
Čína – sept./okt. 2014

Deň 1- 21./22.sept.2014 (Praha – Viedeň - Peking)

Ríša stredu. Tak znie označenie krajiny, ktorú je na glóbuse naozaj ťažké prehliadnuť. Rečou 
Číňanov je to však oficiálny názov ich štátu – keďže v minulosti ho považovali za stred 
známeho sveta.
Do Číny ma neviedla ani túžba po dobrodružnej exotickej dovolenke, ani o sebe nemôžem 
povedať, že som nadšenec čínskej kultúry, a vôbec prostredia Ázie. Dôvod mojej návštevy Číny
bol prozaickejší – geológia. Na jar som sa totiž prihlásil na letnú školu sedimentológie, 
organizovanú Medzinárodnou asociáciou sedimentológov (IAS) v spolupráci s niekoľkými 
pekinskými univerzitami. Pôvodne som s účasťou nekalkuloval, prijatie mojej prihlášky niekedy
začiatkom júna ma trocha prekvapilo. Takejto šance sa treba chopiť. Ešte v júni som teda kúpil
najlacnejšie možné letenky, zodpovedajúce danému termínu, a po obdržaní oficiálnej pozvánky
navštívil čínsky konzulát v Bratislave. Keďže pri nákupe letenky nebola možnosť odletu hneď po
skončení kurzu, ale až zhruba dva dni nato, posledná vec, ktorú si musím zabezpečiť, je 
ubytovanie na túto dobu – v podstate na jednu noc. Niekedy v auguste sa niektorí z 
aktívnejších účastníkov mailom dohadovali o možnosti ostať po skončení kurzu spolu, pričom 
niekto odporučil aj hostel, kde by sme sa mohli ubytovať. Takéto odporúčanie mi prišlo vhod – 
nemal som veľmi chuť preberať sa všetkými ponukami lacného ubytovania v Pekingu, ktorých 
naozaj nie je málo. 

Boeing letu Air 
China OS8003 po 
úspešnom pristátí 
na pekinskom 
medzinárodnom 
letisku

Posledný týždeň pred odletom bol dosť hektický. Cestovná „horúčka“ sa mi vyhla, no v mysli 
som sa cestou dosť zaoberal – napokon, kedy som naposledy cestoval ďalej než do niektorej 
susednej krajiny, a navyše letecky? Pozitívom je, že odlet z Prahy mám dopoludnia o 
jedenástej, môžem sa teda pohodlne vyspať, ráno s kľudom vstať, prekontrolovať batožinu a 
kratko po osmej vyraziť. Mestskou dopravou to na letisko Ruzyně, odnedávna nesúce meno 
zosnulého prezidenta Havla, trvá asi hodinu. Po vstupnej bezpečnostnej kontrole trávim 
ostávajúci čas v kaviarni s výhľadom na runway. Pri pohľade na tie vzlietajúce kovové obludy 
mám husiu kožu.
Drobný Bombardier rakúskych aerolínií je zaplnený do posledného miesta. Musím priznať, že 
pri vzlete sa mi celkom rozbušilo srdce – predsa len, nelietam tak často (naposledy pred 
zhruba troma rokmi). Vďaka dobrému počasiu je výhľad na krajinu ubiehajúcu pod nami priam 
fenomenálny. Do Pekingu má namierené aj môj spolucestujúci, aká náhoda! Po prílete na 
viedenské letisko Schwechat hľadám cestu k terminálu mimo-schengenských letov, čo mi 



zabralo iba zlomok času z môjho trojhodinového prestupu. Na rozdiel od Prahy, na tomto 
letisku je podstatne živšie, a aj národnostné zloženie cestujúcich, vysedávajúcich v čakárni, je 
pestrejšie. Čakanie si krátim knihou. Za oknami odletovej haly panuje nádherné počasie. Snáď 
vydrží aj počas pobytu v Číne.

Olympijský areál v Pekingu – štadióny „Water Cube“ a „Bird's Nest“.

