
 

 

EGYPT – ZÁKLADNÍ INFORMACE V KOSTCE: 
 

Oficiální název státu:   Egyptská arabská republika 

Státní zřízení:    plurární republika 

Hlavní město:    Káhira (Cairo) 

Rozloha:     1 001 739 km2 

Počet obyvatel:    98 400 000 (rok 2018) 

Hustota osídlení:    99 ob. na km2 

Národnostní složení:               Egypťané 

Náboženství:     islám 90%, koptské ortodoxní křesťanství 10% 

Úřední jazyk:    arabština 

Měna:      egyptská libra (EGP) 

Státní poznávací značka:   ET 

Telefonní směrové číslo země:    0020, +20 

Časové pásmo:    +1 hod. oproti středoevropskému času 

 

EGYPT – INFORMACE OD A DO Z: 
 

Automobily – základní informace pro řidiče:  

Stav silnic v Egyptě je různý, od dobrého stavu po hrozný, takže musíte být neustále ve střehu. 

Většina zdejších řidičů se neřídí žádnými dopravními předpisy. Přejíždějí z pruhu do pruhu bez 

signalizace směrovkami, předjíždí i když není v protisměru volno, kličkují z pruhu do pruhu a 

zastavují kdy se jim zachce. Technický stav některých vozidel je velmi špatný, v jiných zemích 

by byla vyloučena ze silničního provozu. Dobytek se pase na okrajích silnice a přechází na 

druhou stranu, kdykoliv se jim zlíbí. Silnice nemají žádná označení a ohraničení. Cestování 

autostopem se nedoporučuje vzhledem k bezpečnostním opatřením pro zahraniční turisty. 

Cestování autobusem z Káhiry směrem do Alexandrie je za velmi rozumné jízdné. Cestování z 

Luxoru do Asuánu a z Luxoru napříč k Rudému moři řídí egyptské vojenské složky. 

 

Autopůjčovny:  
Pronájem auta je v Egyptě drahý a ježdění je obtížné. Po teroristickém útoku ke konci 90. let 

nemohou cizinci volně cestovat nilským údolím ani po silnici k Rudému moři, pouze v konvoji s 

vojenským doprovodem. Cestovatelé musí dodržovat jízdní řád konvoje a hlásit se na místní 

policejní stanici, a tak s ní udržovat spojení. Silnice jsou tam klidné a v dobrém stavu a cesta 

touto oblastí nabízí krásné výhledy do pouštní krajiny. Půjčovny aut jsou kromě Káhiry, v 

rekreačních oblastech u Rudého moře a na Sinaji. Společnosti pronajímající auta mají své 

kanceláře na hlavních ulicích. Půjčené auto je nutné před výjezdem důkladně 

zkontrolovat. Většina krátkodobých smluv je jen na „pevný počet kilometrů“. Smlouvu je nutné 

si důkladně ověřit, hlavně záludnosti napsané drobným písmem. V Egyptě mají licenci k provozu 

mezinárodní společnosti a jejich prostřednictvím můžete objednat zapůjčení vozidla před 

vycestováním, a tak prodiskutovat a odsouhlasit dodatky ke smlouvě tištěné drobným písmem. 

Teoreticky se v Egyptě jezdí vlevo a vpravo se předjíždí, ale praxe je taková, že se nikdo neřídí 

žádnými pravidly. Povolená rychlost na dálnicích je 100 km/h a na silnicích 90 km/h, pokud 

značky nepřikazují jinak. Dopravní značky se vyskytují zřídka a údajům o vzdálenostech nelze 

moc věřit. V Egyptě neexistuje silniční poruchová služba, ale v případě defektu či nehody se 

můžete obrátit na servis Červeného půlměsíce, který po celé zemi provozuje síť malých 

středisek. Informace o dopravních předpisech a asistenční službě poskytne autoklub Automobile 

Club of Egypt v Káhiře. 

