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Stručný Cheopsův odkaz a správce bakšišného fondu 

 

Měl jsem to velké štěstí, že jsem Káhiře potkal perfektní německou průvodkyni 

z Düsseldorfu, která často provázela zájezdy také v Egyptě a ovládala velmi obstojně sedm 

jazyků včetně arabštiny a řečtiny. Mimoto měla i výjimečný dar uchovat si v paměti celou 

škálu zajímavých zážitků a poutavě o nich vyprávět. Věnovala mi asi 10-15 minut času, neboť 

její klienti právě samostatně „korzovali“ po budově Egyptského muzea mezi jednotlivými 

galeriemi. Vyhodnotil jsem z jejího vyprávění jako nejlepší - dva její osobní zážitky, které 

mají společné to, že se shodou okolností týkají profese této zdatné vypravěčky. Oba převzaté 

příběhy v podstatě pojednávají o „velmi osobitém“ přístupu k poskytování průvodcovských 

služeb německým turistům ze strany dvou místních „průvodců“ organizovaných výprav. 

Velmi rád bych se s vámi nyní podělil o oba autentické a současně zajímavé příběhy. 

    

Egyptské muzeum v Káhiře, vchod.        Egyptské muzeum v Káhiře, expozice sbírek. 

Převzatý příběh č. 1 - Stručný Cheopsův odkaz: Do největší z egyptských pyramid - 

Cheopsovy pyramidy - si každý návštěvník musí přirozeně koupit vstupenku. Vstupné 

nezahrnuje průvodcovské služby, protože správce této památky moudře rozhodl, že průvodce 

zde není zapotřebí a každý zákazník je tedy při prohlídce Cheopsovy pyramidy odkázán jen 

„sám na sebe“. Dané rozhodnutí má zcela jistě svou logiku, protože na rozdíl od jiných 

památek toho uvnitř pyramidy pro běžného turistu k vidění zase tak moc není. To je dáno tím, 

že obrovská, 4500 let stará pyramida je uvnitř pouhou strohou hrobkou, která nebyla narozdíl 

od chrámů určena k nějakým návštěvám obdivovatelů, uchvácení obyčejných poddaných či 

provádění nějakých okázalých náboženských rituálů kněžími. Naopak, egyptské pyramidy, 

resp. hrobky byly již ve starověku často důmyslně „znepřístupněny“ a zapečetěny kvůli 

vykradačům hrobů. Cesta do Velké galerie a vlastně i do Královy komory s dolní částí 
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poškozeného a prázdného kamenného sarkofágu je takovou vcelku nezajímavou „cestou do 

schodů“. Nenachází se zde totiž až na drobné výjimky nástěnná výzdoba či hieroglyfy. Uvnitř 

pyramidy vede schodiště vysokou chodbou, která je po obou stranách lemována spoustou 

velkých hrubě i jemně opracovaných kamenů. Vlastní úmorný a nezáživný výstup po 

schodech k faraónovu sarkofágu charakterem spíše připomíná opakované výstupy psychologa 

pana Knotka z legendárního filmu „Kulový blesk“, který až do noci přenášel za účelem 

výměny sklepů uhlí ze svého sklepa do sklepa pana Klaboucha a naopak, aby důchodkyně 

paní Jechová byla následně svolná k oné „řetězové“ směně bytů. Královská komora s rozměry 

cca 14 x 5 x 7 metrů je z hlediska výzdoby také velmi strohá. Z výše uvedených důvodů lze 

tedy snadno pochopit, proč vlastně nejsou v Cheopsově pyramidě prováděny organizované 

prohlídky. 

Naprostá většina Evropanů, Američanů, Japonců a Korejců je však „zblblá“ z toho, že téměř 

vše musí mít nějaký systém a organizaci na pozadí majetko-právního prostředí daného 

zákony, vyhláškami, smlouvami a různými normami. Proto kupříkladu my Evropané máme 

statisticky vzato relativně vyšší afinitu k respektu před nějakou právně danou „daností“, než je 

tomu u obyvatel většiny zemí jiných kontinentů. Prostě slyšíme na slovo „systém“ a bez 

nějakých velkých úvah se zpravidla podřídíme nadřazenému společenského zájmu na úkor 

vlastních „neoprávněných“ tužeb a potřeb. 

