
Nedoceněný
 Omán

Text a foto: Jan Miřacký / Omán

Naše volná jízda zemí, které se přezdívá 
„Švýcarsko“ nebo také „perla“ Arabského 

poloostrova, měla zpočátku jen strohé obrysy 
a řád jí dávala jen naše touha objevovat. Toulání 

mezi pouští, zelenými údolími a zdobnou 
architekturou stálo za to.
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P
ouštní charakter Ománu se nezapře. 
Rozsáhlé vyprahlé kamenité oblasti 
vám mnohdy berou naději, že uvidíte 
cokoliv zeleného. Wádí tu působí jako 
fata morgána. Tato vyschlá koryta 

řek se sezonním průtokem patří mezi jedny 
z nejikoničtějších ománských přírodních krás. 
Ve Wádí Šáb jsme potkali jen pár turistů 
a vychutnali si proplouvání řeky skrz jeskyně. 
Wádí Ghul, ležící podél nejvyšší hory země 
Džebel aš-Šám v pohoří Hadžar, se říká Grand 
Canyon Arabského poloostrova. Jeho útesy 
padají do hloubky přes 1000 metrů! 

Táboříme v poušti
Omán je dobře připravený na kempování a ně-
kdy u silnice uvidíte altány pro nocležníky. My 
ale brzy zjistili, že v období sucha se ve vádí 
perfektně táboří. Každou noc jsme usínali pod 
hvězdnou oblohou jen ve spacáku. Nejlepší 
dvě noci jsme strávili uprostřed palmového 
háje, který jsme objevili pohledem ze silnice.

Pod vzrostlými palmami se válely suché 
listy, jež nám posloužily jako palivo pro večer-
ní posezení u ohně, a jejich žár zaháněl zbylé 

Kábúsova mešita svého času držela re-
kord s největším kobercem na světě vážícím 
neuvěřitelných 21 tun, ale také s nádherně 
blyštivým a drahokamy obkládaným lustrem 
měřícím 14 metrů na výšku, osm metrů na šíř-
ku a vážícím úctyhodných 8,5 tuny. Mešita 
umožňuje vstup nemuslimským návštěvní-
kům a věřte, je to unikátní zážitek. Podobně 
mě nadchly i hrad Džabrín a pevnost Nizwá.

Lidé
Ománci mě mile překvapili. Zajímali se, rádi 
poradili, ale vždy nezištně. Nebyl problém je 
požádat o fotku a konverzace končila upřím-
ným podáním ruky a popřáním hezké cesty.

Omán je nedoceněná destinace, která zatím 
není zničena masovým turismem a cesto-
vatelům nabízí kromě osvěžující volnosti 
i směsku kulturních památek, přírodních 
krás, pohostinných místních a chutného jídla 
z všudypřítomných převážně pákistánských 
restaurací. Vnímám ji jako bezpečnou a lev-
nou zemi s příjemným klimatem během 
naší zimy, což z ní dělá ideálního kandidáta 
na zimní útěk za teplem. 

komáry. Nejhezčí pohled se mi naskytl, když 
jsem se před západem slunce vyškrábal na skálu 
nad údolím. Poslední denní paprsky osvětlovaly 
okolní kamenité útesy, vlny přílivu burácely 
na sousední písečné pláži a škorpioni se chystali 
na začátek nočního lovu.

Ráno jsme se na pláž vydali. Vedla k ní jen 
pěšinka po okraji skály, na niž bylo nejdřív po-
třeba vyšplhat, opatrně projít po skalní římse 
a na konci seskočit na připravený barel plný 
vody. Nad barelem viselo ze skály lano a vše na-
značovalo, že cesta zpátky bude ještě zajímavá. 
Pláž jsme sdíleli se stovkami krabů, kteří si s ná-
mi celé odpoledne hráli na schovku ve svých 
písečných ubikacích. 

Mešita osvíceného sultána
Omán je ale také krásná a bohatě zdobená arab-
ská architektura. Za její klenot považuji mešitu 
sultána Kábúse v hlavním městě Maskatu. 
Sultán vládne od roku 1970 a mezi lidmi se těší 
obrovské úctě. Zasloužil se o zlepšení zdravot-
nického i vzdělávacího systému a i díky němu 
se dnes v zemi domluvíte anglicky bez větších 
problémů.

 Víza zařídíte on-line na 10 nebo 30 dní.

 Letět se dá do Maskatu za cenu okolo 10 tisíc 
korun. Alternativou může být let do Dubaje, 
kde si prohlédnete město a pronajatým autem 
dojedete do Ománu jako my.

 Některé dubajské autopůjčovny neumožňují 
jet autem do Ománu a některé zakazují jet až 
do jižní části okolo Salály. Včas si zjistěte, jaká 
má vaše autopůjčovna omezení.

 Zvažte půjčení automobilu s pohonem 4x4, 
budete moci lépe prozkoumat hory na severu, 
ale zajet i do pouště za beduíny. Nicméně běžné 
osobní auto také splní účel.

 Při řízení v noci počítejte s tím, že kdykoliv 
můžete narazit na volně se pohybujícího 
velblouda, a přizpůsobte tomu svoji rychlost, 
abyste dokázali včas zareagovat.

 V autě raději nepřevážejte žádný alkohol, 
mohli byste z toho mít velké problémy.

 Chovejte se k místním lidem s respektem 
a pokorou, vrátí se vám to, až budete 
potřebovat.

Dobré věDět

Zapomenuté wádí 
se ukázalo jako 
skvělé nocležiště



 Máte ze svých cest dobrý příběh 
a fotografie, ale ještě jste nikdy 
nepublikovali? Rubrika Váš prostor 
je šancí pro vás. Pište nám na  
lideazeme@cncenter.cz

váš prostor 
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Bohatě zdobená 
Kábúsova mešita 
v Maskatu

Vodopád ve wádí 
byla vítaná změna

Ománská 
architektura 
je plná 
drobných 
detailů

Kombinaci vody, 
palem a skal si 
každý rychle oblíbí

Pláž al-Sawadí v severním 
Ománu je známá pro své 
barevné kamínky i mušle

Jan Miřacký
Fotograf, cestovatel 
a průvodce. Nejvíce ho inspirují 
přírodní scenérie, kterým 
dominují vysoké hory a voda. 
Kvůli dobré fotce si ráno 
i přivstane, přestože se za ranní 
ptáče rozhodně nepovažuje. 
Rád se vrací do Peru, Barmy 
nebo na Island.


