
Jemen 
aneb 

Arabia Felix – Šťastná Arábie 



Jemenská metropole Sana‘a je pro většinu návštěvníků vstupní branou do 
této země. Leží ve výšce 2300 m a je kolem dokola obklopena horami. 

Historické centrum je pod ochranou UNESCO zejména díky své jedinečné 
architektuře. 



Staré, ale přitom pečlivě 
udržované domy vytvářejí 
opravdovou pohádkovou 
atmosféru... 



...unikátní jsou hlavně svou fasádou, starými okenicemi i nadokenními 
vitrážemi z barevných sklíček. 

tomas.nemec: 

 



Kát je lehká halucinogenní droga, legální pouze v Holandsku a tady  
v Jemenu. Z kátového keře se odlamují čerstvé listy a ty se pak 
žvýkají. V Jemenu je kát fenomén, každé odpoledne jej žvýká 
téměř celý národ. Na obrázku jsou prodavači kátu na tržišti v 

Sana‘a. 



Jemenci jsou jedním z nejpřátelštějších národů, co jsem kdy poznal. K 
cizincům se chovají uctivě a pohostinně a strašně rádi se fotí (zadarmo - 

stačí jim radost z jejich fotky na displeji). Je vidět, že ještě nejsou 
zkažení turismem. Typický jemenský muž je oblečen do bílých šatů, přes ně 
tmavé sako, šátek na hlavu a za pasem „džambíju“ – zahnutou dýku. Dříve to 

byla zbraň, dnes jen módní doplněk. Ty keře na pozadí to je kát. 



Děti nás doprovázely všude. 
Byli jsme pro ně atrakce 

srovnatelná s návštěvou z 
Marsu. Samozřejmě stejně 

jako dospělí taky chtějí 
fotku a dožadují se jí 

stálým pokřikováním „súra“- 
arabsky fotka.. 



K přepravě nákladů se ve venkovských oblastech využívá převážně živá síla. 
Buď náklad nosí na svých hřbetech oslíci, nebo na hlavách ženy. 



Na poli veřejné osobní dopravy je také co zlepšovat. Autobusů 
je málo, a tak se jezdí stopem a na korbě nákladních aut. 

Přítomnost cestujících ani v takovýchto akrobatických pozicích 
však nemá vliv na rychlost ani způsob jízdy vozidla. A v Jemenu 
se jezdí na naše poměry hodně divoce, což ale nutně neznamená 

nebezpečně. Žádnou dopravní nehodu jsme za celou dobu 
neviděli.. 



Asfaltové silnice se v Jemenu staví raketovým tempem, pro cesty do 
vzdálenějších koutů země se však bez terénních aut neobejdete. Při 

překonávání vyschlých řečišť – wádí – je nutné bedlivě sledovat počasí, 
protože po případném dešti voda stoupá hodně rychle.. 



Do Jemenu se jezdí hlavně kvůli 
horské turistice, hory tu mají 
opravdu úchvatné. Na snímku je 
pohled z výšky 3000 m na 
všudypřítomná terasová políčka. 
(Vyhlídka u vesnice Bukur v provincii 
Al-Mahwit) 



Všude v jemenských horách jsou rozesety opevněné vesnice jako hrady, kde 
lidé v minulosti hledali útočiště při nájezdech banditů. Na okolních 

terasových políčkách se pěstuje „surgum“, plodina příbuzná kukuřici. 



Staré domy mimo hlavní město již nejsou tak honosné a vyzdobené, přesto 
neztrácejí nic ze své malebnosti. Toto je starobylá vesnice Hababa, asi 100 

km západně od Sana‘a. 



Lahvovník je zvláštní exotický strom. Název je odvozen od tvaru kmene, 
který se směrem k zemi rozšiřuje a vytváří tak dojem láhve.  



Typická opevněná vesnice v horách Džebel Haraz. Takových jsou tu tisíce a 
každá má přitom svoje nezaměnitelné kouzlo. 



Pro stavbu vesnice lidé v minulosti využili téměř každý vhodný 
kopec nebo skálu. 



Při pohledu na tyto stavby se vnucuje myšlenka, jaké masakry se tu v minulosti 
odehrály, když to místní lidi přinutilo vystavět si takovéto mohutné pevnosti. 



Jedna z nejhezčích opevněných vesnic Harazských hor s názvem Džebel 
Šugruf, je vystavěná na vrcholu kolmých skalních stěn. 



Některé oblasti Harazských hor jsou až neskutečně strmé.. 



Pohoří Džebel Haraz se tyčí nad pobřežní nížinou Tiháma táhnoucí se podél 
Rudého moře, kde panuje velké vedro a téměř 100% vlhkost vzduchu. 
Stoupající vzdušné proudy z Tihámy ve vyšších nadmořských výškách 

kondenzují a vytváří fantastická oblaka. Občas se z nich vyvine bouřka a 
přinese tolik očekávaný déšť. 



Pohled z Harazských hor na pohoří Džebel Bura, strmě vystupujícího z 
nížiny Tiháma. Do tohoto pohoří jsme zavítali na konci našeho jemenského 

putování. 



Rudé moře je v Jemenu velmi čisté a plné života (včetně žraloků). Na osvěžující 
koupel ve vedru to ale moc není, protože voda měla odhadem kolem 30°C. Na 

plážích zaručeně nikoho nepotkáte, hotelový turismus je zde pojem naprosto 
neznámý. Útesy na tomto snímku jsou vytvořeny z písku a při větší vlně občas 

nějaký ten metrák žuchne dolů na pláž. 



V nížině Tiháma vypadají místní vesnice jako vystřižené z rovníkové Afriky. Nejspíš 
to bude tím, že Africký kontinent je odsud přes moře pouhých 100 km a lidé ze zemí 

východní Afriky zde tvoří významný podíl obyvatelstva. 



Pohoří Džebel Bura nepatří k nejvyšším, vyniká však svoji strmostí. Každý 
jeho metr je zužitkován pro zemědělství nebo obydlen. 



Terasová políčka na svazích hor jsou tak malá, že svou šířkou umožňují 
zasadit pouze jeden kátový keř nebo kávovník.  



Vesnice jsou i tady postaveny na nedobytných místech. Ostatně jinde než 
na vrcholcích skal aspoň trochu rovná místa pro stavbu vesnic k dispozici 

nejsou...  



V horských údolích žijí kolonie paviánů. S turisty zde žijí ve 
vzájemné symbióze – za nějaký ten pamlsek ochotně zapózují. 



Západ slunce na Džebel Bura. 



KONEC 


