolu na Jericho. Skvělé místo! 



Vracíme se k autu a sjíždíme do centra na jídlo. Obcházíme celé rušné kruhové náměstíčko a dáváme si 
výborný kebab. Pak ještě vedle čerstvý pomerančový džus, chlapík je rád, že jsme se u něj stavili, dává 
jako pozornost kořeněné místňácké kafe a říká, ať přijdeme zas, že si turistů váží a chtějí je tu (mnoho 
jich tu není). Všichni jsou pohostinní a příjemní, je bezpečno, normální arabská „země“, jen je tu trochu 
větší nepořádek než v izraelské části. Vracíme se na hlavní silnici, ven ze zóny A a frčíme na sever.  

 

 

 

  



3. SEVERNÍ IZRAEL, TEL AVIV 

 

Bejt Šean & Tiberias 

Krajina se velmi rychle mění, z vyprahlé pouště na svěže zelenou, často barevně rozkvetlou. Jedeme 
podél řeky Jordán, nedaleko hranic s Jordánskem. Vyjíždíme z palestinských území, zase kontrolní 
stanoviště. Silnice pořád kvalitní, stále se jede 90-100km/h. Sjíždíme do města Bejt Šean, významného 
nejrozsáhlejšími římskými vykopávkami v Izraeli. Chvíli je hledáme, jsou na kraji města. Ale už je po 4. 
hodině a ve 4 zas vše zavírají, tak jen koukáme přes plot, vypadá to monumentálně, velké divadlo tedy 
nevidíme, ale pahorek Tel Bejt Šean a plno staveb pod. V roce 749 město poničilo silné zemětřesení. Nyní 
velké, ale nic jiného nenabízí. Uvažovali jsme zde třeba i přespat, ale zas to na snadné ubytování 
nevypadá, tak si raději projedeme více Golany. Jen v supermarketu nakoupit vodu a jídlo a pokračujeme 
ještě dále, kus ke Galilejskému jezeru, kde před stmíváním dojíždíme do Tiberiasu (či Tiberiady). 

Tiberias je velké město na břehu Galilejského jezera, staré město je u vody, ale do kopce se táhnou 
hotely a bytové domy do výšky a dálky. Město nechal založit král Herodes Antipas a pojmenoval ho po 
římském císaři Tiberiovi. Díky přítomnosti mnoha tehdejších učenců, rabínů a duchovních se Tiberias stal 
centrem vzdělanosti, a nyní díky hrobkám uctívaných židovských učenců významné místo judaismu. Dnes 
je Tiberias zejména populárním letoviskem s příjemným klimatem, mnoha plážemi, hotely (i levnými pro 
turisty jako my, i hrůznými ze 70. let) a restauracemi. Stavíme v centru a bereme pokoj v levném hostelu 
Hagalil, trochu ušmudlaný a vedou ho dva podivní chlápci, jinak tam nikdo jiný není, ale ok. Už je tma, 
procházíme živé ulice v centru (plno Rusů opět) a trochu potemnělou promenádu, a koukáme po něčem 
k jídlu. Buď jen shawarmárny nebo luxusní drahé restaurace, jídla s rybami jsou za 100ILS a výš/za talíř. 
Nakonec u stánku falafely. A bereme víno z pokoje a jdeme si ho vypít na promenádu, sedíme na lavičce, 
před námi šplouchá voda, žádný hic není, byť jsme stále 200m pod mořem. 

     

Ráno se balíme, věci do auta a za světla znovu projít promenádu Jigala Allona podél jezera. Měřák výšky 
hladiny (vody je málo), kostel a klášter Svatých apoštolů, stará mešita al-Bahr, kostel sv. Petra, a více do 
vnitrozemí park s parkovým sochařským uměním Tiberiadské muzeum pod širým nebem. Mešita Al 
Omarí ve dvoře, pak již pokračují nové obchodní domy, rezidenční a hotely vysoko do kopce nad město. 
Měníme peníze a k hrobkám židovských učenců Jochanana ben Zakaje a Rambamovy, ty ale zrovna 
v rekonstrukci. Hrobek je v Tiberiasu víc, další už nenavštěvujeme. V pekárně koupit pečivo, projít 
ovocnou a zeleninovou tržnici, tam ovoce. A jedeme, za městem na břehu jezera snídáme. 

