
Expedice Z101 má za sebou Tunisko a Egypt, přesouvá se do Súdánu 

 

Tomáš Vaňourek, dobrodruh, spisovatel, cestovatel a obdivovatel legendární dvojice Hanzelka – 

Zikmund (H+Z) se v dubnu letošního roku vydal na africkou část své expedice, jejímž cílem je 

zopakovat a rozšiřovat cestu H+Z a mapovat, jak se svět za 74 let změnil a my s ním... 

 

Expedice Z101, připomínající životní jubileum M. Zikmunda, při kterém mu byl projekt představen, 

vyrazila s ročním zpožděním způsobeným pandemickou situací u nás i ve světě. Svoji cestu Tomáš 

Vaňourek zahájil 22. dubna letošního roku, když se svým expedičním speciálem nazvaným George, 

symbolicky odjel od Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které pečlivě střeží odkaz a sbírky Hanzelky 

a Zikmunda. 

 

Tunisko nečekaně na sedm týdnů 

H+Z se na své africké cestě v Tunisku zdrželi pouhé čtyři dny. Pandemická omezení a nestabilní 

politická situace v zemi zdržely Vaňourka na území tohoto afrického státu více než sedm týdnů, ačkoli 

původní plán počítal se třemi. 

Tuniský lockdown, který vedl k omezení možnosti pohybu po Tunisku a zákazu vycházení mezi 19:00-

5:00 hodinou i opakované čekání způsobilo neplánované prodloužení pobytu, které bylo způsobeno i 

vnitropolitickými komplikacemi, které vyvrcholily prezidentským pozastavením činnosti parlamentu. 

To už byla expedice naštěstí mimo stát.  

„V Tunisku jsem se díky spolupráci s Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch dostal na řadu 

míst, kam se obyčejný smrtelník nemůže podívat. Vznikly tak unikátní fotky a záběry např. z 

amfiteátru v El Jemu, kam se podařilo vjet i s expedičním vozem George. Dalším zajímavým místem 

byla oblast jezera Chott el Jerrid na jihu země, což je velké solné jezero, kam je vjezd za normálních 

okolností zakázán z důvodu hrozby propadnutí,“ upřesňuje zajímavosti z cest Tomáš Vaňourek, 

kterého na tuniské cestě provázeli novináři z novinky.cz, z Blesku, Deníku.  

Expedice Z101 uvažovala po ukončení tuniské etapy o přesunu do Alžírska. To se však z důvodu 

nemožnosti překročit hranice po zemi nepodařilo.  

Do Egypta přes Evropu 

Dalším cílem se tak stal Egypt. Ani v tomto případě však nebylo jednoduché George dostat přes 

hranice, protože Libye byla stále neprůjezdná. Proto Vaňourek zvolil netradiční, avšak praktické 

řešení – zpět do Česka, kde se nechal naočkovat, a pak opět do Afriky přes slovinský přístav Koper, 

odkud George odplul do Alexandrie. 

„Zásadní komplikace nastaly ve chvíli, kdy jsem si vyzvedával auto v přístavu. Bylo kompletně 

vykradené, poničené zámky, rozvody a neskutečné obstrukce s vyzvednutím doprovázené. Nakonec to 

relativně dobře dopadlo, protože George byl pojízdný, a tak skončil na několik dlouhých dní v servisu 

v Káhiře,“ líčí těžkosti Vaňourek. Velmi nám pomohla Egyptská ambasáda v Praze, která zajistila 

převoz měniče napětí na své vlastní náklady a patří ji za to obrovské díky. 

V Egyptě Expedice Z101 následně navštívila Alexandrii, Káhiru, či El Salloum na hranicích s Libyí. Cestu 

z oázy Siwa do Káhiry se Vaňourek rozhodl absolvovat přímo přes poušť, a to se mu málem stalo 



osudným! Expediční speciál v plné rychlosti najel do rokle a narazil do protisvahu. První nehoda 

expedice si vyžádala pět hodin kopání a zvedání vozu z písku a kamení, to vše při teplotách 

přesahujících 46 °C ve stínu, ve vzdálenosti více než 50 kilometrů od nejbližší cesty a civilizace. Náraz 

poškodil masku vozu a zbylou energii zachytil pevnostní nárazník, zatímco Vaňourek vyvázl s lehkými 

zraněními a vykloubeným ramenem. 

