
Leckdy se člověku přihodí, že se v létě nevyvede dovolená - není čas, peníze, není s kým jet... Pokud 

vás potkala taková věc zrovna letos, můžete se k moři a za sluncem vydat právě teď. Zvu vás po 

stopách svého výletu za hranice všedních dnů. 

 

TUNISKO - EXOTIKA ZA ROHEM 
 
Pouhé dvě hodiny trvá cesta letadlem z Prahy do Monastiru, hlavního letiště pevninského Tuniska. I 

když je to vzhledem k velikosti zeměkoule téměř v sousedství, rozdíl v klimatu, životním stylu obyvatel i 

v dalších geo- a demografických charakteristikách je propastný. Důkazy o tom čekají na cestovatele už 

na letišti - jsou tam k vidění palmy (jako ostatně v celé zemi), teplota vzduchu přesahuje tu pražskou 

řádově o desítky stupňů, a to i přesto, že obě země od sebe odděluje pouze asi 1500 kilometrů. Když 

jsme tedy šťastně přistáli, můžeme se směle vydat do hotelu, ubytovat se a připravit se teoreticky na 

to, co nás čeká. 

 

Úvodní teorie 

Přes veškerou exotičnost je ale Tunisko blíže Evropě než některé jiné státy severní Afriky nebo 

blízkého Východu. Zásluhu na tom mají Francouzi, kteří zemi obsadili roku 1881. Se starší historií 

země jsou spojeny nejrůznější národy, jejichž vliv je leckdy patrný. Předně Punové, kteří kolem roku 

700 př. n. l. založili Kartágo. Jak víme z dějepisu, obchodní a politický rozmach tohoto centra ukončili 

Římané, definitivně v roce 146 př. n. l. - tehdy podnikli tažení, nazývané nadneseně třetí punská válka, 

a splnili tak přání senátora Catona, který „ostatně soudil, že Kartágo musí být zničeno.“ Za Caesara 

bylo ovšem na jeho území založeno nové centrum. Po Byzantincích působilo v severní Africe několik 

dynastií arabských vládců. Od 16. století Tunisko ovládali Turci až do onoho roku 1881, kdy se země 

stala francouzským protektorátem. Samostatnost dobyli Tunisané pod vedením Habiba Bourguiby 

v roce 1956. Tento muž se stal několikrát prezidentem, a i když jím byl zvolen doživotně, o svůj post 

přišel v roce 1987. Sesadil ho Zine El Abidine Ben Ali, a to dne 7. listopadu, který je státním svátkem 

Tuniska. V roce 1989 ho ve funkci potvrdily i svobodné volby. 

 

Základní praktické poznatky 

1. V Tunisku žijí Arabové, což v praxi znamená, že uznávají jiné náboženství (90% obyvatel jsou 

muslimové), a také že hovoří arabsky. I když umějí i francouzsky, některým jedincům ze střední 

Evropy je to houby platné. Rovněž nápisy jsou podány arabským písmem a francouzsky 

aplikovanou latinkou. 

2. Bakšiš je slovo, které je všudypřítomné. Za jakoukoli úsluhu je očekávána finanční odměna, jejíž 

slušná výše se pohybuje kolem 1 dináru. (Tuniský dinár je měna, která se dělí na 1000 milimů. 

Koupíte ji jen v Tunisku, a to za jednotný kurs. Hodnota dináru je přibližně 1 USD.) 

3. Jste-li žena, je nutné připravit se na trvalou pozornost všech místních mužů. Budou vám hledět na 

veškeré tělesné partie, pokřikovat na vás a lákat vás k lecjakým podnikům. 

4. Na konec to nejdůležitější: Typickým rysem arabské národní povahy je obchodničení, vydělávání. 

Proto se vás bude každý snažit co nejvíce oškubat, a pokud si neověříte kvalitu čehokoli a reálnou 
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cenu nejméně třikrát, může se stát, že zaplatíte bez problémů cenu neúměrně vyšší než je 

skutečná. 

A ještě něco. Je třeba připravit se na to, že Tunisko je jedno velké staveniště. Povrchní dojem je 

takový, že asi polovina domů se staví, druhá jsou pak zříceniny, domky slepené ze dřeva a hlíny či 

stavení podobného typu. Relativně stabilně pak vypadají snad jen hotely a některé historické budovy. 

