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DOVOLENKA

Liang Chen, po našom 
Lidka, je Číňanka, ktorá 
na Slovensku študuje 

slovenčinu a momentálne usilovne šprtá na doktorandskú prácu.  
A téma jej diplomovky? Porovnanie čínskych a slovenských ľudových 
rozprávok. Ale ambície Liang tam nekončia: Raz by chcela pre 
Číňanov napísať knihu o Slovensku, aby sa viac jej krajanov dozvedelo 
o našej domovine. Ak sa naopak chcete vy dozvedieť viac o krajine, 
z ktorej Liang pochádza, zbaľte sa a vykročte do Číny. Liang Chen s 
čarovnou slovenčinou si môžete užiť na potulkách po „Ríši stredu“. 

Po stopách ríše stredu

Čína
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Peking a veľký 
čínsky múr
Peking aj s predmestiami má cez 
20 miliónov obyvateľov a dejiny 
siahajúce až do polovice 3. tisícročia 
pred Kristom. O jeho dôležitosti 
svedčí aj fakt, že hoci územím krajiny 
prechádza šesť časových pásiem, 

celá Čína sa riadi pekinským časom. Tiež oficiálnym jazykom Číny je 
pekinský dialekt čínštiny mandarínčina. Vydajme sa spolu Liang Chen 
spoznávať Peking a mnohoraké podoby tohto úchvatného megapolisu. 
Mesto cisárskych chrámov a palácov: Červená Brána nebeského pokoja patrí k 
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V náročnom prostredí čínskej ekonomiky sa dobre 
uplatňujú ženy. Podiel žien na manažérskych 
pozíciách dosahuje viac než 60 % a dáma menom 
Zhang Yin, majiteľka továrne na recykláciu papiera, 
v rebríčku najbohatších Číňanov obsadila štvrté 
miesto a je zároveň najbohatšou ženou sveta.

Čínske ženy vedú

P
najznámejším pekinským symbolom, vchádza sa ňou do Zakázaného mesta, 
sídla čínskych panovníkov, v ktorom sa mohol zdržiavať nedotknuteľný 
cisár so svojím sprievodom. Ostatným smrteľníkom bol vstup pod hrozbou 
smrti zakázaný, a to po dobu päťsto rokov! Na stavbe palácov v Zakázanom 
meste sa vraj podieľalo okolo milión robotníkov a počas polstročia sa 
v jeho komnatách vystriedalo 24 cisárov dynastií Ming a Čching. 
Za najsvätejšie miesto Číny sa považuje Chrám Nebies, so Sieňou modlitieb 

za dobrú úrodu (ale nájdete tu aj Sieň 
zdržanlivosti). Konfuciov chrám je zasa 
zasvätený najväčšiemu čínskemu filozofovi 
a mudrcovi („Keď si prišiel na svet, 
plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby 
všetci plakali, až ho budeš opúšťať.“)
Za náboženské centrum čínskeho budhizmu 
sa považuje Lámov Chrám a v Chráme 
bielych oblakov sídlia prívrženci taoizmu 
- za jeho zakladateľa sa považuje Lao-c‘ 
(„Pravdivé slová nebývajú príjemné. 
Príjemné slová nebývajú pravdivé.“)
Kulinársky raj: Ochutnáte smažené larvy 
priadky morušovej, vyprážaného škorpióna 
či pečenú hadiu kožu? Môžete, ale nemusíte, 
na večerných trhoch s jedlom je toho na 
výber viac než dosť. Poznáte štyri čínske 
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Spoznajte najvzácnejšie drahokamy čínskej pokladnice 
za dva týždne: Peking, srdce a symbol Číny, múzeum 
Terakotovej armády v meste Xian, záhrady Majstra 
rybárskej siete či Pokorného správcu v meste Suzhou, 
Šanghaj a jeho mrakodrapy, Šanghaj a jeho Staré mesto 
uprostred veľkomesta, mestečko Longshen neďaleko 
najkrajších ryžových polí Číny, Macao, do roku 1999 
posledná európska kolónia v Ázii, ktorá takmer 500 rokov 
patrila Portugalsku. Kvôli veľkému množstvu kasín dostalo 
menovanie „Monte Carlo východu“. A konečne Hongkong, 
ktorý je popri Macau druhou osobitnou administratívnou 
oblasťou Číny (do roku 1997 bol spravovaný Veľkou 
Britániou). Kvôli dynamike, s akou tu rastie ekonomika, 
obchod  a životná úroveň, sa mu hovorí „mladý tiger Ázie.“ 

