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Nedávno jsem doprovázel otce do nemocnice tradiční čínské 
medicíny (tčm), kde se na oddělení akupunktury léčil s paré-
zou obličeje. Jak jsem seděl u jeho lůžka, pozoroval jsem čilý 
ruch v ambulanci. Na odděleních akupunktury je zpravidla 
hodně živě. Většinou každého pacienta doprovází některý 
z rodinných příslušníků, který o svého blízkého v průběhu 
ošetření pečuje. A jelikož je v každé ambulanci hned několik 
lůžek, sejde se tam docela dost lidí. Někteří pozorují lékaře, jak 
pacienty vyšetřuje, jiní sedí u lůžek svých blízkých a povídají si 
s ostatními rodinnými příslušníky nebo pacienty. Kromě léč-
by je to tedy i taková společenská událost. V tom je také rozdíl 
v atmosféře v nemocnicích moderní a tradiční čínské medicíny.
Tradiční čínská medicína je jedním z pilířů čínské tradice, 
stejně jako kaligrafie a čtyři klasické romány. Jsou esencí 
staré čínské kultury, ve které se odráží hluboká filozofie sta-
rověkých Číňanů a jejich vnímání světa, společnosti i člověka. 
Chce-li tedy někdo blíže porozumět čínské mentalitě, měl by 
se s těmito oblastmi seznámit. Toto byl také důvod, proč jsme 
se rozhodli věnovat poměrně velkou část tohoto čísla DUHY 
právě tradiční čínské medicíně. V současné době, kdy lidé 
v hektické společnosti hledají návrat k přírodě, se tato staro-
bylá lékařská věda rozšiřuje do celého světa. Na univerzitách 
tčm v Číně z roka na rok narůstá počet studentů ze zahraničí. 
Na některé nemoci, na které je moderní medicína krátká, to-
tiž ta čínská účinkuje velice dobře. Člověk nemusí za každou 
cenu proniknout až do hloubky teorie a praxe. I seznámení se 
se základními poznatky již může změnit přístup k sobě samé-
mu a může přispět ke zkvalitnění života. 
Přeji vám tedy příjemné čtení a hlavně pevné zdraví. 

 Bao Yunnan

� zástupce�ředitele�České�sekce�CRI



4 http://czech.cri.cn

Jak se tradiční čínská medicína 
dívá na zdraví a nemoci
Pohled čínské medicíny na zdraví a nemoci vychází z povědo-
mí tradiční čínské kultury o projevech lidského těla a pravidel-
nostech symptomů u nemocných. Tradičně je původ čínské 
medicíny datován do doby legendárního císaře Huangdiho 
(Žlutého císaře) a jeho ministra, mistra léčby Qiboa. Vědo-
mosti o lidském těle a jeho nemocech byly poprvé systematic-
ky popsány před více než 2000 lety ve Vnitřní kanonické knize 
Žlutého císaře (Huangdi� Neijing). Čínská medicína hodnotí 
zdraví organismu pomocí konceptů o yin�a yangu, o pěti prv-
cích (wuxing) a teorií o vnitřních orgánových systémech či 
meridiánech. Zabývá se symptomy nemocí, příčinami a me-
chanismy onemocnění, stanovuje postupy léčby, zabývá se vli-
vem okolního světa a jeho proměn na organismus, na vnitřní 
proměny v lidském těle a mnoha dalšími aspekty.

Yin-yang a pět prvků
Koncept yin� a yangu používá čínská medicína k objasnění 
procesů uvnitř lidského těla, k vysvětlení propojenosti mezi 
přírodou a organismem. Ženský princip�yin�a�mužský princip 
yang lze chápat jako protikladné aspekty jednoho celku. Rov-
nováha mezi těmito protiklady je základem pro udržení zdraví 
a života organismu, nerovnováha mezi nimi naopak vede ke 
změnám, které vnímáme jako nemoci. 

K objasnění mechanismů a průběhu nemocí a k určení metod 
jejich léčby používá čínská medicína učení o pěti prvcích, re-
prezentovaných dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Pro-
měny mezi těmito prvky nám pomáhají chápat nejen vztah 
mezi organismem a přírodou, ale také vazby mezi různými 
částmi těla. 

Hlavní orgány a části těla
Pro zdraví člověka je mimořádně důležitý stav vnitřních orgá-
nů, které tradiční čínská medicína rozděluje do orgánových 
systémů. Pět� plných� orgánů, tj. játra, srdce, ledviny, slezina 
a plíce, zabezpečuje řádný oběh tělesných tekutin a energie. 
Takzvaných šest dutých orgánů, mezi které zařazujeme žluč-
ník, tenké střevo, tlusté střevo, žaludek, močový měchýř a tzv. 

„trojitý ohřívač“, zajišťuje trávicí a vylučovací pochody a je 
propojeno s pěti�plnými�orgány. Speciální�orgány, jako mozek, 
kosti a kostní dřeň, cévy či děloha, plní v těle zvláštní funk-
ce. Esence jing�(ťing), která je základem života a je podobná  
yangové,�mužské energii, je nutná pro aktivní život a repro-
dukci. Vitální energie qi� (čchi) chrání tělo před škodlivými 
vlivy okolí a je také jedním z důležitých konceptů taoistické 
filozofie. Neméně důležité jsou také tělesné tekutiny, jejich 
funkce a patologické změny.
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Meridiány – cesty energie qi
Krev a vitální energie qi jsou po těle distribuovány sítí drah, 
které nazýváme meridiány. Tyto meridiány propojují celé tělo, 
využívají se tedy velice dobře při diagnóze a jsou také zákla-
dem akupunktury a léčebných masáží. Hlavní síť meridiánů 
je tvořena z dvanácti hlavních a z osmi zvláštních drah, které 
jsou vzájemně propojené spojnicemi.

Hledání příčin nemocí
Při hledání příčin nemocí se bere v úvahu šest vnějších roz-
vracečů (vítr, horko, oheň, vlhkost, sucho a chlad) zraňujících 
tělo zvnějšku i sedm�emocí, které zraňují tělo zevnitř (radost, 
vztek, smutek, strach, obava, truchlení a úlek). Také vyčer-
pávání organismu v důsledku nesprávného stravování, pře-
pracovanosti nebo různých zlozvyků může vést ke vzniku 
onemocnění. Lékař postupuje při určování diagnózy tak, že 
kladením otázek, vyšetřením pulsu a pozorováním různých 
projevů pacienta zrakem, sluchem a čichem prozkoumá cel-
kový stav pacienta. Zjišťuje příčinu vzniku nemoci, analyzuje 
její mechanismus a až poté stanovuje způsob léčby. 

Principy léčby
Principy léčby vycházejí z dlouholetých klinických zkušeností, 
z nichž nejvýznamnější jsou harmonizace yin�a yangu, posíle-

ní správného a odstranění špatného, rozlišení příčin a závaž-
nosti nemoci podle specifických podmínek člověka, místních 
a časových podmínek a další. Teorie pěti prvků a šesti vnějších 
rozvracečů zohledňuje vliv astronomických změn, změn po-
časí a jeho působení na živočichy a rostliny. Také bere v úvahu 
vliv ročních období na lidský organismus, na zdraví a na prů-
běh nemocí. 

Když je řádná energie dostatečně silná, špatná energie 
do těla nevnikne
Nahlížení čínské medicíny na symptomy nemocí je ve své 
teoretické koncepci i v konkrétních metodách unikátní. Po-
dle čínské medicíny se nemoc projevuje úbytkem správné-
ho a zvýšenou mírou špatného. Ve Vnitřní kanonické knize 
Žlutého císaře se píše: „Když je v těle správná energie, špat-
né nemůže ovlivnit tělo.“ nebo „Když se nahromadí špatné, 
dojde k oslabení vitální energie qi.“ Pojednání o nemocích 
způsobených chladem a další rané texty rozlišují velké 
množství nemocí, např. v Pojednání o příčinách a projevech 
všech nemocí z dynastie Sui (6. stol. n. l.) je popsáno celkem 
1720 druhů nemocí, spadajících do 67 různých kategorií.

 
Tradiční čínská medicína poskytuje návod na to, jak si ucho-
vat zdraví, jak provádět diagnózy a léčit i jak předepisovat 
a vytvářet léky. Kromě léčby bylinami je její specifickou sou-
částí také akupunktura. Vliv západní medicíny však způsobil, 
že lidí, kteří čínské medicíně skutečně rozumí a mají v ní do-
statečně hluboké znalosti, je stále méně. Můžeme tedy pouze 
doufat, že bude tato jedinečná oblast tradiční čínské kultury 
zachována a že jí bude v budoucnu věnováno více prostoru.
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Komplexní teorie diagnostiky a její metody v čínské medicíně vy-
cházejí z dlouhodobé klinické praxe. Mezi konkrétní postupy pat-
ří určení diagnózy podle jazyka, pulzová diagnostika a další. Jsou 
z ní patrné rysy charakteristické pro čínskou medicínu a zároveň 
se v ní odráží celá tradiční čínská kultura i specifika geografic-
kých podmínek Číny.

Hledání kořenů
Kořeny čínské medicíny sahají hluboko do minulosti. V období 
Válčících států (5.–3. stol. př. n. l.) známý lékař Qin Yueren (též 
známý jako Bian Que) vynikal v „diagnostice podle pulzu na ru-
kou, ve vyšetření pacienta zrakem, v naslouchání zvukům, které 
pacient vydával, v popisu pacienta a v rozhovoru s ním, přičemž 
žádnou z těchto metod nikdy nevynechával“. Ve Vnitřní kano-
nické knize Žlutého císaře se popisují čtyři diagnostické metody 
jako základ veškeré diagnostiky. Díky ní lze poznat celkový stav 
nemoci a pacienta. Teorie diagnostiky se odvíjí od teorie o pěti 
prvcích, vychází z konceptu o yin�a yangu, o stavu vnitřních orgá-
nů a z teorie meridiánů.
Wang Shuhe v době dynastie Západní Jin (3. stol. n. l.) sepsal „Ka-
nonickou knihu o pulzu“, ve které navázal na tradici diagnostiky 
čínské medicíny a dále ji rozvinul a standardizoval tak metody 
určení diagnózy vyšetřením pulzu. Následující generace lékařů 
na základě svých zkušeností tyto diagnostické metody neustále 
rozvíjely a vytvořily tak postupně množství klasických spisů. 

Čtyři metody diagnostiky
Takzvané čtyři metody diagnostiky jsou vyšetření pacienta zra-
kem, hodnocení různých projevů pacienta sluchem a čichem, 
kladení otázek a vyšetření pohmatem. Každá z těchto metod má 

svůj význam, nelze nahradit jednu druhou, naopak je třeba je vy-
užít všechny. Teprve pak lze nemoc správně diagnostikovat. Až 
lékař o pacientovi systematicky zjistí veškeré relevantní informa-
ce, zahájí klinickou léčbu.

1. Vyšetření zrakem
Vyšetření zrakem probíhá tak, že lékař na základě teorie o orgá-
nech, meridiánech a dalších vyšetří příslušné části pacientova 
těla, jakýkoli sekret, které pacientovo tělo vylučuje, a jeho exkre-
menty.
Viditelné, vnější části lidského těla jsou úzce propojeny s pěti�pl-
nými�orgány�a se šesti dutými�orgány, takže pokud v jejich fungo-
vání došlo ke změnám, odrazí se to na viditelných částech těla – 
na výrazu, zbarvení pokožky, tvaru a barvě jazyka i jeho povlaku 
atd. Lze tedy z nálezů na pokožce a v oblastech pěti smyslových 
orgánů vydedukovat změny ve fungování vnitřních orgánů. Mezi 
konkrétní postupy patří především vyšetření jazyka, výrazu 
v očích, barvy a výrazu ve tváři, pěti smyslových orgánů, kůže, 
viditelných cév a exkrementů. Důležité je pozorování výrazu 
v očích, zbarvení tváře a stavu jazyka. To proto, že ve tváři a na 
jazyku se odráží i relativně jemné změny ve funkcích orgánů. 

2. Diagnostika poslechem a čichem
Diagnostika poslechem a čichem spočívá v naslouchání hlasu 
a zvukům, které pacient vydává, a v cítění pachů. Podle zvuků, 
které pacient vydává, lze nejen vypozorovat změny v ústrojích, 
které s hlasem souvisí, ale lze také určit chorobné změny dalších 
vnitřních orgánů. Naslouchá se obvykle změnám v hlase při řeči, 
dýchání, kašli, škytání, zvracení, plivání a říhání.
Diagnostika čichem se dělí na vnímání pachů pacientova těla 
a místnosti, ve které se pacient nachází. Lékař si obvykle všímá 
pachu pacientova dechu, těla a exkrementů. Zápach je vylučován 
tělesnými otvory a vylučovanými látkami. Je způsoben škodlivý-
mi látkami v orgánech, v krvi či tělesných tekutinách. Například 
místnost, ve které se nachází osoba nakažená morem, bude silně 
páchnout plísní. 

3. Diagnostika kladením otázek
Kladení otázek probíhá formou rozhovoru, kdy se lékař ptá paci-
enta nebo někoho, kdo je obeznámen s jeho situací, na okolnosti 
propuknutí pacientovy nemoci, na její průběh, současný stav, jak 
byla nemoc doposud léčena a další souvislosti. Kladením otázek 
lékař zjišťuje celkový stav pacienta.
Rozhovorem lze zjistit detaily o nemocném, které by jinak nešlo 
dost dobře vypozorovat, například příznaky, které se navenek 
neprojevují nebo nejsou patrné. Lékař takto může zjistit další 
údaje o pacientovi či najít vodítko k tomu, na co se zaměřit. Kla-
dení otázek současně lékaři umožní lépe porozumět okolnostem, 

Diagnostika podle čínské medicíny
Diagnostika podle čínské medicíny vychází z teorie této starobylé lékařské vědy, je její nedílnou součástí 
a základní metodou získávání informací o nemocích. Hlavními metodami jsou „čtyři diagnostické me-
tody“, což je vyšetření pacienta zrakem, hodnocení jeho projevů sluchem a čichem, kladení otázek a dia-
gnóza pohmatem. Tím se získávají informace o příčinách, umístění a povaze nemoci a o celkovém stavu 
pacienta. Takto provedená diagnóza je základem pro určení průběhu léčby. 
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které mohly vést k pacientovu onemocnění, např. jak probíhá 
jeho běžný den, v jakém prostředí pracuje, jeho stravovací návy-
ky, rodinný stav a další. Hlavní otázky na současný stav nemoci 
jsou také otázky na to, zda pacient cítí chlad nebo horko, na jeho 
spánek, jeho pocity a na jeho vylučování.

4. Diagnostika pohmatem
Diagnostika pohmatem spočívá ve vyšetření pacienta hmatem, 
kdy lékař vyšetří pacientův pulz na ruce a ohmatá veškeré nepra-
videlnosti v postižené oblasti.
Diagnostice podle pulzu se také říká nahmatání pulzu nebo pulz-
ní diagnostika. Spočívá v rozpoznání změn v těle pacienta pozo-
rováním změn v pulzu. V oblasti vnitřní strany zápěstí se totiž 
shromažďuje energie orgánů, vitální energie qi a krev, což bylo 
popsáno již v Kanonické knize o 81 nemocech z dynastie Han 
(2. stol. př. n. l.–3. stol. n. l.). Diagnostika pohmatem spočívá ve 
stlačení jistých míst na pacientově těle, aby lékař lépe porozuměl 
změnám v dané oblasti a vydedukoval z nich povahu a závažnost 
pacientovy nemoci.

Hodnota diagnostiky podle čínské medicíny
Čtyřmi diagnostickými metodami lze zjistit detaily ohledně pa-

cientova stavu z několika úhlů pohledu a ze získaných informací 
dokáže lékař určit přesnou diagnózu. Pouze využitím všech me-
tod lze nashromáždit dostatek informací, aby nedošlo k chybné 
diagnóze. V praxi je třeba mít na zřeteli syntézu jednotlivých 
částí s celým tělem a provázanost vnitřních projevů s vnějším 
světem. Je třeba postupovat důsledně, pozorovat celkový stav 
pacienta, navíc je třeba vzít v úvahu vliv životního prostředí a in-
dividuální odlišnosti.
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1. Původ
Původ akupunktury lze vystopovat až do doby před více než 
dvěma tisíci lety, kdy se o ní zmiňuje Vnitřní kanonická kniha 
Žlutého císaře. V ní se píše: „Nemoci, které se rodí ze skry-
tého chladu, dobře léčí jehly.“ Tento výrok jasně poukazuje 
na léčbu jehlami. V této knize je dále detailně popsán tvar 
a vlastnosti devíti typů jehel a technika i teorie akupunktury.  
Uplynulo přes dva tisíce let, ale akupunktura je v Číně stále 
populární, navíc se šíří dál do světa. Používání akupunktury 
jde vysledovat dokonce ještě dál.
Když se v pravěku lidé píchli o trní nebo škrábli o kámen, občas 
se trefili do akupunkturního bodu a ke svému překvapení zjis-
tili, že se najednou cítí lépe. Aby si ulevili od bolesti, začali pra-
lidé používat ostré kamínky, kterými si propíchli některá místa. 

„Akupunkturní kameny“ se dochovaly z doby před 4000–8000 
lety, z doby pozdního paleolitu v Číně. V pozdním období systé-
mu klanových komunit lidé již zvládli techniku vykopávání tvr-
dých kamenů ze země a jejich opracování, takže vznikly i někte-
ré propracované kamenné jehly, kterými šlo propíchnout kůži 
již poměrně snadno. Tyto kamenné jehly byly první akupunk-
turní lékařské nástroje. Kamenné jehly se tehdy používaly nejen 
k tomu, aby se vpichovaly do konkrétních bodů na těle a léčily 
nemoci, ale také jako nástroj, kterým se u hnisavých onemoc-
nění rozřezávaly boláky a odstraňoval hnis. V Kanonické knize 
o horách a mořích (Shan-hai Jing) je jedna z prvních zmínek 
o kamenných jehlách. Píše se v ní o „kamenu, který je podobný 
nefritu a lze ho použít jako jehlu“. Kamenná akupunkturní jeh-
la je předchůdce a základ pozdějších nožů a jehel.

Akupunktura a moxibusce 
staré čínské umění léčby
Akupunktura je specifický léčebný postup, který vyvinuli Číňané již ve starověku. Akupunktura „vněj-
ším léčí vnitřní“.  Po dlouhá staletí se v Číně nemoc a bolesti léčí vpichováním tenkých kovových aku-
punkturních jehel a pálením moxovacích tyčinek či oleje na místech, kde se nachází akupunkturní body 
nebo kterými prochází meridiány. To dalo vzniknout mimořádnému prvku čínské medicíny, teorii o aku-
punkturních bodech a o energetických kanálech - meridiánech, která je dnes proslulá po celém světě.
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Moxibusce je metoda, kdy se zapálí vata z čínského pelyňku 
(Artemisia Chinensis) a položí se na akupunkturní body, kte-
ré se tak nahřívají. Akupunkturní body a meridiány se mohou 
také nahřívat zapálenými tyčinkami z tohoto druhu pelyňku. 
Tato metoda byla vynalezena až po objevení ohně. Při použí-
vání ohně lidé zjistili, že některé bolesti se dají zmírnit nebo se 
jich lze úplně zbavit nahříváním některých částí těla. Později 
zapalovali kůru stromů či zvířecí kůže, aby jimi rozpálili ka-
meny či písek, které pak přitlačili na konkrétní místa. Později 
se v léčbě začaly používat zapálené sušené byliny a větve stro-
mů. Dlouhodobá praxe ukázala, že nejvhodnější na moxování 
jsou listy pelyňku, které snadno hoří a mají vysokou výhřev-
nost. Stejně jako v akupunktuře se i při moxování stimuluje 
povrch těla tak, aby došlo k uzdravení nebo aby se předcháze-
lo nemocem. Listy pelyňku snadno hoří, mají příjemnou vůni, 
jsou snadno dostupné, je jich hodně a dobře se skladují, takže 
se z nich stal základní materiál moxibusce.