Bakšiš: 

Bakšiš neboli spropitné vychází z islámské představy o tom, že bohatství je požehnáním od 

Alláha. Bohatý člověk by neměl zpychnout, ale naopak se o toto požehnání dělit s ostatními. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD


 

 

Původ slova musíme hledat v perském bakshish, což znamená dar. Egypťané samozřejmě 

považují všechny turisty za bohaté a vzhledem k jejich na západní poměry nízkým platům pro ně 

bakšiš představuje dobré finanční přilepšení. Bakšiš můžeme rozdělit do 3 kategorií almužna, 

bakšiš nebo úplatek. Kdekoliv na ulici se Vám může stát, že k Vám přiběhne několik dětí a 

budou pokřikovat bakšiš, bakšiš to znamená, že po Vás požadují almužnu. Peníze byste jim ale 

dávat neměli. Mohlo by se totiž stát, že se kolem Vás vytvoří roj, a nastane tak velmi svízelná 

situace, kterou budete jen těžko řešit. Druhou skupinou je tzv. dýško. Je ale velmi odlišné od 

západního typu. V muslimských zemích se dává za menší, někdy i zcela nechtěné služby. 

Například, když půjdete do mešity a někdo Vám u vchodu nabídne tašku, kam si můžete 

uschovat boty, tak je to právě ta správná chvíle pro bakšiš. Stejný případ bude, pokud Vám 

někdo pomůže se zavazadlem nebo zapózuje na fotku. Toto jsou důvody proč byste u sebe měli 

mít vždy nějaké drobné mince. Naopak spropitné nedávejte lidem, kteří se cítí být Vámi rovni, to 

znamená především profesionálním pracovníkům.  

 

Banky: 

Výměnu peněz v Egyptě je možné provést v bance, směnárně i ve většině hotelů. Při směně nebývá 

zpravidla účtován poplatek. Běžná otevírací doba bank v Egyptě bývá neděle až čtvrtek od 3:30 

do 14:00. Směnárny mívají otevřeno ještě i večer mezi 18:00 a 21:00. Většina bank akceptuje 

cestovní šeky (například American Express, Barclays, Citibank a Travelex). Při jejich uplatnění je 

třeba prokázat se pasem. Platby platebními kartami bývají možné v turistických oblastech. Jinde 

je potřeba platit v hotovosti. Nejpraktičtější způsobem jak změnit peníze na místní měnu je na 

hotelové recepci nebo v automatech, kterými disponuje hotel.  

 

Čas: 

V Egyptě je o hodinu více než u nás.  

 

Doprava: 

Taxíky nejsou příliš drahé. Často jsou ale dost nepohodlné. Obdobou taxíků jsou tu tzv. servísy. 

Najdete je v blízkosti železničních a autobusových zastávek. Jsou to minibusy, které rovněž slouží 

jako taxíky. Pouze s tím rozdílem, že vozí několik lidí najednou. Proto tyto „taxikáři“ vyvolávají 

místo, kam jedou, a čekají, až se shromáždí dostatečný počet lidí. Může se vám tedy stát, že budete 

poměrně dlouho čekat, než vůbec vyjedete. Před hotelovými rezorty většinou stojí i normální taxi 

služba. Ve většině případech Vám nabídne cestu za více peněz, než by měl, zde je nutné smlouvat.  

 

Elektřina: 

Proud je v Egyptě stejný jako v ČR – 220 V, není proto potřeba adaptérů.  

 

Fotografování: 

Turistům je zakázáno fotografovat v blízkosti vojenských objektů, což platí i pro známý Suezský 

průplav. Nepořizujte si snímky letadel a nepoužívejte v blízkosti letiště dalekohledy. Bez svolení 

raději nefotografujte cizí osoby. 

