
CA Andrea a Karel Hrdličkovi a CK Avetour s.r.o. pro 

Vás připravili  

 

specializovaný program do Izraele, studijní cesta 

architekturu (včetně moderní) a exkurse ve stavitelství 

 

5. – 15. listopadu 2020 

 

Cena včetně tax 31 990 korun 

 
Trasa zájezdu 

 

 
Program zájezdu 

 

PRŮVODCE ZÁJEZDU:  

 

Průvodcem zájezdu je učitel hebrejštiny a specialista na oblast Izraele a Blízkého východu 

Karel Hrdlička, který Vám Stát Izrael představí v historickém, kulturním i náboženském 

kontextu, speciálně se však během tohoto zájezdu bude věnovat otázkám architektury a 

jejích lokálních specifik. 



 
1. den: 

Sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla v Praze, přesný čas setkání na letišti a odletu 

z Prahy Vám bude upřesněn v předodletových informacích zhruba měsíc před odletem, 

odlet z Prahy v dopoledních hodinách, po příletu do Izraele bude následovat přesun na hotel 

do Betléma, večeře, nocleh. 

 

2. den: 

Snídaně, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi - Tel Jericho – nejstarší 

osídlení sahající až 8 000 let před náš letopočet (zásadní blízkovýchodní neolitická lokalita), 

Kumrán – jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť 20. století - vykopávky včetně 

rituálních lázní, které náležely skupině esejců, lokalita nálezu svitků od Mrtvého moře, 

pevnost Massada (cesta nahoru i zpět lanovou dráhou) – pevnostní a palácové prostory 

zbudované Herodem Velikým a místo posledního odporu ve válce židovské, symbol 

židovské nezávislosti, svobody a heroizmu, možnost koupání v Mrtvém moři, Betlém - 

večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky o vývoji stavebních slohů uplatněných v 

dějinách Svaté země a architektonických specifikách, s nimiž se je ve Svaté zemi možné 

setkat, nocleh. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

Masada                                                            Mrtvé moře 

 

3. den: 

Snídaně, první část prohlídky Jeruzaléma - panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém z 

Olivetské hory, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu 

Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny 

Marie, Jidášova jeskyně zrady, poté přes údolí Jehošafat do Starého Města - Křížová cesta 

(Via Dolorosa), po které kráčel Ježíš před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení 

Pontským Pilátem stojící na místě původní Antoniovy pevnosti, Golgota - chrám Božího 

hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, po skončení společné prohlídky možnost 

osobního volna ve staré části města pro individuální prožití jeho jedinečné atmosféry, návrat 

do Betléma, večeře, nocleh. 



 

          Olivetská hora                                              Getsemanská zahrada 

 

4. den: 

Snídaně - Jafské přístaviště - starobylé přístavní město zmíněné ve Starém i v Novém 

zákoně, např. v souvislosti s králem Šalomounem, který si sem loděmi nechával dovážet 

cedrové dřevo z oblasti dnešního Libanonu na stavbu chrámu v Jeruzalémě, odpoledne 

procházka po Tel Avivu se zaměřením na unikátní soubor zdejších funkcionalistických 

staveb, které vznikly pod vlivem umělecké školy Bauhaus, první izraelská výšková stavba 

Migdal Šalom Meir ze šedesátých let minulého století, návrat na hotel do Betléma, večeře, 

nocleh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bauhaus Tel Aviv              Bauhaus Tel Aviv 

 

5. den: 

Snídaně, ráno a dopoledne pokračování programu ve staré části Jeruzaléma - Chrámová 

hora (hlavní dominanta Jeruzaléma) - Skalní dóm, mešita Al-Aksa - biblická hora Moria, 

autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají 

zničení chrámu, židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky 

Jeruzaléma z Madaby, Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo poslední večeře Ježíše 

a jeho učedníků, Dormition – místo zesnutí Panny Marie, tradiční hrob krále Davida, 

polední pauza na oběd, odpoledne procházka po nové části Jeruzaléma - významná díla 

architektury období britské mandátní správy na Jafské třídě, návrat na hotel do Betléma, 

večeře, nocleh. 