2. Historie a vývoj
V období Letopisů (zastarale též období Jar a podzimů,  
770–476 př. n. l.) se lékařství zbavilo vlivu šamanismu a ča-
rodějnictví a objevili se první odborníci na medicínu. V Zá-
piscích historika (Shiji) je mezi vynikajícími akupunkturisty 
zmíněn Bian Que. Bian Que je známý jako „otec čínské me-
dicíny“. Lidé si po generace vyprávěli zvěsti o jeho tajemné, 
životodárné akupunktuře a o tom, jak zachraňoval umírající 
a léčil zraněné. V provincii Hebei v oblasti Neiqiu a na dalších 
místech se dodnes zachovaly chrámy předků a pagody pána 
Bian, kde se i v současnosti konají lidové obřady spojené s jeho 
uctíváním. V období od doby Válčících států do konce dynas-
tie Západní Han (476 – 25 př. n. l.) byla zdokonalena techno-
logie tavení železa a postupně se rozšířily železné jehly, které 

nahradily kamenné jehly. Železné jehly uspíšily rozvoj aku-
punktury a rozšířily její možnosti. Ve vykopávkách z doby Han 
v hrobkách Mawangdui v Changsha, hlavním městě provincie 
Hunan, byla nalezena Kanonická kniha akupunktury o jede-
nácti meridiánech na rukou a nohou a Kanonická kniha aku-
punktury o jedenácti yinových a yangových meridiánech. Ve vy-
kopávkách z doby Han v Lingzhangjiashanu v provincii Hubei 
byla nalezena Kniha o meridiánech. V těchto knihách byla po-
psaná cirkulace energie v meridiánech a hlavní choroby, které 
jsou s meridiány spojené. Ve vykopávkách hrobů z doby Han 
v Shuangbaoshan u Mianyangu v provincii Sichuan byla na-
lezena malá, černě lakovaná podobizna člověka, který má na 
zádech nakreslené horizontální i vertikální čáry znázorňující 
polohu meridiánů. Jedná se o nejranější doklad zakreslování 
polohy meridiánů na model lidského těla.
V době dynastie Východní Han a v období Tří království žila 
řada lékařů, kteří vynikali v akupunktuře. Vzniklo též kom-
plexní pojednání o akupunktuře – Systematická kanonická 
kniha o akupunktuře a moxibusci od lékaře Huang Fumiho. 
V době dynastií Jin a v období Severních a Jižních dynastií 
(256–586 n. l.) se výrazně zvýšil počet knih o akupunktuře. 
V této době se akupunktura také rozšířila do Severní Koreje, 
do Japonska a do dalších zemí.
V období dynastií Sui a Tang (581–907 n. l.) se z akupunktury 
stala samostatná věda, bylo sepsáno značné množství knih 
a pojednání, která se zabývala nejrůznějšími tématy spoje-
nými s akupunkturou. Akupunktura se stala součástí lékař-
ského výcviku a u císařského dvora vznikly funkce hlavního 
akupunkturisty, poradce v oblasti akupunktury, mistra aku-
punktury, výrobce akupunkturních jehel a další posty spojené 
s touto disciplínou.
V době dynastie Severní Song provedl vojenský lékař Wang 
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Weiyi výzkum funkcí a léčby pomocí akupunkturních bodů, 
standardizoval jejich umístění a sepsal Ilustrovaný manuál 
bronzového muže, na kterém jsou znázorněny akupunktur-
ní body. Ten se brzy rozšířil po celé Číně. Kromě toho nechal 
z bronzu odlít realistický model člověka, na kterém byly aku-
punkturní body jasně znázorněny. Tato dokonale propra-
covaná studijní pomůcka nesmírně podpořila rozvoj teorie 
akupunktury i její praktické využití. Za dynastií Ming a Qing 
se dále rozvíjela teorie, technika i nástroje akupunktury a sou-
peřily spolu různé lékařské školy. Tato doba dala vznik mnoha 
vynikajícím dílům, skvělým lékařům a rozvoji léčebných po-
stupů.
Akupunktura a moxibusce se neustále rozvíjely a v 16. století 
se začaly šířit do Evropy. Avšak za dynastie Qing upřednost-
ňovali lékaři spíše používání léků před akupunkturou, čímž 
do jisté míry její rozvoj omezili.

3. Specifika léčby akupunkturou a moxováním
Akupunktura a moxibusce je významnou součástí tradiční 
čínské medicíny. Sestává z teorie akupunktury, ze znalosti 
akupunkturních bodů, z praxe a technik využití různých aku-
punkturních nástrojů. V jejím vzniku a použití se odráží čín-
ská kultura a specifika čínského území. Je vzácným odkazem 
čínské lidové kultury a tradiční vědy.
Jejím specifikem je, že se při léčbě nepoužívají léčiva. Místo 
toho se na konkrétní místa na pacientově těle vpichují jehly, 
případně se zahřívají nebo pálí. Nejprve je třeba určit příčiny 

nemoci, rozlišit povahu nemoci a zjistit, k jakým se vztahuje 
meridiánům a orgánům. Je třeba rozlišit, zda náleží k nemo-
cem vnějším či vnitřním, zda souvisí s chladem či teplem a zda 
souvisí s yin�či yangem. Na základě toho se provede diagnóza. 
Následně se určí, stimulací kterých akupunkturních bodů se 
bude léčit. Léčba nemoci pak probíhá skrze meridiány, regu-
laci proudění energie qi, uvedením yinové�a yangové�energie 
a činnosti orgánů do rovnováhy. 
Akupunktura a moxibusce má řadu výhod. Lze ji využít u ši-
rokého spektra nemocí, léčí vnější i vnitřní choroby. Účinky 
léčby jsou rychlé a výrazné, podporuje tělesné funkce, zvyšuje 
obranyschopnost organismu, zklidňuje a ulevuje od bolesti. 
Léčba je navíc relativně jednoduchá a pohodlná, není na ní 
potřeba žádné mimořádné vybavení, navíc je cenově dostup-
ná. Akupunktura ani moxibusce nemají vedlejší účinky, jsou 
bezpečné a spolehlivé. Aby byla léčba komplexnější, lze ji 
kombinovat s dalšími typy léčby. Právě pro tyto přednosti je 
velice oblíbená.
V této lékařské disciplíně se dlouhodobým vstřebáváním zku-
šeností z praxe identifikovalo čtrnáct hlavních meridiánů, 
osm mimořádných meridiánů a celá řada dalších drobnějších 
energetických kanálů, 361 akupunkturních bodů a další mi-
mořádné akupunkturní body, které se nenacházejí na meri-
diánech. Kromě toho se v této disciplíně popisují také vazby 
mezi akupunkturními body a nemocemi i mezi jednotlivými 
částmi těla. 
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V�období�Válčících�států�(475–221�př.�n.�l.)�žil�velmi�známý�lékař�čínské�medicíny,�
Bian�Que.�Cestoval�z�místa�na�místo�a�všude,�kam�dorazil,�vyléčil�nespočet�nemocných.�
Jednou�se�Bian�Que�na�své�cestě�královstvím�Guo�dozvěděl�o�náhlém�úmrtí�zdejšího�prince.�
Ihned�se�zajímal�o�okolnosti�jeho�smrti�na�místních�úřadech.�Na�základě�toho,�co�slyšel,�usoudil,�že�
princ�není�mrtvý,�ale�že�jenom�trpí�zvláštní�chorobou.�Proto�úředníkovi�řekl,�že�dokáže�přivést�prince�
zpět�k�životu.�
Úředníkovi�se�zdálo,�že�se�cizinec�jen�vychloubá.�„Vždyť�je�to�směšné!�Princ�je�mrtvý,�jak�bys�ho�mohl�
přivést�k�životu?“�Jakkoli�se�Bian�Que�pokoušel�celou�záležitost�vysvětlit,�úředník�zůstával�velmi�
skeptický.�Byl�ale�také�zvědavý,�a�proto�oznámil�celou�záležitost�králi.�Král,�který�byl�zdrcen�ztrátou�
svého�syna,�neztrácel�ani�chvilku�a�okamžitě�pozval�Bian�Queho�do�paláce.�
Bian�Que�použil�nejprve�akupunkturu,�na�kterou�princ�reagoval�dobře�a�nabyl�vědomí.�
Poté�předepsal�léčbu�žíháním.�K�údivu�všech�se�princ�okamžitě�posadil.�Nakonec�dal�lékař
�princi�20�dávek�bylinných�léků.�Do�dvaceti�dnů�byl�princ�opět�plně�zdráv.�
Tento�příběh�se�stal�základem�pro�rčení��起死回生 (qǐ sǐ huí shēng)�-�přivést�mrtvého�
k�životu,�které�se�používá�k�ocenění�dobrých�lékařů.�Může�ale�také�sloužit�i�v�jiných�
případech,�kdy�se�podaří�oživit�něco�umírajícího.�

起死回生 (qǐ sǐ huí shēng)  
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Z interakce mezi pěti prvky, z toho, jak se navzájem plodí a ničí, se 
ozřejmují pravidelnosti ve vývoji a změnách věcí a jevů. Základem 
této teorie je předpoklad, že nic na světě není izolované ani statické, 
naopak že vše je v neustálém pohybu a procesu vznikání a zanikání. 
Vše je ovlivněno interakcí s okolím a toto vzájemné působení, změ-
ny a pohyb uchovávají rovnováhu mezi věcmi. V čínské medicíně se 
prizmatem této teorie analyzují a zkoumají tělesné orgány, meridiá-
ny či tělesné funkce. Objasňuje se tak také pacientův stav.
Poznatky čínské medicíny o nemocech a následné diagnózy vy-
cházejí z analýzy jevů a jejich vnitřních mechanismů. Dá se tedy 
říci, že ačkoli je teorie čínské medicíny hluboká a komplikovaná, 
není tajemná a neproniknutelná. Naopak, bezprostředně se vzta-
huje k realitě každodenního života. V přírodě se běžně vyskytuje 
červená, žlutá, zelená, bílá a černá barva a potraviny, se kterými 
se denně setkáváme, jsou kyselé, sladké, hořké, pikantní a slané. 
Teorie tradiční čínské medicíny zkombinovala teorii pěti živlů 
s pěti barvami a pěti vůněmi, které se vyskytují v našem okolí. 
Stejně jako se od sebe liší prvky, barvy a chutě, liší se od sebe i je-
jich vliv na člověka.

SRDCE – oheň, červená, hořká
Podle čínské medicíny se k srdci vztahuje oheň, červená barva 
a hořká chuť. Červená podporuje vylučování adrenalinu, posilu-
je krevní oběh a stimuluje nervovou soustavu. Hořké potraviny 
zbavují vlhké energie, mírní nadbytečnou horkou energii, pomá-
hají vyplavovat toxiny, snižují horečku a usnadňují trávení. Mají 
příznivý vliv na ledviny, na močové cesty a na žaludek. Podle 
čínské medicíny se doporučuje jíst hořké potraviny v létě. Mezi 
hořké potraviny patří „hořká okurka“ (mimordica charantia, ob-
vykle se podává vařená), čaj, káva, kakao a další.

JÁTRA - dřevo, zelená, kyselá 
K játrům se vztahuje dřevo, zelená barva a kyselá chuť. Zelená 
barva navozuje vnitřní rovnováhu, zbavuje nervozity, uklidňuje, 
zmírňuje bolesti hlavy, horečky, točení hlavy a nespavost. Kyselá 
chuť podporuje chuť k jídlu, posiluje játra, podporuje vstřebávání 
vápníku a fosforu. Mezi kyselé potraviny patří například kyselina 
octová, kyselina mléčná či kyselina citrónová.

SLEZINA – země, žlutá, sladká
Ke slezině se vztahuje prvek země, žlutá barva a sladká chuť. 
Žlutá stimuluje nervový systém a trávicí soustavu a podporuje 
logické uvažování. Sladké potraviny doplňují energii, mají příz-
nivý vliv na vitální energii qi�a na krev, odstraňují únavu, zlepšují 
trávení a zbavují organismus toxinů.

PLÍCE – kov, bílá, pikantní
Plíce se přiřazují k prvku kov, bílé barvě a pikantní chuti. Podle 
čínské medicíny pikantní potraviny blahodárně působí na plíce, 
rozptylují, podporují cirkulaci qi a krevní oběh, podporují peri-
staltiku (tj. mají projímavé účinky), podněcují vylučování trávi-
cích šťáv a urychlují metabolismus. Mají protizánětlivé účinky, 
zbavují chladné energie v těle, podporují pocení a ulevují od bo-
lestí.
 

Pět barev, pět chutí, pět elementů 
a čínská medicína
Pět elementů (čínsky wuxing) představuje v čínské tradici kov, dřevo, voda, oheň a země. Mezi těmito 
prvky dochází k neustálému pohybu a vzájemnému působení. Tento abstraktní koncept se používá k ob-
jasnění vzájemných vztahů mezi věcmi. Jeho význam je poměrně široký a nevztahuje se pouze na hmot-
nou podstatu těchto pěti prvků, ačkoli z jejich hmotných vlastností vyslovuje závěry o povaze věcí a jevů. 
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LEDVINY – voda, černá, slaná
K ledvinám se vztahuje voda, černá barva a slaná chuť. Upravuje 
propustnost buněk, uvádí do rovnováhy krev a osmotický tlak, 
posiluje tělo a zlepšuje chuť k jídlu. Po zvracení, průjmu a výraz-
ném pocení se doporučuje pít mírně osolenou vodu. Tím lze pře-
dejít nedostatku stopových prvků.

Nejdůležitější je rovnováha
Čínská medicína klade zásadní důraz na rovnováhu. Barvy pro-
středí, ve kterém žijeme, a potraviny, které jíme, silně ovlivňují 
naše zdraví. Pokud je zvolíme vhodně, bude to na naše zdraví mít 
příznivé účinky. Pokud to budeme přehánět s jedním typem po-
travin či barvy, bude to na naše tělo mít negativní dopad. Napří-
klad pokud je v našem obydlí mnoho červené, budeme mít sklony 
k nervozitě a snáze se unavíme. Z nadmíry žluté barvy budeme 
snadno podráždění a naše emoce budou mít sklony k nestabilitě. 
Nadmíra hořké chuti může vést k průjmům a problémům s tráve-
ním. Nadměrná konzumace sladkého způsobuje zvýšené množ-
ství cukru v krvi, zvýšení cholesterolu, kornatění cév a může 
způsobit srdeční a cévní nemoci. Nadměrná konzumace slaného 
zatěžuje ledviny a může způsobit vysoký krevní tlak a další pro-
blémy.
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Tři�povídačky�o�kung-pao
1. Podle první verze sahá původ tohoto jídla do provincie Gui-
zhou, rodiště bájného generála Ding Baozhena. Tento generál 
z období dynastie Qing sloužil v provincii Shandong, ale poté byl 
převelen do Sichuanu. Miloval chilli papričky, vepřové i kuřecí 
maso smažené a smíchané s dalšími přísadami. Říká se, že když 
pracoval v Shandongu, vařil si doma tzv. kuřecí kousky s omáč-
kou (jiangbao jiding). V té době však toto jídlo ještě nebylo zná-
mé. Poté se stal guvernérem v Sichuanu. Kdykoliv k němu přišli 
hosté, uvařil jim jídlo z burských oříšků, sušených chilli papriček 
a kuřecího masa, které hostům velmi chutnalo. Byl velmi úspěš-

ný v boji, takže mu lidé začali přezdívat Ding Gongbao. Stejně tak 
i jídlo, které se u něj tak často podávalo, přejmenovali na gongbao 
jiding.
2. Druhá verze praví, že Ding Baozhen pocházel ze Sichuanu, 
kde se podílel i na vodohospodářských projektech. Místní lidé mu 
nabízeli své oblíbené pálivé jídlo, kterému říkali kuře kung-pao.
3. Podle jiné legendy o tomto jídle se Ding Baozhen v době své-
ho pobytu v Sichuanu často vydával v převlečení na kontroly. Jed-
nou si pochutnával na jídle v maličké restauraci. Bylo to pálivé 
kuřecí maso s arašídy, které chutnalo jako od maminky. Začalo 
se mu říkat kuře kung-pao.

Legendy o známých čínských jídlech
Snad každý, kdo ochutnal čínskou kuchyni, jedl také kuřecí kung-pao. V mezinárodním přepisu čínského 
názvu můžete toto jídlo znát také jako gongbao jiding. Je to jedno z nejznámějších jídel z Číny a stalo se sy-
nonymem pro čínskou kuchyni stejně tak, jako když si pod pojmem italská kuchyně většina z nás představí 
špagety. Hlavními ingrediencemi tohoto tradičního jídla provincie Sichuan je kuřecí maso, chilli papričky 
a arašídy. Díky svěží pálivé chuti a křehkému voňavému kuřecímu masu je kung-pao velmi oblíbené. Ob-
zvláště anglicky mluvící země, ale i jiné západní státy, byly kuřecím kung-pao doslova zaplaveny.
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Gongbao�jiding�a�kuře�kung-pao�(宫爆鸡丁a 宫保鸡丁)
Nyní je běžné, že v čínských restauracích různých úrovní najde-
te jako součást menu kuře kung-pao. Takzvaný gongbao (宫保, 
učitel korunního prince) je ve skutečnosti čestný oficiální titul již 
zmíněného Ding Baozhena. Slovník úřednických postů v čínské 
historii vysvětluje, že nejvyšším úřednickým titulem byl gongbao. 
Ding Baozhen byl ve své funkci jedenáct let a jeho činnost byla 
velmi významná. Zemřel za vlády císaře Guangxuho. Aby man-
džuský dvůr vyjádřil, jak moc si Ding Baozhena vážil, po smrti 
mu udělil titul Velký ochránce korunního prince. Pro jídlo, jehož 
je tvůrcem, se ujalo označení gongbao jiding, dá se to považovat 
za vyjádření pocty a vzpomínání na tohoto velikána čínských dě-
jin.
Mnoho lidí už ani neví, co označoval výraz gongbao, 宫保鸡丁 
se tedy začalo psát i jako 宫爆鸡丁. Ačkoliv byl změněn pouze 
jeden znak, byl změněn celý původní záměr vzpomínky na Ding  
Baozhena. 