Této afinity evropských turistů k „nějakému systému“ využil jeden místní „podnikatel“, jehož 

bych si asi dovolil označit za „samozvaného průvodce Cheopsovou pyramidou“. Tento se 

postavil před vchod do této pyramidy, přičemž zamezení dalšího svobodného pohybu 

německých turistů současně avizoval vztyčenou paží a vyřčením „naučené“ anglické věty: 

„Stop please, the meet point for entrance is here“. Zdánlivá autenticita oprávněnosti 

veškerých jeho úkonů ve vztahu k Cheopsově pyramidě gradovala tím, že všem zkontroloval 

vstupenky. I ti největší kverulanti a pochybovači se poté nechali sebevědomým podvodníkem 

srovnat do zástupu. Každý mu dal na ruku poplatek ve výši 2,- EUR za jím poskytované 

průvodcovské služby. …. A že těch naivních turistů bylo, když dav přijal jako celek toto 

spořádané modelové jednání …. ☺. Výklad měl probíhat v angličtině, avšak průvodcovo 

sebevědomí a suverenitu nemohlo snížit ani to, že o Cheopsově ani jiných pyramidách zřejmě 

nevěděl vůbec nic a rovněž ani to, že vyjma přesně 22 mechanicky naučených slov onen 

průvodce anglicky hovořících výprav vůbec nevládl angličtinou. Zřejmě z obou výše 

popsaných důvodů všem provázeným osobám sdělil toto: „Don't ask questions during the 

tour !!“, tedy výslovně zakázal pokládat jakékoli dotazy během prohlídky, zjevně s tím, že 
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všichni se „vše podstatné“ dozví během výkladu. Ještě před vstupem do pyramidy průvodce 

řekl: „Go up stairs !“. Poté tedy celý zástup turistů, dychtících po zajímavých informacích ze 

starověku, dýchavičně zdolával schody až dorazil do Královské komory, aniž by se 

„organizovaní“ turisté měli možnost zastavit v zajímavější Velké galerii. Zejména u starších 

turistů představovala návštěva pyramidy prostý fyzický výkon a v naprostém klidu se drželi 

za svým „šerpou“. Ostatně, praví himalájští šerpové toho také moc nenamluví … 

V Královské komoře všichni přirozeně očekávali „velké výkladové finále“, turisté tedy měli 

být konečně odměněni za svou námahu. Když se všichni nahoře sešli a trošku vydýchali, 

průvodce ukázal se vznešenou elegancí pravou rukou na dolní část kamenného sarkofágu a 

slavnostním až zpěvným způsobem vyřkl uvnitř pyramidy teprve první anglické slovo: 

„The sarcophagus“. Průvodce si dal na fonetickém posazení tohoto slova velmi záležet, 

přičemž jej pronesl s obřadným důrazem na jednotlivé slabiky. Použitý a přitom velmi osobně 

pojatý patos mohl dokonce u některých turistů vyvolat potřebu poděkovat svému průvodci 

nejen za „podrobný výklad“, ale také za samotnou výstavbu tohoto nehynoucího odkazu 

lidstva. Průvodce chtěl poukázat nejen na 4500 let historie vtesané do kamene, ale také chtěl 

zřejmě vyjádřit určité genetické pouto své osoby ke svým úspěšným starověkým předkům, 

kteří však ve skutečnosti jeho předky nebyli. Prozaičtější důvod pro teatrální „natažení“ toho 

průvodcem jediného vyřčeného slova však spočíval v tom, že průvodce již neměl co více 

doplnit ke svému výkladu, který spočíval pouze v tom, že před sebou vidíme sarkofág - 

„The sarcophagus“. Tím tedy celé velké „výkladové finále“ skončilo a bylo třeba zavelet 

k cestě zpět, aniž se turisté stačili úplně vydýchat. Za dobu určenou k vyřčení jediného slova 

toho člověk prostě příliš nestihne …. Dostalo se tedy i na poslední slova prohlídky č. 2, 3 a 4: 

„Go, down stairs !“, což bylo to poslední, co turisté uvnitř pyramidy od „svého“ průvodce 

slyšeli. 