 

                 Zeď nářků                                                       Dormition 

 

6. den: 

Snídaně, Herodium - jedna z významných pevností Heroda Velikého - luxusní venkovské 

sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), 

oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě - 

bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné 

jeskyně, možnost nákupu levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno v centru 

Betléma, návrat na hotel, večeře, nocleh. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Herodium 

 

7. den: 

Snídaně, přesun do města Ramat Gan nedaleko Tel Avivu, kde se nacházejí další významná 

díla moderní izraelské architektury - mj. Moše Aviv Tower - v současné době nejvyšší 

budova Státu Izrael (244 metrů), Caesarea Přímořská - ohromující zbytky antického města, 

které vzniklo v době Heroda Velikého a později sloužilo jako hlavní správní město pro 

římskou správu, zbytky caesarejského akvaduktu, návrat na hotel do Betléma, večeře, 

nocleh. 



 

     Moše Aviv Tower                                               Caesarea Přímořská         
 

8. den: 

Snídaně, Izraelské muzeum v Jeruzalémě - návštěva nejvýznamnějšího izraelského muzea, 

které uchovává vzácné rukopisy od Mrtvého moře - Svatyně knihy (pozoruhodná stavba 

moderní architektury odkazující k symbolice kumránské skupiny) - v dalším programu 

pokračování prohlídky zaměřené na moderní architekturu - budova Knesetu – izraelského 

parlamentu (zvenčí) – obří bronzová menora před budovou Knesetu – symbol judaismu, 

zvenčí též budovy izraelských ministerstev a budovy Nejvyššího soudu, odpoledne návštěva 

památníku obětí holocaustu Jad Va-Šem, návrat na hotel do Betléma, slavnostní večeře s 

ochutnávkou vína Cremisan z místních vinic, nocleh. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Izraelské muzeum v Jeruzalémě                                                               
                                  

9. den: 

Snídaně, přesun přes údolí řeky Jordán do mimořádně cenné archeologické lokality Bejt 

Šean, která se může pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených vrstev „na 

sobě“, město dle Starého Zákona vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů 

visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, 

pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Jardenit - biblická řeka Jordán, 

Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům 



rybáře Petra, polední přestávka s možností ochutnání tzv. ryby sv. Petra - místní speciality, 

Tabcha - místo Ježíšova zázraku rozmnožení chleba a ryb, kde byla nalezena velmi vzácná 

byzantská mozaika připomínající tuto událost, podvečerní plavba po Galilejském jezeře, 

ubytování na hotelu v Tiberiadě, večeře, nocleh. 
 

 

Bejt Šean                                                            Galilejské jezero 

 

10. den: 

Snídaně, Nazaret - prohlídka nejvýznamnějších památek města - bazilika Zvěstování 

(vzácná památka moderní sakrální architektury), Kána Galilejská - místo prvního Ježíšova 

zázraku proměny vody ve víno, odpoledne významná starověká pevnost Megido s 

unikátním řešením přístupu k vodnímu zdroji, návrat na hotel do Tiberiady, večeře, nocleh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                          Bazilika Zvěstování - Nazaret 

 

11. den 

Snídaně, průjezd přes pohoří Karmel, kde žije specifická nábožensko-etnická komunita tzv. 

Drúzů, možnost oběda v jedné z místních restaurací, přesun na Ben Gurionovo mezinárodní 

letiště u Tel Avivu, odlet z Tel Avivu v odpoledních hodinách, přílet do Prahy (přesný čas 

odletu z Tel Avivu a příletu do Prahy Vám zašleme v předodletových informacích zhruba 

měsíc před odletem). 

 

 



PRŮVODCE ZÁJEZDU:  

 

Průvodcem zájezdu bude učitel hebrejštiny a specialista na oblast Izraele a Blízkého 

východu Karel Hrdlička, který Vám Stát Izrael představí v historickém, kulturním i 

náboženském kontextu, speciálně se však během tohoto zájezdu bude věnovat otázkám 

architektury a jejích lokálních specifik. 

