MOŘE

STŘEDOZEMNÍ

strany 148–177

Tel Aviv je rušné kosmopolitní město,
takřka dokonalý protiklad Jeruzaléma.

strana 230

Ochutnejte víno z nejstaršího izraelského
vinařství v městečku Zichron Yaakov.

strany 202–219

Haifa je proslulá hlavně nádhernými
zahradami Bábovy svatyně.

strany 194–202

Staré město v Acru stále láká dlážděnými
uličkami, mešitami a kostely.

strany 271–281

Gaza
Strip

Gaza

Ashkelon

Ashdod

Ramallah

Judská
poušť

M

d

Ein Gedi

strany 257–265

Vydejte se kolem Galilejského
jezera po stopách Nového zákona.

J

lé j

strany 195–201

King Hussein Bridge/
Allenby
(hraniční
přechod)

Jericho

strana 308

V lesní rezervaci Jehudija se můžete
obdivovat orlům a supům.

SÝRIE

strany 299–322

Vydejte se na pěší túru
úchvatnými Golanskými
výšinami, od hory Hermon
k horkým pramenům
v lázních Hamat Gader.

t

tří lký h

Nazaret je rušné arabské město s řadou
náboženských a historických památek.

Jordan River
(hraniční přechod)

Yehudiya NR

Galilejské
jezero Ramot

Golanské
výšiny

Hermon
2224m

Katzrin

ZÁPADNÍ
BŘEH

Beit She’an NP
Jenin

Nablus

Betlém

Tiberias
Nazaret

Safed

Mt Meron
1200m

Tel Meggido NP

JERUZALÉM

Beit GuvrinMaresha NP Hebron

TEL AVIV

Herzliya

Netanya

Hadera

Zichron Yaakov

Jezreel
Valley
Carmel
NP

Haifa

Acre

Nahariya

LIBANON

Kiryat Shmona

Jordán

M rt vé m oř
e

Hlavní kabalistické centrum Safed vyniká patřičně tajemnou atmosférou.

N S K
O

Izrael barva UVOD 2019.indd II

28.3.2019 14:40:45

strany 338–339

Na základně map jeruzalémského vydavatelství Carta

Hlavní město
Velká města
Významná města
Letiště
Izraelská kontrolní stanoviště
Konec zátarasu
Archeologický areál
Hlavní silnice
Menší silnice
Železnice
Mezinárodní hranice
Hranice palestinských území
Hranice oblasti pod kontrolou OSN
Anektovaná území
Palestinská území
Kráter

VYSVĚTLIVKY

Vydejte se po jedné z mnoha cest
úchvatným kráterem Ramon.

EGYPT

Gaza
Strip

Rudé
moře

Eilat
hraniční přechod Taba

Timna
Park

Kibbutz Neot
Smadar

a
Cr
on
Ram

Mitzpe
Ramon

r
te

Little
Crater

Arad

Judská
poušť

Big Crater

Dimona

Sde Boker

Negevská
poušť

Beersheba

Maresha NP

Á

strany 359–371

J O
R
D
Á N S

Užijte si večírky v módním
Eilatu u Rudého moře.

Masada

Ein Gedi

Mr
hraniční přechod
Yitzak Rabin / Wadi Araba

V

A
B
A
R
A
Í
D

Izrael barva UVOD 2019.indd III

28.3.2019 14:41:00

0

S

strany 346–349

20 km

Pokochejte se pohledem na zbytky poslední
židovské pevnosti v boji proti Římanům.

Nechejte se nadnášet slanou vodou Mrtvého
strany 341–354
moře.

strany 91–147

Jeruzalém je centrum tří velkých
světových náboženství s řadou
nejposvátnějších míst.

