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Oficiální název: Čínská lidová republika, Zhonghua renmin gongheguo (Čungchua žen-min kung-che-kuo)
Neoficiální zkrácený název: Zhongguo (Čung-kuo) – Říše středu
Rozloha: 9 598 053 km2 (včetně Hongkongu, Macaa a Taiwanu)
Obyvatelstvo: přes 1,3 miliardy, z toho 92 % jsou Han (Chanové) neboli etničtí
Číňané, zbytek tvoří 55 národnostních menšin, např.: Mongolové, Tibeťané,
Ujgurové, Zhuangové (Čuangové)
Hlavní město: Peking (asi 14 mil. obyvatel); největší město Šanghaj (asi 16 mil.)
Státní zřízení: lidově demokratická republika
Územní členění: 23 provincií (včetně Taiwanu, který je oficiálně uváděn jako jedna
z provincií), 5 autonomních oblastí (Tibetská, Ujgurská AOC), 4 samosprávná
města a 2 zvláštní administrativní oblasti Hongkong a Macao
Jazyk: čínština (tzv. mandarínština); v jižní Číně velmi rozšířena také kantonština
Měna: yuan – oficiálně renminbi (=lidová měna), zkratka RMB = 10 jiao (lidově
mao) = 100 fenů; mezinárodní zkratka CNY; kurzy (12/08) – 1 USD = 6,88 RMB
(CNY); 1 EUR = 8,85 RMB (CNY); 1 RMB (CNY) = 2,9 CZK
Náboženství: Čína je nábožensky velmi pestrá země. Hlavními náboženstvími
jsou: buddhismus, taoismus a konfucianismus, dále poměrně hodně je zastoupen
islám a v malé míře i křesťanství.
Časové pásmo: SEČ +6 hodin v době letního času, +7 hodin v době zimního času
Důležitá tel. čísla: policie – 110, první pomoc – 120, hasiči – 119, informace o tel.
číslech – 114

ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY ČR
VELVYSLANECTVÍ ČR V PEKINGU
Embassy of the Czech Republic
2 Ritan Lu, Jianguomenwai, Beijing 100 600, China
tel.: +86-10-8532 9500, 6532 9502, fax: +86-10-6532 5653
e-mail: beijing@embassy.mzv.cz; www.mfa.cz/beijing
GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR V ŠANGHAJI
Consulate General of the Czech Republic
New Town Center, Room 808-10, 83 Loushanguan Lu, Shanghai 200336, China
tel.: +86-21-6236 9925-6, fax: +86-21-6236 9920
e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz; www.mfa.cz/shanghai

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR V HONGKONGU
Consulate General of the Czech Republic
1204-5 Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wan Chai, Hongkong, China
tel.: +852-2802 2212, fax: +852-2802 2911
e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz; www.mfa.cz/hongkong

CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA
Občané ČR: K cestě do Číny potřebujete pas platný minimálně 6 měsíců po návratu,
nesmí být jakkoli poškozený a musí mít alespoň 2 stránky vedle sebe volné. Dále
potřebujete jednovstupové vízum (pouze na zájezd Velká cesta říší Středu
s prodloužením a na zájezd Severní Korea a Peking je třeba vízum dvouvstupové). Víza
vám (za příplatek) zajistíme za předpokladu, že v termínu stanoveném v Podrobných
pokynech dodáte pas, vyplněný formulář a 1x pasovou fotografii.
Občané SR: Slovensko má shodné podmínky pro vízový styk jako Česko. Slováci,
pokud nežijí trvale či přechodně v ČR nebo nemají v ČR trvalé zaměstnání, však musí
o vízum žádat na Čínském velvyslanectví v Bratislavě.
Ostatní: Ověřte si, prosím, zda země, která vám pas vydala, nemá vízovou povinnost
s ČLR a případnými tranzitními zeměmi!
Osobám trvale a přechodně žijícím v ČR (nutno k žádosti přiložit kopii dokladu o této
skutečnosti, pokud není zaznamenána v pasu) můžeme vízum zajistit v Praze – za
stejných podmínek jako občanům ČR.