  

Jak se v Tunisku sbírají zkušenosti 

Všechny výše zmíněné zásady jsou vykoupeny zážitky, vyzkoušenými na vlastní kůži. Začíná to už tím, 

že si vás nosič pohrdavě prohlédne, když mu jako spropitné (byvše poučeni, že je záhodno ho 

poskytovat) dáte 300 milimů - anžto jste si sami ještě neujasnili hodnotu těch droboučkých mincí. 

Pokračování poskytuje sebekratší procházka po okolí hotelu - jako bílá žena jsem se kromě výkřiků 

více i méně pochvalných dočkala také poplácávání a laškovného štípání, jako turista libovolného 

pohlaví pak téměř násilí při lákání do obchůdků. 

Komunikačním jazykem byla v mém případě směs slov německých, anglických a českých. Slované 

jsou podle všeho častými návštěvníky těchto končin, neboť podle zvuku jazyka většinou reagují místní 

otázkami „Polska?“ nebo výkřiky „Dobrý den“, případně „Pasmatri“. Vcelku se ale nestává, že by při 

oboustranné vůli komunikace neproběhla úspěšně. 

Podnikavost Tunisanů nezná mezí. Číšník v hotelové jídelně se nestyděl navrhnout, že mi za 20 dolarů 

prodá kočku, kterou jsem při pokusu vyhodit ji z prostoru vyhrazeného konzumaci potravy nesla 

v náručí.  

Velmi drahou zkušeností jsou ukvapené nákupy první den - nadšení nad nákupem, při němž se mi bez 

jakékoli zkušenosti se smlouváním podařilo zlevnit nákup o třetinu, rychle chladne při zjištění, v jakých 

řádech se od zaplacené ceny liší ta reálná. 

Není radno také poskytovat obchodníkům sebemenší příležitost k nahlédnutí do vaší peněženky. Když 

se vymlouváte při smlouvání, že nemáte peníze, nerozpakují se vlézt vám do portmonky a obrat vás o 

všechno do poslední mince. Ostatně stejně dopadnete, i když peníze nezapíráte - jen velmi otrlí jedinci 

odolají soustředěnému náporu nabídek a náznakům fyzického násilí. (Já jsem se otrlým jedincem stala 

bohužel až v druhé polovině pobytu - poté, co několik desítek tuniských dinárů změnilo majitele, aniž 

by za ně byla poskytnuta dostatečná protihodnota.) 

Rovněž jsem zjistila, že není záhodno podléhat zdánlivé uhranutosti Arabů vaším tělem. Pozvání na 

kávu - ať už skončí tak, jak se od nadržené Evropanky očekává, nebo nikoli - vrcholí zásadně tím, že 

pod jakoukoli záminkou je účet předložen dámám. Touha po dobrodružství se tak výrazně prodražuje.  

Ostatně - v Tunisku je všechno ZA PENÍZE. 

 

Pro změnu něco atlasopisných informací 

Tunisko je země, která disponuje jak relativně úrodným územím při mořském pobřeží, tak i suchými a 

hornatými oblastmi na jihu. Tam najdeme výběžky Sahary, pohoří Atlas i solná jezera, z nichž největší 

je Chott Djerid. Snad nejpozoruhodnější rostlinou, s níž se v Tunisku setkává člověk na každém kroku, 

jsou kaktusy. Tyto multifunkční rostliny - slouží jako plot, chrání před zvěří, drží vodu - rovněž plodí 

ovoce zvané berberské fíky, které jsou účinným prostředkem proti průjmu. (Tento účinek jsme naštěstí 

na vlastní kůži zkoušet nemuseli.) 
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Voda je na většině území Tuniska nedostatkovým zbožím. Například v Sahelu, kde olivy rostou i bez 

zalévání, mnoho obyvatel nemá vlastní studnu, a tak vodu na vaření nosí třeba jednou týdně až desítky 

kilometrů od nádrží. Hygienu přitom vykonávají jednou za měsíc v tureckých lázních ve městě. 

Celkem je podnebí v Tunisku příjemné. V lednu se průměrné denní teploty pohybují kolem 14 stupňů, 

v květnu a říjnu kolem 25. V letních měsících jsou denní průměry přes 30 stupňů ve dne, kolem 20 

v noci - zda je i toto možno hodnotit jako příjemnost je věcí osobního posouzení.  