 

 

 



Golanské výšiny, zelené kopce v příhraničí 

Dnes je pátek, kvůli šabatu bude brzy vše zavřené, tak nejdříve jedeme do rezervace Banias. Proto na 
sever směr Metula, těsně před libanonskou hranicí odbočujeme na východ do Golan. V noci lilo, od rána 
se honí černé mraky, a teď na střídačku leje jako z konve a trochu leje. Taky je dost chladno, doufáme, že 
tomu ujedeme, ale to se nedaří. Zastavujeme u spodního vstupu do přírodní rezervace, čekáme asi 20 
minut v autě, než přestane pršet, pak už to vypadá, že se dešťové mraky roztrhaly, tak kupujeme lístky a 
vyrážíme. Sejde se k říčce Hermon, bujná zeleň, kus se jde po visuté lávce na rozbouřenou vodou v 
kaňonu, ale jen kousek. Začíná zas pršet. V dešti, blátě a vlhku na protější břeh na vyhlídku, pak dolu 
k vodopádu Banias, výška 10,5m. A zpět, krásná zelená krajina okolo, ale stále velmi nevlídno. Na 
parkovišti si dáváme kafe a drúzskou placku s labnehem a medem.  

     

Přejíždíme k horní části rezervace Banias, cca 1,5km dál, tam potok pramení, a jsou staré lázně. Plno 
bazénků a pod skalní stěnou zbytky chrámů okolo Cave of Pan. Počasí se umoudřilo a chvíli neprší. Jsou 
dvě varianty pěšího okruhu, jdeme podél potůčku, pod římským mostem, k bývalému vodnímu mlýnu. 
Další drúzská placka. Pak okolo zachovalých zbytků palácového komplexu Agrippa, nejdřív kolem zbytků 
Mamlúcké brány, pak středem přes plno vykopávek - paláce, brána, stěny a obranné věže, synagoga, 
mosty – to už proti směru druhé varianty okružní trasy. Ruin je zde plno. Obloha tmavne a zase začíná 
pršet, nad námi z mohutné hory shlíží hrad Nimrod, když zrovna nezmizí v mraku. Tam jedeme vzápětí, 
stoupat a projet okolo, dovnitř nejdeme, neboť je opět nevlídno, déšť, a mlha jak mlíko. Jedná se o jeden 
z největších hradů z křižáckého období v Izraeli, monumentální. 

Serpentinami vedlejších silniček stoupáme dále, až do Majdal Shams, lyžařského střediska pod horou Mt. 
Hermon, nejvyšším místem Izraele. Jen projíždíme, otáčíme to na jih a jedeme nedaleko syrské hranice, 
zelená kopcovatá krajina, lesy, hory, vinice. Občas je mlha, že je vidět tak 10m, na střídačku poprchává. 
Odbočujeme k hoře Bental (1165m), kde má být krásný výhled po kraji a do Sýrie, do Damašku je odsud 
jen 60km. Stoupáme po pěkné asfaltce do cárů mraků a přeháněk, myslel jsem, že tu nikdo nebude, a 
nahoře na parkovišti je plno aut a několik autobusů s turisty. Vidět nikam není (tak na 50m, pak jen bílo), 
ale nahoře je příjemná kavárna Coffee Anan, sochy z železných zbytků a zákopy a opevnění se siluetami 
vojáků. Procházíme opuštěné zákopy, dá se i do podzemních tunelů starého opevnění. Golanské výšiny 
totiž není jen krásná příroda, ale i bouřlivá historie, z jejíchž konfliktů zůstaly v celém regionu vojenské 
pevnosti a technika. Díky Izraelskému vítězství v šestidenní válce v roce 1967 připadly Golany Izraeli jako 
kořist, a v roce 1981 (i přes protesty OSN) celou oblast židovský stát anektoval, související masivní 
příchod izraelského obyvatelstva znamenal mimo jiné odchod většiny původních obyvatel - Drúzů. 
Výhledy se netrhají, jdeme chvíli čekat do kavárny na kafe a cheesecake. Až když odcházíme, mezi mraky 
se trochu otevře trocha zemědělské krajiny.  