CELNÍ PŘEDPISY PRO TURISTY
Platí běžné mezinárodní předpisy, pro dovoz „citlivých položek“ platí limit 200 ks
cigaret a 1 l alkoholických nápojů. Platí také zákaz dovozu ovoce a zeleniny (pokud
jakékoli potraviny do Číny dovážíte, je lépe je uložit do velkého zavazadla, které
neberete s sebou na palubu letadla). Vzhledem k cenovým relacím a výběru je
dovoz potravin z Česka opravdu zbytečný.
Bezcelně lze z Číny vyvézt všechny věci, jež byly do Číny cestujícím dovezeny jako
věci osobní potřeby, a dále veškeré nakoupené suvenýry. Zakázán je vývoz
starožitností starších 100 let a vzácných druhů fauny a flóry.

OČKOVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ
Povinné očkování není žádné. Rozsah očkování záleží na úvaze každého
účastníka a na jeho finančních možnostech.
 Nutné je očkování proti tetanu ne starší 10 let. Kdo si není jistý datem posledního
očkování, nechť se nechá jednou dávkou TAT přeočkovat u svého lékaře.
 Doporučené očkování je pouze proti hepatitidě A, B (kombinovaná vakcína proti
hepatitidě A i B – např. Twinrix, jedna dávka cca 1600 Kč – ochrana na rok, pro
ochranu na 10–15 let se aplikují postupně 3 dávky).
 Lze se nechat očkovat proti břišnímu tyfu.
S očkováním začněte včas. Mezi očkováním jsou nutné dvoutýdenní mezery. Také
v případě indispozice, chřipky apod. je vhodné očkování odložit, takže si raději nechte

časovou rezervu. Dále je možné využít konzultace se svým lékařem a na kterékoli
hygienické stanici, kde se i očkování provádí. Pro Prahu a Střední Čechy to je např.:
KHES, Myslíkova 6, Praha 2, odd. epidemiologie – 4. patro. Je nutné se předem
telefonicky objednat na tel. 234 118 552, 234 118 545. Kontaktní údaje pro ostatní
regiony naleznete na našich webových stránkách http://www.chinatours.cz/vseobecneinformace/ockovani/.
Zdravotní rizika nelze podceňovat, ale ani přeceňovat. Je nutné dodržovat tato
základní cestovatelská pravidla:
1. Pít jen balenou vodu. Voda nabídnutá v restauraci či z kohoutku nemusí být vždy pitná.
2. Jíst pokud možno jen tepelně upravené jídlo a ovoce a zeleninu vždy omýt (nejlépe
balenou vodou).
Mýt
si ruce před jídlem.
3.
Zdravotnická péče je v Číně na přijatelné úrovni. Ve větších městech lze nalézt i
nemocnice zařízené na příjem cizinců, které mívají špičkovou techniku a personál
mluví částečně anglicky nebo zajistí tlumočníka.

SPECIFIKA ZEMĚ, MENTALITA OBYVATEL
Čína je obrovská země velkých kontrastů. K vidění jsou supermoderní megapole jako
Peking, Šanghaj či Hongkong, ale i stále velmi chudý venkov, na kterém žijí stamiliony
rolníků. Nicméně je také Čína země se velmi dynamicky rozvíjející a pokrok se rychle
dostává do dalších měst a městeček, a pomalu a nenápadně už i na venkov. Tento
rozvoj s sebou samozřejmě přináší nejen pozitivní, ale i negativní vliv.
Čína překvapí na asijské poměry relativním pořádkem, fungující dopravou a službami
obecně. Za posledních 10 let se například úroveň železniční a letecké dopravy
pozvedla na úroveň, se kterou může Evropě směle konkurovat. Používání mobilních
telefonů, ale i internetu patří v dnešní době téměř k samozřejmosti. V neposlední řadě
se zvedla výrazně i úroveň nechvalně proslulých veřejných toalet.
Číňané jsou obecně mezi sebou velmi družní a někdy dost veselí a hluční, že to může
vypadat, jako by se spolu hádali. K cizincům jsou naopak někdy dost rezervovaní.
Pokud však umí alespoň pár slovíček anglicky, rádi se dají do řeči, i když jejich
konverzace nejčastěji skončí u „odkud jste?“ či „jak se jmenujete?“.
K pro Evropana nečitelnému chování Číňanů patří tzv. „ztráta tváře“. Pokud Číňan
něco neví, nebo si není jistý, nikdy vám neřekne „ne“. Raději mlčí nebo se jen usmívá,
čímž zakrývá své rozpaky. Stejně tak se směje, pokud se dostane do situace, ve které
si neví rady. Na nás to může někdy působit jako výsměch.
Před cestou je nezbytné uvědomit si rozdíl mezi orientální mentalitou a naším
evropským způsobem myšlení. Běh myšlenek lidí z Východu je pro nás často
nepochopitelný, i jejich pojetí času nám může působit potíže. Řekne-li například Číňan
„za hodinu“, může to znamenat, že za hodinu, ale také za dvě či tři. Proto ne vždy je
možné přesně dodržet časový plán a program je třeba neustále přizpůsobovat.
Každý turista-cestovatel musí mít také neustále na paměti, že on je hostem a on
by se měl tedy přizpůsobit místním zvykům a být tolerantní.