Flickr.com/Jean & Nathalie

Izrael
Napsala

Samantha Wilsonová

E

© Bradt Travel Guides Ltd. 2018
© Nakladatelství JOTA, s. r. o., for the Czech Republic
ISBN 978-80-7565-470-0

Izrael barva UVOD 2019.indd I

28.3.2019 14:40:23

Úvod
Izrael je úchvatná země působivých kontrastů a mimořádně rušné historie, která v očích mnoha zahraničních pozorovatelů často zbytečně zastiňuje bohatou
a nesmírně pestrou realitu. Celá země vyniká rázovitou krásou a kouzelnými
přírodními scenériemi a současně je to místo, kudy kráčely mnohé významné
osobnosti našich dějin, kde se rodila nová náboženství a kde se následně odehrávaly početné bitvy na jejich obranu.
Je velmi smutné a současně zcela pochopitelné, že v současnosti je Izrael pro
mnoho lidí spojen především s neustálými konflikty, náboženským napětím
a nekonečným politickým vyjednáváním a je třeba říct, že jinak tomu nebylo ani
v minulosti, kdy zdejší oblast sloužila jako obří gladiátorská aréna, v níž vznikaly
a padaly celé říše.
Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že život místních obyvatel se v tomto směru za poslední dva tisíce let nijak zásadním způsobem nezměnil, když nahlédneme za zkreslující oponu mediálního obrazu, který nám nabízejí televizní
kamery, zjistíme, že Izrael je nesmírně lákavá turistická destinace s neskutečně
pestrou přírodní scenérií zahrnující vše od sněhem pokrytých vrcholů na severní hranici se Sýrií po přízračně malebnou kamenitou poušť tvořící vstupní
bránu do Egypta.
Izrael leží v předělové oblasti mezi chladnými evropskými stepmi a pouštěmi syrsko-africké Velké příkopové propadliny a z geografického (a do značné
míry také politického) hlediska se dělí na dvě odlišné části. Na severu na vás
čekají krásně zelená údolí se svahy porostlými bujnou lesní vegetací, početnými
řekami a potoky a věkovitými malebnými městy, jejichž hrdí a nezdolní obyvatelé patří k řadě různých náboženství a kultur, zatímco na jihu najdete rozlehlé
suché oblasti s obřími krátery a odlehlými, často izolovanými malými osadami.
Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na obří, centrálně situované Mrtvé moře, které v současnosti patří k hlavním turistickým klenotům celého Izraele.
Často až freneticky rušný, kosmopolitně působící Tel Aviv je hlavním ekonomickým, obchodním a diplomatickým centrem, svými divokými plážemi a sekulárním přístupem k životu místních obyvatel ostře kontrastuje s Jeruzalémem,
městem, které v minulosti vyniklo nevídanou nezdolností, chutí k životu
a schopností čelit všem problémům a krizím, jež mnohdy ohrožovaly jeho samotnou existenci. V Jeruzalémě se nesnadně mísila a stále střetávají tři největší
světová náboženství, která tu po sobě zanechala velké množství úchvatných památek, jež spolehlivě ohromí i nejzatvrzelejšího ateistu.
Izrael je moderní země s miliony imigrantů, bezpočtem náboženských skupin a stejně bohatou a pestrou kulturou, místo, jaké nemá nikdy jinde na světě
obdoby. A když k tomu přidáte bohatou historii a úžasnou přírodu, snadno pochopíte, proč se o tuto část Středního východu v minulosti tak často a urputně
bojovalo.
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Jeruzalém