Pokud jde o kvalitu pláží, užili jsme si sice slunce, to, co bylo pod námi, jsme ale radši moc 

nesledovali. Dlouhé pásy pobřeží s nelétavým bílým pískem jsou přes veškerý svůj půvab poněkud 

nepříjemné, neb je zdobí cigaretové nedopalky, papíry a víčka od lahví řádově v desítkách na metru 

čtverečním, o všudypřítomných chaluhách ani nemluvím. (Na to, že Tunisko žije z cestovního ruchu, je 

to politika poněkud udivující.)  

 

Kterak jsem zjišťovala, jak se v Tunisku žije 

V rámci píle jsem se rozhodla, že požádám nějakého domorodce o rozhovor na téma „Jaké je to 

v Tunisku“, abych své školní cvičení obohatila autentickou výpovědí. Jako vhodná oběť se nabízel jistý 

recepční, který na mě dělal oči. Bohužel, když jsem se tedy rozhodla jeho pozvání na kávu přijmout se 

záminkou interview, propukl blázinec. Místo domluvení rande se při vyslovení slova „journalism“ přiřítil 

vedoucí recepce, mou oběť odehnal a jal se mě kontrolovat. Dokola jsem vysvětlovala, že jsem jenom 

student, že to je jenom tak - nic nepomohlo. Nakonec mi rozhovor povolili, ovšem s úplně jiným 

pracovníkem, a nikoli u kávy, nýbrž v recepci hotelu. Tahle příhoda myslím život v Tunisku 

charakterizuje nejvýstižněji. 

Režim této země je velmi autoritativní. Současný prezident jako Velký Bratr shlíží ze všech možných i 

nemožných ploch. Ostatně výstižný je i fakt, že směnný kurs dináru je jednotný, oběh valut je 

kontrolovaný a plně podléhá státu. Až totalitní charakter země sice umožňuje, že například pouliční 

kriminalita v zemi je zanedbatelná (to turista velmi ocení), jinak ale ke kreditu zrovna nepřispívá. 

 

Oficiální poměry Tuniska 

Systém vlády jednoho muže umožnil ovšem i změny, které bychom nazvali liberálními. Habib 

Bourguiba (který měl za ženu Francouzku) umožnil ženám, aby chodily do práce, a dovolil, aby 

nemusely nosit tradiční oděv a chodit zahalené. Jeho nástupce se pak zasazuje o to, aby se Tunisko 

rozvíjelo jako turistické centrum. Úsilí jich obou vděčí Tunisané i za další reformy v západním duchu - 

budování dopravní sítě a průmyslu, reformu školství. 

I při povrchním pohledu je patrné, že se velmi liší poměry obyvatel velkých měst a menších vesnic a 

venkova. Nejen po stránce materiálního vybavení, ale celkově v životním stylu. Venkované nezřídka 

chodí oděni tak, jak se malují žebráci v dětských knížkách, doprovázejí je vozy s osly nebo někdy 

velbloudi, chovaní pro účely fotografování s turisty. Ve městech vládnou naopak poměry téměř 

evropské - ulice jsou asfaltované, obchody jsou plné evropského zboží, lidé jsou oblečeni jako třeba 

v jižní Francii. 

V současné době je kladen důraz na vzdělání. I když základní devítiletá docházka je povinná, najdeme 

dnes v Tunisku 35% obyvatel negramotných. Zásluhu na tom mají hlavně jižní oblasti, kde je leckdy 

nemožné dostat se do školy. 
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Poměry neoficiální 

O tom, jak to chodí v Tunisku, jsem si nakonec povídala se slečnou Amel Bonzguenda. Tato 

pětadvacetiletá dívka má maminku Češku a otce Tunisana. Umí pěkně česky, a tak občas působí jako 

průvodce turistů. Se mnou si povídala o věcech, které normálně nevykládá. 

Pokud jde třeba o postavení žen, i když zákony jsou liberální, život omezují ještě stále tradiční pravidla. 

Bezvýhradně platí, že o dění v rodině rozhoduje otec nebo nejstarší bratr. Pokud se dívka rozhodne 

neposlechnout, je ztrestána opovržením ze strany rodiny i svého okolí.  