Sjíždíme dolu na silnici, a k vyhlídce Kunejtra, tam je i zbytek tanku a rozhled do Sýrie, resp. do neutrální 
zóny pod správou OSN. Pokračujeme podél hranice na jih, kolem silnice jsou celá dlouhá pole ohraničená 



ploty s cedulkami „pozor miny“. A pak už se vracíme do vnitrozemí, po silnici č. 87 směr Galilejské jezero. 
Mraky se trhají a začíná svítit slunce, velká škoda, že v krásných zelených Golanech počasí nevyšlo. Ale 
zas si nemůžeme stěžovat, zatím bylo pořád hezky, a to únor-březen má být nejdeštivější. Svrchu sjíždíme 
k jezeru, kolem cvičiště tanků, jinak rozkvetlé pastviny, plno kamenných zídek, zas pod hladinu moře. U 
jezera sjíždíme k Kafarnaum, místu zmiňovanému v evangeliích jako působiště apoštolů i Ježíše Krista, a 
místu, kde Ježíš dlouho pobýval. Ale už zavřeno, synagoga jen zvenku. Meteme k Hoře Blahoslavenství, 
abychom ji ještě stihli za světla, ale také zavřeno. Jen obcházíme, kostel za zdí (místo, kde Ježíš kázal), 
pěkné výhledy na Galilejské jezero a v oparu Tiberias. Slunce zapadá.   

     

 

Safed židovský a Nazareth křesťansko-arabský 

Chtěli jsme přespat v Safedu (také Tsfat), centru židovské kabaly (mysticismu), striktně ortodoxním 
židovském městě. V pátek večer to má být obtížné, šábes, přesto to jedeme zkusit, není to daleko. Město 
ve svahu, stoupá se serpentinami. Centru úplně mrtvé, v ulicích nikdo není, žádná auta nejezdí, žádní 
lidé, vše zavřené, tma a ještě zas mrholí. Procházíme místa doporučená průvodcem, guesthousy jsou buď 
zavřené anebo se dá do nich vlézt, ale nikde nikdo, jen na plotnách připravené jídlo na dlouhé vaření (aby 
během šabatu nemuseli moc pracovat). Několik neúspěšných pokusů, zkoušíme i hotel, ten je ale plný. A 
prší, a do tmy spoře svítí žluté světlo pouličních lamp, skrz okna jsou občas vidět honosné rodinné 
hostiny, nebo potkáváme slavící židovské rodiny. Vzdáváme to, jedeme pryč, nepatříme tam. Vrátit se a 
zkusit štěstí u jezera, na jedny šipky se nic nedaří, tak do Youth Hostel Karei Deshe, tam nás berou, pokoj 
sice za 410ILS, ale bude se snídaní, a krásný hotel s atriem u pláže. Už je 10, na pokoj, dáváme si chleba 
s tuňákem z vlastních zásob. Židé mají luxusní hody i zde.  