BEZPEČNOST
Čína je relativně velmi bezpečnou zemí, podobně jako většina východoasijských států.
Kriminalita je v porovnání s ČR či ostatními zeměmi EU na velmi nízké úrovni, i když
v poslední době narůstá. Nejčastější formou trestné činnosti vůči cizincům jsou
krádeže cenností, finanční hotovosti, dokladů a fotoaparátů, a proto doporučujeme
dodržovat běžná, ale účinná bezpečnostní opatření.

DEVIZOVÉ VYBAVENÍ
 Měnou

je yuan (RMB, mezinárodní zkratka CNY); kurzy (12/08) – 1 USD =
6,88 RMB (CNY); 1 EUR = 8,85 RMB (CNY); 1 RMB (CNY) = 2,9 CZK
Nejběžnější cizí směnitelnou měnou jsou USD, ale celkem bez problémů lze do většiny
míst v Číně vyjet i s EUR. V podstatě lze směnit jakoukoliv konvertibilní měnu, ale
mohou se vyskytnout problémy. Směnárny jsou někdy i v hotelích, velkých obchodech
apod. Není třeba hledat banku – kurzy vyhlášené národní bankou jsou závazné pro
všechna směnárenská místa. Pro základní výdaje si opatřete hotovost. Přibližný odhad
nákladů na stravu a vstupné do památkových objektů, přírodních rezervací a dalších
zajímavostí naleznete v Podrobných pokynech k zájezdu.

PLATEBNÍ KARTY A ŠEKY
Akceptované platební karty jsou: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.
Jejich používání rozhodně není běžné (s výjimkou Hongkongu). Slouží spíše
k výběrům z bankomatů a v bance na přepážce než k bezhotovostním platbám (to lze
spíše ve velkých městech a ve vybraných /dražších/ obchodech). Rozhodně však
karty doporučujeme vzít s sebou jako finanční rezervu k hotovým penězům.
Cestovní šeky (především American Express) se také dají směnit, i když většinou
pouze ve velkých bankách. V menších směnárnách či hotelích šeky nemusejí
akceptovat. Otevírací doby bank jsou většinou 9–17 hod.

DOPRAVA
Zde uvádíme stručnou charakteristiku všech typů dopravy, s jakými se můžete setkat
na našich zájezdech – konkrétní výčet pro váš zájezd naleznete v našem katalogu a
v Podrobných pokynech k zájezdu.
LETECKÁ MEZINÁRODNÍ
Pro přepravu do Číny využíváme běžné mezinárodní linkové lety. Všechny odlety jsou
z Prahy (na vyžádání odjinud), zpravidla s jedním přestupem. Zpáteční letenku
obdržíte při zahájení zájezdu (na letišti). Cena této letenky je na rozdíl od poplatků k ní
(letištní a bezpečnostní poplatky, palivové a servisní příplatky apod.) vždy zahrnuta
v ceně zájezdu.
LETECKÁ VNITROSTÁTNÍ
Vnitrostátní lety čínských regionálních dopravců plně snesou po všech stránkách srovnání
s evropskými. Létá se zpravidla moderními nově zakoupenými boeingy či airbusy.