Z rakúskej pôdy sa Boeing, mieriaci naprieč Euráziou do čínskej metropoly, odpútava po tretej 
poobede. Pred sebou mám deväťhodinový let na trase merajúcej takmer 8000 km... čísla síce 
znejú odstrašujúco, no zďaleka som na tom nebol najhoršie – ako som sa dozvedel neskôr, 
kolegovia z Južnej Ameriky strávili na ceste, či už naprieč Atlantikom alebo Pacifikom, až 50 
hodín! Navyše, let Air China je veľmi pohodlný, o stravu je dobre postarané, no keďže 
nemôžem za nič zaspať, dosť sa nudím. Okrem toho, že si pripravujem prezentáciu, sledujem 
priebeh letu na monitore. Drvivá väčšina cestujúcich sú Číňania, mnoho dôchodcov. Prelietame 
aj cez Slovensko, dokonca, a to som sa musel pousmiať, priamo ponad Alekšince. Ďalej 
Krakov, Minsk, Moskva, Ural, západná Sibír a napokon krížom ponad Mongolsko. To, že letíme 
takto vysoko na sever, je zrejme dôsledkom preloženia leteckých trás z Európy do Ázie, 
vedúcich ponad Ukrajinu, po zostrelení civilného lietadla separatistami z Donbasu len niekoľko 
mesiacov nazad.
Na pekinskom medzinárodnom letisku pristávame bez meškania do zamračeného rána, 
miestny čas je 6:25 hodín, teda +6 hodín oproti stredoeurópskemu. Nanešťastie, dostať sa odo
dverí lietadla do príletovej haly – teda vystáť si frontu pri vstupnej kontrole a počkať na 
batožinu – trvá asi hodinu. Ako sme boli vopred upozornení, v príletovej hale na každého z nás
čakať dobrovoľník, študent z usporiadateľskej univerzity. Spolu s ním čaká aj kolegyňa, ktorá 
pricestovala hodinu predo mnou zo Ženevy. V taxíku besedujeme asi pol hodiny, potom 
Talianka Marta zaspáva. Únava sadá aj na mňa, no po zvyšok cesty k hotelu, ktorá napokon 
kvôli zápche trvá takmer hodinu, sledujem ubiehajúce bulváre. Pri prvej skúsenosti s čínskou 
dopravou konštatujem, že je dosť divoká. Po príjazde do hotela Mengxi (v prepise pchin-jin, 
slov. Mengsi) a privítaní profesorkou McKenzieovou z ETH Zürich máme asi dve hodiny na 
krátky odpočinok, nato sa opäť stretávame pri obede. Popoludní prichádzajú ostatní mimo-
čínski účastníci letnej školy – Suchana z Indie, Nora z Belgicka, James z Autrálie a dvaja 
juhoameričania, Alberto z Čile (pôvodom však Španiel) a Luciano z Argentíny. Vtipné je, že 
(aspoň z môjho pohľadu) všetci vyzerajú ako typickí zástupcovia svojich národov :) Ja sa však 
zrejme vymykám – niekoľkí Čínania sa ma pýtali, či pochádzam z Nemecka, jeden ma podľa 
prízvuku hádal na Rusa. Na vysvetlenie, že prichádzam z Českej republiky, resp. Slovenska, 
nechápavo krútia hlavami. Iba Wei, môj spolubývajúci, ktorý strávil rok na študijnom pobyte v 
Belgicku, počul, že v Čechách sú pekné dievky. No čo sa v Číne nedozviem :D 
Oficiálny program začína o pol piatej podvečer. Po zahájení letnej školy, na ktorom sa na 
prihovorila aj „generalita“ príslušných katedier organizátorskych univerzít, sa odoberáme na 
večeru. Ešte predtým nás však zvečnili na spoločnej fotografii. Reštaurácia sa nachádza vedľa 
hotela, rovnako ako prednášková sála, v budove, ktorá je akýmsi „kongresovým centrom“. 
Prekvapením večera je výjazd k olympijskému parku, v ktorom sa nachádzajú štadióny „vodná 
kocka“ a „vtáčie hniezdo“. Oba sú pomenované podľa svojej sugestívnej vizáže. Ich okolie je 
pomerne živé – vlastne ako takmer celý, dvadsiatimi miliónmi obyvateľov nabitý Peking. Na 



miesto sa vezieme dvoma taxíkmi s našimi čínskymi „sprievodcami“, študentmi-dobrovoľníkmi.
Zlou správou je, že jemné mrholenie na mieste prechádza do intenzívneho ďažďa. Dobrú 
štvrťhodinu sa teda schovávame pod prístreškom. Podľa miestnych je takéto počasie v tomto 
ročnom období bežné. Uff. Snáď sa to do exkurzie zlepší... 

Námestie  
Di'anmen, v pozadí 
jazero Qianhai 
(slov. Čchianhai).

Deň 2 – 23.sept.2014 (Peking)

Asi nemusím hovoriť, že po včerajšom, na udalosti bohatom dni, spím ako dudok. Podľa 
itinerára, ktorý sme obdržali včera pri zahájení, ani nasledujúci program nebude o nič menej 
nabitý. Začíname už o ôsmej ráno, už okolo pol sa teda presúvam do susednej budovy na 
raňajky. Už pri včerajšom prvom kontakte s čínskou stravou boli moje pocity (a chute) 
zmiešané, raňajky na čínsky spôsob sú však pre mňa, zvyknutého na kávu a „loupák“, 
prípadne iné sladké pečivo, hotovou tragédiou. Ako zisťujem, jedlo podávané v Číne na 
raňajky, obed i večeru, sa v podstate nijak nelíši. Našťastie, v ponuke, i keď v malom 
množstve, je biely toastový chlieb (po „ozajstnom“ chlebe ani chýru ani slychu), maslo a 
marmeláda. Aby som však oboje dostal na chleba, musím sa dožadovať príborového noža, 
ktorý bežne k dospozícii nie je. Kávu, niečo na spôsob tej vodovej americkej, vynechávam, 
prednosť má čierny čaj, ktorý inak v Číne tiež nepatrí medzi bežné nápoje. Číňania totiž 
popíjajú „čínsky“, čiže zelený čaj, ale zväčša iba čistú horúcu vodu.
Počas obedňajšej prestávky s činskymi kolegami navštevujeme neďaleký supermarket. Veľkým
dobrodružstvom je už prechod cez križovatku, kde v divokej premávke smrť hrozí doslova na 
každom kroku :) 
Dopoludňajší program vypĺňa mimo iné prednáška profesorky McKenzieovej. Pauzy na kávu/čaj
vypĺňam drobnými rozhovormi, ako so „zápaďákmi“, tak s Číňanmi. Obedňajšia prestávka je 
pomerne dlhá; ako som to pochopil, v Číne je vo zvyku si po obede chvíľu odpočinúť. Väčšina 
ľudí sa teda odoberá na izbu. Prednáškami je vyplnené aj popoludnie, posledná nasleduje ešte 
po večeri a ťahá sa až do deviatej.