V provinciích Guizhou, Shandong a Sichuan, které jsou se vzni-
kem kuřecího kung-pao spojovány, se toto jídlo nepřipravuje 
zcela totožně, i v názvu tohoto jídla bychom našli rozdíly. V Gui-
zhou se mu říká hu lazijiding (糊辣子鸡丁) neboli kuře připravo-
vané s pálivými papričkami. V Shandongu se jídlo označuje jako  
jiangbao jiding (酱爆鸡丁) neboli kuřecí kousky masa v omáčce. 
Pouze v Sichuanu se mu říká gongbao jiding (宫保鸡丁), kuře 

kung-pao. V Guizhou je způsob přípravy tohoto jídla takový, že 
se osmaží kousky kuřecího masa s tzv. chilli papričkami a pastou 
z glutinované rýže. Při smažení se přidá lžíce pasty z glutinované 
rýže a zalije se olejem, míchá se tak, až vznikne hustá omáčka. 
I proto se tak samotné jídlo označuje.

V Shandongu se při přípravě jídla nepoužívají chilli papričky, 
důležitým ochucovadlem je zde tamější známá pasta z fermen-
tovaných fazolí. Je lehce nasládlá, tudíž je výsledná chuť na míle 
vzdálená guizhouské variantě tohoto jídla. 
V Sichuanu je příprava zaručeně nejvěrnější té původní. Příprava 
tohoto jídla zde byla dotažena k dokonalosti, až se nakonec zfor-
movala výsledná jedinečná chuť. Co se týče složení, jako základ 
slouží sušená červená paprika, ke které se přidává přiměřené 
množství divokého pepře a smíchá se s osmaženými arašídy. Zá-
kladem je slaná chuť, ke které se přidá přiměřené množství cukru 
a octa. Proto se chuť jídla může zdát jako lehce nasládlá, kyselá 
a ostrá. Ale pálivá chuť stále dominuje. V současné době je toto 
jídlo známé téměř po celém světě, nejtypičtější variantou je sa-
mozřejmě ta sichuanská.

Měsíční�koláčky
Měsíční koláčky nejprve připomínaly tvarem měsíc v úplňku, 
byly kulaté a vyjadřovaly sjednocení. Později byly i hranaté nebo 
měly i úplně jiný tvar. Tyto malé koláčky z těsta z pšeničné mou-
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ky a s různými náplněmi uvnitř mají za sebou bohatou historii. 
Pekly se již před třemi tisíci lety v provinciích Zhejiang a Jiangsu. 
V té době to byly jednoduché kulaté koláčky plněné sladkou pas-
tou. Původně sloužily jako obětiny pro bohy. Za dynastie Han se 
začala používat náplň ze sezamu, vlašských oříšků a z broskvo-
vých jader.

Proč se koláčkům začalo říkat „měsíční“
V období dynastie Tang se již výroba měsíčních koláčků rozšířila 
mezi lidmi a v tehdejším hlavním městě, v Chang ánu, se rozší-
řily také sušenky. Říká se, že v noci ve svátek Středu podzimu 
(15. den osmého měsíce podle lunárního kalendáře) jedl tyto 
koláčky Tang Xuanzong společně se svojí oblíbenou konkubí-
nou Yang Guifei a obdivovali u toho krásu měsíce. Xuanzongovi 
se však nelíbilo označení koláčků „hubing“, které dostaly již za 
hanské dynastie. Yang Guifei obdivně pozorovala krásný zářivý 
měsíc a zašeptala: „měsíční koláček“. Od té doby se toto označení 
ujalo a používalo. 

Měsíční koláčky jako malí poslové
Za dynastie Yuan se rozšířila tradice konzumace měsíčních 
koláčků v noci o svátku Středu podzimu. Ve stejné době již lidé 
v oblasti centrální planiny odmítali dále snášet brutální vládnou-
cí praktiky císařského dvora a začali se bouřit. Zhu Yuanzhang, 
zakladatel dynastie Ming, spojil síly protestujících k revoltě. Pro-
blém byl v tom, že přenos informací byl v té době velmi obtížný. 
Stratég Liu Bowen však přišel s geniálním nápadem. V rámci 
svátku Středu podzimu plánoval papírové proužky se zprávou 

ukrýt do měsíčních koláčků. Takto byly informace postupně ro-
zeslány mezi všechny členy povstalecké armády a všichni se do-
zvěděli, že revolta má být zahájena v noci 15. dne 8. měsíce. Když 
nadešel den D, všichni se společně vzbouřili. Povstalci byli jako 
malé jiskry, které nakonec založily velký požár. Brzy dobyli Dadu 
a povstání skončilo úspěchem. Později se zvyk pojídání měsíč-
ních koláčků mezi lidovými masami velmi rychle rozšířil. Na 
některých místech navíc ještě vzniklo mnoho dalších speciálních 
zvyků spojených se svátkem Středu podzimu.

Svátky Středu podzimu
Z mingské dynastie se dochovalo velké množství záznamů týka-
jících se měsíčních koláčků. V té době měly již měsíční koláčky 
kulatý tvar, navíc se jedly pouze v období svátku Středu podzi-
mu a staly se nejdůležitější obětinou pro bohy. Měsíc v úplňku je 
kulatý, stejně jako tyto koláčky, proto symbolizují spojení celé 
rodiny. Po obětování si proto celá rodina sedla společně ke stolu 
a mezi sebou si měsíční koláčky rozdělili. 

Po dynastiích Yuan a Ming se stalo již běžným zvykem jíst měsíč-
ní koláčky o svátku Středu podzimu a také se běžně dávaly jako 
dárky. Od dynastie Qing až do současnosti prošla kvalita i různo-
rodost koláčků velkým rozvojem. Díky různým surovinám, po-
stupům přípravy a variabilitě tvarů se staly mnohem pestřejšími 
a bohatšími. Tradičně je dělíme do čtyř kategorií, rozlišujeme 
suzhouský, kantonský, pekingský a yunnanský styl. Liší se také 
podle chuti. Můžete si vybrat ze sladké, slané, sladko-slané a pi-
kantní příchutě. Existuje velké množství různých náplní. Vaše 
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chuťové buňky jistě potěší koláčky plněné sladkými květy os-
manthu (vonokvětky), sušenými švestkami, pěti druhy ořechů, 
fazolovou pastou, květy růží, lotosem, cukrem, sušeným masem, 
černými sezamovými semínky, šunkou nebo vajíčky. Můžete si 
vybrat koláčky ze smetanového a krémového nebo cukrového 
těsta. V současné době se koláčky nejí pouze o svátcích podzimu, 
ale stala se z nich pochoutka, která se jí po celý rok.    

Legenda o jídle mapo tofu
Sichuanské podnebí je velmi vlhké a zima bývá chladná, proto 
se kořeněná a pálivá chuť ukázala jako velmi účinná zbraň v boji 
s vlhkostí. Tato chuť, typická pro tuto provincii, se v čínštině 
označuje jako „mala麻辣“. Existuje mnoho „mala“ pokrmů. 
Mezi nejznámější z nich patří jednoznačně mapo�tofu. 
Tradice praví, že v prvním roce vlády dynastie Qing byla na se-
verním předměstí města Chengdu na mostě Wanfu bezejmen-
ná prodejna občerstvení. Jídlo bylo dobré a cenově dostupné, 
proto velmi prosperovala a získala si snadno mnoho stálých 
zákazníků. Majitelka obchodu se jmenovala Chen Shi, ale lidé 
jí přezdívali teta Chen. V dětství měla neštovice a na tváři jí po 
této nemoci zůstalo několik malých jizev. Stálí zákazníci si na to 
již zvykli, dělali si z ní legraci a říkali jí Chen Mapo „Poďobaná 

teta Chen“. Její tofu bylo pálivé a voňavé, mělo jedinečnou chuť, 
obchod prosperoval stále víc a víc a znali ho i lidé zdaleka. Zá-
kazníci začali toto jídlo nazývat mapo� tofu (smažené tofu v pi-
kantní omáčce). Později se restaurace přejmenovala na Chen 
Mapo tofu. 

Teta Chen mívala u sebe nádobu s olejem i při svých cestách. 
Nakrájela hovězí maso na kousky, osmažila jej na pánvi, přidala 
pálivý pepř a okořeněné sójové boby. Potom se tofu velmi rychle 
rozšířilo mezi lidmi a takto připravované se stalo tradičním pokr-
mem. Lidé nejedli mapo�tofu pouze kvůli jeho chuti, ale také kvůli 
tomu, že dokáže uvolnit tělo od hlavy až k patě, dokáže vlít krev 
do žil a umí ho zbavit veškerých pocitů únavy. Pověst upozorňu-
jící na tento pokrm se velmi rychle šířila a název tohoto jídla znali 
lidé široko daleko.

V současnosti je tento pokrm jedním z nejznámějších sichuan-
ským jídel. Je třeba dbát na směs koření, ale ještě důležitější je 
síla ohně. Hovězí maso s tofu je pálivé a jemné, delikátní a vo-
ňavé. Mnoho lidí se při jeho konzumaci snadno zpotí a celé tělo 
zaplaví pocit blaženosti. Tohoto jídla není nikdy dost, člověk se 
ho nepřejí. 
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Jak připravit mapo tofu 
neboli smažené tofu v pikantní omáčce

Hlavní ingredience: 
500�g�tofu,�použijte�jemné�voňavé�tofu�(shigao�doufu),�
které�se�liší�od�běžného�marinovaného�tofu

Doplňkové suroviny:
čerstvý�zázvor,�sečuánský�pepř,�sůl�
4�stroužky�česneku
50�g�jarní�cibulky
150�g�mletého�hovězího�masa
120�g�řepkového�oleje
sójová�omáčka:�pro�chuť�a�barvu
koření�na�mapo�tofu�(lze�nahradit�drcenými�čili�papričkami)
2�dl�vývaru�z�hovězí�kosti,�zázvoru�a�pepře

40 g tekutého škrobu na vaření (slouží k zahuštění)
glutamát

Postup přípravy:
1.� Nejprve�zázvor,�pepř,�česnek�a�cibulku�vložte�do�rozpáleného�ole-

je�a�chvíli�restujte,�aby�se�uvolnila�vůně.
2.� Přidejte�mleté�maso,�přilijte�sójovou�omáčku�a�opět�chvíli�restuj-

te.�
3.� Přisypte�polovinu�balíčku�koření�na�mapo�tofu,�až�se�ostatní�in-

gredience�zbarví.�
4.� Přidejte�i�samotné�tofu,�zamíchejte�jej�a�restujte�jej�společně�se�

vzniklou�směsí�z�mletého�masa.�
5.� Přidejte�vývar,�zbývající�koření,�nechte�krátce�povařit�a�vyndejte�

vše�z�hrnce.�Výsledný�pokrm�bude�pikantní�a�vynikající.
 
 Dobrou chuť! 
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Trojrozměrné umění – jeskyně Mogao
Když se řekne Dunhuang, jen málokomu před očima nevyvsta-
nou proslulé jeskyně Mogao. O dlouhé historii a velkolepé civili-
zaci jeskyní Mogao není třeba se rozepisovat. Každý člověk, který 
dorazí do Dunhuangu totiž popisuje tajemné kouzlo jeskyní Mo-
gao po svém.
Tesání těchto grot, tj. člověkem vytvořených jeskyní, začalo roku 
366 n. l. Od dynastie Sui až do dynastie Yuan se s každou gene-
rací rozrůstaly, až se staly památkou s největším a nejzachova-
lejším buddhistickým uměním nejen v Číně, ale na celém světě. 
Tento zázrak spatřil světlo světa před více než 1600 lety. Jeskyně 
Mogao jsou celkem 1600 metrů dlouhé a přežily dobu Šestnácti 
království ve 4. století, dynastie Severní a Západní Wei, severní 
Zhou, Sui, Tang, období pěti dynastií, dynastie Song, Západ-
ní Xia a Yuan a přežily i všechny následující dynastie. Jedná se 
o komplex 492 jeskyní v pěti řadách nad sebou, ve kterých mů-
žete vidět 2415 barevných soch a přes 45 tisíc metrů čtverečních 
fresek. Jeskyně Mogao jsou zasazeny do hory a jejich ústí hledí 
směrem k řece. Kolem grot totiž zvolna plyne řeka Dangquan. 

Kolem jeskyní rostou charakteristické topoly, jejichž svěží zeleň 
blaží oči v silném kontrastu s okolní pouští.
Fresky se při procházení jeskyněmi Mogao jakoby vynořují před 
očima. Každý patriarcha vypadá jinak, však se také v každém 
z nich odráží celoživotní práce mnichů. Barvy mniši připravovali 
drcením minerálů a drahokamů. To vše jen proto, aby barvy byly 
co nejúchvatnější a fresky co nejkrásnější. Mnichové také svými 
dláty zpřístupnili horu. Do skály vytesali i devítiposchoďovou 
budovu, aby tak ochránili 34,5 metrů vysokou sochu Buddhy. 
Z toho všeho na nás mluví strhující příběh buddhismu, dýchá na 
nás devótnost asketických mnichů a jejich nesmírná zručnost. 
Zakoušíme zde bohatou, pestrou historii a vše vybízí k tomu 
podívat se k nebesům a shlédnout apsary, buddhistické valkýry 
a bohyně, které létají v mracích a jejichž krása je nadpozemská.

Pětibarevné písky – hora Mingsha
V Dunhuangu se kromě jeskyní Mogao nachází také další zná-
mé místo, hora Mingsha, doslova „hora zurčícího písku“. Pod 
jasným nebem za svěžího, větrného dne můžete vylézt na vrchol 
hory a odtamtud nechat unášet pískem a klouzat se dolů po du-
nách. Pod nohami vám bude hřmět písek, doprovod mu bude 
dělat zurčení tekoucí vody z pramene Yueya, tedy Půlměsíčního 
pramene. Jejich souhra je hudba pouště. Na hoře Mingsha se 
objevují zrnka písku pěti různých barev: červený, zlatavý, zelený, 
černý a bílý.
Pokud si troufnete, můžete z hory Mingsha sklouznout. Jak se 
budete rychle řítit po úbočí, proud písku jakoby se proměnil 
v závěs, do kterého fouká vítr – okolím se rozezní jeho ševelení. 
Jako ostrovy v moři pouště vypadají všudypřítomní velbloudi. 
Velbloudi jsou mimořádně krotcí, takže i když na ně sednete po-
prvé, nebudou neposlušní jako koně. První velbloud v procesí je 
obvykle veden člověkem a ostatní velbloudi jdou za ním ve spo-

Toulky po Dunhuangu
Jak velký a bohatý byl Dunhuang! Na východ od něj ční tři příkré hory, na jihu se vine pohoří Qi, na zá-
padě na něj navazuje bezbřehé jezero, dnes spíš solná poušť Lobnor. Celá oblast se nachází v poušti Gobi, 
kde není nic než poušť a hory. Oázy v Dunhuangu pokrývají jen 4,5 % povrchu. Dunhuang byl strategic-
kým bodem na hedvábné stezce, hlavní spojovací linií mezi oblastmi na západ od Dunhuangu – střední 
Asií, Blízkým východem a Evropou.
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řádaném zástupu. Když se budete kymácet nahoru a dolů, mož-
ná že při putování zlatou pouští na vše zapomenete a budete mít 
pocit, jako byste byli součást karavany ve stínohře. S představou 
fantastických dálek, kam karavany kdysi putovaly, ale raději moc 
nekoketujte. 
Hora Mingsha je pozoruhodná také tím, že mezi písky pramení 
pramen Yueya, ze kterého voda vyvěrá po celý rok. Jen těžko si 
lze představit, že se zde spolu snoubí poušť a průzračný pramen. 
Voda z pramene Yueya protéká mezi písky, nevysychá ani v do-
bách sucha a nezasype ho ani písek hnaný větrem. Voda z prame-
ne je temně zelená, a když se vine kolem zlatých dun, působí až 
mysticky. Je to nádhera!

Průsmyk Yumen
Dunhuang je známé čínské historické město. Není to pouze vý-
znamná cesta, která ve staré Číně vedla do západních oblastí, 
Blízkého východu a Evropy, ale v průsmyku Yumen a průsmyku 
Yang se také dochovaly pozůstatky starobylé Velké zdi. Kdysi 
to bylo velkolepé místo, dnes z něj však zůstaly pouze osamělé 
čtvercové hradby z hlíny. Z dřívější slávy, prosperity a velkolepos-
ti se již bohužel nic nezachovalo. Dnes je průsmyk Yumen ruina 
rozdrásaná staletími vichru, jehož hučení vyvolává tísnivý pocit 
zašlé slávy.
Spíše než průsmyk Yumen, který je zaplavený turisty, si mož-
ná oblíbíte historické město Hecang ležící patnáct kilometrů 
od průsmyku. Hecang byl od dynastie Han do dynastie Weijin  
(104 př. n. l. – 420 n. l.) místem, kde ležela obranná linie na zá-
padních hranicích a kde se nacházela zbrojnice a sklady s jídlem 
a krmivem pro koně. Vojáci v průsmycích Yumen a Yang byli 

zásobováni právě odtud. Skoro nikdo sem nejezdí, asi proto, že 
toto místo není turisticky známé. Pozůstatky historického měs-
ta Hecang se táhnou 132 metrů od západu na východ, z jihu na 
sever má pouhých 17 metrů. Obranná palisáda má v nejvyšším 
místě 6,7 metru, uvnitř se ještě nacházejí další dvě obranné zdi 
z dusané hlíny. Zbrojnice má tři místnosti, každá má 42,5 metrů 
na délku a 14,7 metrů na šířku. Dnes jsou v Hecangu již pouze 
obranné zdi, ale kdysi to bylo opravdu impozantní město.

Skalní útvary Yadan
Jedinečné geografické podmínky Dunhuangu daly vzniknout 
také mimořádným, okouzlujícím scenériím – skalním útvarům 
Yadan. Yadan ujgursky znamená „kopečky, na kterých jsou 
příkrá skaliska“. V této oblasti neroste ani tráva a kam až oko do-
hlédne, je pouze modrá obloha a žlutohnědá poušť. Malé skalní 
útvary jsou čtyři až pět metrů vysoké, ty velké dvacet až třicet 
metrů. Některé jsou široké přes deset metrů, jiné se táhnou stov-
ky a stovky metrů do dáli. Celá scenérie připomíná středověké 
hrady. Abyste se dostali do vyhlídkové oblasti Yadan, budete sem 
muset dojet malým autobusem.  
V Yadanu je to samé slunce a vichr, který zvedá písek. Právě tak 
zde vznikly křivolaké skalní hrady a dech beroucí „sfingy“, a do-
konce útvary, které vypadají jako pyramidy. Ze všeho nejslavnější 
je však grandiózní Flotila západního moře. Čínu obklopuje Vý-
chodočínské moře, Jihočínské moře a Žluté moře a každé z nich 
má svoji flotilu, není ale žádné Západní nebo Západočínské moře. 
Aby Čína nebyla na západě nechráněná, jedné skupině skalních 
útvarů v Yadanu říká Flotila západního moře. Skály se neuvěři-
telně podobají lodím!
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Gulangyu - ticho uprostřed hluku 
Když přijedete do Xiamenu, Gulangyu nesmíte vynechat, podle 
mnoha lidí je totiž Gulangyu symbolem celého Xiamenu. Tento 
malý ostrov se pyšní malou rozlohou, která nedosahuje ani dvou 
kilometrů čtverečních. Je však proslulý vynikajícím jídlem, úžas-
nými stavbami a plážemi, kromě toho zde slunce stále svítí. Ten-
to ostrov se stal oblíbeným místem mladých umělců. O každých 
prázdninách je ostrov v obležení turistů, ale ani tak nebudete mít 
problém si najít klidné místo, které bude patřit v tu chvíli pouze 
vám.