ŽELEZNIČNÍ
Využíváme zejména noční dálkové vlaky I. či II. třídy – viz ubytování. Běžné denní
vlaky („k sezení“) využíváme spíše výjimečně. Pravidelně jezdíme pouze nadzemní
dráhou v Hongkongu a fakultativně rychlodráhou Maglev na letiště v Šanghaji.
SILNIČNÍ
Pro celodenní akce a výlety (a zpravidla také při transferech na letiště či nádraží)
pronajímáme většinou vlastní dopravní prostředky odpovídající velikosti skupiny. Na
vybraných zájezdech využíváme pro kratší přesuny po městě i místní MHD. Na delší
přesuny mezi městy používáme v závislosti na obslužnosti a velikosti skupiny místní
spoje nebo pronajaté mikrobusy. Noční přejezdy autobusem absolvujeme výjimečně –
viz ubytování.
LODNÍ
Pravidelné lodní linky nevyužíváme, pouze u zájezdu Třemi soutěskami do Žlutých hor
(podrobné informace najdete v Podrobných pokynech k tomuto zájezdu). Loď (např.
malý trajekt, tzv. ferry) je jen občas možností pro příjemné výlety související
s programem.
JINÁ
Na některých zájezdech se můžete setkat i s jinými druhy dopravy (rikši, motorikši, kola,
fakultativně koně, v Tibetu dle potřeby džípy) – viz Podrobné pokyny jednotlivých zájezdů.

UBYTOVÁNÍ
Zde uvádíme stručnou charakteristiku všech typů ubytování, které se mohou
vyskytnout na našich zájezdech – počet a jejich upřesnění naleznete v katalogu a
v Podrobných pokynech každého zájezdu.
HOTELY
V Číně bydlíme vždy v hotelech se státní licencí pro ubytovávání cizinců a zároveň
pokud možno neztrácejících atmosféru hostitelské země. Až na výjimky uvedené
v Podrobných pokynech jednotlivých zájezdů se jedná o dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením. V Tibetu je ubytování mimo větší města s ohledem na
místní možnosti o něco jednodušší (pokoje se společným sociálním zařízením).
V některých hotelech se jednotlivé pokoje mohou lišit velikostí, vybavením či výhledem,
a tudíž nemohou všichni klienti bydlet ve stejném typu pokoje.
NOČNÍ VLAKY
Cestování vlakem je v Číně spíše společenskou událostí a Číňané se rádi mezi sebou
druží. Procházejí uličkou kolem jednotlivých kupé, posedávají na sedátkách v uličce,
pijí čaj a povídají si. I když jde o stejnou vozovou třídu, ne všechny vlaky jsou stejného
standardu. Některé jsou klimatizované, některé vybaveny pouze větráky, některé mají i
koberec či záclonky, jiné jsou vybaveny daleko prostěji. Záleží na aktuálním stáří dané
soupravy a také na výběru spojů, které vyhovují časově nejlépe našemu programu. Ve
vagonech jsou společné toalety pro všechna kupé a společné otevřené umývárny.
Dle typu zájezdu využíváme:

lůžka I. třídy – čistá uzavřená klimatizovaná kupé se 4 lůžky s lůžkovinami,
 lehátka II. třídy – otevřená kupé se 6 lůžky (tři lůžka nad sebou) s lůžkovinami.


LEHÁTKOVÝ („SPACÍ“) AUTOBUS
Na naše poměry poněkud kuriózní nocleh využíváme v místech, kde dosud není
železniční spojení, nebo kde je jeho využití rychlejší a pohodlnější. Dvoupatrová
lehátka solidně poslouží pro nocleh. Osoby většího vzrůstu mohou mít bohužel trošku
problémy vměstnat se do čínských rozměrů.
JINÉ
Na méně obvyklé typy ubytování, které se mohou na „cestovatelštějších“ akcích
vyskytnout (hostely, klášterní ubytovny, jurty apod.), upozorňujeme v katalogu v poznámce pod texty a v Podrobných pokynech k zájezdu.