Deň 3– 24.sept.2014 (Peking)

Ďalší deň, znova ten istý príbeh. Ráno si opäť žiadam nôž na maslo – už si ma pamätajú. 
Program je opäť nabitý prednáškami, prerušenými niekoľkými krátkymi pauzami na 
občerstvenie, a samozrejme ako obvykle bohatým obedom. Kolegovia si ma pri obede trocha 
doberajú, na používanie bambusových paličiek som totiž rezignoval. Keďže k dispozícii je 
príbor, nemusím sa trápiť. Popoludňajši program končí dnes o niečo skôr, čínski kolegovia majú 



Večer na námestí Di'anmen – zľava Roland, Nora, Wei, James, Luciano, Marta a Alberto.

v pláne nás vziať niekam do mesta. Pred ôsmou sa stretávame vo foyeri hotela Mengxi, nato 
na ulici zháňame tri taxíky, ktorými sa presúvame do štvrte Di'anmen, k jazeru Qianhai (slov. 
Čchianhai). Chytiť tri taxíky po sebe nie je až také jednoduché. Síce okolo prechádza jeden za 
druhým, väčšina však už je obsadená. Ak aj nejaký predsa na naše znamenie zastaví, ešte to 
neznamená, že nás zvezie – vodič sa môže vyhovoriť, že ide úplne iným smerom. Luciana, 
Alberta a mňa naložili do prvého taxíka, k jazeru, kam jazda v hustej premávke trvá asi 
štvrťhodiny, prichádzame z námestíčka od ulice Di'anmen-východ. Takže prvý raz naozaj v 
meste. Všetko vôkol vysvietené, hromady ľudí, pouliční predavači a tak ďalej. Po príchode 
zvyšku partie sa presúvame uličkou na nábreží jazera, lemovanou barmi a reštauráciami. 
Keďže dnes je dobré počasie, nehrozí dážď a je pomerne teplo, ostávame sedieť na terase. 
Príjemný večer. Po dvoch či troch čínskych pivách značky „Tsingtao“ sa okolo jedenástej večer 
vraciame späť do hotela. Tentoraz je chytiť taxík ešte zložitejšie. Posledný vyšiel na Luciana a 
mňa – kým sa nášmu čínskemu kolegovi poradilo „odchytiť“ jeden idúci našim smerom 
(nepočítajúc „čierne“ taxíky), počkali sme si asi pol hodiny. Ďalší náročný deň za nami. 
Nasleduje však tá, povedzme, zaujímavejšia polovica kurzu. Zajtra vyrážame do terénu...

Deň 4 – 25.sept.2014 (Peking - Luanping)

Ráno vyrážame už o pol ôsmej, na raňajky teda veľa času nemáme. Ja sám raňajky stíham len
tak tak, po včerajšku sa mi hodí každá minúta spánku naviac. Okolo pol ôsmej nás aj s 
batožinou nakladajú do dvoch obstarožných mikrobusov značky Toyota, ktorými cestujeme z 
Pekingu smerom na severozápad, do hôr provincie Hebei. Keďže popoludní štartujú študentské 
prezentácie, a niektorí z nás si opakujú svoje prednášky, je v autobuse celkom kľud. Jedinú 
prestávku počas niečo vyše dve hodiny trvajúcej cesty si dávame na diaľničnom odpočívadle. V
potravinách opäť nevychádzam z údivu, čo všetko sú Číňania schopní zabaliť – a potom 
konzumovať. Najviac ma zaujali vákuovo balené kuracie nohy, či cukríky, ktorých obaly lákajú 
„sladkými“ tváričkami tunajších dievčat :D
Okolo jedenástej sme v cieli, ktorým je zhruba 200-tisícové mesto Luanping. Po hromadnom 
prihlásení sa na recepcii a rýchlom vybalení vecí sa z foyer spoločne presúvame do vedľajšej 
budovy na obed. Hotel je ešte o niečo štýlovejší a lepšie vybavený než predchádzajúci. To isté 
platí aj o stolovaní. Opäť sedíme pri okrúhlych stoloch, kde sa nám venuje celý ansámbl 
servírok, prinášajúcich jeden pokrm za druhým. Ešteže som neraňajkoval.
Po obede máme asi hodinu a pol na odpočinok než začne ďalší program. Tento čas využíva 
naša „západniarska“ skupina na výlet do mesta. Z novovybudovanej štvrte, v ktorej sa 
nachádza hotel, schádzame k rieke, za ktorou sa dostávame do akéhosi centra mesta. Nič 
význačné sa tam nenachádza, avšak oproti „výstavnému“ Pekingu je to iná skúsenosť. Ulice sú



pomerne špinavé a rôzne zápachy sa šíria ako z kanalizácie, tak z rôznych prevádzok, hlavne 
kuchýň. Do miestnej školy sa po obedňajšej pauze zbiehajú žiaci, neprehliadnuteľní vďaka 
svojim školským „uniformám“, šuštiakovým súpravám.