Když se dívka vdává, musí mít kompletní výbavu, kterou na vozech dopravuje do svého bytu a 

demonstruje tak sousedkám, že má dostatečné a kompletní vybavení - přijatelným množstvím bývá 5 - 

8 nákladních aut. Všechny předměty musí být samozřejmě předepsaným způsobem organizovány, 

jinak také hrozí pomluvy. Pokud chce žena pracovat a její muž s tím nesouhlasí, musí ho poslechnout. 

V jiných ohledech samozřejmě nastává uvolnění. Některé dívky kouří a nosí minisukně, často si to ale 

dovolí jen při pobytu na studiích, zatímco doma se podřizují pravidlům rodiny. 

Rovněž pokud jde o panenství, které je podmínkou pro vstup do manželství, je dnes možné zařídit 

všechno. Běžná praxe je taková, že dívka před svatbou přes noc vyrazí do sousedního města (aby ji 

někdo nepoznal), kde si zaplatí drobnou operaci - a věneček je natošup zpátky. 

Jinak je dost běžné, že muslimové nedodržují spoustu pravidel - například by vůbec neměli pít alkohol 

a jíst vepřové, s věrností v partnerství je to taky stejné jako všude jinde... - ale vcelku se snaží, aby se 

o takovém jejich chování moc nevědělo. 

Jak Amel uzavřela, pravidla se změnila, a i když například hranice pro sňatek, zvýšená na 18 let, se 

dodržuje, mínění společnosti je pro všechny natolik závažné, že si málokdy troufnou se mu vzepřít. A 

názory lidí se vydáním zákona jen tak nezmění.   

A propos - pokud jde o zálibu Arabů v ženách, Evropankách zvláště, podle Amel je vede opravdu silná 

vášeň: chtějí především získat nějaký ten dinár. Posedlí sexem prý rozhodně nejsou, je to takříkajíc 

obchodní podnikání. Ostatně - na komplimenty se ženské k nákupu lákají dost snadno. 

 

Naše sídlo - Sousse 

Třetí největší město Tuniska, půlmiliónové Sousse, se může pochlubit velmi půvabnou starou čtvrtí, 

Medínou. Vypadá tak, jak si představujeme orientální město, malé domky, nalepené na sobě a 

nezřídka z holého kamene. Uličky jsou úzké, ovšem jejich poetičnost narušují všudypřítomní 

obchodníci.  

Prodává se všechno, ale hlavně dřevo, kůže, keramika, oblečení a podobné tretky pro turisty. 

Specialitou pro našince jsou pak prodavači masa, kteří neváhají svou nabídku avízovat dobytčí hlavou 

před obchůdkem. V srdci Medíny pak najdeme trh - souk - který sestává ze zastřešeného bludiště 

úzkých uliček. Ani tady, ve stísněném prostoru nechybí typická součást života v Tunisku: kavárničky. 

Ty lze najít ve všech městech, snad v každé větší ulici. Vysedávání v nich je tradičně vyhrazeno 

mužům, kteří tam tráví leckdy celé dny, okukují kolemjdoucí (hlavně ženy) a kouří a pijí a povídají si. 

Není se co divit, asi 15% obyvatel země tvoří nezaměstananí. 



 5 

Sousse se dále vyznačuje mešitou a pevností Ribat, která chránila už od starověku významný přístav. 

Obě tyto památky datují svoje založení do 7. století, a i když přímo z té doby nejsou příliš zachovány, 

díky péči a opravám působí opravdu velmi středověce. 

 

El Jem a Kairouan 

Pozornost turistovu si v okolí Sousse zaslouží dvě historická místa. El Jem je město, v jehož okolí se 

ve starověku nalézaly dva římské amfiteátry ze 3. století. Jeden z nich byl rozebrán při stavbě domů 

(kameny z něj prý odháněly štíry a jiné potvory), druhý dodnes stojí a dominuje celému okolí. Po 

římském a capuánském je to třetí největší dochovaný amfiteátr na světě - v dobách své slávy pojal na 

45 000 lidí. Dnes je poničen zejména vinou bombardování, kterým se na konci druhé světové války 

snažili francouzští letci vypudit partyzány.  