Ráno na snídani, švédské stoly, plno pečiva, sýry, salámy, pomazánky, vejce, ryby, saláty, ovoce, zelenina, 
sladkosti, marmelády, jogurty, muesli, co si člověk vzpomene, přejídáme se. Kouknout na břeh jezera, 
dnes bude opět slunný den. Popojíždíme ještě do kibucu Ginosar vedle, kde je vystavena 2000 let stará 
loď, kterou zde našli na dně jezera, a možná na ní rybařil Ježíš. A vyjíždíme znovu do Safedu. Centrum je 
malé, kamenné domy, kamenné úzké uličky ve svahu, schody, několik starých krásných synagog. Dnes 
vše stále zavřené, auta nejezdí v ulicích, některé ulice jsou pro dopravu zcela zavřené, také obchody, 
restaurace, i pumpy, turisticky paralyzované, jen občas městem korzují rodiny slavnostně oblečených 
židů. Procházíme uličky, okolo Aškenázské synagogy Ha Arího a nad město do parku na kopec Citadely. 
Pak systematicky procházíme úzké uličky města, okolo dalších synagog - Karova, Abuhavova, během 
šábesu jsou synagogy pro turisty uzavřené. Dolu okolo mlékárny (zavřené), do Čtvrtě umělců (vše 
zavřené). Pěkné městečko, malé, ke žlutému kameni zde veškeré okenice, dveře, zábradlí a kusy stěn 
v modré barvě, barevné nízké dveře, vyhlídky do údolí, ale v šabatu ospalé až tísnivé (nebo mystické?). 
Ještě že jsme měli velikánskou snídani a v autě máme kartón vod. Sjíždíme z kopců, po dálnicích, směr 
Nazareth. 



      

Před Nazarethem zácpy, Nazareth je muslimsko-křesťanský (původní muslimské obyvatelstvo zde 
výjimečně nebylo vyhnáno) a v protikladu k městu duchů Safedu to tady naplno žije, ulice plné aut, 
všichni troubí, tlačí se, předjíždí, nemilosrdný provoz, všude krámky plné lidí. Do centra popojíždíme přes 
hodinu. Nazaret je místo, kde Ježíš strávil své mládí a i později se sem vracel, aby učil a uzdravoval, a 
odtud pocházeli jeho rodiče Josef s Marií. Nejvýznamnější památkou je Bazilika Zvěstování, modernistický 
železobetonový chrám s dvěma úrovněmi, na horní lavice, a úžasné betonové sloupy a obrovská hranatá 
kopule, vše s kruhovými prolisy. Ve spodní úrovni jsou zbytky předchozích kostelů a krypta s jeskyní 
Zvěstování, kde se Panně Marii zjevil archanděl Gabriel a sdělil ji, že počne a porodí Božího syna, a kde 
údajně stál Mariin dům. Nová stavba byla vybudována v roce 1969 na základech několika předešlých 
kostelů. Zajímavé, unikátní, nápadná kopule je dominantou města, vnitřní prostory parádní. A uvnitř 
výzdoba malbami, plastikami a mozaikami různorodých madon, ty také nejvíce pokračují venku na 
stěnách okružní galerie, madony všech druhů, z různých zemí světa zpodobňující Pannu Marii, jak ji vidí 
křesťané v jednotlivých zemích i česká, asijské a africké s Ježíškem s šikmýma očima nebo černošským, 
dary od tamních věřících. A vedle do kostela sv. Josefa, dole v kryptě jsou zbytky jeho tesařské dílny. 

Nad Bazilikou se rozkládají trhy, při sobotě polozavřené, ale na rozdíl od Safedu jsou nějaké obchody 
otevřené. Jdeme do doporučované restaurace Abu Asharf s vyhlášeným svérázným majitelem, dobrý 
salát a místní specialita - kuskuso-nudlová směs s mandlemi, a jako zákusek tvarohové a ořechové kapsy 
v sirupu katajif, ale dost drahé. Pokračujeme trhem k malému řeckokatolickému kostelu Zvěstování - 
Kostel archanděla Gabriela, probíhá tam modlitba, plno lidí a dovnitř se nedá. Vracíme se okolo Bílé 
mešity, lze nahlédnout dovnitř, a dalších kostelů. Zase se vymotat ze zácp města a pokračujeme na 
jihozápad. 

     

 

Caesarea, Tel Aviv & Jaffa 

Na jihu a východě Izraele se jezdilo skvěle, dobré silnice, žádný provoz. Na západě zásadní změna, silnice 
stále dobré, ale velmi hustý provoz. A často jsou i na hlavních čtyřpruhových tazích semafory, 



nesynchronizované, samá červená. Jede se velmi pomalu, občas se zcela zastaví, řidiči jak blázni přejíždí 
do každé skuliny pořád sem tam. Před placenou dálnicí 6 sjíždíme směr moře, chceme se ještě stavit 
v Caesaree, ale za světla to už nestíháme, vzhledem k provozu tam přijíždíme za tmy.  