Príjazd do 
Luanpingu a náš 
„domov“ na 
niekoľko 
nasledujúcich dní.

Po návrate nasleduje cyklus študentských prezentácií. Môj príspevok je tretí v poradí. Sakom a 
kravatou som sa dosť zviditeľnil. Číňania si na formálne obliekanie veľmi nepotrpia – o to 
menej študenti. Z prezentácie som mal dobrý dojem, iba ma mrzelo, že oproti niektorým 
temer finišujúcim doktorandom som nemohol po prvom roku ponúknuť „nepriestrelné“ 
výsledky.
Aby som zhrnul svoje dojmy aj za ostatné prednášky, prebiehajúce v nasledújcich dňoch – 
všetci „západniari“ zanechali dobrý dojem, najmä Jimbo vďaka svojmu charizmatickému 
vystupovaniu, a Nora, ktorá nás virtuálne zaviedla k aljaškým zemetraseniam, a ešte nás 
vyviedla z omylu, že prezentovať sa dá len cez PowerPoint alebo Acrobat. Naopak čínski 
kolegovia – s výnimkou dvoch-troch študujúcich v zahraničí, a jednej „domácej“ študentky – 
boli málo suverénni, čo zrejme vyplývalo aj z jazykovej bariéry, u iných sa zasa neskúsenosť s 
prezentovaním prejavila v prílišnom pitvaní sa v detailoch, čo potom ústilo do prekračovania 
časového limitu a zbytočného stresu... Všetky témy boli zaujímave, pre mňa obzvlášť asi dve. 
Veľká sila geológie v Číne je v spolupráci univerzít s firmami – vďaka tomu majú študenti 

V uliciach mesta Luanping.



možnosť získať veľmi kvalitné vstupné dáta. Dôvodom je intenzívne vyhľadávanie surovín – v 
čoraz menej prístupných regionóch a čoraz väčších hĺbkach. U nás sme to už zažili – len škoda,
že istotu práce pre geológov nevyvážilo tisíc iných negatív. Číňania sa však o tomto nechcú 
baviť, aspoň nie na verejnosti. Presvedčení „pionieri“ majú uši všade...
Večer po odbornom programe, čo je okolo ôsmej, sme sa rozhodli opäť vybrať do mesta. Ako 
sprievodca sa ponúkol Johnny (jeho čínske meno si nepamätám) alias „long neck“, najvyšší z 
Číňanov. Tentoraz od hotela kráčame opačnou stranou, stále viac sa však zamotávame do 
novopostavenej štvrte na úpätí kopcov. Napokon iba v potravinách kupujeme plechovkové pivo
a nejaké pochutiny, ja som si navyše odniesol fľašu nejakej priezračnej „ohnivej vody“. Číňania
to podľa hieroglyfov na obale označili ako vodku, lenže čo sa oni vyznajú – bola to celkom 
dobrá anízovka! Mojim euroamerickým kolegom však veľmi nevoňala...

Počas prezentácie o mojej doktorskej práci.

Deň 5 – 26.sept.2014 (Luanping a okolie)

Oproti včerajšiemu nádhernému dňu sa prebúdzame do zachmúreného rána. Pofukuje vietor a 
vyzerá to, že dnes spŕchne. A práve dnes začína terén...
Na raňajky sa opäť presúvame do susednej budovy, tentoraz však o poschodie vyššie, do 
zariadenia nazývaného „Western Restaurant“. Aspoň čo sa týka ponúkaných pokrmov, až také 
západné mi to nepríde. Opäť tie isté čínske špeciality čo všade inde. Narozdiel od pekinského 
hotela, tu nemáme ani toasty a marmeládu. Jediné, čo som schopný stráviť, sú vajcia na tvrdo.
O pol deviatej nasadáme do mikrobusov; k prvej zastávke exkurzie smerujeme z Luanpingu na
severovýchod údolím rieky, vklieneným medzi mohutné, zvráskavené vrchy. Dostávame sa 
ešte hlbšie doprostred čínskeho vidieka. Dediny, ktorými prechádzame, sú dosť zanedbané, 
cesty sú špinavšie. Pri zamračenej oblohe navyše všetko pôsobí tak nejak ošumelo. V jednej z 
dedín míňame bitúnok popísaný arabským písmom. S trochou prepvapenia sa čínskych kolegov
pýtam, čo to má znamenať – vraj určité malé percento Číňanov sa hlási k islamu, takže 
potrebujú „halal“ mäso.
Obďaleč pri obci Xiangou schádzame z frekventovanej hlavnej cesty k akémusi priemyselnému 
areálu, kde nechávame mikrobusy a ďalej kráčame spevnenou cestou peši. Výklad o geológii 
kriedovej luanpingskej panvy nám profesor Luo dáva na najvzdialenejšej zastávke na okraji 
defilé Xingzhouhe. Veľkú skupinu neprehliadli niektorí z obyvateľov priľahlej osady, ktorí tiež 
načúvajú. Podľa slov profesora Lua, pri jeho poslednej návšteve pred pár rokmi tu ešte žiadna 
osada nestála. Zdá sa teda, že stavebný „boom“ vládne aj tomuto regiónu.
Defilé, pri ktorom trávime celé dopoludnie, je tvorené sledom aluviálnych vejárov 
(hrubozrnných až blokovitých uloženín splachov na úpätí dvíhajúcich sa pohorí), striedajúcich 
sa vo vertikálnom i laterálnom smere. Odkrytosť je výborná; vlastne, v celej oblasti vďaka 
sporej vegetácii nie je problém s odkryvmi. Dobré miesto pre základný sedimentologický 
výzkum. Keďže však sedimentológia je pomerne košatá veda, nie každého takto zameraná 
exkurzia zaujme. Na jednom z odkryvov ako meradlo zapózovala Nora. S Albertom a Lucianom