Jeruzalém
Telefonní předvolba 02; počet obyvatel 865700

V roce 1967 Izrael okupoval Východní Jeruzalém včetně Starého města a celý Jeruzalém prohlásil za nedělitelné hlavní město. Právního potvrzení se
anexe dočkala ze strany Izraele v roce 1980. Podle mezinárodního práva je
sice okupace Východního Jeruzaléma považována za nezákonnou, ale pro
účely tohoto průvodce a pro usnadnění orientace jsme celé město zahrnuli
do jedné kapitoly. Podrobnější popis současné situace najdete v našem průvodci Palestinou.
Když sledujete úchvatný západ slunce nad střechami jeruzalémských domů tvořících nezaměnitelné panorama bílých stěn, jen stěží si představíte, že
stejné představení tu v minulosti zažívaly miliony lidí. Jeruzalém (hebrejsky
Jerušalajim, arabsky al-Kuds) je bezpochyby nejuctívanější a nejobdivovanější
město světa a současně jedno z míst, o které se v minulosti takřka neustále bojovalo. Jeho obyvatelé mu postupně vtiskli neopakovatelný ráz a proměnili jej
v tavící kotel početných kultur a náboženství, jedinečné a neopakovatelné místo
a cíl nesčetných poutníků, takže není divu, že jsou na něj patřičně hrdí
JERUZALÉM Okolí
Informace o ubytování a stravování viz str. 102–109
a jsou připraveni bránit jej do posledního dechu.
Kde se ubytovat
Jeruzalém se vymyká jakékoli jed1 American Colony Hotel
noduché definici, a pokud bychom
2 King David
se o ni měli pokusit, nejspíš bychom
3 Inbal Jerusalem
4 Jerusalem
měli říct, že je to především město
5 Park
kontrastů. Místo, kde se stýká judais6 St Andrew’s Scottish
Guesthouse
mus, křesťanství a islám, kde starobylé čtvrtě půvabně nachýlených domů
Kde se najíst a napít
plynule přechází do moderní zástav7 Azura
8 Ima
by, kde vedle sebe žijí zanícení věřící
9 Machaneyuda
i ateističtí liberálové a kde je překvaMimo mapu
pivě dostatek prostoru pro tradice
Caffit
i moderní trendy.
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Via Dolorosa v českém kontextu známá spíše jako Křížová cesta (v překladu z latiny jde
o Cestu bolesti či utrpení) patří k nejslavnějším a nejuctívanějším místům křesťanského světa a podle tradice jde o trasu, po které se ubíral Ježíš Kristus s křížem cestou na
Golgotu. V současnosti cesta začíná u Lví (Štěpánské) brány v Muslimské čtvrti a končí
u baziliky Svatého hrobu v Křesťanské čtvrti. V pátek odpoledne pravidelně ve tři hodiny se po ní vydávají křesťanští poutníci, které mnich z řádu italských františkánů provede kolem čtrnácti Zastavení kříže (devět zastavení se nachází u Křížové cesty a pět je
v samotné bazilice Svatého hrobu).
Třetí, čtvrté, páté, šesté a sedmé zastavení je možné navštívit pouze v pátek odpoledne. Během Svatého týdne se procesí účastní tisíce poutníků a dlouhý průvod se táhne jako had úzkými uličkami Starého města a vypadá mimořádně působivě.
Z dějin Poutníci se začali vydávat po stopách svého spasitele Ježíše Krista v byzantském období, poté, co bylo poprvé povoleno otevřeně vyznávat křesťanskou víru.
V následujícím období se trasa postupně měnila v souladu s pokračující zástavbou a je
jasné, že v Ježíšově době určitě vypadala zcela jinak než v současnosti. Od čtrnáctého
do šestnáctého století poutníci putovali po takzvané františkánské cestě, která začínala u baziliky Svatého hrobu a zahrnovala osm zastavení. Zhruba ve stejné době se
v Evropě začala prosazovat tradice čtrnácti zastavení, a protože místní průvodci nechtěli evropské poutníky zklamat, k dřívější trase přidali dalších šest zastavení. Věřící
různých křesťanských denominací mají své vlastní trasy, ale nejčastěji využívaná je trasa raných byzantských křesťanů. Osm ze čtrnácti zastavení Křížové cesty je popsáno
v bibli a šest zbývajících je apokryfních. Současně je třeba velmi důrazně upozornit, že
současná zastavení nejsou historicky doložená místa a slouží pouze jako připomínky
náboženských událostí.
První zastavení – Pán Ježíš je vydán na smrt [105 E4] První zastavení se nachází nalevo, zhruba 300 metrů od Lví brány, na rozlehlém nádvoří muslimské školy
El Omarija (Omariye College) [105 F3] (14:30–18:00 pondělí–čtvrtek a sobota, 14:30–
16:00 pátek) a pro věřící je začátkem Křížové cesty (Via Dolorosa). V dálce si jistě povšimnete minaretu, který je v souladu s tradicí známý jako „Antoniova věž“, což souvisí se
svědectvím historika Josefa Flavia, jenž takto popsal starobylou římskou pevnost, kde