Caesarea byla vybudována Herodem Velikým dvě desetiletí před Kristem, v římském stylu, a 
pojmenovaná po císaři Augustu Caesarovi. Ve starověku byla jedním z nejvýznamnějších přístavů na 
Blízkém Východě, vlivem postupu času a zemětřesení však uvadala. V roce 1101 ji dobyli Křižáci a našli 
zde zelený kalich, který považovali za Svatý grál, nádobu, ze které pil Ježíš Kristus při poslední večeři. 
Nakonec Caesareu zavál písek a antické město bylo znovu objeveno až po druhé světové válce. Večer je 
volně otevřená severní křižácká část s přístavem, pár ruin staveb, molo a okolo luxusní restaurace a 
obchody se suvenýry zasazené do starověkých kulis. Kouknout na příboj pravého moře (ne Mrtvé - 
jezero) a popojíždíme ještě k jižní bráně s římskými památkami, hlavně s divadlem, ale ta zavřená. Římský 
akvadukt je cca kilometr severněji, tam nejedeme. 

     

Zítra ráno vracíme auto, uvažovali jsme přespat v Nazarethu nebo Caesaree a až ráno dojet do Tel Avivu, 
ale nakonec jsme udělali správně, budeme spát až v Tel Avivu, dojezd by bylo asi dobrodrúžo. Celá cesta 
do Tel Avivu je totiž souvislá kolona, která občas jede, občas méně, trvá to dlouho. Městem jedeme po 
silnici po pobřeží. Měli jsme rezervovaný designový hostel The Postel, ale během dne nám napsali, že 
mají plno. Tak na náhradní (taky jsme na něj koukali) Overstay, trochu dál od centra v průmyslové čtvrti, 
ale za stejnou cenu (superlevné proti všem ostatním ubytováním). Je to street-artovej hotel, za zdí je 
z bývalé fabriky free alternativní punk hipsterovskej hostel, samý mlaďoši, vědí o nás, máme pokoj. Zatím 
si na dvorku, kde mají z obytného přívěsu bar, jsou nějaký gauče, starej VW brouk a pomalovaný stěny, 
dáváme pivo. Docela pohoda. Ubytovali jsme se, už je dost pozdě, ale ještě vyrážíme do centra Jaffy. Přes 
několik křižovatek, a pak je čtvrť pěkných živých podniků, hudba, sedí se venku. My jdeme do 
doporučené restaurace Dr. Shakshuka, Peťa si dává jehněčí kebab, já šakšúku, v pánvičce rajčata, vejce, 
dobře kořeněné, dobré. Ještě okouknout živou čtvrť a spát.    

K snídani jsou toasty s marmeládou, nutellou nebo burákovým máslem a čaj či kafe. Autem doplnit 
benzín a přes město k moři ho vrátit, pobočka Eldan na ulici Hayarkon. Vracení je rychlej snadnej proces, 
za 6 dní jsme najezdili 1260km. Na pláže, jsme na severním konci, jdeme po nich na jih. Pláže jsou 
lemovány novými moderními mrakodrapy hotelů, slunce pere, dost fouká, nad hlavami přistávají letadla, 
pěkné pohledy. Ale všude cedule, že se nesmí koupat, tak plavky v batohu nevyužíváme. Že jen vodní 
sporty, občas někdo surfuje. Bosky jdeme pískem k starodávné Jaffě, na ostrohu jižně od pláží, to je 
původní město a přístav. Ten býval jedním z nejdůležitějších přístavů Středozemního moře, je údajně 
nejstarší stále aktivní přístaviště na světě, už někdy od r. 2000 př. Kristem. Procházíme kamenné 
centrum, nejdřív nábřeží, pak na pahorek k františkánskému kostelu sv. Petra, a vedle do parku Ha Pisga 
s krásnou vyhlídkou na Tel Aviv, to jsou mrakodrapy podél pobřeží a čtvrtě domů ve stylu Bauhausu. Nyní 
je Jaffa dost nóbl luxusní čtvrť. Scházíme pod kopec do části, kde jsme chodili včera večer, k věži 
s hodinami, z pekárny super pečiva k obědu. V místech, kde včera byly živé restaurace a bary, je bleší trh, 



na náměstíčku, v plno ulicích, i zastřešené pasáže. Zboží dost brak, koupit se dá prakticky cokoli. Po okolí i 
kamenná vetešnictví, starožitnosti a plno designových obchodů s nábytkem a vybavením interiérů, ty 
super a moderní.  

