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„Alžírsko je nejkrásnější částí Sahary a Sahara je 
nejkrásnější částí Alžírska,“ říkají místní Tuaregové, 
kteří tvoří jednu z velkých etnických skupin národa 
Berberů. Alžírsko je největší zemí Afriky a po 
rozdělení Súdánu v roce 2011 poskočilo na 10. 
příčku největších zemí světa. Sever země ovívá 
pás středozemního moře a půda je zde úrodnější 
a klima mírnější. Zbytek zabírá Sahara, která tvoří 
téměř tři čtvrtiny rozlohy státu. My jsme se při 
našem putování zaměřili na její jižní část. 

Ing. Michal Franta

styl – cestování  

Alžír 
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Zatímco přes den se vám může zdát, že se zde kromě 

velbloudů a lidí jiní živí tvorové nevyskytují, po ránu 

vás nespočetné stopy v písku přesvědčí o opaku. 

Zkušený znalec podle nich pozná, kudy se přesouval 

fenek, pískomil, myš nebo agama. K obyvatelům 

Sahary patří i desítky druhů stěhovavých ptáků, 

štíři, ještěrky, hadi a brouci. Někteří z nich jsou tak 

přizpůsobení pouštnímu klimatu, že jejich celodenní 

spotřebu tekutin pokryje pouhá ranní rosa. 

Tuaregové obývají rozsáhlé území v severní části 

Afriky od západního pobřeží Maroka až po Egypt. 

Život v poušti se soustřeďuje kolem zdrojů vody 

a jeho rytmus závisí na klimatických podmínkách. 

Protože pastviny jsou na Sahaře velmi řídké a brzy 

jsou vyčerpány, musejí lidé putovat z místa na místo 

a hledat nové oblasti s výskytem travin a keřů. 

Kočovný neboli nomádský způsob života je proto 

jediný možný, jak na poušti přežít. Tuaregové žijí 

v kmenech, přičemž každý kmen obývá určitou ob-

last, v níž se během roku pohybuje. Značná část no-

mádů postupem doby přešla na polokočovný způsob 

života, za pastvinami putují pouze několik měsíců 

v roce a většinu času tráví ve vesnici nebo ve městě. 

Cestování do jižní části Alžíru je především o trpělivosti 

při přípravách na cestu, o opatrnosti při průjezdu méně 

bezpečnými oblastmi a o sebezapření v otázkách hygieny. 

I proto zde potkáte tak málo turistů.

Rozkládají se zde dvě hlavní pohoří – divoké a pusté pohoří 

Hoggar (s nejvyšší horou Alžírska Tahat 3 003 m a horou 

Assekrem, která znamená v jazyce Tuaregů „Konec světa“). 

Rozeklané vrcholky těchto hor připomínají měsíční krajinu 

a jsou sopečného původu. Druhým pohořím je Tassili N‘Ajjer 

(tento název v jazyce Tuaregů znamená „Říční plošina“), 

které se vyznačuje nezvyklou pouštní krásou. Právě zde, na 

okraji Sahary, se nachází nejvýznamnější památky prehisto-

rického jeskynního umění na světě. Více než 15 000 skalních 

kreseb a rytin zaznamenává vývoj lidstva, migraci zvířat 

i klimatické změny v této oblasti v době od 6 000 př. Kr. do 

1. stol. po Kr. Také z geologického hlediska se jedná o velmi 

zajímavou krajinu. Erodující pískovec zde vytváří různé obdi-

vuhodné útvary (soutěsky, věže, skalní města i kamenný les).
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Údolí oued M´zab je zapsáno na seznamu chrá-

něných památek UNESCO. Osídlení údolí M´zab 

se datuje do 11. století. Tehdy se berberští pří-

slušníci muslimské sekty Ibaditů, kteří měli svůj 

vlastní, od většinové společnosti odlišný výklad 

Koránu, rozhodli vystěhovat do pouště a založit 

zde město a společnost, která by fungovala 

jen podle jejich obrazu, do něhož by jim nikdo 

nezasahoval. Tak vzniklo hluboko v poušti v údolí 

oued M´zab na mírném pahorku město Ghardaia. 

Později v těsné blízkosti na dalších pahorcích 

v tomto širokém údolí uprostřed Sahary vznikla 

další 4 města: Melika, Bou Noura, El Ateuf 

a Beni Isguen, na jejichž vrcholech stojí typické 

čtyřhranné minarety. Dnes se jedná již o jakési 

pětiměstí, neboť kromě palmových hájů na okra-

jích je celé údolí pokryto souvislou zástavbou.

Největší město Ghardaia, je turisty nejnavštěvovanější, a také má nejrušnější tržiště. Můžete tu koupit barev-

né, z velbloudí srsti utkané koberce různých velikostí a vzorů, či ručně tepané stříbrné náušnice, často doplně-

né kouskem ebenového dřeva nebo velbloudí kostí. Přes den, kdy tu teploty dosahuji ve stínu až 45 °C, jsou 

ulice a tržiště prázdné, ale zato po ránu a k večeru, kdy je teplota přijatelnější, se zde těžko proplétáte jak mezi 

kupujícími, tak prodávajícími.

Ženy v celém údolí 

M´zab, ale zejména 

v konzervativním Beni 

Isguenu, chodí nejčas-

těji celé v bílém, avšak 

zahaleny odlišně než 

jinde v arabském světě. 

Jediné, co lze z jejich 

těla spatřit je pouze 

jedno oko, které jim 

musí postačovat k ori-

entaci na veřejnosti. 

Dobrodruh... 

Autor, Ing. Michal Franta, 

absolvoval Ekonomickou 

fakultu Mendelovy univer-

zity v Brně, pracuje jako 

kouč a trenér v oblasti 

komunikace. Cestování 

a fotografování se věnuje více 

než 15 let.

Muži si zachovali své specifi cké 

oblečení – vzdušné nakasané 

kalhoty s rozkrokem až téměř 

u kotníků zvané seruel a bílou 

jednoduchou čapku. 