byl Ježíš odsouzen Pilátem Pontským na smrt. Škola stále slouží svému účelu a v přesně
vymezené době je přístupná veřejnosti.
Druhé zastavení – Pán Ježíš na sebe bere kříž [105 E3] Na druhé straně ulice se
nachází velké nádvoří s kaplemi Odsouzení a Bičování (Sanctuaries of the Flagellation
and Condemnation) [105 F2] (08:00–11:45 a 14:00–18:00 denně, 1. říjen a 31. březen
08:00–11:45 a 13:00–17:00), kde byl podle křesťanské tradice Ježíš bičován a kde mu na
hlavu nasadili trnovou korunu. O pár metrů dál na vás čeká klášter Sionských sester
(Notre Dame de Sion Ecco Homo Convent) [105 E3] se schodištěm, po kterém se dostanete k místu, které je odedávna označované jako Lithostratos (Chodník nebo také
cesta spravedlnosti) (08:30–17:00). Jde o kus dlažby, kde měl Pilát odsoudit Ježíše ke
smrti na kříži, ale podle současných poznatků dlažba pochází teprve z druhého století.
Pokud se rozhodnete pokračovat ještě o kousek dál, dostanete se k oblouku Ecce
Homo pojmenovanému podle údajných Pilátových slov „Hle člověk!“, která měl
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pronést, když Ježíše ukázal shromážděnému davu. Pro křesťany je oblouk mimořádně
významným symbolem, ale i v tomto případě je jasné, že pochází z druhého století našeho letopočtu.
Třetí zastavení – Pán Ježíš padá poprvé pod křížem [105 E3] Toto tradiční zastavení označuje malá kaple z devatenáctého století, kterou opravili částečně z výnosu
sbírky vojáků Svobodné polské armády během první světové války. Snadno se k ní dostanete z rohu ulice Al-Wad Street, kde zahnete doleva, a poznáte ji podle výrazného
reliéfu nad vstupem s postavou Ježíše Krista klesajícího pod křížem.
Čtvrté zastavení – Pán Ježíš potkává svou matku [105 E3] Čtvrté zastavení označuje malá arménská kaple stojící jen pár metrů od předchozího třetího zastavení. Hlavní
pozornost si zaslouží vstup s modrými železnými dveřmi, nad nimiž se nachází basreliéf
s Pannou Marií těšící Ježíše Krista.
Páté zastavení – Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž [105 E3] Zmínku o (severoafrickém poutníkovi) Šimonovi z Kyrény, kterého římští vojáci přinutili, aby pomohl
Ježíši nést kříž, nacházíme ve třech ze čtyř evangelií. Zastavení označuje františkánský
kostelík (Franciscan Oratory) a nachází se na rohu ulic Al-Wad Street a Via Dolorosa.
Šesté zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku [104 D3] O sto metrů dál
stojí kaple kláštera Malých sester Ježíšových (Convent of the Little Sisters of Jesus),
která je tradičně považovaná za Veroničin dům a místo, odkud vyšla, aby Ježíši otřela
zpocenou tvář.
Sedmé zastavení – Pán Ježíš padá podruhé [104 D3] Toto zastavení tradičně označuje místo, kde Ježíš procházel cestou na Golgotu Bránou odsouzení. V současnosti tu
jako připomínky této události najdete františkánskou kapli s velkým římským sloupem. Půjdete na křižovatku na konci ulice Via Dolorosa a kapli najdete v jejím severozápadním rohu, v místě, kde se stýkají ulice Souk Khan Al-Zeit Street a Al-Khanqa Street.
Osmé zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy [104 D4] Kámen zapuštěný
ve vnější zdi řeckokatolického kláštera svatého Haralambose (Greek Monastery of
St Haralambos) [104 C3] připomíná místo, kde se Ježíš setkal s jeruzalémskými ženami, které si s pláčem zoufaly nad jeho osudem. Podle Lukášova evangelia jim odpověděl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi.“ V Ježíšově době se tu nacházelo otevřené prostranství mezi městskými hradbami
a Golgotou. Klášter se nachází 30 metrů od začátku ulice Al-Khanqa Street, naproti
sedmému zastavení.
Deváté zastavení – Ježíš padá potřetí [104 D4] Pokud se vydáte zpátky k ulici Souk
Khan Al-Zeit Street a zahnete doprava, zhruba po 50 metrech uvidíte po pravé straně
schodiště vedoucí ke koptskému kostelu, v jehož prostorách se nachází římský sloup
s namalovaným křesťanským křížem tradičně označující místo, kde Ježíš klesl potřetí
pod křížem. Dveřmi nalevo od devátého zastavení se dostanete na střechu kaple svaté
Heleny a k etiopské kapli.
Desáté až čtrnácté zastavení [104 D4] Posledních pět zastavení se nachází v bazilice Svatého hrobu. Od etiopské kaple půjdete dolů po schodišti, které vás dovede na
nádvoří baziliky (více viz strana 116).
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Tel Aviv a Jaffa
Telefonní předvolba 03; počet obyvatel 432900