Molo v ostrovním přístavu je pro turisty nejpřitažlivějším mís-
tem. Mohou se kochat pohledem na pláž, užívat si pozorování 
kroužících lodí a zlatavých slunečních paprsků dopadajících na 
vodní hladinu. Žádné rušné obchody nenarušují místní klid, mů-
žete se zde pomalu procházet po pláži, užívat si vanutí svěžího 
mořského vánku, pozorovat nekonečné moře a možná zde také 
uslyšíte zvuk tlukotu vlastního srdce.
Pokud si turisté chtějí najít tichý koutek jen sami pro sebe, mo-
hou si vybrat penzion na půli cesty výstupu na horu. Je zařízen 
velmi prostě, ale člověk tu má pocit, jako by byl doma. Balkóny 
zdobí mnoho květů v květináčích, sluneční paprsky zanechávají 
na zemi stíny stromů a zdá se, že zdejší klid a hlučný přístav jsou 
dva naprosto odlišné světy. 

Když se brzy ráno vydáte po malé horské pěšince k moři, uvidíte 
již celé zástupy cestovatelů, kteří pozorují sluneční paprsky odrá-
žející se od skalisek. Další zajímavé místo, které není tak hlučné, 
je květinová zahrada Shuzhuang. Jen co vstoupíte, máte pocit, 
jako byste se ocitli ve známých zahradách v Suzhou. Elegantní 
stavby a blízké moře vytvářejí dokonalou kombinaci. Můžete se 
zde před horkým sluncem ukrýt v muzeu klavírů, kde je sbírka 
několika starých pián, průvodce turistům zahraje krásné melo-
die a při pohledu z okna ven na moře se člověk dostane do velmi 
příjemné výjimečné nálady.

Zengcuo án – život v pomalém tempu
Do úžasné krajiny v Xiamenu patří i malá rybářská vesnička 
Zengcuo án. I přes mnoho změn a postupující rozvoj si dokázala 
zachovat svůj původní vzhled. Nyní zde najdete spoustu rodin-
ných hotelů, kaváren, hospůdek a hotýlků. I proto sem míří velké 
množství turistů. Pokud hledáte malé klidné uličky, budete mu-
set pečlivě hledat. Zdejší architektura je také specifická, všude ji 
zdobí kovové prvky a porcelánové dekorativní dlaždice.
Mnohé obchůdky si zachovaly původní architektonický ráz, vý-
zdoba vnitřních částí na vás dýchne moderní atmosférou.
Brzy ráno otevřete okno a na okapu uvidíte několik hrajících si 
koťat, která se líně vyhřívají na slunci. Můžete jim jen závidět. 
Dejte si k snídani misku nudlí s arašídovou omáčkou, bude to jistě 
skvělý start do nového dne.

Večer se můžete najíst u stánku na ulici a ochutnat místní speci-
ality, můžete také posedět v klidné hospůdce, povídat si s přáteli 
u skleničky alkoholu nebo si jen tak v klidu u sklenky vína vychut-
návat v tichosti jedinečnou atmosféru. 

Volavčí ostrov (Bailuzhou) – klid uprostřed jezera
Město Xiamen je velmi rušné, ale i tak je možné si v něm najít 
klidné místo, například jezero Yundang. Uprostřed jezera ční 
ostrůvek Volavek a v místním parku můžete pozorovat ladné po-
hyby těchto krásných ptáků v letu. I proto se Xiamenu někdy také 
přezdívá město volavek. Určitě si užijete také představení míst-
ní hudební fontány. Zdejší krajina je krásná, vypadá to, že je na 
hony vzdálená od rušného a uspěchaného města.
Kvetou zde buganvílie, v parku také najdete extrémní množství 

Tak trochu jiný Xiamen
Xiamen je jedním z nejoblíbenějších pobřežních měst v Číně. Leží v jihovýchodní části provincie Fujian, 
v blízkosti Taiwanu a ostrovů Penghu. Xiamen patří do subtropického pásma, takže je zde během celého 
roku velmi příjemné počasí, slunce jasně svítí, vane mořský vítr a krajina je celkově velmi okouzlující. 
Ostrůvky, útesy, skály, chrámy, květiny a stromy společně vytváří jedinečnou atmosféru. 
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stromů, potuluje se zde spousta koček a psů, které se před člově-
kem ukrývají v křoví a tiše pozorují skupinky návštěvníků. Staří 
lidé se v parku prochází nebo cvičí, děti se honí na trávnících, za-
milovaní si vyznávají lásku a vše je v souladu s přírodou a harmo-
nií. 

Cestování za delikatesami
Xiamen leží u moře v jižním Fujianu. Je bohatý na mořské plody 
a místní pokrmy jsou zvláštní tím, že se zde smíchalo více stylů čín-
ské kuchyně, i když je zde nejvíce patrný kantonský a taiwanský vliv. 
Pokud pojedete do Xiamenu, místní mořské plody si rozhodně 
nesmíte nechat ujít, jsou čerstvé ve všech ročních obdobích. Ne-
záleží na tom, kdy sem přijedete, vždy je možné ochutnat čerstvé 
ryby, kraby a krevety. Město Xiamen používá při přípravě jinou 
metodu než jiná pobřežní města, nesmí chybět sójová omáčka, 
barva, vůně a chuť jsou v dokonalé harmonii, navíc je zachována 
čerstvá chuť mořských plodů. Malá porce vám rozhodně nebude 
stačit k uspokojení chuťových buněk.
Nemusíte ani chodit do drahých luxusních restaurací, nejlepší 
je jíst mořské plody přímo venku na ulici, každý stánek používá 
jiný tajný recept při přípravě jídla, aby přilákal co možná nejvíce 
zákazníků.  

Kromě večeře můžete v Xiamenu také ochutnat malé delikatesy, 
nejtypičtější jsou asi nudle v arašídové omáčce. Tuto dobrotu v ji-
ných městech najdete jen těžko. Takové nudle v každé domácnos-
ti nebo restauraci chutnají trochu jinak, protože se chuť přizpů-
sobuje tomu, co má ráda hlava rodiny. Je možné do nudlí přidat 
například tofu nebo rybí koule, chuť tohoto jídla je opravdu jedi-
nečná. Ty nejlepší nudle najdete v pouličních stáncích, takže vám 

doporučujeme dobře hledat. Polévka s rybími kuličkami je další 
místní specialita. Kuličky se vyrábí ze žraločího masa, na povr-
chu jsou bílé a křehké, vypadají jako perly. Jsou lesklé a měkké, 
čerstvé a křupavé, uvnitř velmi šťavnaté.
Po jídle si objednejte mléčný čaj, obchůdků s tímto nápojem je 
v Xiamenu tolik, že je ani není možné spočítat. Uděláte pár kroků 
a hned na jeden určitě narazíte. V podstatě všechny jsou vyrobe-
ny z pravého čaje, chuť vás určitě nezklame. S mléčným čajem je 
to stejné jako s nudlemi v arašídové omáčce, každý obchod nebo 
restaurace je připravuje trošku jinak. Je tedy jen na vás, abyste 
našli ten, který vám bude nejvíce chutnat. Nezapomeňte také vy-
zkoušet vynikající jemný koláč z chrámu Putuo. Krásně elegant-
ně zabalený voňavý koláč je skvělým dárkem, který jistě potěší 
i vaše blízké. V Xiamenu existuje ještě spousta jiných skrytých 
tajů kuchyně, které by jistě stálo za to objevit. 
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Co o Chengdu potřebujete vědět před cestou
Nejlepší doba na výlet do Chengdu: březen – červen a září – listo-
pad. V červenci a srpnu je v Chengdu, hlavním městě provincie Si-
chuan, moc horko. Útočiště před horkem ale můžete nalézt na ne-
daleké hoře Qingcheng Shan, hoře Xilingxue Shan, v údolí Jiulong 
Gou, hoře Jiufeng Shan, hoře Tiantai Shan, v lesoparku Longchi 
a v dalších oblastech, kde je příjemný chládek. V zimě můžete jet do 
lesoparku Longchi nebo na horu Xilingxue Shan vydovádět se ve 
sněhu a pokochat se fantastickými bílými scenériemi.

Brouzdání po Chengdu
Jingli je jedna z nejstarších ulic, která přímo přetéká obchody. 
Z obchodů se na vás valí kromě hůlek, čaje, luceren či hedváb-
ných přikrývek také ryze lokální produkty. Navíc je zde ulice 
plná nejrůznějších restaurací a stánků s nejrůznějšími lahůdka-
mi. Vaše chuťové pohárky oblaží místní speciality, jako je hovězí 
podle Zhang Feie, legendárního, rázného a břichatého hrdiny 
z doby Tří království ve 3. století n. l., tři velké kanóny – jak již 

název napovídá, tři sladké rýžové bochánky, nebo rýžové nudle 
s tučnými střívky. Návštěvníci Jingli se proto mohou při prochá-
zení dosyta občerstvit.  

Uličky Kuanzhai
Uličky Kuanzhai, doslova široké i úzké uličky, jsou poměrně dob-
ře zachované uličky z dynastie Qing. Sestávají z Široké uličky 
(Kuang Xiangzi), Úzké uličky (Zhai Xiangzi) a Studniční uličky 
(Jing Xiangzi). Ty na sebe navazují a tvoří takzvané tři hlavní his-
torické ulice. Najdete v nich zachovalé a dodnes obydlené sousta-
vy domů s dvory, chrám Dazi a Mandžušriho školu, což je jedna 
z buddhistických škol (čínsky Wenshu Yuan). V červnu 2008 
byly dokončeny rekonstrukce uličky Kuanzhai. Ve zrenovované 
uličce si můžete prohlédnout tradiční dvorce z konce dynastie 
Qing a z počátku republiky, zahrady s budovami v zahraničním 
stylu protkané duchem umění a kultury, nové domy s dvory, lu-
xusní hotely a další unikátní architektonické komplexy. To vše 
dohromady tvoří samostatnou turistickou oblast.

Chengdu:
město, ze kterého nebudete chtít odjet
Provincie Sichuan patří mezi jedny z nejkrásnějších provincií Číny. Bambusové háje, pandy, vysoké vr-
cholky Himálají a neopakovatelné přírodní úkazy lákají cestovatele z celého světa. Jestli jste se i vy roz-
hodli probádat krásy této oblasti, město Chengdu bude pro vás tou nejvhodnější základnou. Nejenom že 
odtud můžete pohodlně vyjíždět do okolí, ale i samotné město má co nabídnout. 
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Ulice Chunxi
Ulice Chunxi je rušná pěší zóna Chengdu. Ulici vévodí obchodní 
dům Wangfujing a Taiping Yang (dosl. Tichý oceán), Baisheng 
Baihuo a další velká obchodní střediska. Obzvlášť příjemně je tu 
za vlahých letních večerů. Můžete se zde projít, nebo se posadit 
a oddechnout si u vody a sledovat procházející se krasavice a ele-
gány, jak chodí sem a tam. Když vás chůze unaví, můžete zajít za 
obchodní středisko Wangfujing do ulice Huaxing a dát si chuťov-
ky na špejli chuanchuanxiang. Jedna stojí jen jedno jiao (desetina 
yuanu). Nabízejí se zde rozmanité lahodné chutě.

Stanice pand v Chengdu
Chovná a výzkumná stanice pand v Chengdu byla založena roku 
1987. Dnes zde žije osmdesát odchovaných pand a zdejší stanice 
je jedna z nejodbornějších chovných a výzkumných stanic pand 
v Číně. Můžete zde pozorovat, jak pandy jí a spí, jak lezou na stro-
my nebo jak se perou. Tito rozkošní čínští medvídci vás rozhodně 
zahřejí u srdce.

Chatrč básníka Du Fu
Chatrč básníka Du Fu z dynastie Tang se nachází za Západní brá-
nou v Huanhuaxipan. Je to původní obydlí, které se v Chengdu 
po tomto básníkovi dochovalo. Du Fuova chatrč se v současné 
době nachází v areálu, který vznikl spojením chatrče se sousedí-
cím klášterem Fan án na východě a se švestkovým hájem na zá-
padě. Má přes 200 000 metrů čtverečních. Stromy nan (phoebe 
zhennan) ční k nebesům, rozbujelý švestkový háj je už spíš lesem 
a budovy ve starém stylu v zahradách a lesích dodávají tomuto 
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místu nezaměnitelný literátský nádech. I proto je Du Fuova cha-
trč jedním z turisty nejvyhledávanějších míst.

Chrám předků Wuhou
Chrám předků Wuhou se nachází u Nanmen na ulici Wuhousi 
Dajie. Ti, kdo jsou okouzleni obdobím Třech království a příběhy 
z tohoto období, si chrám předků Wuhou nemohou nechat ujít. 
Jedná se o chrám předků věhlasného a milovaného stratéga a po-
litika z doby Tří království, prvního ministra království Shuhan, 
Zhuge Lianga. V chrámu předků Wuhou se nachází nespočet ka-
ligrafií, obrazů a nástěnných svitků s hesly, takže ti, kdo mají rádi 
čínskou kaligrafii, návštěvy rozhodně nebudou litovat.

Přehrada Dujiang
Přehrada Dujiang byla dokončena za dynastie Qin přibližně v roce 
256 př. n. l. prefektem Li Bingem a jeho synem Shuaizhongem. 
Jedná se o nejstarší dodnes fungující přehradu na světě, která se 
dochovala takto dlouhou dobu. Je to obrovský inženýrský pod-
nik, který má také přezdívku „praotec světového vodohospodář-
ství“. Jezdí sem přímý rychlovlak ze severního vlakového nádraží 
v Chengdu a cesta trvá pouhou půlhodinu.

Hora Qingcheng Shan
Hora Qingcheng Shan je jedním z míst, kde se zrodil taoismus, 
patří mezi proslulé taoistické hory. Nachází se 68 kilometrů 
východně od Chengdu, deset kilometrů na západ od přehrady 
Dujiang. Nejvyšší bod – vrchol Laoxiao Ding se nachází v nad-
mořské výšce 1260 metrů. K této hoře, která je známá bohatou 

historií a je jednou z proslulých čínských turistických destinací, 
se váže poetický přídomek „Qingcheng, který je skryt před zraky 
podnebesí“. Roku 2000 se spolu s přehradou Dujiang dostala na 
seznam světových kulturních památek UNESCO. 

V létě je zde příjemný chládek a zeleň, která pokrývá celou horu 
jako peřina, vás přivede na příjemné myšlenky.

Vzhůru na delikatesy
Při návštěvě Chengdu byste určitě měli ochutnat alespoň ty nej-
známější a nejtypičtější speciality. Na snídani se hodí pálivé se-
čuánské nudle dandan�(dandan mian) nebo polévka z dušeného 
kuřete (dunji tang). Na oběd doporučujeme mapo�tofu�paní�Chen. 
Říká se, že se v Chengdu připravuje nejstarší mapo� tofu v Číně 
a že zde dokonce tento recept vymysleli. Pokud byste chtěli 
ochutnat tofu připravené vícerými způsoby, velice chutné je také 

„rozvařené tofu rodiny Tan“ (Tan douhua) nebo „opilé mražené 
rozvařené tofu“ (bingzui�douhua). Toto tofu se dělá v alkoholu ze 
sladké rýže. Pokud vám to nebude stačit, můžete si přiobjednat 
nudle s tofu (doufu mian).

Večeře: Chengdu Huangcheng Laoma Zongdian 
Teprve když ochutnáte hotpot� (čínsky huoguo, doslova ohni-
vý kotlík) v Chengdu, pochopíte, proč se toto jídlo rozšířilo po 
celé Číně a všude je více než vítáno. Zjistíte však také, že hotpot 
v Chengdu je jiný než kdekoli jinde. Pokud je na vás sečuánský 
hotpot�moc pikantní, dejte si typ yuanyangguo. Hotpot je kotlík 
s vodou, ve kterém je vyvařené koření a dochucovadla a ve kte-
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rém si následně sami vaříte přímo na stole maso a zeleninu. Ob-
vykle je pikantní, ale yuanyangguo je speciální kotlík rozdělený 
uprostřed na půlky. Jedna je pikantní a druhá je jemné chuti. Hot-
pot vás zde vyjde na padesát a víc yuanů na osobu.
Další speciality, které stojí za to ochutnat, jsou vychladlé natr-
hané kuřecí maso s pikantní sezamovou pastou podle receptu-
ry rodiny Liao (Liaoji bangbangji), králík nasekaný na kostičky 
od druhé nejstarší sestry (erjie tuding), kachna na devítistopé 
plotýnce (jiuchibanya) nebo tradiční jídlo se zvláštním názvem 

- plátky plic manželů (fuqi feipian). Mimochodem si zde také 
můžete dát specialitu Chengdu – králičí hlavu pomalu vařenou 
v husté omáčce (kenlu tuzitou). Pokud to zapijete pivem Lanjian 
(dosl. Modrý meč), neprohloupíte.

Zábava:
Atmosféra v Chengdu je uvolněná a samozřejmě zde neschází ani 
bary, kterých je tu požehnaně. Proslulá klubová oblast je cent-
rum Yulin shenghuo guangchang. Jsou to tři patra barů a klubů. 
Menší bary a hospůdky najdete v ulici Yulin xilu. Ty se také na-
cházejí v blízkosti parku Huatan v barové ulici Fanglin. Většinou 
jsou zde tematické bary. Nová barová ulice vyrostla na ulici Zi-
jing, kde jsou hlavně klidnější podniky.
Nejznámější bary a kluby v Chengdu: Qingniao, Guge, Laojiuba, 
Caihongba, Yafeila, Yinyue fangzi, Banda a další.

Doprava
Letecká
Mezinárodní letiště Shuangliu se nachází dvacet kilometrů od 
centra města. Autobus na letiště stojí 8-10 yuanů, cesta trvá 
15 minut.

Železniční doprava
Jestli pojedete do Chengdu vlakem, připravte se na to, že po 
lístcích může být sháňka. Železniční doprava v Chengdu je ve-
lice rozvinutá, ale valí se sem nekonečné zástupy turistů, takže 
očekávejte fronty a nedostatek lístků, především v době státních 
svátků a v turistické sezóně. 
Vlakové nádraží Chengdu (Beizhan) se nachází v severní části 
druhého městského okruhu. Na nádraží a u oficiálních agentů 
ve městě si můžete deset dní dopředu koupit celostátní jízdenky.