 

Jídlo a nápoje: 

Egyptská kuchyně to jsou tradiční arabská jídla. V zemi je zakázáno jíst vepřové maso a pít 

alkohol. Základem místních jídel je rýže, pšenice a zelenina, skopové, kozí a jehněčí maso, drůbež 

(kachny, husy, holubi, křepelky) a samozřejmě čerstvé ryby. Co se týče typického egyptského 

jídelníčku, tak k snídani tu dostanete fazole, vajíčka, nakládanou zeleninu, džem a sýry. K obědu 

jsou podávány nejrůznější polévky a jako příloha k masu se kromě rýže nebo fazolí podává čerstvá 

nebo nakládaná zelenina a nekvašený chléb zvaný pita. Téměř v každém jídelníčku najdete 

grilované kuře. Typickou večeří je v Egyptě zeleninová polévka, dalším chodem je kořeněné maso 

nebo ryby. Jako zákusek bývá podáváno nejrůznější ovoce, kterého je v této oblasti opravdu 

dostatek - banány, pomeranče, fíky, guava či datle, a to čerstvé nebo sušené. V současné době je 

ve velkých hotelech nabízena i evropská kuchyně. Pokud budete chtít zahnat žízeň, zkuste místní 

pivo Stella nebo tmavá piva Marzen a Aswanli. Pochutnat si můžete i na vínech - buďto můžete 



 

 

ochutnat ta místní nebo drahá zahraniční. Místní vína poznáte podle tradičního názvu - například 

Pharaon, Nefertiti nebo Cleopatra. Nejvíce se zde však popíjí čaj. Bývá podáván horký, slabý, v 

malých skleničkách, a to buď černý nebo mátový. Rubínově červený a velmi osvěžující nápoj ze 

sušených květů ibišku (karkádé) Vás osvěží zejména studený, ovšem Egypťané jej popíjí i horký. 

Egypťané si zakládají i na pití kávy. Nejčastěji pijí výrazně silnou a velmi sladkou kávu "zjada". 

Středně sladkou alternativou je "mazbut", a "sádeh" je káva zcela hořká.  

 

Klimatické podmínky: 

Egypt leží v subtropickém pásmu severní Afriky, což znamená, že zde vládne velmi suché pouštní 

počasí s mírnou zimou a velmi teplým létem. V Egyptě jsou 3 roční období. Zima, která trvá od 

15. listopadu do 15. března, dále je první léto od 15. března do 15. července a posledním ročním 

obdobím je druhé léto, které trvá od 15. července do 15. listopadu. Nejvhodnějším obdobím pro 

výlety je zima. 

 

Kriminalita:  

Jako významná turistická destinace by si Egypt nemohl dovolit vysokou míru kriminality, a 

proto se v minulých desítkách let jeho vlády zasadily o to, aby tomu tak bylo. Dnes je tedy Egypt 

bezpečnou zemí, jejíž občané dodržují zákony a výjimku tvoří většinou pouze kapsáři či zloději 

zavazadel na pláži. 

Nejvíce je třeba si dávat pozor v místech s větší koncentrací lidí jako třeba na letištích či 

tržištích. Tam zvlášť si dávejte velký pozor na své kapsy a tašky a vyhýbejte se tlačenicím. Na 

rozdíl od Česka, kde se kradou spíše peněženky, tady můžete v davu přijít i o náušnice či drahé 

hodinky. 

Důležitou informací je, že egyptské hotely neručí za věci, které si necháte ležet v hotelovém 

pokoji – pokud si tam chcete nechat něco drahého, tak jedině do trezoru. Fotoaparáty a kamery, 

pokud je zrovna nepoužíváte, nenoste zavěšené na sobě, schovejte je raději v tašce, na kterou si 

dáváte dobrý pozor. Pokud vám ale i přesto bude něco odcizeno, obraťte se na turistickou policii, 

která má tyto případy na starost. Speciálním případem je pak ukradení pasu či jiných dokladů – 

pro tento případ byste měli někde samostatně mít uloženy kopie zadní dvoustrany pasu a 

cestovního pojištění a zapsány čísla kreditních karet s číslem do banky – pak si budete moci 

vyžádat jiný cestovní doklad na českém zastupitelském úřadu a případně i zablokovat platby z 

vašich karet. 