sa vzadu pobavene pochechtávame vidiac, ako na ňu zazerali všetci čínski chapi. Týmto 
dostala prezývku „biela kráľovná“ :)
Na obed sa vraciame do hotela, ktorý napokon nie je až tak vzdialený. Po zhruba 
štvrťhodinovej pauze na pretrávenie, sa popoludní presúvame na rovnakú lokalitu. Od 
zastávky, kde sme nechali mikrobusy, kráčame opačným smerom, proti prúdu rieky. 
Mimochodom, riekou je mierne zapáchajúca, miestami až sýtozelená stoka. To však neprekáža 
rybárom posedávajúcim na brehu. Len aby ich úlovky nekončili v európskych 
supermarketoch...

Výskum zemskej kôry geológa častokrát zavedie na vidiek. Takto nejak to vyzerá na tom
(severo-)čínskom. V popredí sa na zemi suší pre miestnych dôležitá potravina – semolina.

Číňania ma upozornili, že v kraťasoch budem mať problém prejsť húštinou, trocha však 
preháňali. Oproti bujnému porastu, s ktorým sa potýkam v našich zemepisných šírkach, je toto
nič. Pozdĺž výchozov tentoraz jazerných sedimentov (čierne bridlice, stromatolity) sa 
presúvame úzkym chodníkom po ľavom brehu rieky, až sa po mnohých zastávkach dostávame 
k ďalšej osade, pripomínajúcej naše cigánske tábory. Tým sa na dnešok exkurzia končí. Už je 
načase, sám začínam byť mierne znudený. Prekračujeme rieku a naprieč staveniskom novej 
cesty sa vraciame k autobusom.
Po večeri sa stretávame v prednáškovej sále, kde sme si vypočuli ďalšiu sériu študentských 
prezentácií. Zvyšok večera trávime opäť pri pivku (a mojej ešte stále nedopitej pálenke) vo 
foyeri hotela. Číňania sa ako obvykle vyparili. Zrejme podobne ako môj spolubývajúci Wei 
vysedávajú na izbách a dolaďujú svoje prezentácie. Alebo sa skrátka v Číne chodí spať so 
sliepkami...

Deň 6 – 27.sept.2014 (Luanping a okolie)

Raňajky tentoraz vynechávam, stále ešte trávim bohatú porciu z večere. K autobusu 
prichádzam až tesne pred pol deviatou. V kongresovom centre vedľa hotela sa zoskupujú davy 
ľudí v rôznych rovnošatách. Nejde mi do hlavy, čo sa to tu odohráva. Wei však z bannerov na 
budove vyčítal, že sa tu dnes koná spevácka súťaž.
Na rozdiel od včerajška nám dnes počasie praje. Stále však pretrváva pomerne „svieži“ vietor. 



Kolega Wei Yao pri 
odkryve čiernych 
bridlíc na juž. okraji
Luanpingu.
Čierne bridlice (v 
tomto prípade spod.
krieda, 145 – 100 
mil. rokov) sú 
sedimenty s 
vysokým obsahom 
organickej hmoty – 
bývajú zdrojovou 
horninou príroných 
uhľovodíkov (ropa a
zem. plyn) a často 
obsahujú rudy Fe, 
Cu a „exotických“ 
kovov.

Autobusom sa presúvame na juh od Luanpingu do dediny Dadiaotun, odkiaľ ešte kráčame hore
údolím do akejsi menšej osady. Tam sa nachádza prvá lokalita – bazálne uloženiny 
luanpingskej panvy na vulkanickom podloží. Po návrate do dediny sa čínski kolegovia nahrnuli 
k prvému domu. Vravel som si, čo asi upútalo ich pozornosť? Pred domom bola rozložená akási
drobnozrnná plodina, pri bližšom pohľade semolina. U nás je známy polotovar z nej vyrábaný, 
a síce kuskus. V Číne ju pridávajú do belavej polievky, ktorá je úplne bez chuti, a podáva sa v 
rámci posledného chodu. Čínski kolegovia sa priznali, že hoci to jedia takmer každý deň, v 
prírodnom stave túto surovinu ešte nevideli. Zrejme nikto z nich nepochádza z vidieka.
Nasleduje zastávka na južnom okraji Luanpingu, Dachangdi, na čerstvom stavenisku vedľa 
akejsi výškovej budovy. Na tomto mieste máme možnost vidieť čierne bridlice a vápence, 
usadené v hlbších partiách jazera. Pred obedom potom ešte stíhame jednu lokalitu situovanú 
vedľa železničnej trate.
Popoludňajší exkurzný program sa nesie v miernejšom tempe. Vezieme sa do kopcov západne 
od mesta. Autobus, ako sa hovorí, je nás plný, o čo sa pričinili najmä hlavní baviči James a 
Alberto. Dnes už štvrtou zastávkou je osada Lishugou; mikrobusy opúšťame pri akomsi statku,
odkiaľ kráčame peši (kus cesty skackáme krížom cez koryto potoka) k zárezu železničnej trate,
v ktorom sú odkryté sedimenty s dinosaurími stopami. 
Po opätovnom prejazde nevábnou perifériou Luanpingu sa dostávame do dediny Dongying. Tu 
sa nám prihodila zvláštna vec. Už keď sme vystúpili z autobusu, smerujúc k lokalite, začali z 