Macao a Hongkong
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trvanie presahuje aj 4 hodiny (pre 
turistov je pripravený 40 minútový 
variant), sa spája spev, hudba, 
herectvo, akrobacia, bojové umenie 
i pantomíma. Zrodenie čínskej 

opery sa datuje do obdobia vlády dynastie Qing v 18. storočí 
a veľkou fanúšičkou operných predstavení bola cisárovná Xixi, ktorá 
divadelné predstavenia svojmu sluchu a oku dopriavala denne.   
Mesto tisícich tvárí: Navštívte pavilón Veľkých Pánd v pekinskej 
zoo - pandu alebo mačkonohu čiernobielu (v doslovnom preklade 
z latinčiny) považujú v Číne za národný poklad a vzťahuje sa na ňu 
štátna ochrana. Poplavte sa dračou lodičkou po ručne vyhĺbenom jazere, 
zaberajúcom dve tretiny územia Letného cisárskeho paláca s najväčšou 
imperiálnou záhradou v Číne. Pochutnajte si na tradičnom čínskom 
čaji v starobylej čajovni a zajazdite si na rikši po starých pekinských 
hutongoch, v ktorých možno zažiť (dnes už rýchlo miznúcu) atmosféru 
nefalšovaného čínskeho pouličného života. Prijmete pozvanie ku stolu 
do jednej z rodín v typickom hutongu. Cvak, ďalší skvelý záber do 
vášho cestovateľského albumu. Chýba vám ešte niečo? Samozrejme. 
Jeden z najznámejších symbolov Číny! Tak poďme cestovať ďalej.  
Veľký čínsky múr: 21.196 kilometrov aj s postrannými vetvami - na stavbe 
tohto gigantického opevnenia naprieč horami, pastvinami, púšťami 
i údoliami riek sa podieľali státisíce vojakov, robotníkov (ktorých 
násilne odviedli od rodín), nebezpečných zločincov aj učencov, ktorí 
tu pracovali za trest, keď sa znepáčili cisárovi. Mnohí z nich pri múre 
padli a už nevstali. Od vyčerpania či hladu - aj preto múr nazývajú 
najdlhším cintorínom na svete. Veľký čínsky múr vraj ako jediný 
ľudský výtvor vidieť až z Mesiaca (neskoršie lety kozmonautov do 
vesmíru toto tvrdenie, s ktorým prišiel americký dobrodruh Richard 
Halliburton, však nepotvrdili). Z Pekingu je múr ľahko dostupný, jeho 
zrekonštruovaná časť Badaling leží iba 70 kilometrov od mesta.  