     

Otáčíme to zase k severu a míříme do vnitrozemského centra, do Tel Avivu („Jarní návrší“). Teprve na 
začátku 20. století 60 židovských rodin koupilo několik hektarů pustiny v těsném sousedství Jaffy a v roce 
1909 Tel Aviv oficiálně vznikl. Dnes je to moderní živé město, ve kterém žije přes 400 tisíc obyvatel. Trh 
s kořením Levinski míjíme, tak na Rotchildův bulvár. Ten je příjemný, se zelení, živý, samí cyklisti a 
lemovaný bílými funkcionalistickými budovami z éry Bauhausu, tzv. mezinárodní sloh. Je jich tu plno, 
nejvíce na světě, okolo 4 000 budov, převážně z 30. a 40. let, celé čtvrtě okolo,. Většina jich je už dost 
ošuntělých, jen pár zrekonstruovaných, výrazné horizontální linie, ploché střechy, bez ozdob a 
ornamentů, podélné balkony a zábradlí, a prosklené stěny... Odbočujeme ulicí Nahmani. 

Jdeme do tržnice Karmel, velmi rušná s plno krámky - zelenina, maso, koření, ořechy, sladkosti, 
občerstvení, květiny a plno dalšího. Procházíme sem a tam a ještě kupujeme nějaké suvenýry a dobroty. 
Nohy uťapané, odpočíváme v kavárně. A znovu mezi funkcionalistické domy, další čtvrtě okolo ulice 
Bialik, Gan Meir parku a Dizengoff square, znovu na Rotchildův bulvár a celý ho procházíme zpět. Život je 
tu rušný pracovní i poklidný středomořský. K večeru se ochlazuje, přes den jsme se ale dost spálili, krky, 
obličej a ramena, a to už jsme byli dost opálení, tady to pere nějak víc. Napříč hipsterskou čtvrtí 
Florentin, nakoupit v supermarketu piva a vína jako suvenýry a odložit je na hostel. Uchodili jsme pěkné 
štreky, alternativou je kolo, po městě jsou stojany na půjčování za denní poplatek. 

Na večeři se vracíme do čtvrti Florentin, plno zajímavých podniků, vybíráme jeden, kde si dáváme 
vynikající hrnce s mořskými plody, hodně a čerstvé, jeden sladko-pálivý, druhý na víně s česnekem, 
k tomu salát a pečená brambora se smetanou. Super chutě, žranice a cena „jen“ 58ILS/kus na Izrael 
báječná. Pak do dalšího bárku na pivo, víno a cheescake, pohoda posledního večera (pivo nebo sklenka 
vína za 30ILS, už moc báječná není ;-) ). 

     



Ráno rychlá snídaně, naproti hostelu nakoupit pečivo a na mhd bus. Tím popojet na hlavní autobusové 
nádraží, kus přejít na vlakové, a po železnici na letiště, nejlevnější způsob dopravy, byť to chce trochu 
orientace. Před check-inem ještě bezpečnostní pohovor, ptají se nás dohromady i separátně, ani ne tak, 
co jsme v Izraeli dělali, jako odkud se známe a jak dlouho spolu žijeme, a kdo nám balil zavazadlo. Fronta 
díky kontrolám může být zdlouhavá, doporučuje se dostavit se na letiště s dostatečným, minimálně 
dvou-tříhodinovým, předstihem. Pak check-in a pasová. Obejít duty free shopy, dát si kafe, vlastní pečiva 
a v 11h Wizz air zpět do Prahy. 

 