Turisté tedy sestupovali po nezáživných schodech přesně ve stylu již zmíněného pana Knotka 

skvěle ztvárněného panem Josefem Abrhámem. Říkali si, že ten průvodce je asi rozumný, 

když se výklad odehraje až venku, neboť uvnitř je chlad a vlhko, což každému zdravotně 

nesvědčí. Nestalo se však. Před pyramidou se „průvodce“ s německými turisty rozloučil 

podivným zvoláním „Bye bye - Go away !!“. „Průvodce v angličtině“ na tomto místě 

jazykově „exceloval“, protože od okamžiku vstupu do pyramidy ze sebe konečně „vymámil“ 

jedinou celou větu, která navíc obsahovala celou „plejádu“ dosud nepoužitých slov. Jednalo 

se o čtyři slova, avšak slovo „Go“ již vlastně průvodce použil několikráte, a navíc slovo 

„Bye“ zde bylo použito duplicitně. Ani tato jazykově podivná „rozlučková“ věta však nijak 
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nesouvisela s odborným výkladem k Cheopsově pyramidě. Mimo různých „organizačních“ 

pokynů turisté slyšeli během prohlídky od svého průvodce jen jediné odborné slovo: „The 

sarcophagus“. Všichni jen zírali co bude dál, ale nikdo nestačil říci ani slovo …. Proč? Náš 

velmi šikovný průvodce si totiž před vchodem do pyramidy začal „formovat“ další výpravu 

dychtící po anglickém odborném výkladu během prohlídky útrob této velmi slavné starobylé 

stavby. Ze středu hloučku cca 40 nových turistů ti již podvedení turisté zaslechli známá slova 

uvozující zajímavou prohlídku: „Stop please, the meet point for entrance is here“ ☺. … atd. 

… atd …  

Když si uvědomím, kolik lidí, za kolik desítek let a s jak neuvěřitelným umem a úsilím 

vybudovalo již velmi dávno tento první div světa, říkám si, že by ta stavba měla 

„samozvanému průvodci“ stát alespoň za tolik úsilí, aby si přečetl třeba jen jednu jedinou 

stranu A4 informací k Cheopsově pyramidě, a to klidně v arabštině. 

 

 

Převzatý příběh č. 2 - Správce bakšišného fondu: Na základě egyptského zákona o turismu 

je organizovaným zahraničním výpravám uloženo, aby při vstupu do vybraných památkových 

objektů využívaly služeb egyptských průvodců. Dodržování příslušného paragrafu zákona 

bedlivě kontroluje „památková policie“, přičemž věcný záměr předmětného zákonného 

ustanovení zjevně směřuje k podpoře zaměstnanosti a ve výsledku i k podpoře egyptské 

ekonomiky. Spektrum kvality místních průvodců je však značně široké. Nevěřícně jsem zíral 

na egyptského průvodce, který v luxorském chrámu vedl podrobný výklad v plynné 

korejštině. Podle dotazů a odezvy Korejců bych řekl, že mu opravdu rozuměli ☺. Na straně 

druhé jsou někteří z místních průvodců odborně vyloženě slabí a ani obstojně neovládají jazyk 

výpravy, kterou mají doprovázet. V praxi to často vypadá tak, že mnohé zájezdy disponují jak 

svým vlastním kvalitním (pravým) průvodcem, tak i formálním (místním) průvodcem, který 

zájezd jen pasivně doprovází. Prostě taková ta klasika: „Aby se vlk nažral a koza zůstala 

celá“. Význam vlastní existence místního průvodce se projeví pouze v případech, kdy 

památková policie začne zkoumat, jak je možné, že odborný výklad, například dokonalou 

němčinou, provádí kdokoli jiný než Egypťan ☺. V případě problému vytáhnou dřímajícího 

místního průvodce z autobusu, ten svižně přiběhne ke „své“ výpravě a věc se rychle vysvětlí, 

resp. urovná …. Navenek se tedy působení nekvalitní části místních průvodců jeví tak, že tito 

vykonávají v autobusu roli „věčně spícího závozníka“, kteří podobně jako blanické vojsko 