Přeprava po městě
Po městě se můžete přepravovat v autobusech, taxících a tuktu-
kách. Na naprostou většinu památek ve městě se dostanete auto-
busem. Běžný autobus stojí jeden yuan, klimatizovaný dva yuany.
Nástupní sazba v taxíku je pět yuanů, cena za kilometr je 1,4 yuanu.
Rikši stojí podobně jako taxíky, někdy jsou dokonce dražší. Cenu 
si dohodněte při nástupu, nejméně se platí pět yuanů.
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Xinjiang  
Xinjiang se nachází na západě Číny, je proslulý krásnou přírodou 
a také mnoha druhy lahodného ovoce. Mezi nejznámější a nej-
navštěvovanější místa patří Nebeské jezero, pláně Narat, staré 
město Gaochang a pozůstatky jeskyní Tisíců buddhů v Loula-
nu a Kezilu. Ovoce ze Xinjiangu se v Číně díky své tenké slupce 
a šťavnaté, sladké dužině těší mimořádné oblibě. Díky dokona-
lým podmínkám je místní ovoce proslulé jak svou kvalitou, tak 
množstvím, takže se pravidelně pořádají i ovocné festivaly, jako 
např. srpnový Festival hroznů.
Nejlepší doba na cestování: květen - září
Místní občerstvení: skopové kebaby, pilaf (rýže vařená v páře se 
skopovým), nang (opékaná placka) a mléčný čaj
   
Qingdao 
Krásnému přístavnímu městu v jihozápadní části provincie 
Shandong, Qingdao, se někdy přezdívá také jako „Švýcarsko ori-
entu“. Qingdao, ze tří stran obklopeno mořem, se může pochlubit 
největší pláží v Číně. Můžete se projít po klikaté pláži s jemnými 
písky, kochat se sluncem a nechat se ovívat mořským vánkem. 
V samotném městě je zajímavá stará městská část plná zahrad 
a historické západní architektury z konce 19. století.
Qingdao je také domovem lahodného piva Tsingtao a Mezinárod-
ní pivní festival v Qingdao každoročně přitahuje milovníky piva 
z celého světa. Mezi nejznámější turistické atrakce patří přístavi-
ště Zhanqiao, ostrov Malé Qingdao, vyhlídková oblast Badaguan, 

katedrála sv. Michaela, Květinová podlaha, guvernérova síň  
Jiaozhou a hora Laoshan.
Nejlepší čas na cestování: léto a podzim
Místní občerstvení: čerstvé mořské plody, čínské makrelové 
knedlíčky, opékané olihně 
  
Šanghaj
Šanghaj je proslulá mezinárodní metropole ležící u ústí řeky  
Yangzi Jiang. Na tomto místě plného života souzní tradiční prvky 
s moderními a východní kultura se západní. Nejvýznamnější his-
torické památky, které by návštěvník neměl minout, jsou Bund, 
chrám Boha města a zahrady Yuyuan. Bund je kilometr a půl 
dlouhé nábřeží poseté desítkami překrásných historických bu-
dov různých stylů včetně gotiky, baroka, románského, renesanč-
ního a neoklasického slohu. 
Typické panoráma Šanghaje z vysokých mrakodrapů jako Ori-
ental Pearl Tower, Jin Mao Tower, Šanghajské světové finanční 
centrum a 632 metrů vysoká Šanghajská věž se táhne podél 
mořského pobřeží ve čtvrti Pudong. Další oblíbená místa jsou 
Shanghai Xintiandi (Nová nebesa a země) a hlavní nákupní třída 

- Nankingská ulice.

Nejlepší čas na cestování: březen - květen
Místní občerstvení: smažené plněné bochánky, nanxiangské pl-
něné bochánky vařené v páře, vepřová žebírka v rýži, žluté krabí 
pečivo

Kam jezdí Číňané nejraději 
na dovolenou
Když si otevřete některého z průvodců po Číně, zavede Vás do různých koutů Číny, třeba i do těch, které 
místním obyvatelům až tak zajímavé nepřijdou. Kam tedy jezdí nejraději Číňané? Ruku v ruce se zvyšo-
váním životní úrovně a s rostoucím počtem movitých Číňanů se rychle rozvíjí také cestovní ruch a rostou 
také nároky na kulturu cestování. Především ta nejbohatší vrstva jezdí čím dál tím častěji do těch exotič-
tějších míst a mnohdy si ve svých nejoblíbenějších destinacích pořizují i luxusní vily. V minulém roce se 
na řebříčku deseti nejoblíbenějších míst umístily následující města a oblasti. 
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Peking
Hlavní město Číny, Peking, úchvatné město s více než 3000-letou 
historií, je politickým, ekonomickým, kulturním a uměleckým 
centrem Číny. Vzhledem k tomu, že Peking je jedním z historic-
kých hlavních měst Číny, nachází se v něm množství kulturních 
a historických památek, které přitahují turisty z celého světa. 
Nejznámější turistickou atrakcí je nepochybně velkolepé náměstí 
Nebeského klidu (Tian ánmen), největší náměstí na světě a ikona 
Číny. V severní části náměstí se nachází 600 let staré nádherné 
Zakázané město, největší a nejlépe zachovaný císařský palác na 
světě.
Neopomeňme také Letní palác, který bývá považován za největší, 
nejnádhernější a nejlépe zachovanou císařskou zahradu v Číně. 
Mezi další turistické atrakce také patří nedaleká Velká čínská zeď, 
Chrám nebes, Chrám země, Národní stadion či pekingská umě-
lecká čtvrť 798. Kouzlo místního života si můžete vychutnat v úz-
kých uličkách s typickými dvorky v tradičních obytných zónách 
Pekiňanů, v takzvaných hutonzích.
Nejlepší čas na cestování: jaro a podzim
Místní občerstvení: pekingská kachna, nudle se smaženou pas-
tou ze sójových bobů (zhajiangmian), douzhir - nápoj z kvaše-
ných bobů, smažené nasekané rýžové placky (lüdagunr)
   
Hangzhou
Hangzhou je hlavní město jihovýchodní čínské provincie Zhejiang. 
Hangzhou, kterému se přezdívá „ráj pod nebesy“, je proslulé pří-
rodní krajinou a početnými historickými památkami. Nejproslu-
lejším místem je bezesporu Západní jezero. Ze tří stran je obklo-

peno horami, je jako blyštivá perla pod modrým nebem, která svou 
přírodní krásou a kulturním dědictvím okouzluje turisty.
Nedaleko jezera jsou místa s krásnými vyhlídkami do krajiny 
jako Osamělý kopec (Gushan), mausoleum generála Yue Feie, 
hrdiny z dynastie Song (960–1279) a chrám Lingyin, jeden z nej-
větších buddhistických chrámů v Číně. Návštěvníci také mohou 
navštívit starou ulici Hefang, kde mohou nakoupit různé suvený-
ry, hedvábí a proslulý zelený čaj Dračí studna (Longjing).
Nejlepší čas na cestování: jaro a podzim
Místní občerstvení: žebrákovo kuře - nadívané kuře obalené 
v listech lotosu a pečené v jílu, ryba od Západního jezera v octové 
omáčce, vepřové ve stylu Dongpo - restované a dušené vepřové, 
recept před 900 lety sestavil slavný čínský básník Su Dongpo, 
polévka ze škeblíze Západního jezera

Tibet
Tibet se rozkládá na Qinghajsko-tibetské plošině a vzhledem 
k tomu, že nadmořská výška většiny jeho území přesahuje 4000 
metrů, přezdívá se mu „střecha světa“. Tibet je země zázraků, 
kvůli jejíž proměnlivé krajině a tajemným historickým a kultur-
ním památkám je pro mnohé destinací snů.
Hlavní město Tibetu Lhasa je pro turisty tím největším lákadlem. 
Lhasa je město staré přes 1300 let, je domovem překrásného pa-
láce Potala, klášterního chrámu Jokhang a Norbulingka, zahra-
da pokladů, které patří mezi světové kulturní dědictví. Tibet se 
může pochlubit 11 horami, které přesahují 8000 metrů nadmoř-
ské výšky, z nichž nejvyšší je 8848 metrů vysoký Mount Everest, 
nejvyšší hora světa. Pohled z něj je dech beroucí. Mezi další mís-
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ta, která lákají turisty, patří nebeské jezero Namtso, řeka Yarlong 
Tsangpo a klášter Tashilhunpo.
Nejlepší čas na cestování: červen – září
Místní občerstvení: tsampa, někdy též campa, opečená ječmen-
ná mouka, tibetský máslový čaj, jačí maso a jačí jogurt

Macao
Macao patří mezi čínské zvláštní administrativní oblasti na jiho-
východním pobřeží Číny. Region sestává ze tří hlavních ostrovů: 
poloostrovu Macao, Taipa a Coloane. Nejen, že je Macao celosvě-
tově proslulé tím, že je největším centrem hazardu na světě, ale 
také svou krásnou kopcovitou krajinou, míšením východní a zá-
padní kultury a exotickou portugalskou architekturou.
Hlavní turistickou atrakcí Macaa je přes 500 let starý chrám 
A-ma, který se nachází na poloostrově Macao. Jedná se o jeden ze 
tří nejstarších a nejnádhernějších chrámů v oblasti. Návštěvníci 
by také neměli vynechat ruiny kostelu sv. Pavla, nejcharakteris-
tičtější památku Macaa. Mezi muzea, která předvádějí historii 
a kulturu Macaa patří Muzeum Macaa, Muzeum vína, Muzeum 
Grand Prix a Macaoské muzeum umění. Mezi další místa, která 
stojí za návštěvu, patří chrám KunIam, pevnost Monte, Bambu-
sová zátoka a Molo rybářů.
Nejlepší čas na cestování: říjen – prosinec
Místní občerstvení: vaječné koláčky na portugalský způsob, růz-
né dimsumy – „jednohubky“ vařené v páře v proutěných košíčcích, 
mandlový dortík, koláčky z kešu či závitky s vejcem a sýrem
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Yunnan 
Yunnan doslova znamená „na jih od barevných mraků“ a nachá-
zí se na náhorní plošině Yunnan-Guizhou. Yunnan je proslulou 
turistickou destinací v Číně i v zahraničí, turisty přitahuje svým 
příjemným klimatem, zvláštními krasovými útvary, různorodou 
vegetací, historickými památkami a kulturou velkého množství 
etnických menšin.
Provinční hlavní město Kunming stojí díky svému mírnému kli-
matu za návštěvu po celý rok, mezi známé památky patří Kamen-
ný les, jezero Dianchi a Západní kopce. Další z destinací, kterou 
stojí za to navštívit, je Lijiang. Výjimečný je svými tradičními 
budovami, dlážděnými ulicemi, fantastickými přírodními sce-
nériemi a pozoruhodnou kulturou místního etnika. Shangri-La 
je tibetské město na severozápadě Yunnanu, které se proslavilo 
jako ztracený ráj s nádhernou krajinou a etnickými menšinami. 
Mezi další turistické atrakce patří Zasněžená hora nefritového 
draka, staré město Dali, soutěska Skákajícího tygra, jezero Luge, 
jezero Erhai a hora Cangshan
Nejlepší čas na cestování: 
Kunming: po celý rok 
Lijiang: duben, květem, září a říjen
Shangri-La: květen až červenec, září a říjen
Místní pochoutky: yunnanské romantické rýžové nudle, dušená 
termití houba, šunka Xuanwei, dušená rýže s ananasem

Hongkong
Hongkongu, který se nachází na jihovýchodním pobřeží Číny, se 
také přezdívá Perla orientu či Ráj nakupování. Sestává z ostrova 
Hongkong, poloostrovu Kowloon, přiléhající území „New Terri-
tories“ a z 262 vzdálenějších ostrovů. Hongkong je proslulé cen-



Zajímavosti a krásy Číny    září/2013 cestování

http://czech.cri.cn 33

trum mezinárodního obchodu a financí, je městem plným života, 
který vkusně a esteticky kombinuje různé kultury s čínskými 
tradicemi.
Hlavním turistickým lákadlem Hongkongu je přístav Victoria, 
celosvětově proslulý přírodně utvořený přístav situovaný mezi 
ostrovem Hongkong a poloostrovem Kowloon. Z Viktoriina vr-
cholu, nejvyššího bodu Hongkongu, je úchvatný výhled na pří-
stav a obří mrakodrapy podél pobřeží, obzvlášť v noci, když jsou 
budovy barevně nasvětleny. Mezi další z turistických atrakcí, kte-
ré by neměli ujít pozornosti návštěvníků, patří chrám Wong Tai 
Sin, zátoka Odražení, Dámská ulice (trh pro dámy), Ocean Park 
a Disneyland.
Nejlepší čas na cestování: říjen - březen
Místní pochoutky: pikantní rybí kuličky, vaječné placky, rýžové 
závitky v páře, dušený pudinkový dortík, kuřecí keksy

Sanya 
Sanya, které se někdy přezdívá „čínská Havaj“, je nejjižnější měs-
to Číny. Slunce, modré moře, výborné pláže, teplé klima, bujné 
lesy, pestrá divočina, horké prameny, jeskyně a kultura etnických 
menšin jsou devizami tohoto tropického ráje. Sanya se stala o to 
oblíbenější, že se tam točila čínská romantická komedie „Pokud 
jsi ten pravý 2“. Možnost nakupovat duty�free také přispívá k při-
tažlivosti tohoto města.

Nejlepší místa na dovolenou jsou zátoka Yalong, zátoka Sanya, 
zátoka Dadonghai a zátoka Haitang. Zátoka Yalong je 7,5 kilo-
metrů dlouhá a může se pochlubit bělostnými písečnými plážemi, 

průzračně modrým mořem a krajinou tak nesmírně krásnou, že 
se zátoce říká „zátoka číslo jedna na světě“. Je největším láka-
dlem celého čínského pobřeží. Proměnlivé a náročné moře u os-
trova Wuzhizhou uspokojí všechny nadšence vodních sportů. 
Mezi další místa, která by návštěvník neměl minout, patří Tianya 
Haijiao, doslovně přeloženo „okraj nebes a roh moře“, Daxiao 
Dongtian (Jeskyně víl), chrám Nanshan, jeskyně Luobi a park 
Jelenů otáčejících hlavu.
Nejlepší čas na cestování: září – duben
Místní občerstvení: polévka z kyselých bobů, hainanské rýžové 
nudle, rýže s černými boby, kokosová rýže, Sam Bo Luong (de-
zert z bylinek)



34 http://czech.cri.cn

Huangshan 
Žluté hory  

Venkovská oblast kolem okresu Shexian 
Jihovýchodní část provincie Anhui 
Kam oko dohlédne, všude se tyčí zelené hory a teče křišťálová 
voda. Naleznete zde bohatství skrývající se v kulturních reliktech, 
rezidencích, chrámech a památnících. Venkov představuje mu-
zeum a galerii klasické architektury. Při procházce po okolí nara-
zíte v podstatě všude na věže, mosty, cestičky a studny z dob vlád 
dynastií Ming (1368-1644) a Qing (1644-1911). Krásná scenérie 
a mimořádná architektura získaly přízvisko „město vody, město 
hor a město mostů“. 

Tři divy, Chrámy vybudované předky, Starodávné residenční 
domy a Město oblouků, tvoří přirozeně vytvořené klasické ar-
chitektonické muzeum. Staré město Shexian se skládá z části 
Fucheng a Xiancheng. Fucheng bylo původně postaveno na 
sklonku vlády dynastie Sui (581-618) a výrazně rozšířeno v době 

vlády dynastie Tang (618−907). Úžasné městské hradby byly 
postaveny podél horského hřebene, který měří asi 1640 yardů. 
Některá zajímavá místa byla objevena už před vládou dynastie 
Song (960-1279), jsou jimi např. studna Hama (česky Ropucha), 
studna Yinggong a studna Dagu. Některé staré ulice, jako ulice 
Doushan, ulička Zhongshan a ulice Dabei, si udržují základní 
prvky charakteristické pro dobu vlády dynastií Ming a Qing. 
Ve Fucheng a Xiancheng se nachází celkem 16 oblouků typických 
pro zmíněná období. 

Starověká vesnice Xidi
Jihovýchodně od okresu Yixian
Vesnice Xidi se nachází na jižní straně na úpatí Žlutých hor. 
V tomto idylickém údolí čistých proudících potůčků, zlatých ry-
bek v rybnících a rýžových polí se nachází honosná vesnice Xidi 
se svou historií dlouhou 900 let. Je to vesnice, jejíž architektura je 

Hory Huangshan se nacházejí v provincii Anhui a jsou známé jako nejkrásnější hory Číny. Jsou opěvová-
ny a zachyceny v umění a literatuře středověké Číny; např. ve stylu „shanshui“ – tedy stylu zobrazování 
hor a vody v polovině 16. století. I do dnešní doby jsou stejně fascinující jak pro turisty, tak pro básníky, 
malíře a fotografy, kteří se vydali na pouť do okouzlujících míst věhlasných svou úžasnou scenérií tvoře-
nou mnoha žulovými vrcholy a skalami vystupujícími z mraků. 
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natolik zdobná, že mohla být vytvořena pouze člověkem silným, 
bohatým a s dobrým vkusem. Přesně tak tomu i bylo. Původně 
byla postavena za vlády císaře Huangyou (1049–1054) v období 
severní dynastie Song (960-–127), která měla velký kulturní a ar-
chitektonický vliv na rodinu obchodníků, rod Hu. Tento rod díky 
svému bohatství přestavěl později během vlády císaře Jingtai 
(1449–1457) z dynastie Ming (1368-1644) město do jeho typické 
podoby.

Vesnice Xidi zahrnuje zhruba 300 budov postavených ve stylu Hui, 
které vznikly během vlády dynastií Ming a Qing (1644–1911). Do-
minuje zde dřevo a cihly s mimořádnými kamennými klenutými 
chodbami, kamennými sochami a dlážděnými ulicemi s dvorky. 
Hlavními turistickými atrakcemi dnešních dnů ve vesnici Xidi 
jsou pavilon Lingyun, pavilon Ruinu, dům Cishi („Cishi“ byl ti-
tul úředníka), dům Daifu („Daifu“ byl další titul úředníka), dům 
Qingyun, Východní zahrada, zahrada Taoli, Západní zahrada, 
sál Jing‘ai, sál Lvu a sál Yinfu. Na všech místech panuje příjem-
ná atmosféra a harmonie mezi člověkem vytvořenými stavbami 
a okouzlujícími zahradami.

Historická vesnice Hongcun 
Severovýchodně od okresu Yixian 
Půdorys vesnice připomíná krávu. Tyčící se kopec Leigang 
představuje hlavu krávy, staré zelené a tajemné stromy na vr-
chu kopce vypadají jako rohy, dlouhé řady vesnických stave-
ní načrtávají horní část těla, rybník ve tvaru půlměsíce s ka-

nály, který se stáčí vesnicí, vypadá jako žaludek a třpytivé 
jezero působí jako břicho. Dlouhý uměle vytvořený kanál pak 
připomíná kravská střeva. A konečně čtyři dřevěné mosty, kte-
ré obklopují vesnici, působí jako čtyři zkřížené nohy. Proč 
«zkřížené» nohy? Protože vesnice Hongcun užívá metaforu 
hovězího dobytka, tedy krávy ležící na břiše, přežvykující píci, 
obklopenou Žlutými horami na pozadí a s rýžovými poli v dáli. 
 