 

V Káhiře měli členové expedice tu čest se setkat bohemistou Amr Shatury, profesorem na Káhirské 

univerzitě. Jde o jediného profesora češtiny v Africe a v arabském světě. Pan profesor studoval na 

Univerzitě Karlově v Praze a následně v Česku pět let žil a dnes se mj. věnuje překladům českých děl 

do arabštiny. 

K dalším zajímavým setkáním, ke kterým došlo v Egyptě, byla schůzka s krajany – např. s paní Annou 

Janků, která v Egyptě žije přes 40 let a je nositelkou ceny Gratias Agit (ocenění, jež uděluje 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména ČR v zahraničí). 

Vaňourek se také dostal na Sinaj či do Hurghady,  kam H+Z nedojeli. Následovala návštěva Karnaku, 

Luxoru, Asuánu a přesun směrem k súdánským hranicím. 

 

Sledujte cestu Tomáše Vaňourka a Expedice Z101: 

FB     expediceZ101 

IG    https://www.instagram.com/expedicez101/ 

Twitter    https://twitter.com/ExpediceZ101 

YouTube   https://www.youtube.com/c/ExpediceZ101 

LinkedIN   https://www.linkedin.com/company/z100-cz/ 

Exkluzivní reportáže  https://www.zaktv.cz/archiv/expedice-z101.html 

Reporáže na ČRo Zlín  https://zlin.rozhlas.cz/expedice-z101-8487720 

www.z101.cz 

Výstava v Plasích 

Tomáš Vaňourek pochází z Plas, ze severního Plzeňska. A v tamním informačním centru vznikla ve 

spolupráci mezi Expedicí Z101 a společností Od vesničana výstava expozice, připomínající jak H+Z, tak 

současnou cestu. Nedílnou součástí prezentace jsou expediční bedýnky, jejichž výtěžek směřuje 

luhačovické organizaci Korunka Pomáhá. Bedýnek je symbolicky 101, přičemž tu s pořadovým číslem 

001 dostal pan Miroslav Zikmund.  

 

Výstavy v Praze a ve Zlíně 

V září bude v Náprstkově muzeu otevřena inovovaná verze výstavy Zikmund100/Expedice Z101 
s podtitulem Pokračujeme po stopách asijské cesty Hanzelky a Zikmunda, která už bude prezentovat 
Vaňourkovy nové fotky z africké etapy. V prosinci 2021 se bude konat také výstava srovnávacích 
fotografií ve Zlíně, na jejíž realizaci se bude podílet Zlínský kraj.  
 

https://www.instagram.com/expedicez101/
https://twitter.com/ExpediceZ101
https://www.youtube.com/c/ExpediceZ101
https://www.linkedin.com/company/z100-cz/
https://www.zaktv.cz/archiv/expedice-z101.html
http://www.z101.cz/


Merch 
 
Expedice Z101 spustila svůj merch, který je k dostání online na webu TRIKA.CZ. 
 
Partnery Expedice Z101 jsou: 
 
Autoklub ČR, Autoškola Horčička, Continental Barum, Česká centra, Česká spořitelna, Český rozhlas 
Zlín, Česká zemědělská univerzita, Connect It, Euronova Group, Husky, Klub HZ, Korunka Pomáhá, 
Koutný, Kříž s.r.o., Město Plasy, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, O2 Svoboda není 
samozřejmost, Od vesničana, Optika Rozehnalová, Plzeňský kraj, Prabos, Tauris, TRIKATOR, TONAK, 
Wofce, Zlínský kraj, Západočeská univerzita v Plzni.  
 
 

 

 