STRAVOVÁNÍ
V Číně naleznete celou škálu restaurací – od špičkových, luxusních podniků až po
obyčejné jídelny a maličké pouliční stánky. Je dobré si všímat úrovně hygieny a podle
toho si vybírat. Doporučujeme vyhýbat se stravě, která neprošla tepelnou úpravou.
Voda z kohoutku je sice většinou nezávadná, ale je lépe pít kupovanou vodu.
Příjemnou čínskou zvyklostí je všudypřítomná termoska s horkou převařenou vodou, je
užitečným doplňkem hotelových pokojů, vlakových kupé, obchodů, čekáren apod.
(Upozornění pro milovníky turecké kávy – voda není většinou dostatečně horká, takže
je lépe v tomto případě vybavit se ponorným vařičem, v hotelech na pokojích jsou
někdy rychlovarné konvice). Zelený čaj bývá většinou na pokojích součástí výbavy,
černý čaj a mletá káva je k dostání jen velmi zřídka!
Čínská kuchyně je pestrá, asi každý ví, jak se liší od evropské. Číňané do jídel
používají celou řadu zvláštních (a přitom základních) ingrediencí. Čínská kuchyně se
dle oblastí dělí do 4 skupin: pekingsko-mandarínská, kantonská, šanghajská a
nezapomenutelná ostrá sečuánská. Dále mají kuchyně určitých oblastí (např. Tibet
nebo muslimské oblasti) svá vlastní specifika (skopové či jačí maso apod.).
Na našich zájezdech je samozřejmostí, že průvodci stravování pro zájemce
organizují a pomáhají s jeho výběrem (na zájezdech s jídlem v ceně je toto
automatické). Hlavním jídlem dne je zpravidla večeře. Snídaně v hotelech (u zájezdů
s polopenzí v ceně) mají často charakter čínského nebo čínsko-evropského
bufetového stolu. Lze si tedy vybrat z klasických čínských jídel, jako jsou plněné
knedlíčky, smažené nudle, zelenina, vejce. Evropštější dojem snídaně mají občas
někde vyvolat toasty, máslo a marmeláda, sladké buchty. Málokdy je součástí snídaně
káva, obyčejně je pouze čaj.
Orientační ceny (v CNY): snídaně 10–15, běžný oběd nebo večeře 25–30, pivo 0,64 l
5–10, 1,5 l vody 5–6, nealko 0,5 l 3–5, pouliční dobrůtky 1–5 (placky, knedlíčkyC).

KLIMA
Klima je v jednotlivých oblastech Číny (vzhledem k její rozloze a různorodosti) velmi
odlišné, ale v zásadě se zde pravidelně střídají čtyři roční období. Jaro a podzim jsou

v severní Číně teplotně velmi podobné našim středoevropským, směrem k jihu teplota
a vlhkost stoupá. Letní měsíce jsou obecně mnohem teplejší a vlhčí než u nás.
V horských oblastech Tibetu může být o dost chladněji, občas fouká velmi studený vítr,
v pouštních oblastech západní Číny bývají přes den vysoké teploty, ale může se i
znatelně ochladit, jak to na pouštích bývá. Upřesnění ke konkrétnímu klimatu na
vašem zájezdu naleznete v Podrobných pokynech.
Peking
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-
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3

21

-3

36

-

46

-

17

4

13

27

3

38

Mírná

49

-

35

6

9

18

31

10

43

Vysoká

56

-

78

8

VII.

7

21

31

15

41

Vysoká

72

-

243

13

VIII.

7

20

30

11

38

Vysoká

74

-

141

11

IX.

8

14

26

2

34

Střední

67

-

58

7

X.

8

6

20

-5

31

-

59

-

16

3

XI.

6

-2

9

-13

24

-

56

-

11

3

XII.

6

-8

3

-20

13

-

51

-

3

2

Šanghaj
Teplota v °C

Průměrný
sluneční
svit (hod.)

Min

Max

Min

Max

I.

4

1

8

-12

23

II.

4

1

8

-8

III.

4

4

13

IV.

5

10

V.

5

VI.

Měsíc

Průměr

Rekord

Biozátěž

Vlhkost
vzduchu

Průměrné
Deštivé dny
srážky
(+0,25 mm)
(mm)

am

pm

-

87

58

48

6

28

-

89

60

58

9

-6

30

-

89

53

84

9

19

-1

34

-

91

58

94

9

15

25

3

36

Mírná

92

56

94

9

5

19

28

11

39

Střední

94

66

180

11

VII.

7

23

32

16

40

Vysoká

93

66

147

9

VIII.

7

23

32

16

40

Vysoká

94

65

142

9

IX.

5

19

28

7

38

Střední

94

64

130

11

X.