Vesnice Hongcun čítá asi 160 rezidencí – z nich se 137 zachovalo 
v dobrém stavu – a vedle toho další sály, pavilony a chrámy. Nej-
důležitější sál je Chengzhi, neurozený soupeř císařského paláce 
v Pekingu, Zakázaného města. Architektura typická pro období 
vlády dynastií Ming a Qing odrážející se ve stylu vesnických sídel 
a sochy, které je dekorují, jsou považovány za nejlepší stavby své-
ho druhu v celé Číně. To byl jistě hlavní důvod, proč se nakonec 
organizace UNESCO rozhodla zařadit v roce 2000 vesnici spo-
lečně s nedalekou vesnicí Xidi, také položenou na úpatí Žlutých 
hor, na seznam Světového kulturního dědictví. Jen pro zajíma-
vost, vesnice Hongcun je jedno z míst, kde se točil filmový trhák 
Tygr a drak od režiséra Ang Leeho.

Historická ulice Tunxi
Historická ulice Tunxi v centru čtvrti Tunxi 
Ulice s mnoha staletí starými historickými prvky nás vrátí do 
doby vlády dynastie Song (960–1279). Když císař Huizong  
(1082–1135) přemístil sídlo vlády do Lin‘an (dnešní Hangzhou), 
mnoho architektů a stavitelů pracovalo na stavbě nového hlav-
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ního města. Po návratu do svého rodného města se rozhodli imi-
tovat styl architektury, a tak vznikla historická ulice Tunxi. Na 
začátku vlády dynastie Ming (1368–1644) investoval obchodník 
v provincii Anhui finance do stavby 47 obchodů, aby přitáhl další 
obchodníky, kteří by přispěli k zajištění komunikace mezi ulicí 
a světem mimo ni. Nakonec se za vlády dynastie Qing (1644–
1911) stalo místo centrem provincie Anhui, kde se přerozděluje 
zboží.

Hory Huangshan
Hory Huangshan na východě provincie Anhui jsou jedněmi z nej-
známějších čínských míst s krásným panoramatem. Jsou cha-
rakteristické čtyřmi úkazy: neobvykle rostoucími borovicemi, 
bizarně formovanými skalami a oblaky a křišťálovými horkými 
prameny. Hory Huangshan jsou oslavovány pro svou scenérii. 
Známé jsou také jako první hory pod nebem. Přes sedmdesát 
vrcholků převyšuje 1000 metrů. Můžete se toulat lesem kamen-
ných sloupů a vždy zelených statných borovic. Dalším rysem jsou 
vodopády, jezírka, horké prameny a zajímavě formované skály, 
přičemž mnoho z nich má své vlastní pojmenování, např. Mnich 
s prasečí hlavou pojídající meloun. Kvůli mlze a oblakům se pří-
rodní scenérie často mění. Čínský geolog a cestovatel Xu Siame 
žijící v době vlády dynastie Ming velebil Huangshan jako nejkrás-
nější ze všech hor.

Nejjižnější část nejvyššího vrcholku, Hlavní nebeský vrcholek 
(Tiandu Feng), je přístupná po Západních schodech. Tento vrch 
je vysoký 1830 metrů. Hlavní nebeský vrcholek, něco jako čínský 
Olymp, získal své jméno díky legendě, podle níž byl zde domov 
nesmrtelných bytostí z nebeského města. O něco níže se nachá-
zí Vrchol lotosového květu, nejstrmější ze všech vrcholů. Je pří-
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stupný po žebříku Baizhang podél svislé úzké stezičky stoupající 
vzhůru. Vrchol je oblíbeným místem párů, které často do skal 
upevňují visací zámky se svými vyrytými jmény. Takovéto zámky 
lemují celou stezku až nahoru na vrchol. 

Specialita hor Huangshan: zelený čaj z Huangshanu 
Huangshanský zelený čaj Maofeng je osvěžující čaj sklízený 
v době před příchodem dešťů. Je to jeden z deseti nejlepších čín-
ských zelených čajů. Usušené listy obsahují také jemné mladé 
pupeny (čínsky „ya“). Poměr listů a pupenů, jeden list a jeden 
pupen nebo dva listy a jeden pupen, prozradí, jakou bude mít čaj 
vůni a chuť. Chuť by měla být jemná, svěží, přirozená, čistá a mír-
ně sladká s příchutí lékořice. Čajový nálev je čirý a bledě žlutý. 
Z čajových lístků můžete získat 2-3 kvalitní nálevy. 
Tento druh čaje byl poprvé zpracován v pozdních letech 19. stol., 
v době vlády dynastie Qing. Způsob zpracování sestavil speci-
alista na čaj jménem Xie Jinghe. Jméno Maofeng (Ochmýřený 
vrch) dostal podle vzhledu čajových pupenů, které jsou pokryté 
chloupky, a podle místa, kde roste, tedy na vrcholcích hor. Ideální 
podmínky nachází čaj ve Žlutých horách (Huangshan). 
 
Barva nálevu: zářivá, čistá, bledě žlutá. 
Chuť: osvěžující, čistá s příchutí lékořice. 
Dozvuk chuti: čistý, jemný. 

Příprava: Pro nejlepší výsledek použijte k přípravě čaje minerál-
ní vodu, kterou odstavíte těsně před varem, začne-li voda vařit, 
vypněte vařič a počkejte deset sekund.
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První a nejdůležitější náklady jsou spojené s mateřskou školou. 
Na rozdíl od českých školek probíhá v mateřských školách v Číně 
výuka a připomínají víc základní školy. Pokud chcete, aby vaše 
dítě chodilo do prvotřídní „modelové“ školky v Číně, připravte 
se, že každý měsíc budete muset zaplatit alespoň 6 000 korun. Za 
tři roky mateřské školy tedy utratíte nejméně 180 000! Dokon-
ce i na pekingských předměstích rostou soukromé školky jako 
houby po dešti, ale ani tak jejich kapacita nestačí pro to množství 
dětí, které se do nich hlásí. Trochu slušné státní školky jsou pře-
plněné k prasknutí. Několika tisícům až desítkám tisíc zápisného 
se proto rodiny nevyhnou. Když se k tomu připočtou náklady na 
různé rodinné výlety, akce a nákupy všeho, co bude dítě ve školce 
i doma potřebovat, můžete se připravit na to, že od tří do šesti let 
věku vás průměrně vaše ratolest přijde na pěknou sumičku čtvrt 
milionu korun.  

Devítiletá povinná školní docházka: drahé jsou hlavně 
soukromé školy.
V Číně je devítiletá povinná školní docházka. Jedná se sice o po-
vinné vzdělání a spousty nákladů jsou rodiče ušetřeni, jenže růz-
né kurzy a doučování jsou nemalý zásah do rodinných kasiček.
Státní školy a učebnice jsou v Číně zdarma, takže se každý mě-
síc platí hlavně za obědy, psací potřeby, sešity na domácí úkoly, 
doplňující učebnice a podobně. Náklady nejsou nijak dramatické, 
jsou výrazně nižší než na soukromých školách. Soukromé školy 

na prvním stupni stojí přibližně 9 000–15 000 korun, na druhém 
stupni obvykle do 18 000, ale některé i 25 000 korun. Když se to 
sečte, nechat dítě vystudovat na soukromé základní škole není 
laciná záležitost.

Tři roky střední školy: nejvíc stojí soukromé doučování 
a nákupy
Od patnácti do osmnácti let děti chodí na střední školu. Rodi-
nám, jejichž děti úspěšně složily zkoušky a dostaly se na dobrou 
státní střední školu, můžeme gratulovat. Školné za jedno pololetí 
se pohybuje mezi 3 500 a 4 500 korunami. Internát vyjde tak na 
6 000 korun za semestr a není potřeba platit škole sponzorský dar. 
Různé další výdaje spojené se studiem za tři roky nepřerostou 15 
až 20 tisíc. Soukromé střední školy jsou samozřejmě dražší. Na 
středních školách je obrovská konkurence, a tak kromě do ško-
ly chodí čínští středoškoláci i na různá doučování a kurzy. Za tři 
roky vyjdou určitě na pár desítek tisíc, ale mohou jít i do stovek ti-
síc. Středoškoláci mají navíc větší zájem o počítače a elektroniku, 
než děti na základních školách.

Studium na vysoké škole platí hlavně rodina
Školné a životní náklady na vysoké škole v Číně v drtivé většině 
případů nesou rodiče. Pouze velmi chudé rodiny mohou požádat 
o úvěr na vzdělání, který vysokoškoláci po studiích budou splácet. 
Stipendia a přídavky na studium jsou v Číně poměrně malé. Ty 

Na vzdělání potomků se nešetří
„Ať je syn úspěšný jako drak mezi ostatním tvorstvem, dcera ať je úžasná jako fénix.“ Tak se dá shrnout 
tradiční hodnotový systém čínské rodiny. Většinu rodin v Číně ze všeho nejvíc zajímají vlastní děti a vše, 
co se jich týká. Vychovat děti je kromě jiného nezanedbatelná investice. Většina rodin se ji přesto nezdrá-
há vykonat. Číňané vám obvykle rozohněně řeknou, že „vychovat dítě je jako pořídit si další byt!“ 
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šikovné, kteří dostali stipendium, stejně musí podporovat rodina, 
protože stipendium by zdaleka nepokrylo drahé školné a životní 
náklady na koleji.
Studium na vysoké škole vychází přibližně na 60 000 korun. Děti 
obvykle žijí mimo rodinu, s čímž jsou spojené různé náklady na-
víc, obvykle alespoň 3 000 korun na měsíc. K tomu připočtěme, 
kolik stojí koupit si lístek domů na prázdniny a svátky a občas ně-
kam vycestovat, a vyjde nám, že za čtyři roky vysoké školy to je 
asi 120 000 korun. Vychodit vysokou školu tedy vyjde celkem na 
alespoň 200 000 korun. 

Pokud potomek studuje obor, který si žádá, aby rok studoval v za-
hraničí, vyjde to rodinu na dalších 600 000 korun. Někteří stu-
denti vysokých škol musí s penězi hospodařit šetrně, zatímco jiní 
si mohou relativně užívat, to záleží na možnostech té které rodi-
ny. Možnosti rodiny se obzvlášť projeví, pokud dítě chce studovat 
magistra nebo chce studovat v zahraničí. Pokud se absolvent ba-
kalářského studia rozhodne pokračovat v magisterském studiu, 
budou muset rodiče obstarat dalších 300 000 až 2,5 milionu ko-
run, podle toho, jestli bude studovat v Číně nebo v zahraničí, ve 
které zemi a na které škole.
Osnovy čínského vzdělání a to, co vzdělání v Číně dětem poskyt-
ne, bohužel za mnoho nestojí. Čínský vzdělávací systém často 
vede děti k tomu, že studují obory, které je nezajímají. Často pro 
ně ani nemají vlohy. Nakonec pak dochází k tomu, že se lidé nikdy 
nevěnují oborům, které vystudovali. 
Dospívání současných Číňanů připomíná podivnou hru, ve které 
jde jen o to postupovat úrovněmi: dostat se na známou školu, do-
stat se do výběrové třídy, učit se vysokou matematiku, učit se na 
klavír, učit se malovat, složit zkoušky na vysokou školu. Nemají 
ani chvíli na to, aby se zastavili a uvolnili se. V celé čínské historii 
nebyla žádná generace, která by měla takové štěstí jako tato, ale 
zároveň se dá také říci, že je to ta nejnešťastnější generace. Rodi-
če mají strach, že látka, kterou se děti učí ve škole, jim bude v ži-
votě k ničemu, a tak ceny doplňkového vzdělání zběsile rostou.

Veškerá snaha rodičů dost možná bude mít opačný účinek. Žáků, 
kteří se učí na klavír, je jako ryb v moři, zatímco narazit na dítě, 
které umí hrát na tradiční čínský hudební nástroj erhu,�je čím dál 
těžší. Stejně jako kdysi mají všichni opět stejnou sadu dovedností. 
Ještě horší je, že se klade důraz pouze na rozvíjení znalostí a do-
vedností, ale zapomíná se na skupinové aktivity, kterými by se 
rozvíjela schopnost pracovat ve skupině. Pro lidi nového tisíciletí 
bude stále těžší hledat shodu a konsenzus. Jako skupina možná 
nebudou schopní ničeho dosáhnout.

Ani po vysoké škole nečeká na spoustu absolventů dobrá práce, 
na to je lepší udělat si maturitu. Kdo na to má prostředky, nechá-
vá své děti vystudovat v cizině. Číňané ve svůj vzdělávací systém 
ztratili důvěru, ale většina lidí neví, co s tím dělat.
Ve staré Číně byl rozšířený názor, že je lepší naučit lidi rybařit, 
než jim dávat ryby. Odpovědní učitelé vědí, že způsob výuky je 
důležitější, než co přesně se vyučuje. Do roku 2030 bude kreati-
vita důležitější než znalosti, o znalosti se budou starat počítače, 
ale společnost bude potřebovat kreativní lidi, kteří budou schop-
ní řešit problémy a inovovat. Rozhodující jsou postupy a meto-
dika. Vždy je něco, co nevíme, ale metod a postupů je omezené 
množství. Nebude trvat dlouho a studenti zapomenou vše, co jim 
učitelé říkali, ale nezapomenou na to, jak se naučili přistupovat 
k problémům a jak je řešit. Přístup je důležitější než schopnosti 
a dovednosti. Kdo neví, jak spolupracovat, nepřekoná v novém 
miléniu americké, indické, dokonce ani vietnamské týmy, i kdyby 
věděl první a uměl poslední.

Ekonomové nyní volají po rozvoji kreativní ekonomiky. Tvrdí, 
že bez přechodu k tomuto modelu se čínská ekonomika nevy-
maní z krize. Analytici předpovídající situaci ve třicátých letech 
21. století jsou přesvědčení o tom, že aby lidé nového tisíciletí ob-
stáli v obrovské mezinárodní i vnitrostátní konkurenci, je třeba 
reformovat školství. Reforma školství proto nesnese odkladu a je 
nevyhnutelná. 
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Potřebuje Čína lepší předškolní 
vzdělávání?
Stále větší počet čínských rodičů zaměřuje svou pozornost na vzdělání svých potomků již v raném dětství. 
Velké množství školek poskytuje nejrůznější vzdělávací programy, nabízí se tradiční čínské nebo i západ-
ní předškolní vzdělání. 

Reportér�CRI�Shen�Ting�na�toto�téma�připravil�reportáž:
Předškolní vzdělání se snaží v Číně dohnat mezinárodní standar-
dy, ale stále existuje propastný rozdíl mezi čínským a předškol-
ním vzdělávacím systémem rozvinutých zemí, co se týče obsahu 
a stylu výuky.

Yu Jingjing, ředitelka mateřské školy Rainbow Bridge (Duhový 
most), se dlouhou dobu věnovala výzkumu předškolního vzdělání. 
Stala se známou zaváděním nového způsobu předškolního vzdě-
lání, který je typický zaměřením na procvičování a rozvíjení kom-
plexních dětských schopností v Číně.„Čínské ministerstvo škol-
ství zakazuje jakékoliv vzdělávání školního typu v mateřských 
školách. Vzdělávání v základních školách zdůrazňuje rozvíjení 
schopností dětí v pěti oblastech: jazyk, umění, věda, společnost 
a zdraví. Jakákoliv tendence zařadit formy vzdělání do školek se 
důrazně nedoporučuje, je mnohem lepší posilovat v tomto věku 
komplexní schopnosti dětí.“

V návaznosti na pokyny ministerstva si čínské mateřské školy vy-
tvořily svůj vlastní systém výuky. Ale Xu Ting, která učí v mateř-
ské škole ve Wuxi na východě Číny, je přesvědčena, že předškolní 
vzdělání v Číně má v porovnání s jinými zeměmi velké nedostatky. 
 

„Existuje tady stále mnoho mezer, které se týkají předškolního 
vzdělávání. Vývoj dětí vyžaduje rozvíjení jejich fyzických stránek 
osobnosti, obohacování jejich představivosti a obohacování krea-
tivity, stejně jako formování jejich dobrých návyků.“

Yu Jingjing vysvětluje, že mezi Hongkongem a pevninou je patrný 
rozdíl mezi pojetím mateřských škol. V Hongkongu je viditelný 
vliv zděděných tradic západních zemí. 
 „Mateřské školy v Hongkongu fungují podle požadavků učitelů 
a dětí, není to rozhodně tak, že by se řídily konkrétními stanove-
ními autoritativní instituce. Jsou vybírány různé učebnice s odliš-
nými texty a koncepty s cílem rozvinout a objevit skrytý potenciál 
dětí a soustředit se na jeden konkrétní aspekt.“

Někteří učitelé na pevnině si jsou již dobře vědomi kontrastů mezi 
pedagogickými koncepty a doufají v experimentování, které by 
přineslo změny. 

Zhang Baihan je učitelkou hudby v mateřské škole, snaží se učit 
své žáky jinak, než jak je tradičně praktikováno v Číně. 
 „Většina čínských učitelů hry na klavír pouze zdůrazňuje rozvoj 
dovedností hry na klavír u mladých žáků, ale domnívám se, že 
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prostřednictvím západní metody je nutné se žáků ptát, jak hudbu 
vlastně cítí a prožívají ve svých srdcích. Hudba je umění. Tvorba 
dobré hudby je vyjádřením duše.“

Yu Jingjing tvrdí, že čínští pedagogové si nejprve sami musí od-
povědět na otázku, zda je důležitější zaměřit se na rozvoj kom-
plexních dětských schopností nebo na něco konkrétního nebo 
zda je důležité osvojení hracích technik nebo procítění hudby.
 „Měli bychom učit děti v souladu s jejich nadáním. Koncepty čín-
ského a západního předškolního vzdělání se zaměřují na různé 
aspekty. Čínský systém je lepší pro ty, kteří mají silnější sociální 
schopnosti a jsou zvídaví, zatímco západní systém je vhodnější 
pro ty nezávislejší a s větším vlastním sebeuvědoměním.“ 

Předškolní vzdělávání hraje významnou roli při formování bu-
doucnosti dětí. Někteří čínští odborníci a učitelé mateřských škol 
se domnívají, že větší důraz by měl být kladen na rozvoj dobrých 
vlastností více než na výuku znalostí v předškolním věku. 

Co by se měly malé děti naučit před tím, než začnou navštěvovat 
základní školu? Počítání, znalosti o přírodě nebo snad hudbu či 
sport?

V současné době většina rodin a mateřských škol tráví hodně 
času výukou různých znalostí, ale do jisté míry je zanedbáváno 
rozvíjení dobrých mravů. Profesor Li Wenfu je bývalý vědecký 
pracovník Ústavu psychologických studií Čínské akademie soci-
álních věd. Většinu své kariéry strávil výzkumem vývojové psy-
chologie dětí.  

 „Vzdělání má dvě části: osvojování znalostí a morálky. Tyto dvě 
části jsou nezbytné pro vytvoření úplné lidské bytosti. V naší 
zemi existuje nedostatek rozvíjení morálních vlastností. Situace 
je možná vážnější po základní škole, ale problém se začíná obje-
vovat již v mateřské škole. A to je největší nevýhoda předškolního 
vzdělání v Číně.“

Naštěstí si vláda začala uvědomovat problém předškolního vzdě-
lání a začal se klást větší důraz na jeho kvalitu. Li Wenfu však 
tvrdí, že není snadné dosáhnout úspěchu, a to hned z několika 
důvodů.