domov vychádzať udivení dedinčania. Pri 
návrate sa jeden starec opatrne pristavil pri 
profesorovi Weissertovi a niečo mu hovoril. 
Prekladali čínske kolegyne stojace nablízku. 
Vraj sme prví belosi, ktorých kedy videli. 
Najskôr som si hovoril, že to je dosť zvláštne, 
no napadlo ma, že naopak na nejakých 
slovenských lazoch a kopaniciach tiež sotva 
videli Číňana naživo. Každopádne, bol to 
zvláštny pocit.
Na ďalšiu lokalitu, ležiacu na ceste k susednej 
osade, Dongshuangzhazi, sa presúvame peši. 

Vľavo: Dinosauria stopa v kriedovom „bahne“ na 
lokalite Lishugou.



Spoločná fotka na lokalite Wangjiagou. V pozadí „vrásy“ vytvorené dávnym podvodným zosuvom.

Tempo kolegov je dosť pozvoľné, na čele sa ocitám osamotený. Na tomto mieste sa nachádza 
okraj panvy, za ktorým nasleduje jej podložie – proterozoické kryštalinikum tvorené dioritmi. 
Poslednou zastávkou dneška je obec Wangjiagou, ležiaca na sever od Luanpingu. Vedľa 
neveľkého priemyselného areálu prekračujeme šumiacu rieku, za ktorou obzeráme pôsobivé 
defilé plné rozmerných deformačných štruktúr, vytvorených podvodnými zosuvmi. 

Výhľad na mesto Chengde, jedno z najväčších v provincii Hebei.



Reprodukcie sôch 
Budhu v horskom 
parku nad mestom 
Chengde. V popredí
talianska kolegyňa 
Marta.

Ohľadom večere nastáva drobná zmena. Keďže pohostenie účastníkov speváckej súťaže 
prebieha na prízemí, kde sme sa predtým stravovali my, sme uvedení na poschodie, kde 
večeriame po skupinách v oddelených miestnostiach. Tak som sa dostal do spoločnosti 
profesorov. Konečne som mal možnost prehodiť pár slov s doktorkou Xuelian You, ktorá je ako 
výkonná organizátorka inak dosť zaneprázdnená.
Po večernom bloku študentských prezentácií sa opäť stretávame vo foyeri. Škoda, ze v hoteli 
nie je bar, no vďaka pohodlným kreslám a gaučom, a kľudu vo vstupnej hale, je večerné 
posedenie príjemné. Pivo v obchodíku vo foyeri došlo, musel som požiadať Weia, aby nám 
zohnal ďalšie. Recepčné totiž nehovorili žiadnym nám známym cudzím jazykom. Zaujímavé je, 
že cena od nášho príchodu v priebehu troch dní narástla zo 4 na 8 juanov (čo sú jednotky 
čínskej meny Renminbi) za plechovku. To je inflácia!

Deň 7 – 28.sept.2014 (Luanping – Chengde – Luanping)

Dnes to bude na zážitky bohatšie. Z Luanpingu pocestujeme na východ do mesta Chengde, 
kde nás okrem geologickej exkurzie čakajú aj nejaké pamiatky. Cesta mikrobusom trvá necelú 
hodinu. Po príjazde do Chengde stúpame do kopcov nad mestom do akéhosi horského rezortu. 
Mikrobusy nechávame pri hoteli, v ktorom ešte stíhame urobiť nákup drobných pochutín na 
dopoludnie – v mojom prípade nehorázne sladkých gumených cukríkov. Od hotela stúpame 

pomerne prudkou asfaltkou
do kopca, pozdĺž cesty sa 
potom niekoľkokrát 
zastavujeme pri 
odkryvoch. 

Vľavo: Tabuľa nad portálom 
letnej rezidencie dynastie 
Čching, Ligong, v meste 
Chengde. Nápis v tradičnej 
čínštine (v strede), 麗正門 
(pchin-jin Li Zhengmen), 
značí niečo ako „prekrásna 
hlavná brána“. Ostatné nápisy
zľava sú: mandžuský, 
arabský, tibetský a 
mongolský.



Vpravo: Portál
letnej rezidencie
Ligong z vnútornej
strany.