Tel Aviv je v Izraeli, zemi mimořádného historického významu, neustálých
politických konfliktů a častých otevřených bojů a přísně dodržovaných tradic,
mnohými považován tak trochu za černou ovci – a jeho obyvatelé to dobře vědí.
Zatímco Jeruzalém je hrdý na svou biblickou minulost, velkolepou architekturu
a také tradiční zbožnost, v Tel Avivu se vyznávají opačné hodnoty. Mimořádně
živé, hlučné a místy snad až příliš okázalé město vyniká takřka požitkářskou atmosférou a kritici často s oblibou tvrdí, že místní obyvatelé se starají jen o to, co
si vezmou na sebe a kam vyrazí za zábavou, nejlépe tak, aby byli co nejvíc vidět.
Název Tel Avivu je odvozen od spojení „Jarní kopec“, ale v současnosti jde
především o ekonomické, finanční a obchodní centrum Izraele. Město výrazně
těží z nedávného boomu mezinárodního obchodu, což se projevuje mimo jiné
na místním velkém mezinárodním letišti, na nábřeží lemovaném velkými pětihvězdičkovými hotely, na velmi výdělečné diamantové burze a na řadě výškových budov. Mnoho lidí, kteří by Tel Aviv prohlásili za krásné město, nejspíš nenajdete, ale pokud se pokusíte proniknout matoucím závojem prvního dojmu,
zjistíte, že tu na vás čeká největší světová „přehlídka“ staveb Bauhausu, uměleckého a architektonického stylu z období před nástupem nacistů, které městu
v roce 2004 zajistilo zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Izrael je země staletých tradic, ale Tel Avivu se podařilo prosadit za pouhých šest desetiletí a v současnosti je pro mnohé symbolem moderních trendů.
Rychlý životní styl naplněný prací a zábavou láká stále více lidí z celé země a také
ze zahraničí, kteří doufají, že tu přijdou k penězům, které se tu dají velmi příjemně a zábavně utrácet. Hodně zahraničních turistů Tel Aviv přehlíží a v lepším
případě ho využívají jen jako vstupní bránu do Jeruzaléma, k Mrtvému moři
a do Galileje, ale tím se připravují o velkou část zážitku a možnost bližšího seznámení s „nejizraelštějším“ z izraelských měst.
Jen o pár kilometrů dál jižním směrem podél pobřeží leží Jaffa, jedno z nejkrásnějších, nejmalebnějších a současně nejstarších izraelských měst s historickým Starým městem a starobylým přístavem (dvěma částmi obývanými převážně Araby), množstvím malebných dlážděných uliček lemovaných domy umělců,
úchvatnými výhledy a rázovitou atmosférou, která láká návštěvníky z celé země.
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Jaffa (hebrejsky Jafo, arabsky Jafá) působí tak trochu jako svět sám pro sebe.
Často je jako jižní čtvrť přičleňována k Tel Avivu, neoficiálnímu hlavnímu městu
Izraele, které ji postupně stále více pohlcuje, ale stále si uchovává svou starobylou, rázovitou, velmi živou a přátelskou atmosféru a mnoho památek dokládajících její dlouhou a fascinující historii.