 

Na následujících odkazech naleznete o Karlu Hrdličkovi reference a fotografie z některých 

jeho přednášek a poznávacích akcí: 

 
http://www.cahrdlicka.cz/reference 

 

https://www.knih-

cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1274&n=zidovska%2Dmystika%2Da%2D

jeji%2Dpromeny%2D13%2D12%2D2016%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka 

 

https://www.knih-

cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1325&n=zajezd%2Dpo%2Dzidovskych%

2Dpamatkach%2Dkarlovarskeho%2Dkraje%2D23%2D4%2D2017%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka

%2Dmgr%2Dmarie%2Dmudrova 

 

https://www.knih-

cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1618&n=ceske%2Dstopy%2Dv%2Dizrael

i%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka%2D26%2D4%2D2019 

 

 

PŘEDNÁŠKA PŘED ZÁJEZDEM:  
 

Pokud se s Karlem Hrdličkou chcete setkat ještě před zájezdem, srdečně Vás zveme na jeho 

přednášku s názvem Tajemství biblických míst aneb to nekrásnější z Izraele, která proběhne:  

• dne 17. března od 17:00 ve Vědecké knihovně v Plzni (Smetanovy sady 179, 301 00 Plzeň 3) 

• dne 21. května od 19:00 v Městské knihovně v Praze (Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha) 

 

 

KE SHLÉDNUTÍ: 

 

Jako přípravu k naší cestě a ochutnávku zajímavých míst Vám doporučujeme následující 

dokumenty: 

 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350005-izrael-do-

svate-zeme/ 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350006-izrael-bauhaus/ 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350008-izrael-kafkuv-

kufr/ 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350007-izrael-

engelmann-unger/ 

 

Během naší cesty se zaměříme na unikátní funkcionalistickou architekturu Tal Avivu, která vznikla 

http://www.cahrdlicka.cz/reference
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1274&n=zidovska%2Dmystika%2Da%2Djeji%2Dpromeny%2D13%2D12%2D2016%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1274&n=zidovska%2Dmystika%2Da%2Djeji%2Dpromeny%2D13%2D12%2D2016%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1274&n=zidovska%2Dmystika%2Da%2Djeji%2Dpromeny%2D13%2D12%2D2016%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1325&n=zajezd%2Dpo%2Dzidovskych%2Dpamatkach%2Dkarlovarskeho%2Dkraje%2D23%2D4%2D2017%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka%2Dmgr%2Dmarie%2Dmudrova
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1325&n=zajezd%2Dpo%2Dzidovskych%2Dpamatkach%2Dkarlovarskeho%2Dkraje%2D23%2D4%2D2017%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka%2Dmgr%2Dmarie%2Dmudrova
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1325&n=zajezd%2Dpo%2Dzidovskych%2Dpamatkach%2Dkarlovarskeho%2Dkraje%2D23%2D4%2D2017%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka%2Dmgr%2Dmarie%2Dmudrova
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1325&n=zajezd%2Dpo%2Dzidovskych%2Dpamatkach%2Dkarlovarskeho%2Dkraje%2D23%2D4%2D2017%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka%2Dmgr%2Dmarie%2Dmudrova
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1618&n=ceske%2Dstopy%2Dv%2Dizraeli%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka%2D26%2D4%2D2019
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1618&n=ceske%2Dstopy%2Dv%2Dizraeli%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka%2D26%2D4%2D2019
https://www.knih-cheb.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200187&id_galerie=1618&n=ceske%2Dstopy%2Dv%2Dizraeli%2Dmgr%2Dkarel%2Dhrdlicka%2D26%2D4%2D2019
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350005-izrael-do-svate-zeme/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350005-izrael-do-svate-zeme/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350006-izrael-bauhaus/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350008-izrael-kafkuv-kufr/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350008-izrael-kafkuv-kufr/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350007-izrael-engelmann-unger/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350007-izrael-engelmann-unger/


pod vlivem umělecké školy Bauhaus. Zde se můžete podívat na zajímavý dokument o Bauhausu: 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/219562229000007-bauhaus-slavi-100-let 