6

14

23

1

33

-

92

53

71

4

XI.

5

7

17

-5

30

-

90

55

51

6

XII.

5

2

12

-10

24

-

89

62

36

6

SPOJENÍ S DOMOVEM
POŠTA
Známky lze koupit pouze na poštách, výjimečně v hotelech. Pohledy se dostanou
převážně v turistických místech a na památkách, a to většinou pouze v celých sadách
(10–15 ks). Pošta k nám jde 7–10 dní. Známka stojí 5,4 CNY (1/07).
MÍSTNÍ TELEFON
V Číně lze běžně nalézt na ulici telefonní budky, z nichž se dá volat do zahraničí. Je
možno také zakoupit předplacené i normální telefonní karty různých hodnot.
S předplacenou kartou lze telefonovat často i z hotelu.
MOBILNÍ TELEFON
Mobilní operátoři O2 a T-mobile mají pokrytí vesměs na celém území Číny, Vodafone
je poněkud problematičtější. Na ceny volání a SMS se informujte přímo u svých
operátorů, závisí také na čínském operátorovi, jehož služby využíváte.
INTERNET
Internet je dostupný ve všech větších městech a turistických střediscích. Cena se
pohybuje většinou mezi 10–20 CNY/hod.

ELEKTŘINA
Napětí se většinou pohybuje v rozmezí 220–240 V. Zásuvky jsou téměř stejné jako
v ČR, ale v pokoji se obvykle vyskytuje několik odlišných typů. S výjimkou Hongkongu,
kde jsou zásuvky britského typu (někdy jsou však oba typy), vyhoví téměř vždy naše
jednoduchá dvouvidlice. Zájezdy jsou tedy „plně elektrifikované“, každý den (s
výjimkou nočních přesunů) lze dobíjet kameru, mobil, použít ponorný vařič ap.

FOTOGRAFOVÁNÍ, FILMOVÁNÍ
Fotografovat je možné všechny památky až na několik výjimek (např. interiéry
některých chrámů a klášterů). Ceny klasických filmů jsou srovnatelné s cenami u nás (i
o něco levnější), ceny diafilmů jsou naopak vyšší a ne vždy se dají sehnat. Je také
dobré se zásobit dostatečným počtem kazet do videokamery a karet do digitálních
fotoaparátů – ne vždy lze sehnat požadovaný typ.

INFORMACE O NAVŠTÍVENÝCH MÍSTECH
Účastníci obdrží při nástupu na zájezd Informační brožurku obsahující informační část
o navštívených místech se základním historickým a kulturním přehledem a
orientačními nákresy vybraných míst a Deník cestovatele pro zaznamenávání svých
zážitků. Průvodce poskytne klientům podrobný výklad o dané památce a orientaci v ní
buď po cestě (v mikrobusu), nebo přímo před vstupem do areálu. Zde se pak
předpokládá jistá samostatnost účastníků, kteří si v rámci časového ohraničení
sami volí v dané lokalitě předmět zájmu a přiměřené tempo prohlídky.

DOPORUČENÁ LITERATURA
Pro klienty s hlubším zájmem o Čínu doporučujeme několik níže uvedených knižních titulů.