čekají na příležitostné probuzení a nasazení, tedy - až bude nejhůře. 
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Jeden ze zájezdů této skvělé düsseldorfské průvodkyně doprovázel jeden mimořádně slabý 

místní průvodce. Nikdo jej ani nebudil, protože tento člověk byl úplně k ničemu. Za každou 

prospanou hodinu si sice vydělal na místní poměry „královské peníze“, ale to mu nestačilo. 

Ačkoli měl vážné problémy ze sebe „vysoukat“ jedinou německou větu, dokázal pomocí 

rukou a nohou přece jen „zformulovat“ pro všechny účastníky zájezdu „zajímavou“ obchodní 

nabídku. Aby němečtí turisté stále nebyli obtěžováni žebráky loudícími nějaký ten „bakšiš“, 

nabídl se, že tento „těžký úděl“ gentlemansky převezme na sebe. Bude sofistikovaným 

způsobem vyplácet žebrákům „bakšišné“ za celý zájezd, jak je údajně u moderně pojatých 

zájezdů již určitým standardem ☺. Stačí, když mu každý účastník zájezdu včetně dětí dá 

pouhých 35,- EUR „do banku“ a bude se moci nerušeně věnovat prohlídce egyptských 

památek. Jakmile místní průvodce vybral od důvěřivých turistů celkovu částku necelých 

1200,- EUR, trvale obsadil posledních pět sedadel v autobusu a hluboce usnul. Protože během 

zájezdu vůbec nechtěl „vylézat“ z autobusu, měl na rozdíl od německých turistů „svatý 

pokoj“ od dotírajících uchazečů o „bakšišné“. Setrvání průvodce v autobusu bylo pro něj 

přirozeně i ekonomicky výhodné. Čím více se bude průvodce zdržovat v autobusu, tím méně 

rozdá na „bakšišném“ a tím více EUR mu zůstane jako „kapsovka“, jak se poté i stalo. Jak 

prosté …. Místní průvodce na „bakšišném“ vyplatil za celou dobu zájezdu běsnícím davům 

dle kvalifikovaných odhadů úhrnem maximálně 15 - 25,- EUR, a to jen když se někdo 

z německých turistů díval a také proto „aby se neřeklo ….“. Němečtí turisté tedy „museli 

na soukromo“ platit „bakšišné“ jako by se nechumelilo, protože místní proletariát „si chtěl 

spravedlivě přijít na své“ s tím, že turisty přece neomlouvá, že se o „jejich bakšiš“ naivně 

nechali okrást místním průvodcem. Kdo udělal chybu, ať platí, jak prosté … ☺. Průvodkyně 

mi sdělila, že ten místní nevzdělaný „spáč“ si za své ryzí „závoznictví v autobusu“ a totálně 

podvodnou správu „bakšišného fondu“ během zájezdu vydělal asi 2-3 krát vyšší obnos než 

ona sama. Navíc ten místní průvodce koktal tak, že mu v arabštině pravděpodobně nemohli 

rozumět ani ti velmi sporadicky obdaření příjemci „bakšišného“. 

Egypt je zajímavou zemí a Egypťané jsou zpravidla temperamentní, empatičtí a příjemní lidé. 

O kladných prožitcích se však poutavým způsobem píše hůře, než o zážitcích nezvyklých, 

šokujících a nejlépe negativních. Proto prosím, berte tuto povídku jen jako povídku a nikoli 

jako můj osobní postoj k této turisticky atraktivní zemi a jejím milým obyvatelům. 

 

V Olomouci dne 26.2.2017  

 