 

Lékárny: 

V každém městě jich najdete hned několik. V turistických střediscích je jejich koncentrace téměř 

stejná jako u obchodů se suvenýry. V lékárnách bývá relativně dobře vyškolený personál a většina 

lékáren mívá také svého lékaře, který může pomoci s výběrem léků. Hlavní lékárny bývají 

otevřeny nonstop. Menší lékárny od 9 hod. do 15 hod. a od 18 hod. do 23 hod. 

 

Slunění: 

Vystavování se slunečním paprskům je třeba hlavně zpočátku „dávkovat“ velmi obezřetně. 

Především mezi 12.00 a 16.00 hod. je sluneční záření pro Vaši pokožku velmi nebezpečné. 

Samozřejmostí je používání opalovacích krémů s vysokým UV faktorem, nošení slunečních brýlí 

a letní čepice či klobouku. Po vykoupání v moře se důkladně osprchujte sladkou vodou, abyste se 

vyvarovali nepříjemné sluneční alergie. Pijte hodně tekutin, zamezíte tak dehydrataci pokožky. 

 

Trezor: 

Trezory jsou k dispozici za poplatek (v některých hotelech zdarma) v každém hotelu. 

Doporučujeme si trezor zaplatit a uložit do něj cenné věci a větší peněžní obnosy, popř. i letenky 

či pasy. 

 

 

 

 



 

 

Telefonování: 

Předvolba do ČR je 00420 + Vámi požadované číslo. Telefonování z Egypta se dá buď přímo 

z hotelu za daný poplatek. Máte-li s sebou mobilní telefony, nezapomínejte, že platíte i za příchozí 

hovory!  

 

Upozornění: 

 

• Z Egypta je přísně zakázáno vyvážet archeologické předměty všeho druhu! 

• V Egyptě je zakázáno fotografovat vojenské objekty! 

• Voda z vodovodu je sice pitná, ale obecně se její pití NEDOPORUČUJE! 

 

Voda 

Všeobecně platí, že vodu z vodovodu je lépe nepít (k vyčištění zubů, omytí potravit se běžně 

používá). Pitnou vodu je možno zakoupit v nejrůznějších baleních v potravinových obchodech a 

někdy i přímo v hotelech.  

PROSÍME RODIČE, ABY DBALI NA PITNÝ REŽIM DĚTÍ !!!!! 

 

Vyznání: 

Zhruba 80 % obyvatel vyznává islám. Zbytek jsou převážně křesťané. Egypt patří do tzv. větve 

sunnitského islámu. Islám se datuje od přelomu 6. a 7.století, kdy ho založil Mohamed - jeho 

prorok. Islám se řídí podle svaté knihy, kterou je Korán. Islám je založen na pěti povinnostech 

věřícího: 

Šaháda: vyznání víry. 

Pět denních modliteb směrem k Mekce. 

Dodržování svatého půstu během svatého měsíce Ramadánu. 

Rozdávat almužnu. 

Je-li toho muslim schopný, musí jedenkrát za život vykonat cestu k Mekce. 

Mešity, tedy budovy, které jsou primárně určeny k uctívání islámského boha Allaha, si můžete 

také prohlédnout. Do některých ale není povolen vstup nikomu jinému než muslimům. I tam, 

kam budete moci, nesmíte s odhalenými rameny a koleny. Jako turistu vás určitě okouzli jejich 

architektura. 

 

Zdravotní péče: 

Pokud budete z jakéhokoliv důvodů potřebovat zdravotní ošetření, doporučujeme navštívit raději 

soukromé 

Nemocnice než státní. Je to sice nákladnější, ale úroveň je zde vyšší. Mnoho hotelů má své smluvní 

lékaře. 

 

Číslo pohotovosti je: 123 

 

Důležité kontakty:      

Pohotovost:   123          

Policie:   122          

Turistická policie:                126         

Hasiči:   125         