 „Nejdůležitější je správně porozumět tomu, co vlastně je před-
školní vzdělávání a která jeho část by měla být zdůrazněna. 
Vzdělání nemůže být odděleno od byznysu a vydělávání peněz. 
Jinak není možné poskytnout kvalitní předškolní vzdělání.“
Podle Li Wenfua se klíč k úspěchu nachází v rozvoji kompetent-
ních učitelů mateřských škol, jejichž morální kvality jsou mno-
hem důležitější než jakékoliv jejich certifikáty. Mohou se stát 
příkladnými modely, které budou chtít děti napodobovat. Uči-
telé tak děti budou moci ovlivňovat postupně a nepozorovaně.
Li Wenfu zastává také názor, že rodiče by měli ve vzdělání svých 
dětí hrát mnohem podstatnější roli než vláda: „Nenásledujte 
ostatní jen kvůli společenskému tlaku. Vaše dítě je individuál-
ní případ. Vzdělávejte ho proto podle jeho zvláštních vlastností. 
To je vaše zodpovědnost. Neobviňujte stále pouze okolí a vládu. 
Předškolní vzdělání může být účinné pouze v případě, pokud 
všichni členové společnosti na něj budou klást důraz.“
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První dáma Číny podpořila domácí 
módní průmysl
Série zahraničních návštěv nejvyššího představitele Číny výrazně ovlivnila hostitelské země. Tentokrát 
v nich také nejspíš přibude nový hráč: čínský módní průmysl. Třpyt celebrit je magická formule pro vstup 
nové módní značky na trh. Obvykle se povědomí o značce zvedá pomocí hvězd ze zábavního průmyslu 
a ze světa sportu. Pomoc mimořádných osobností však proslavila domácí módní značku 
ještě mnohem víc. 

První vystoupení první dámy vyvolalo zapálenou debatu
Prezident Číny Xi Jinping v březnu vykonal státní návštěvu 
v Rusku, Tanzanii, Jihoafrické republice a Kongu a zúčastnil se 
pátého setkání vedoucích představitelů zemí BRICS. Předsedu 
Xi Jinpinga doprovodila jeho choť, paní Peng Liyuan.
Zástupce ředitele Fakulty mezinárodních vztahů Lidové univer-
zity Jin Canrong se domnívá, že by Čína měla světu předvést svůj 
ženský šarm a eleganci. Tato role byla jako šitá na míru první 
dámě. Paní Peng Liyuan je původně zpěvačka, a tak možná právě 
toto mimořádné pozadí pozměnilo zaběhlý zvyk nechávat rodinu 
vedoucích činitelů v skrytu. 

Na západě také někdy jeden úspěšný případ změní ustálený po-
stup. První dáma se stala obrazem čínské ženy a oknem do do-
mácnosti vrcholných představitelů. První veřejné vystoupení 
první dámy bylo „dobrým začátkem“ a dalo najevo trend „odtaj-
ňování“ soukromí vedoucích představitelů Číny.
Když Peng Liyuan dorazila do Moskvy, internet zaplavily zprávy 

o tom, že první dáma navštívila Moskvu v oblečení čínské znač-
ky. Následně byla publikována zpráva, že na cestu do Ruska bylo 
veškeré oblečení první dámy včetně kabelky od firmy z Kantonu 
založené roku 1996. O společnost byl takový zájem, že byla její 
stránka přetížená a několik dní nešla otevřít. Nedlouho poté, co 
Peng Liyuan dorazila do Moskvy, se na největším internetovém 
obchodě Číny, portálu Taobao, objevily podobné kabáty jako 
měla na sobě.

„Tato zahraniční cesta byla pro čínské módní značky darem z ne-
bes. Na tom se už osobnosti světa módy shodly,“ řekla šéfre-
daktorka známého módního časopisu Vogue Angelica Cheung. 

„Znamená to, že od teď na mezinárodním trhu módních značek 
budou soupeřit také čínské značky.“ 
Zástupkyně Fédération française de la couture (Francouzský svaz 
módy) v Číně Zhao Qian novinářům sdělila, že v poslední době je 
běžné se ptát, která značka „už není důležitá“, ale když si první 
dáma může obléknout čínskou značku, „přiměje to všechny, aby 
se pořádně podívali na své vlastní značky a nakupovali rozumně“.
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Bylo vidět, že ačkoli oblečení Peng Liyuan nebyla žádná módní 
avantgarda, nebylo ani konzervativní. Zhao Qian poznamenala, 
že oblečení předsedy Xi a první dámy bylo sladěné. Pokaždé bylo 
vidět, že Peng Liyuan dobře promyslela, co si vzít na sebe. Oble-
čení obou jako by spolu bylo propojené. Když měla bílou svrchní 
sukni, on měl bílou košili, když měla modrý hedvábný kapesní-
ček, on si vzal modrou kravatu. 
Zhao Qian dále komentovala: „Peng Liyuan si vybrala oblečení, 
které jí padlo tak, že s ní jakoby splývalo. Navíc bylo sladěné s ob-
lečením předsedy Xi Jinpinga, takže vypadali, jakoby byli propo-
jení. Její oblečení se navíc hodilo do různých prostředí.

Čínský módní průmysl
Oproti tradičnímu průmyslu se v Číně kreativní módní průmysl 
začal rozvíjet poměrně pozdě. Přesto se stal jedním z tahounů 
čínské transformace od výroby zboží, které je náročné na prá-
ci, k výrobě zboží s vysokou přidanou hodnotou, především co se 
týče výroby oblečení, bot, klobouků, čepic, kufrů a kabelek.

Tento trend je patrný z toho, že čínským návrhářům je ve světě 
věnována stále větší pozornost a jejich produkty jsou stále oblíbe-
nější. Další známkou rozvoje čínského módního průmyslu je, že 
se čínští spotřebitelé seznámili s čínskou módou a společnostmi 
a jsou stále sebevědomější ohledně materiálů, pro které se roz-
hodnou. V poslední době tradiční odvětví v Číně hledají prostor 
pro další rozmach. Domácí módní průmysl výjezd Peng Liyuan 
pozitivně ovlivnil a podpořil trend vzrůstající obliby čínského ob-
lečení na domácích trzích.

Podle vedoucího pracovníka z oddělení exportu největší domácí 
společnosti na výrobu oblečení pana Zao Xiaojiana pro čínský 
módní průmysl právě začalo deset klíčových let. „Lidé z čínské-
ho módního průmyslu nejvíce diskutují a sledují, jestli se v Číně 
podaří vybudovat značku světového formátu, která by byla díky 
rozvoji svého designu a techniky a za pomoci obrovského poten-
ciálu domácí spotřeby schopná začlenit se do světového módního 
průmyslu.“  
Oproti světoznámým značkám pokulhává čínský módní průmysl 
hlavně v balení a marketingu.

Mimořádné osobnosti, které napomohly rozvoji módy
První dáma Spojených států Michelle Obama je typický příklad 
toho, jak mohou významné osobnosti přispět k rozvoji módního 
průmyslu. V roku 2009 na inauguračním obřadu svého manžela, 
prezidenta Obamy, přitáhly pozornost celého světa její šaty od 
módního návrháře s čínskými kořeny Jasona Wu. Tehdy 26letý 
Jason Wu sotva vstoupil do světa módy a o značku „Jason Wu“, 
kterou vytvořil, se najednou začal zajímat celý svět.
Také o princezně Dianě se dá říct, že je jednou z osobností, které 
ve světě módy poutaly pozornost. Boty princezny Diany tehdy 
změnily život návrháře s čínskými kořeny Jimmyho Choo. Ten 
rok tvrdě pracoval ve svém malém ateliéru v Londýně a najednou 
ho začal brát celý trh vážně a přilákal investory, díky kterým svůj 
ateliér přeměnil ve značkový obchod s botami. Jimmy Choo je 
dnes ve světě módy dobře známý, ale jeho nejslavnější přízvisko 
je dodnes „návrhář,  jehož boty nosila princezna Diana“.
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Proč utrácí Číňané nejraději v zahraničí
S tím, jak se Čína otevírá světu, mění se také postoje Číňanů k nakupování. V Číně je nyní čím dál oblíbe-
nější jezdit nakupovat do zahraničí. Podle nejnovějších statistik už to nejsou Němci, ale Číňané, kdo za 
hranicemi nakupuje nejvíc. Němci a Američani se nyní dělí o druhé a třetí místo.

Podle Světové organizace cestovního ruchu utratili Číňané 
v roce 2012 v zahraničí 102 miliard dolarů. To je historický re-
kord a oproti 73 miliardám z roku 2011 je to 40% nárůst. V po-
sledních deseti letech se čínský trh cestovního ruchu rozvíjel 
nejrychleji na světě. Tento jev je spojený s urbanizací a rozvojem 
Číny, s rychlým růstem platů a uvolněním mezinárodního pohy-
bu v cestovním ruchu.

„Čínští turisté utrácí osmkrát víc než před dvanácti lety.“

Mezi lety 2000 a 2012 se počet turistů, kteří cestovali do zahrani-
čí, zvýšil z 10 milionů na 83 milionů a čínští turisté utrácejí osm-
krát víc než před dvanácti lety. V množství peněz, které utratili 
v zahraničí, byla Čína roku 2005 sedmou zemí na světě. Potom 
postupně předstihla Itálii, Japonsko, Francii, Anglii a loni před-
stihla Německo i USA a stanula v čele. Mladá Číňanka Liu Yan, 
pracovnice v obchodě Louis Vuitton v pařížském obchodním 
domě Galeries Lafayette, nám řekla: „Mnoho lidí má divný pocit 
z toho, že nejvíc návštěvníků v našem obchodě jsou nyní Číňa-
né. Kdyby jednou nepřišli, obchod by se nám výrazně vyprázdnil 
a ochladl. Dříve se na jeden pas směly koupit dvě kabelky. Dnes 
jsou prodeje tak dobré, že když ráno přijde zboží, odpoledne je 
vyprodáno. Od loňska proto Louis Vuitton zavedl nové pravidlo 

a na pas se smí koupit jen jedna kabelka.“ Liu Yan nám vysvětlila, 
že do Galeries Lafayette chodí tolik Číňanů, kteří plnými náru-
čemi nakupují voňavky, krémy na pleť, oblečení, kufry a kabelky, 
že mnoho obchodů si najalo zaměstnance, kteří čínským zákaz-
níkům pomáhají s nákupy a předvádějí zboží. V obchodě Louis 
Vuitton je přes dvacet zaměstnanců, kteří umí čínsky. Pro řadu 
lidí jsou nákupy hlavní motivací, aby se vydali na cestu do cizi-
ny. Někteří dokonce jezdí do Francie procházet obchody v létě 
a v zimě, protože je to období slev.

„Některé značky v Číně nejsou ve slevě nikdy…“

Na pařížském předměstí Val d’Europe se nacházejí outlety se 
značkovým zbožím. V období slev zde novináři potkali slečnu Li, 
která sem přijela nakupovat. Novinářům sdělila: „Toto je factory�
outlet, obchod, kde se prodává poškozené zboží a přebytky přímo 
z továrny. Zboží se tu prodává se slevou a v období slev je možné 
na slevách ušetřit dalších 30–70 %. Navíc ti, kdo mají krátkodobé 
vízum, mohou dostat zpátky 12 % na daních.“
Slečna Li se novináři pochlubila svými obchodními úspěchy: pé-
řovou bundu Burberry, která původně stála 550 euro, koupila za 
120 euro; aktovku značky Lancel za 450 euro pořídila po slevě za 
120 euro; 24 palcový kufr Samsonite koupila za 97 euro, zatímco 
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v Číně stojí podobný 2800 yuanů, tedy přes 300 euro; patery džíny 
od Levi’s, každé za 10 euro. Nadělila si ještě několikery kožené boty, 
všechny se slevou nad 50 %. „Tyhle značky v Číně nejsou ve slevě 
nikdy, zatímco tady jsou zlevněné a ještě k tomu pořádně.“ V Ga-
leries Lafayette si ještě nakoupila zásobu pleťových krémů. Na-
příklad na krémy od Sisley jsou zde větší slevy než v Hong Kongu, 
navíc tady dostanete za nákup dárky a nakoupíte díky vrácení daní 
ještě levněji, takže za málo peněz tu kupující dostane muziky, že se 
mu hned tak neoposlouchá.  Podle průzkumu společnosti Global 
Blue, která se zabývá výhodným nakupováním a nákupy duty�free,�
v roce 2009 čínští turisté ve Francii koupili duty�free�zboží za 158 
milionů euro, nejvíc na světě, o 47 milionů euro víc než Rusové. 
Zástupy Číňanů, kteří si kupují oděvy od čepic a kloboučků přes 
blůzky, kalhoty a ponožky, ale i hodinky, voňavky, toaletní vody i 
přívěsky, náramky, šperky, vše od kožených bot až po sunar, jiný-
mi slovy Číňanů, kteří radši nakoupí v zahraničí než doma, je zde 
tolik, že se staly běžnou součástí zdejšího života. 

Ceny zboží dováženého do Číny mohou vzrůst někdy i třicetkrát.

Nedávno se na čínských mikroblozích Weibo živě diskutovalo 
o tom, že „Káva ve Starbucks v Číně stojí o 75 % víc než v USA. 
Tato diskuze přitáhla značnou pozornost. Starbucks si oblíbila 
spousta milovníků života na úrovni. Ačkoli v nákladech není žád-
ný rozdíl a americká káva ve Starbucks je stejná v USA i v Číně, 
v Americe stojí v přepočtu přibližně 12 yuanů, přičemž v Číně 
stojí 21 yuanů. „Starbucks je v Číně skoro dvakrát dražší než 
v USA a přitom čínské luxusní cigarety Zhonghua, které sto-
jí v Číně přibližně 180 Kč za krabičku, jsou v Americe levnější,“ 
zuřili rozhořčení čínští spotřebitelé nad tím, že je ždímou nejen 
zahraniční, ale i domácí firmy. „Jakoby zboží, které je meziná-
rodní, bylo oprávněné k tomu nasadit vyšší ceny,“ vyjádřil běžné 
uvažování většiny spotřebitelů pracovník Komise pro podporu 
mezinárodního obchodu provincie Sichuan. Tento obchodní po-
stoj je obzvlášť patrný u oblečení a potravin. 

Cena plechovky importovaného piva může vzrůst až třicetkrát. 
„Cena jedné plechovky dovezeného německého piva je v čínském 

přístavu dva yuany (asi 6 korun), ale prodejní cena v pětihvězdič-
kovém hotelu v hlavním městě provincie Sichuan, v Chengdu, je 
60 yuanů za plechovku,“ řekl ředitel Ústavu mezinárodní ekono-
miky a obchodu Ekonomické fakulty Sichuanské univerzity, pan 
Xiao Cifang. Tvrdí, že absurdní ceny potravin jsou způsobeny 
dlouhým řetězením obchodníků a distributorů, přičemž každý 
z nich si bere provizi. Maloobchodní prodejce si přiráží 50% zisk 
k ceně, kterou dostane od čínského distributora. Každý si tak 
může snadno udělat představu o tom, jaký je rozdíl v cenách v za-
hraničí a na domácím trhu.  

Nejvyšší ceny luxusního zboží na světě se netýkají jenom potra-
vin. Deformace cen značkového zboží se v Číně stala často disku-
tovaným tématem. Podle statistik jsou na pevninské Číně v prů-
měru o 45 % vyšší ceny než v Hongkongu, o 51 % víc než v USA 
a o 72 % vyšší než ve Francii. Xiao Cifang sdělil, že vzhledem 
k velikosti čínského trhu, daně z činnosti nejsou tak vysoké. Co 
se týče cel, po vstupu Číny do WTO výrazně klesly, především na 
import průmyslových produktů. Cla klesla v průměru na 8–9 %, 
což není o tolik víc než 4–5 % ve vyspělých zemích. „Dovozní daň 
na luxusní zboží je samozřejmě vysoká. Vím o značce dámských 
kabelek, u kterých byla cla 100 %,“ sdělil Xiao Cifang.

Aby to nebylo málo, značkové zboží „made in China“ se v cizině 
prodává levněji než v Číně, kde jsou vyhnané ceny. „Kamarád 
se vrátil z Ameriky, ale jako dárek mi přinesl čínské cigarety  
Zhonghua. Nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo brečet,“ sdělil 
novináři jeho známý. Nejen cigarety Zhonghua, ale i sportovní 
oblečení Lining, luxusní alkohol Maotai a další čínské zboží je 
levnější v cizině než v Číně. Xiao Cifang vysvětluje, že tento jev 
vznikl kvůli dlouhodobé politice podpory exportů a exporty byly 
často udržované srážením cen. „V krátkodobém horizontu Čína 
nemůže zásadně změnit základní politiku. Stejně tak se hned tak 
nezmění relativně monopolní postavení zahraničních značek na 
čínském trhu a pokřivené čínské spotřební návyky. Současný 
stav věci je výsledkem těchto dvou vlivů. Bude ještě nějakou dobu 
trvat, než se situace zlepší,“ sdělil Xiao Cifang. 
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Začíná éra soukromých letadel
Dříve se obchodní kontakty udržovaly na golfovém hřišti a známkou bohatství bylo mít sportovní auto 
nebo jachtu. To se možná brzy změní a novým znakem skutečného bohatství se stane vlastní letadlo.

„Nechcete čekat v zácpách? Kupte si letadlo!“ Když na tenhle slo-
gan lákají obchodníci s letadly čínské boháče a korporace, zní to, 
jako by se zbláznili. Ale s uvolňováním politiky ohledně letectví 
v nižších oblastech vzdušného prostoru se nejspíš rozšíření vlast-
nictví osobních letadel stane skutečností. Číně trvalo dvacet let, 
než kola nahradila auta a v následujících pěti až deseti letech na-
plno propukne éra soukromých letadel. 
Podnikatel Chen Shaochang z města Anshan v provincii Liao-
ning si létání zamiloval před pěti lety. Začal s motorizovaným 
rogalem, přes které se dostal k větroňům. Svému snu se přiblížil 
o další krok, když si udělal pilotní průkaz. Nyní si objednal malé 
jednovrtulové letadlo. Podle Chena jsou majitelé letadel obvyk-
le miliardáři, kteří se díky letadlům seznámili s mnoha novými 
přáteli, ze kterých se později nezřídka stali významní obchodní 
partneři.
Soukromá letadla se stala luxusním zbožím a módním doprav-
ním prostředkem. Typickým případem je pan Zhao Benshan. 
Letos v dubnu si za 200 milionů yuanů koupil obchodní letadlo 
Challenger 850, které pojmenoval po sobě. V červnu v něm spolu 
s dalšími devíti lidmi letěl na Taiwan.

Jak bohatí musí být, aby si pořídili letadlo?
Nestačí pouze peníze na letadlo. Mít letadlo znamená také za-
platit si drahý pilotní výcvik a nést výdaje na údržbu. Pilotní 
zkoušky: 80 000 až přes 100 000 yuanů. Mnoho lidí splňuje 
podmínky přístupu k pilotním zkouškám, nejprve je však třeba 
u společnosti, která se zabývá výcvikem pilotů, přes tři měsíce 
strávit výcvikem. Obzvlášť malá a lehká letadla je možné piloto-
vat po absolvování sedmdesáti hodin teorie a třiceti hodin letů 
v letadle. Celý výcvik stojí nejméně 80 000 yuanů, často však 
i přes 100 000. Například zkoušky na pilotní licenci na vrtulník 
nyní stojí 180 000 yuanů (pozn. 1 yuan = přibližně 3 Kč).