Na vrchole
stúpanie sme
odmenení
pohľadom na
nádherné defilé
riečnych a
nivných uloženín,
ale i
panoramatickým
výhľadom na
mesto a okolité
vrchy. Skalné
defilé je
odzobené
replikami sôch
budhu, ktoré sú v
nadživotnej
veľkosti rozosiate
po celej Ázii, od Afganistanu po Indonéziu. Cestu z kopca si viacerí spestrujú jazdou letnou 
bobovou dráhou – vlastne peši ideme asi iba Luciano a ja. Nechcelo sa nám čakať vo fronte.
Ručička hodiniek sa nachyľuje k dvanástej, blíži sa čas obeda. Ten máme pripravený v jednom 
z hotelov v centre mesta, nebudeme sa teda vracať do Luanpingu ako tomu bolo doposiaľ. 
Chengde, hoci sa to nezdá, je vyše 3-miliónové, rušné mesto plné života  (hoci, v Číne je vraj 
za veľké mesto považované to nad 10 miliónov, ostatné je vidiek...). Centrum je veľmi 
moderné, veľa historických pamiatok sa tu nenájde. Čo ma zaujalo najviac, bola mešita na 
mieste, ktoré by sa dalo označiť ako hlavné námestie. Prvá mešita, ktorú som videl na vlastné 
oči – v Číne! Obed v hoteli, ktorý je dosť možno najväčším v meste, je opäť na vysokej 
úrovvni. Množstvo chodov zaťažilo naše bruchá tak, že niektorí z Číňanov si dali krátkeho 
šlofíka rovno pri stole. 

Vľavo: Vnútri letnej
rezidencie Ligong –
záhrady oddelené 
zastrešenými 
koridormi, 
spájajúcimi 
jednotlivé paláce.

Do Chengde sme 
sa však nevybrali 
len kvôli miestnej
geológii – ako 
som spomínal, v 
pláne máme aj 
návštevu 
pamiatok. V 
Chengde sa totiž 
nachádza 
cisárska letná 
rezidencia (čín. 
Ligong), zapísaná
aj na zozname 



UNESCO. Rezidencia bola vybudovaná v 18. storočí za dynastie Čching. Súčasťou rezidencie, 
využívanej ako „útočísko“ panovníka a jeho dvora v čase neznesiteľných pekinských letných 
horúčav, je aj rozľahlý park, a prilieha k nemu niekoľko chrámových komplexov, 
napodobňujúcich tibetskú Potalu.

 Veľký čínsky múr v priesmyku Zhuanduo, západne od Luanpingu.

Kým vyčkávame až naši čínskí sprievodcovia kúpia lístky, prihrnul sa k nám dav miestnych, 
väčšinou starších žien, predávajúcich mapy komplexu a rôzne suveníry. Nato prichádza 
sprievodca, ktorý nám dáva čínsky i anglický výklad. Nad bránou, ktorou vstupujeme, sú 
nápisy v čínskom, tibetskom, mongolskom a napokon mandžuskom písme. Celý komplex je 
pomerne rozsiahly, architektonicky však vyzerá veľmi podobne. Jednotlivé budovy aj 
zastrešené prechody medzi nimi sú postavené z dreva s množstvom ozdobných motívov. Vŕtalo
mi v hlave, načo je to toľko budov, miestností, komnát... lenže niekde celú tú suitu okolo cisára
bolo potrebné ubytovať. Navyše, výsadou čínskych panovníkov bol harém, ktorý mohol čítať až
prvé desiatky konkubín. Jedna z komnát, do ktorej sme nakukli, patrila cisárovnej Cixi („Čiši“) 
–  ktorá bola vzhľadom na dobu, v ktorej vládla, dĺžku jej panovania a problémy, ktoré sa 
počas neho vyskytli, takou čínskou obdobou nášho Františka Jozefa. Po jej smrti si už dynastia 
Čching dlho „nepožila“. Podľa čínskych kolegov, hlavný dôvod prečo monarchia padla, boli 
hlavne ekonomické problémy krajiny...
Vedľa komnaty cisárovnej Cixi sa nachádzal obchod so suvenírmi. Neodolal som pozrieť sa, či 
nenájdem ničo zaujímavé, čo by sa oplatilo dotiahnuť domov, a hneď ma obklopil kŕdeľ 
predavačiek. Našťastie, čínske dievčatá z našej skupiny, vidiac, že už sa chystám kupovať, 
pribehli na pomoc – ako vraveli, ceny tam boli dosť premrštené.
Záverom prehliadky komplexu je prechádzka po parku. Ten je naozaj pekným, kľudným 
miestom. Na príjemnej atmosfére nič neuberajú ani davy turistov. Väčšina z nich sú Číňania, 
Európanov sme snáď žiadnych nestretli. Na opačnej strane komplexu nás už čakajú mikrobusy,
ktorými smerujeme späť na Luanping. Pomaly sa bude stmievať, budhistické paláce 
obklopujúce Ligong už teda nestíhame.



Pre prípad, že by niekto neveril, že som tam naozaj bol ;)

Po tradične výdatnej večeri a ďalšej sérii študentských prezentácií je pripravená malá párty. 
Popíja sa čínske víno, dokonca snáď z tohto regiónu. Ja však dávam prednosť ako doposiaľ 
ľahkému pivu Yanjing (a samozrejme ešte stále nedopitej anízovke). V neformálnej atmosfére 
je možné sa pobaviť aj s čínskymi profesormi. Staršie ročníky a väčšina Číňanov sa však už 
skoro vytrácajú, ostávame v klasickej zostave. Posledný večer v Luanpigu. Príjemne miesto. 
Len mám taký pocit, že príliš odľahlé, aby som sa sem niekedy v živote vrátil...