 
BEZPEČNOST V IZRAELI: 

 

Navzdory tomu, že se v médiích o Izraeli velmi často píše, je z hlediska běžných turistických míst 

bezpečnou destinací. Aktuálně je situace v Izraeli zcela klidná a do Izraele přijíždí naopak rostoucí 

počet návštěvníků. Navíc v případě, že by v některých částech Izraele došlo ke zhoršení 

bezpečnostní situace, zažitá praxe funguje tak, že do těchto rizikových míst nejsou návštěvníci 

vůbec vpouštěni. Pokud by došlo k výraznému zhoršení bezpečnostní situace v celém Izraeli, což 

nepředpokládáme, byl by zájezd zrušen z naší strany a klientům přihlášeným na zájezd by byly 

vráceny peníze v plné výši. Průvodce zájezdu Karel Hrdlička provedl Izraelem více než 100 skupin 

za více než 11 let své praxe a jedinkrát během jeho zájezdů nedošlo ani k nejmenšímu ohrožení 

návštěvníků jeho skupin.  

 

CENA ZAHRNUJE: 

 

1) 10x ubytování ve tříhvězdičkových hotelech s polopenzí (10x ubytování, 10x snídaně, 

10x večeře). 

2) Leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha s renomovanou izraelskou leteckou 

společností EL AL. 

3) Zavazadlo do váhy 23 kg a příruční zavazadlo do váhy 8 kg. 

4) Všechny letištní poplatky a taxy. 

5) Přepravu turistickým autobusem na místě. 

6) Specializovanou přednášku o vývoji stavebních slohů ve Svaté zemi a specifických 

rysech izraelské architektury. 

7) 1x oběd v malebné orientální restauraci. 

8) Služby specializovaného českého průvodce s více než desetiletou praxí, který hovoří 

hebrejsky i arabsky a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá. 

9) Služby místního průvodce dle požadavků zákona. 

10) Komplexní cestovní pojištění. 

11) Zákonné pojištění CK proti úpadku. 

12) Informační materiály, které od nás obdržíte během cesty. 

 

CENA NEZAHRNUJE: 

 

1) Příplatek 145 amerických dolarů na osobu (vybírá se na místě a zahrnuje vstupy do 

navštívených objektů, jízdu lanovkou na Masadu, plavbu lodí po Galilejské jezeře, bakšiš na 

hotelech a bakšiš pro řidiče autobusu). 

2) Pojištění storna zájezdu ve výši cca 700 korun na osobu (toto pojištění je nepovinné, 

avšak doporučujeme jej). 

3) Obědy (vždy bude možné si na oběd dojít a možnosti na daném místě Vám rád doporučí 

Váš průvodce). 

4) Nápoje během večeře na hotelích. 

5) Příplatek za jednolůžkový pokoj ve výši cca 5 500 korun. 
 

V rámci vzdělávání ČKAIT je tato cesta svými exkursemi a programem hodnocena 2body. 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/219562229000007-bauhaus-slavi-100-let


Přihlášky na zájezd posílejte prosím nejpozději do 28. února (omezená kapacita) 

na e-mailovou adresu zajezdy@cahrdlicka.cz (uveďte prosím své jméno, počet 

přihlášených osob, telefon a e-mailovou adresu). V případě dotazů k zájezdu se 

můžete obracet na CA Andrea a Karel Hrdličkovi na telefon 736 609 894, 

případně na e-mailovou adresu zajezdy@cahrdlicka.cz, běžné dotazy zodpoví i 

spoluautorka Mirka Škublová 605 299 819. 
 

 

 

mailto:zajezdy@cahrdlicka.cz
mailto:zajezdy@cahrdlicka.cz