Veľký okruh Čínou 
Dva týždne intenzívneho putovania, počas ktorého navštívite Peking 
a Šanghaj (dve najväčšie čínske metropoly), Shaolin (kolísku bojových 
umení) i Xian (miesto posledného odpočinku osemtisícovej armády 
terakotových vojakov). Pocestujete všetkými možnými dopravnými 
prostriedkami: lietadlami, autobusmi, dennými expresnými či nočnými 
lôžkovými vlakmi a dokonca i najrýchlejším vlakom sveta! 
Maglev Train: Maglev je skratka pre výraz magnetická levitácia 
(nadľahčovanie). Áno, hádate dobre, tento vlak sa nepohybuje po 
koľajniciach, nemá dokonca ani kolesá, ale vznáša sa, či doslova levituje 
vo vzduchopriestore! Maglev sa pohybuje na vankúši magnetického 
poľa, vytváraného sústavou supravodivých magnetov, zabudovaných v 
trati i vo vlaku. Výsledok? Vlak sa vznáša 1,2 cm nad koľajnicami, jeho 
„levitovanie“ zaisťuje odpudivá alebo príťažlivá sila elektromagnetov. 
Zažiť jazdu levitujúcim Maglevom môžete len v Šanghaji. V roku 2002 
tu bola totiž otvorená jediná komerčná trať na svete, a to medzi mestom 
a letiskom Pudong. Vlak, inak nemecký vynález, na nej dosahuje 
rýchlosť 430 km/h a 36-kilometrový úsek  prejde za 8 minút!
Vysoko, vyššie, najvyššie: Šanghajská budova Svetového obchodného 
centra (WTC) meria 492 metrov a po Burj Khalifa v Dubaji (828 m vrátane 
antény) a Taipei 101 (509 m) v Taiwane je treťou najvyššou budovou na 

„nebeské pokrmy“? Morská uhorka (typ morského 
červa), žraločia plutva, morský pĺž a lastovičie 
hniezdo. Kto sa v Číne cíti VIP, ten siahne po 
jednej z týchto lahôdok, aby svoj dôležitý status 
takto dokázal sebe a svojim blízkym. Inak pojem 
„čínska kuchyňa“ ako taká neexistuje - je to akoby 
ste chceli definovať pojem „európska kuchyňa“... 
Od štyroch základných gastronomických teritórií sú 
odvodené štyri typy kuchýň: pekinská, sečuanská, 
východná a kantonská. Vo všetkých štyroch 
sa jedlá objednávajú spoločne pre celý stôl, zo 
spoločných mís sa naberá vlastnými paličkami. Na 
potulkách Pekingom môžete tiež ochutnať slávnu 
pekinskú kačicu s dokonale prepečenou kôrkou.  
Dejisko olympijských hier: Výstavba monumentálnej 
konštrukcie pekinského národného štadióna 
„Vtáčie hniezdo“ (Kuo-ťia tchi-jü-čchang) stála 
500 miliónov dolárov a tu sa konalo otvorenie 
Letných olympijských hier v roku 2008. Kým 
v jeho útrobách sa konala väčšina ľahkoatletických 
a futbalových zápolení, „Vodná kocka“ s organickým 
bublinovým dizajnom patrila plaveckým súťažiam.  
Mesto nákupov: Pekinčania sú shoppingovaním priam 
posadnutí! S prudkým hospodárskym rozmachom 
posledných rokov ustúpili staré štvrte s úzkymi 
uličkami (tzv. hutongy) moderným mrakodrapom, 
výstavným bulvárom, supermoderným nákupným 
centrám a obchodným domom, sústredeným najmä 
v okolí bulváru Wangfujin. Ak dáte prednosť tržniciam, 
tu sa všetky i tie najzvučnejšie svetové značky 
(alebo ich dokonalé kópie) predávajú za pár yuanov. 
A nevynechajte ani tradičný čínsky bazár Yaxiou.   
Mesto hudby: Tradičná pekinská opera ponúka 
Európanom nevšedný zážitok, ktorý sa  prakticky 
nedá vidieť nikde inde. V opere, ktorej štandardné 
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svete a najvyššou budovou v Číne. 
Blízko nej stojí televízna veža Perla 
Orientu (468 m) a 88-poschodový 
mrakodrap Jin Mao (420 m).
Vstupná brána na Západ: 
Najznámejšia štvrť starej časti 
mesta, nábrežie Bund, lemované 
historickými budovami bánk, 
medzinárodných spoločností, obchodných domov a hotelov, ktorých dátum 
vzniku siaha na počiatok 20. storočia - mnohé z impozantných stavieb tu 
vybudovali v rôznych západných slohoch a štýloch, vrátane gotiky, baroka 
či klasicizmu. S Čínou nemajú nič spoločné, veď ich stavali Briti, Francúzi, 
Nemci či Holanďania. Na vysvetlenie dodajme, že v polovici 19. storočia, 
po prehranej prvej ópiovej vojne, uzavrela Čína dohodu s Veľkou Britániou. 
Tá ustanovila Šanghaj za jeden z piatich zmluvných prístavov, ktoré majú 
byť otvorené medzinárodnému obchodu. V Šanghaji vznikla cudzinecká 
štvrť, ktorá sa riadila vlastnými zákonmi a v ničom nepodliehala čínskym 
úradom. Tak sa Šanghaj stal vstupnou bránou západného sveta do Číny. 
Armáda z keramiky: Osemtisíc vojakov v mierne nadživotnej veľkosti 
a každý z nich má iný výraz v tvári, k tomu 130 vozov a 520 koní - taký je 
odhadovaný počet armády neuveriteľných rozmerov, známej pod názvom 
Terakotová armáda, ktorá až do roku 1974, kedy ju náhodou objavili čínski 
robotníci, odpočívala v hrobke neďaleko čínskeho mesta Xian (alebo Si-an). 
Kung Fu Fighting: V kláštore Shaolin, vybudovanom na úpätí posvätnej 
hory Sung-šan v severnej Číne, vznikla pred 1500 rokmi škola bojových 
umení kung-fu. Ak ste vystúpenie shaolinských mníchov zmeškali doma 
(mnísi cestujú po svete s ukážkami bojov kung-fu, čo mnohí ich stúpenci 
odsudzujú ako prejav prílišnej komercionalizácie), máte jedinečnú možnosť 
obdivovať ich silu a obratnosť priamo na mieste zrodu kung-fu.   