Letadlo: Od několika set tisíc do sto milionů yuanů. Letadlo se 
nejprve musí vyrobit, pak importovat do Číny a nakonec transfor-
movat z obyčejného malého letadla na luxusní soukromý letoun, 
přičemž každá tato položka je pořádná rána přes peněženku. Za 
zmínku stojí, že mnoho malých tuzemských vrtulových letadel 
vyjde na 300 až 500 tisíc yuanů, tedy asi jako importovaný sedan 
střední třídy. Nejlevnější z nich, například řada, kterou vyrábí 
Čínská letecká společnost, stojí 150 až 320 tisíc yuanů. Za luxusní 
osobní business letoun Hawker 900 americké společnosti Hawker 
Beechcraft zaplatíte až 16 milionů dolarů, tedy téměř 100 milio-
nů yuanů a Hawker 4000 stojí 23 milionů dolarů. Většina letadel, 
která v současné době přistávají na Letiště hlavního města Pekin-
gu, stojí mezi jedním a deseti miliony yuanů, obvykle mezi třemi 
a čtyřmi miliony, menší část pak 300 až 400 tisíc.

3. Údržba letadla: 50 000 až milion za rok
Roční údržba malého letadla do 500 000 yuanů vyjde na přibliž-
ně 10 % jeho ceny, tedy kolem 50 000. Není tedy o nic dražší než 
údržba Land Roveru nebo Ferrari, tvrdí milovník letectví Chen 
Shaochang. Motorizované rogalo za hodinu letu spotřebuje za 
300 yuanů paliva, vrtulník Flettner FI 282 Kolibri za 800 yuanů 
a navíc po každých 200 hodinách letu musí na údržbu.
Ve světě je nyní nejpopulárnějších něco přes deset typů obchod-
ních letadel, která stojí mezi 20 a 30 miliony yuanů. Musí při-
stávat na speciálním letišti, musí je sledovat centrála a musí být 
udržované. Kromě počátečních nákladů vyjde takové letadlo 
přibližně na milion yuanů na rok. Například jenom náklady na 
parkování v hangáru a poplatky za vzlétání a přistávání luxusní-
ho obchodního letadla, jako je Hawker 900 nebo Hawker 4000, 
vyjde nejméně na 400 000 yuanů. Přesto se jich loni v Číně pro-
dalo deset kusů.

Analýza čínského trhu se soukromými letadly
Před několika lety byla středem zájmu bohatých Číňanů luxusní 
auta, ale jak s postupem let nastřádali ještě větší jmění, jejich ob-
zory se pochopitelně rozšířily.

Každoročně je zájem o více než 5 000 letadel
Na světě je nyní v provozu 320 000 letadel, z toho 75 %, tedy 
230 000, je v USA, 20 000 v Brazílii. Čína v tomto ohledu za svě-



Zajímavosti a krásy Číny    září/2013 společnost

http://czech.cri.cn 47

tem se svými 907 letadly značně zaostává, a to nejen ve srovnání 
s vyspělými zeměmi, ale i s rozvojovými.
Předpokládá se, že letectví se bude rozvíjet především v deltě 
řeky Yangzi a Perlové řeky. Podle odhadů v následujících deseti 
až dvaceti letech ruku v ruce s ekonomickým rozvojem a zpří-
stupňováním letového prostoru naroste počet letadel na 50 000 
až 100 000, trh tedy bude mít potenciál každoročně vstřebat přes 
5 000 letadel.
Prostor pro rozvoj leteckého průmyslu je v Číně v současné době 
srovnatelný, jako byl před dvaceti lety v automobilovém prů-
myslu. Příležitostí je přehršel, především segment soukromých 
letadel brzy čeká rozvoj, tvrdí Liu Ziqiang, vedoucí marketingu 
pro severoasijské trhy americké společnosti s luxusními letadly 
Hawker Beechcraft. 

Hlavní odběratel už nebude vláda, ale soukromé osoby
Od roku 2008 je patrný obrat v poměru prodejů letadel soukro-
mým osobám. Před Olympijskými hrami roku 2008 bylo z deseti 
nakoupených letadel pouze jedno pro soukromé účely a devět 
z nich koupila vláda. Nyní je z deseti prodaných letadel jedno pro 
vládu a devět si jich koupili ředitelé společností a bohatí Číňané.
Zlepšování služeb v oblasti vyřizování úředních úkonů spoje-
ných s letadly a dalších služeb přitáhne více zájemců o koupi le-
tadla. Bude to mít podobný dopad, jaký měla před nějakou do-
bou výstavba dálnic na rozvoj motorizmu. V následujících deseti 
letech Čína v počtu soukromých letadel předstihne zemi s jejich 
největším množstvím, Spojené státy. 

Problémy v letectví
Koupit si letadlo není jenom o tom zaplatit ho, je třeba vzít v úva-
hu také úroveň letecké infrastruktury. Nemálo čínských boháčů 
se zapálilo pro letadla a jedno si koupili, jen aby potom zjistili, že 
z důvodu nevyhovující letové infrastruktury a dalších důvodů 
ho nebudou moci použít, a tak jim nezbylo, než ho zaparkovat 
v hangáru a zamknout vrata. Je třeba mít povolení využít letový 
prostor a letové trasy, jinak letadlo nemůže nikde létat. Je potře-

ba, aby byla dostupná letiště, jinak letadla nemají kam přistávat. 
Je potřeba, aby byly k dispozici navigační systémy, jinak se může 
letadlo za letu ztratit. Je potřeba, aby byly k dispozici náhrad-
ní součástky, palivo a prostředky na služby, které se postarají  
o každodenní údržbu. Pokud tyto věci nejsou k dispozici, letadlo 
se může nanejvýš tak projíždět kolem hangáru.

V květnu roku 1951 z Kantonu poprvé vzlétlo letadlo pro civilní 
účely. Práškováním polí tehdy zahájilo historii civilního letectví 
v Číně. Protože letový prostor v Číně dlouho spravovala armá-
da, naprostá většina letového prostoru byla pro civilní letectví 
uzavřena. Proto se říká, že jakmile se vzdálíte tři stopy od země, 
musíte o tom podat hlášení. To vážně zpomalilo rozvoj civilního 
letectví v Číně. Debaty o zmírnění omezení využívání letového 
prostoru se táhly přes dvacet let. Nyní v Číně není ani tisíc civil-
ních letadel, z toho soukromých letadel je necelých 200.
Aby soukromá osoba mohla vzlétnout, je podle zákonů a nařízení 
nutné splnit následující podmínky: letadlo, které bude pilotovat, 
musí mít „Potvrzení o letuschopnosti letounu“ vydané Správou 
civilního letectví; pilot musí mít platný pilotní průkaz; a před  
každým letem musí od Oddělení pro správu vojenského a civil-
ního letového prostoru na základě předloženého letového plánu 
a trasy letu obdržet povolení k letu.
Podle Zákoníku o civilním letectví ČLR a Postupů letové sprá-
vy je pro každý let bez ohledu na to, zda je pro soukromé či jiné 
účely, nařízené požádat vojenské i civilní úřady pro správu letů 
o povolení využít letový prostor. Tento proces je zdlouhavý a na-
víc značně nejistý. Hlavní příčinou, která brání rozvoji soukromé-
ho letectví v Číně, jsou právě přísná omezení využívání letového 
prostoru. 
V USA je politika využívání letového prostoru uvolněná. V zásadě 
platí, že kromě mimořádných situací je možné letový prostor vyu-
žívat bez omezení, navíc v něm funguje systém ATS (Služby letec-
ké dopravě). V Číně je to přesně naopak. Nařízení letový prostor 
uzavírají a bez mimořádného povolení je zakázané letový prostor 
využívat. Funguje zde systém ATC (Kontrola letecké dopravy).
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Jak se ženy udržují v kondici

Povaha a chuť (xing-wei) je jednou z kategorií, podle které se 
klasifikují léčiva tradiční čínské medicíny. Podle čínské medicíny 
má každá potravina léčebné účinky a podle povahy a chuti spa-
dá do jisté kategorie. Rozlišuje se studená, chladná, horká, tep-
lá povaha, v čínštině se tyto povahy nazývají i jako čtyři energie 
(siqi). Léčiva studené a chladné povahy se používají na mírnění 
horeček, zbavování se patologické horkosti a na odplavování 
škodlivých látek. Léčí se jimi nemoci, které mají původ v přebyt-
ku horké energie. Horká a teplá léčiva obvykle posilují jangovou 
energii, zahřívají a zbavují organismus chladné energie. Léčí se 
jimi tedy nemoci, které mají svůj původ v přemíře chladu. Existu-
je ještě mírná�energie. Léky, které spadají do této kategorie, léčí 
poměrně pomalu.
 
Také různé chuti působí na zdraví různým způsobem. Potraviny 
i léčiva se dělí na štiplavé, sladké, kyselé, hořké a slané.
Štiplavé: jsou buď pikantní jako třeba zázvor, nebo chladivé jako 
máta a borneol. Používají se k vyvolání pocení a zklidnění.
Sladké: jsou například lékořice a pšenice. Používají se k uvolnění 
a pro posílení organismu a také ke zlepšení chuti léků.
Kyselé: mají adstringentní, tj. stahující, účinky. Používají se k za-
stavení pocení a průjmů. Patří mezi ně švestky nebo duběnka.
Hořké: zbavují horké energie, mírní horečky, zbavují vlhké ener-
gie a vylučují vodu zadrženou v organismu. Patří mezi ně napří-
klad kořen rebarbory.
Slané: Podporují uvolňování zadržených tekutin a podporují trá-
vení. Patří mezi ně například mirabilit.

Recept na polévku „pěti odstínů červeně“, která vlije ženám 
krev do žil
Chudokrevné ženy bývají často bledé a nebývá negativně ovliv-
něno pouze jejich zdraví, ale také vypadají, jako by jejich pokožka 
ztrácela barvu. Důvodů pro nedostatek životní energie qi a krve 
je mnoho, například nedostatečný příjem jídla a tekutin, silně 
krvácí, oslabené ledviny nebo přepracování. Většina žen navíc 
nemá pravidelný odpočinek nebo při menstruaci ztrácí velké 
množství krve. Také vyvolané potraty tělo velmi oslabují. Pokud 
se tedy o sebe zavčas nezačnou starat, může to vést k již zmíněné-
mu nedostatku životní energie qi a krve.

Symptomy nedostatku qi a krve:
Teplota dlaní: v současnosti mnoho žen trpí pocitem chladných 
rukou. Tělo jim tak dává najevo, že trpí nedostatkem qi a pro-
krvení. Dlaně mohou být buď horké a potí se, nebo jsou ledově 
chladné. 
Nehty: Pokud se dospělým na nehtech objeví svislé proužky, 
většinou to značí již zmíněný stav, znamená to také, že svaly již 
stárnou.

Spánek: Lidé s anémií velmi často trpí nespavostí nebo lehkým 
spánkem, takže se v noci velmi snadno probouzí, chrápou, bě-
hem spánku těžce dýchají nebo v noci cítí častěji potřebu jít na 
toaletu.
Uši: Pokud mají světle růžovou barvu, nejsou na nich tečky či 
proužky a jsou lesklé, svědčí to o dostatku krve v těle. Ale pokud 
jsou matné, mají na sobě skvrny a proužky, není fungování ledvin 
v pořádku, tělo trpí nedostatkem energie a krve.
Půlměsíce na nehtech: Pokud máte pouze půlměsíc na nehtu 
u palce a na ostatních prstech půlměsíc vůbec nemáte, znamená 
to nadměrný chlad v těle. Váš krevní oběh není v takovém přípa-
dě v pořádku, krev se špatně dostává ke koncům prstů, proto se 
prsty zužují, jsou křehké a bříška prstů zploštělá.
Oči: Bělmo je zakalené s nádechem do žluta, navíc jsou na něm 
zřetelné krvavé žilky. Oči velmi snadno vysychají, člověk má po-
cit, že jsou jeho víčka těžká a kruhy pod očima jsou stále zřetel-
nější.   
Pokud trpíte výše zmíněnými obtížemi, je třeba dávat si pozor. Je 
možné, že již trpíte nedostatkem qi a prokrvení. Jak tedy doplnit 
qi a zlepšit cirkulaci krve? Čínská medicína doporučuje polévku 

„pěti odstínů červeně“, která vám dodá energii a vlije vám opět 
krev do žil. 

Polévka „pěti odstínů červeně“

Ingredience: 
červené datle
červené fazole (fazolky adzuki, Phaseolus nebo Vigna angularis)
červené arašídy
hnědý cukr
kustovnice čínská 

Postup přípravy je velmi jednoduchý a pohodlný, bezpečný 
a spolehlivý. Toto jídlo se často podává i pacientům v nemocnici. 

Po 15 až 30 gramech červených datlí, červených fazolí, kustovni-
ce čínské a červených arašídů se vaří ve vodě až do změknutí. Poté 
se přidá přiměřené množství hnědého cukru a je to! Tuto polévku 
si můžete dopřát každý den.

Účinky polévky „pěti odstínů červeně“
Podle čínské medicíny datle obsažené v polévce obohacují krev 
a působí močopudně. Červené arašídy mohou být taky považová-
ny za léčivé, obohacují krev a dokážou zastavit krvácení. Kustov-
nice čínská podporuje fungování jater a ledvin, cukr tělu dodává 
energii a obohacuje krev, podporuje správné fungování žaludku. 
Hnědý cukr je vhodný obzvláště pro ženy v šestinedělí, kdy je 
nutné o své zdraví dobře pečovat. Celkově tato polévka perfekt-

Číňané ve starověku velmi brzy seznali, že potraviny nás nejen vyživují, ale mohou také léčit nemoci. Lé-
čit se správným stravováním, upevňovat tímto způsobem zdraví a posilovat tělo je v Číně tradicí. I Hippo-
krates, kterému se přezdívá otec medicíny, řekl: „Léčit se správným stravováním je lepší, než se léčit me-
dikamenty. Potraviny jsou ty nejlepší léky.“ Kultura a postupy léčby správnou výživou jsou velmi staré. 
Správně nastavená strava pomáhá upevňovat zdraví, hubnout či chránit pleť a vlasy.
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ně obohacuje a vyživuje krev. Tato polévka může také pomoci při 
léčení anémie a také například u menstruujících žen, které trpí 
závratěmi a jsou bledé.

Červeným datlím se také říká velké čínské datle. Podle tradiční 
čínské medicíny je jejich chuť sladká, mají mírný účinek, podpo-
rují funkci sleziny a žaludku, vyživují qi a podporují tvorbu slin 
a tělesných tekutin. Obohacují krev, pomáhají při anémii a zabra-
ňují patologickým změnám v krvi. I moderní medicína potvrdila, 
že polysacharidy obsažené v datlích mohou podporovat krve-
tvorbu. Lidé, kteří trpí chudokrevností, o sebe pečují, pokud si 
často vaří datlovou kaši s dušeným kuřecím masem.

Arašídy jsou rovněž sladké chuti, mají mírný účinek a posilují qi�
i fungování sleziny. Červená slupka arašídů vyživuje krev a zasta-
vuje krvácení. Brání rozpouštění fibrinů, zvyšuje množství krev-
ních destiček a zlepšuje jejich kvalitu. Podporuje také krvetvorbu 
v kostech, proto při vaření polévky „pěti odstínů červeně“ vám 
doporučujeme používat arašídy s tmavě červenou slupkou. 
Červené fazole mají mírnou povahu, sladkou i kyselou chuť a di-
uretické účinky. Podporují také fungování sleziny a pomáhají 
proti otokům. V posledních několika letech bylo ještě zjištěno, že 
červené fazole také obsahují mnoho vitaminů a stopových prvků, 
obzvláště železo a vitamin B12. Podporují krevní oběh a oboha-
cují krev.

Teď už rozumíte všem účinkům polévky „pěti odstínů červeně“ 
na obohacení krve. Příprava polévky je velmi snadná a ingredien-
ce jsou také celkem běžně k dostání.
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Tianjin: Nebeský brod

Tianjin je se svými téměř 13 miliony obyvatel čtvrtým největším 
městem Číny a také nejvýznamnějším přístavem severu. Leží asi 
120 km východně od Pekingu a táhne se až ke břehu Bohaiského 
zálivu u Žlutého moře. Toto samosprávné město je významnou 
metropolí provincie Hebei. Od roku 1858 sloužilo jako důležité 
centrum obchodu se zahraničím a jako brána do hlavního města 
Číny. V devatenáctém století se zde na nějakou dobu usadili Ev-
ropané, což se výrazně odrazilo na jeho vzhledu. To, co město od-
lišuje od jiných čínských měst, je právě jeho architektura, která 
je jakýmsi dědictvím bouřlivé minulosti. Když bývalé mocnosti 
v čele s Británií a Francií, po nichž následovalo Japonsko, Ně-
mecko, Rakousko-Uhersko, Itálie a Rusko, zde získaly své kon-
cese, vystavěly nové školy, banky a kostely. V současnosti se zde 
nacházejí celé čtvrti plné evropských staveb, které se mísí s tra-
dičními čínskými budovami a nejmodernější architekturou.
V současnosti je Tianjin jedním z pěti národních centrálních 
měst ČLR a jedním ze čtyř metropolí pod přímou správou cen-
trální vlády. Zároveň je součástí rychle se rozvíjející Bohajské 
ekonomické zóny. Město se dělí na dvě oblasti. Hlavní městská 
část s historickým centrem leží podél řeky Hai, která se prostřed-

Když byl na konci pátého století otevřený Velký kanál, 1800 km dlouhá vodní cesta spojující Peking s měs-
tem Hangzhou na jihu Číny, rozvinulo se město Zhigu, „Přímý přístav“, v rozsáhlé obchodní centrum. 
Později v roce 1404 císař Yongle přejmenoval toto město na „Nebeský brod“ jako památku na to, že císař 
– syn Nebes přebrodil v tomto místě při svém tažení proti svému protivníkovi řeku.
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nictvím Velkého kanálu napojuje na Žlutou řeku a na řeku Yangzi. 
Druhá a neméně významná nová část metropole, oblast Binhai, 
vyrostla na východ od centrální části města na břehu Bohaiské-
ho zálivu. Tato oblast se stává významnou oporou současné čín-
ské ekonomiky. Je centrem průmyslu a finančních aktivit, kdy si 
i přes celosvětovou hospodářskou krizi udržuje stabilní ekono-

mický růst. Oblast Binhai byla zařazená mezi speciální ekono-
mické zóny, což znamená, že se zde zavádí mnohé experimentál-
ní reformy. Rychle se rozvíjející průmyslová a ekonomická zóna 
přitáhla mnohé zahraniční investory a světové společnosti jako 
Rockefeller, Motorola, Airbus a mnohé jiné, které si zde budují 
své pobočky.
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