Kairouan je město, jehož jméno znají téměř všichni muslimové. Po Mekce, Medíně a Jeruzalémě je to 

nejposvátnější místo vyznavačů Alláha. Po dlouhá staletí, kdy měli muslimové ze severní Afriky velké 

obtíže s plněním povinné cesty do Mekky, sloužila kairouanská mešita Okba jako náhradní poutní 

místo. Na jejím místě stála modlitebna už v 7. století.  

Mešita vypadá jako středně velké náměstí ze žlutého kamene, které na třech stranách lemuje podloubí 

a na čtvrté zeď s věží. Na straně proti věži se oblouky dá nahlédnout do přítmí modlitebny, která je 

rozdělena řadami sloupů.  

V ní se na rohožích modlí věřící, v ideálním případě pětkrát denně, kdy jsou předepsané časy 

modlitby. Takový moment se snadno pozná - z věže na mešitě začne muezzin modlitbu předříkávat 

tak, aby ho slyšeli všichni lidé v okolí. Mohou se pomodlit buď doma, nebo se na tuto hodinu připravit a 

jít do mešity. Pokud muslim své modlitby splnit nemůže (je například v práci), smí se pomodlit ráno při 

východu slunce a ostatní čtyři denní vykonat až večer při jeho západu. 

Mimochodem - v mešitách se modlí stejně ženy jako muži. I když mají oddělená místa, v právu 

vstoupit do svatyní nejsou ženy nijak omezeny. V Koránu se dokonce výslovně mluví o rovnosti obou 

pohlaví (alespoň podle Amel). 

V hlavní síni mešity je obrovské množství dvojitých sloupů, které se ale nesmí počítat, neboť podle 

pověry každý, kdo napočítá víc než deset, oslepne. Velmi zajímavé jsou ovšem jejich sloupy, protože 

mají výrazné, jaksi až nepatřičné hlavice. Ty byly přineseny z antických sloupů, asi 70% z Kartága a 

30% z Hadrumetu. 

V Okbě také věřící prý může zjistit, zda po smrti přijde do nebe, nebo do pekla. Stačí, pokusí-li se 

prolézt mezi dvojicí sloupů; podaří-li se to, má místo v nebi jisté. (To ovšem poněkud odporuje 

Arabskému ideálu krásy, který představoval ženu při těle. Dokonce do nosítek, v nichž na hřbetě 

velblouda tradičně cestovala nevěsta k manželovi, bývaly přidávány kameny, když byla dívka moc 

štíhlá. To aby lidé viděli, že velbloud má těžký krok - a že je tudíž holky kus.) 

Druhá kairouanská mešita Sidi Sahbi byla založena na paměť Mohamedova přítele, který zde je 

pochován (Sahbi znamená přítel). Váže se k ní několik zajímavých zvyků. Říká se, že v její hlavní síni 

může manželka, kterou muž bije nebo jí nedává peníze, pláčem přivolat zlepšení jeho chování. 

Podobným způsobem může žena dosáhnout i početí dítěte nebo získání manžela (pokud jí je přes 35 

let, což už je u muslimů ostudně vysoký věk).  



 6 

V mešitě Sidi Sahbi se také může občas i běžný turista stát svědkem obřízky (kterou musí podstoupit 

všichni muslimští chlapci do 5 let věku). Existuje zde totiž místnost, v níž je možné nechat dítě obřezat 

bez běžného poplatku (45 - 80 dinárů). Místo anestezie pak chlapci slouží křik matky, která musí lkát 

tak hlasitě, aby chlapec na bolest zapomněl. Po podstoupení operace zde by se navíc chlapec měl za 

den zbavit bolesti a za týden by měl moci vstoupit do vody. 

Mešita Sidi Sahbi je velmi krásná, je zdobena na všech stěnách mozaikami v barvě oliv, písku a moře, 

a také ornamenty vyškrabanými do sádrové vrstvy. Celkově působí se svými podloubími spíš jako 

palác než jako „svaté místo“. 

 

Co říct na závěr? 

Tunisko je pozoruhodná země, na rozhraní kultur i klimatů. I když ji člověk nejede zkoumat jako vědec, 

i když se nechystá do berberských jeskyní, stačí, aby pozoroval lidi kolem sebe, a naučí se spoustu 

věcí o jejich mentalitě, životním stylu a kultuře. A pokud je všímavý a otevřený, dozví se nejspíš 

spoustu věcí i o sobě samotném. 