Čína, Tibet, Nepál
Nezabudnuteľných 17 dní dobrodružného putovania až k najvyšším horským 
štítom planéty Zem, na miesta, kde prišiel na tento svet 14. dalajláma. Tibet, 
mnohým ľuďom sa už pri vyslovení tohto slova zatají dych. Na „strechu sveta“ 
(Tibet leží v priemernej nadmorskej výške 5.000 m) sa z Pekingu vypravíte 
unikátnou vysokohorskou železnicou. Jazda trvá dva dni, počas ktorých sa, 
kvôli úchvatným výhľadom, ťažko odlepíte od okna vlaku. V Lhase navštívite 

Viac info
www.satur.sk, infolinka 0850 333 333
Poznávacie zájazdy do Číny CK Satur 
v roku 2013 štartuje od začiatku apríla.  

všetky dôležité paláce a kláštory, vrátane paláca 
Potala (do roku 1956 sídlo dalajlámu), univerzitného 
kláštora Drepung (pred rokom 1950 tu žilo 10.000 
budhistických mníchov) a kláštora Jokhang, podľa 
Tibeťanov najposvätnejšieho chrámu v zemi. 
A potom sa pokúsite dotknúť oblakov: v zajatí 
himalájskych veľhôr skutočne pocítite, že ste sa ocitli 
na streche sveta! Treking do blízkosti základného 
tábora Everest Base Camp pod najvyššiu horu 
sveta je toho najlepším dôkazom. V Nepále, kam 
sa z Tibetu presuniete džípmi, navštívite hlavné 
mesto Káthmandú s desiatkami staručkých chrámov 
a palácov (v jednom z nich pobýva aj žijúca bohyňa) 
a historický Bhaktapur, kedysi hlavné mesto Nepálu, 
plné úžasných hinduistických a budhistických 
pamiatok. Komu nedá pokoj najvyššia hora sveta, 
ten sa k nej bližšie a vyššie môže dostať lietadlom.
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