PRŮVODCE A MAPY
Knižní průvodce po Číně sice existují, ale ne všechny jsou kvalitní. Vyšlo několik
překladů zahraničních vydavatelství, z nichž na prvním místě můžeme doporučit
průvodce z řady Rough Guide (nakladatelství Jota) a Lonely Planet (nakladatelství
Svojtka) – oba dostupné od r. 2006 i v české mutaci. Dále je dostupný průvodce
z nakladatelství Olympia (1999) Čína – průvodce do zahraničí a z nakladatelství
Berlitz (2001) Čína – průvodce do kapsy.
V dobrých knihkupectvích obdržíte asi nejlepší mapy vydavatelství Marco Polo (celá
Čína, včetně místních názvů ve znacích) nebo Nelles (celá Čína, nebo rozdělená do čtyř
částí). Dále lze zakoupit městské plány Pekingu, Šanghaje a Hongkongu (Marco Polo).
OBECNĚ O ČÍNĚ
 Fairbank, J.: Dějiny států: Čína, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.
Nejobsáhlejší česky psané dějiny Číny na našem trhu, pro opravdové zájemce
o čínskou historii.
 Liščák, V.: Stručná historie států: Čína, Praha, Libri 2002. Stručné podání čínské
historie pro ty, jimž se nechce prokousávat obsáhlými dějinami J. Fairbanka.
 Bakešová, I.: Čína ve XX. století, Olomouc, Univerzita Palackého 2001, 2 díly.
Publikace věnující se podrobně nejmodernějším období čínských dějin od r. 1911, přes
občanskou válku, vznik ČLR, Kulturní revoluci až po události na náměstí Tian´an men.
 Böttger, W.: Kultura ve staré Číně, Praha, Panorama 1984. Kniha zaměřená na
nejstarší čínské období, zabývající se zejména dovednostmi a znalostmi starých
Číňanů: zemědělstvím, keramikou, nesčetnými čínskými vynálezy.
 Kamenarovač, I.: Klasická Čína, Praha, Lidové noviny 2001. Kniha rozebírající po
jednotlivých heslech život ve staré Číně, náboženský život, správní a armádní
systém, soudnictví, život ve městech, zkouškový systém apod.
 Čína – země Nebeského draka: odkaz čtyř tisíciletí, Praha, Knižní klub 2001.
Obrazová velkoformátová publikace dělená podobně jako „Klasická Čína“ po
jednotlivých heslech, ale doplněná spoustou zajímavých obrázků a fotografií.
 Overmyer, D. L.: Náboženství Číny: Svět jako živý organismus, Praha, Prostor 1998.
Stručné a čtivé seznámení se třemi nejrozšířenějšími náboženstvími v Číně:
konfuciánstvím, buddhismem a taoismem a jejich postavením v moderní
společnosti.
 Obuchová, L.: Číňané XXI. století, Praha, Academia 1999. Kniha o moderní čínské
společnosti a životě současného moderního Číňana ve vztahu k tradičním
hodnotám, které ho životem provázejí.
 Becker, J.: Čína na přelomu století, Praha, BB Art 2002. Velmi aktuální kniha
zaměřená na posledních několik let po nastartování ekonomických reforem po roce
1979 a jejich dopad na armádu, zdravotnictví, soukromý sektor apod.
 Hrdličková, V.: Umění čínských zahrad, Praha, Argo 1997. Obrazová publikace
věnovaná tradičním čínským zahradám v Suzhou a jiných městech.

HEDVÁBNÁ CESTA A TIBET
 Liščák, V.: Čína, Po stopách styků Východ-Západ: Dobrodružství hedvábné
cesty, Praha, Osvětová beseda 2000.
 Uhlig, H.: Hedvábná stezka, Praha, Encyklopedický dům 2000. Obě knihy jsou
věnovány historii obchodních cest mezi Východem a Západem, popisu jejich
jednotlivých tras a komodit, s nimiž se na nich obchodovalo.
 Drege, J.-P.: Hedvábná cesta, Praha, Grafoprint-Neubert 1997. Velkoformátová
obrazová publikace se spoustou zajímavých fotografií mapující hedvábnou cestu a
její odbočky z Číny, přes centrální Asii až do Evropy.
 Strathern, P.: Cesty hedvábí a koření: Výpravy po souši, Praha, Nakladatelský
dům OP 1993. Kniha o hedvábné cestě, ale i jiných obchodních cestách z Orientu
do Evropy.
 Žagabpa, C. W. D.: Dějiny států: Tibet, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.
Nejobsáhlejší česky psané dějiny Tibetu na našem trhu, pro opravdové zájemce
o tibetskou historii.
 Svět tibetského buddhismu, Praha, Brabapress 1993. Velkoformátová obrazová
publikace o tibetském buddhismu nejen v Tibetu, ale i v okolních státech jako
Nepál, Bhútán, Sikkim apod.
 Kolmaš, J.: Tibet: Dějiny a duchovní kultura, Praha, Argo, 2004. Kniha od našeho
předního tibetologa mapující dějiny, kulturu, náboženství a zahraniční vztahy Tibetu.
 Uhlig, H.: Tibet: tajemná země na střeše světa, Praha, Železný, 2002. Opět kniha
o historii a náboženství Tibetu, psaná však spíše formou cestopisu s mnoha
zajímavými praktickými radami a postřehy.