Zmínky o Jaffě najdeme na několika místech bible, ale velkého rozkvětu se
dočkala až během devatenáctého století, kdy tu vyrostly městské hradby, tržnice,
hlavní mešita a kdy Jaffa získala (v roce 1869) díky nové silnici dopravní spojení
s Jeruzalémem. V egyptském a osmanském období Jaffa působila jako významné přístavní město a po zprovoznění Suezského kanálu v roce 1869 tu začaly přistávat obří nákladní lodě z Evropy. V roce 1880 zde žilo stále jen 10000 obyvatel,
ale město díky nově dokončené železniční trati do Jeruzaléma z roku 1892 –
která usnadnila přepravu „jaffských“ pomerančů z okolních arabských sadů −
nadále rostlo. Symbolem nových dob se stala mimo jiné i zdejší hodinová věž,
která ukazovala evropský čas, aby se obchodníci přijíždějící do přístavu snadněji
zorientovali. Do Jaffy ale nemířilo pouze zboží. Po silnici do Jeruzaléma mířili za
svatými místy první poutníci a poblíž Starého města vznikla osada německých
templářských rytířů i amerických imigrantů. Během první světové války zůstala
Jaffa takřka opuštěná, ale následně se opětovně vzpamatovala a stala se významnou palestinskou základnou konkurující Tel Avivu s převážně židovským osídlením. Před arabsko-izraelskou válkou z roku 1948 v Jaffě žilo 100000 Arabů
a hojně se o něm mluvilo jako o „Palestinské nevěstě“. Rozkvět pokračoval až do
povstání z let 1936–1939, po němž byl uzavřen kdysi prosperující přístav, který nahradil nový v Tel Avivu. V roce 1948 místní arabské jednotky ostřelovaly
nedaleký Tel Aviv, na což rychle reagovaly židovské jednotky, které se – symbolicky dva dny před vyhlášením nezávislosti Izraele − zmocnily Starého města.
Poté, co se Jaffa dostala v roce 1948 pod izraelskou správu, město opustilo na
65000 Palestinců a v roce 1950 byla Jaffa oficiálně přičleněna k Tel Avivu.
V současnosti v Jaffě žije několik náboženských skupin, takže kromě starobylých
mešit najdete ve zdejších úzkých, příjemně zelených uličkách a čtvrtích také řadu kostelů řady denominací. Několik kostelů, včetně svatostánku maronitské
katolické církve, na vás čeká v půvabné rezidenční části kolem ulice Hadolfin
Street, kde najdete také zajímavé historické budovy, které si můžete příjemně
prohlédnout během procházky po porci hummusu v nedaleké restauraci Ali
Karavan (strana 181). V blízkosti Starého města na vás na ulici Raziel Street
čeká několik galerií moderního umění a během zastávky v Jaffě si určitě nesmíte
nechat ujít návštěvu místního blešího trhu.

DOPRAVA Z hlavního telavivského autobusového nádraží použijete autobus číslo 83 (zastávka se nachází u východu na ulici Levinsky Street), který vás doveze až do Jaffy. Jízda taxíkem z centrální části Tel Avivu trvá necelých 15 minut
a další možností je vyrazit pěšky, nejlépe podél nábřeží, po němž se dostanete
až do Starého města.
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