Hore: Pokračovanie Veľkého čínskeho múru z priesmyku Zhuanduo smerom na východ.
Na nasledujúcej strane: Opevnenie na strmom hrebeni hôr. Stavba múru v takomto nedostupnom teréne

si pred vyše polstoročím musela vyžiadať obrovské úsilie.



Deň 8 – 
29.sept.2014 
(Luanping – 
Peking)

Ďalší pekný deň 
pred nami. Vstať 
sa mi podarilo s 
drobným 
predstihom, na 
chvíľu som teda 
zabrúsil do 
„západnej“ 
reštaurácie. Viac 
ako na sójové 
mlieko s cukrom 
(cukor v mlieku 
som odkukal od 
Luciana) som sa 
však neodhodlal.
Dopoludňajší 
program je dnes 
pomerne krátky. 
Prebiehajú 
posledné 

prezentácie študentov – už iba niekoľkých čínskych (ako poslední z nás si to „odkrútili“ včera 
Alberto a Luciano). Na záver otvárajú profesori McKenzieová a Weissert diskusiu pri okrúhlom 
stole, ktorej závery sa týkajú aj budúcoročnej veľkej konferencie IAS v Krakove. Zdá sa, že 
absolventi letných škol IAS by tam mohli mať akúsi „stretávku“.
Posledný luanpinský obed sa odohráva opäť v „lóžach“ na poschodí. V dolnej časti reštaurácie 
totiž práve prebieha svadba. Na moje prekvapenie na nej nie je nič tradične čínske, celé sa to 
nesie v „západnom“ štýle. Po skončení dopoludňajšieho programu sa rozchádzame do našich 
izieb, balíme kufre a smerujeme k mikrobusom. Keďže do Pekingu to nie je až tak ďaleko a 
času je dosť, čínski kolegovia nám pripravili malé prekvapenie – návštevu Veľkého čínskeho 
múru, konkrétne úseku okolo sedla Zhuanduo, kde sa rozkladá úsek múru označovaný ako 

Posledná spoločná
večera v hoteli
Mengxi, zakončená
prípitkom čínskym
vínom: zľava James,
Alberto, Marta,
Jianqiang alias
„Johnny“ a Nora.



Večerné posedenie s čínskymi kolegami v bare/tančiarni „Global Warehouse“.

Jinshanling (slov. Ťinšanling). Čerstvé zárezy v skalných stenách pozdĺž prístupovej cesty, ako 
aj stále prebiehajúca výstavba parkoviska naznačujú, že turistický ruch bol do týchto miest 
privedený pomerne nedávno. Od parkoviska treba vystúpať do kopca, čo pri našom slabšom 
tempe trvá asi polhodinu. Výstup sa vypláca. Prekrásny výhľad na okolie je korunovaný 
výborným počasím – jasná obloha bez mráčika, do toho len slabý vietor. Horský pás, ktorým sa
múr vinie, predstavuje na prvý pohľad dosť náročný terén. Miestami sa múr tiahne úzkym 
hrebeňom, obklopeným strmými zrázmi. Výstavba „purpurovej hranice“ alebo „zemného 
draka“, ako sa múr niekedy v čínštine označuje, musela byť mimoriadne náročná.
Hoci menšie podobné stavby, majúce za úlohu ochranu čínskych štátov pred nájazdníkmi zo 
severu, boli budované už od čias dynastie Čchin, koncept veľkého múru bol realizovaný od 14. 
stor. za dynastie Ming. Jeho desaťročia trvajúca výstavba si vyžiadala tisíce životov. Nakoniec 
však svoju úlohu nesplnil – hoci zastavil Mongolov, neuchránil Čínu pred inváziou Mandžuov, 

V bulvároch hlavného mesta.



Vstupná brána do Zakázaného mesta. Nad bránou do sídla dynastie Čching sa dnes skvie portét Maa,
zakladateľa komunistckého štátu.

ktorí dynastiu Ming položili na lopatky. Tak sa teda dívam na múr i obe strany hornatej krajiny, 
ktorú rozdeľuje, a predstavujem si, aké dramatické udalosti sa tu odohrávali. Čas tlačí, 
vraciame sa k autubusom. Takto sme podnikli pomerne krátky okruh, no pre turistov, ktorí 
majú čas, je možne pokračovanie ďalšími nadväzujúcimi segmentmi múru, čím môže vzniknúť 
až niekoľkodňový pochod.
Po nabitom dni prichádzame do Pekingu až podvečer. Pôvodne som si myslel, že z terénu sa 
vrátime až posledný deň, a rovno nás vysadia na letisku, prípadne niekde v Pekingu podľa 
priania. Ešte jednu noc strávime v hoteli Mengxi. Zmenil sa mi však spolubývajúci – keďže Wei 
a pár ďalších ne-pekinských Číňanov ostáva po skončení letnej školy v tomto hoteli – som na 

túto noc 
priradený k 
Jamesovi. Ten sa 
k nám však po 
skončení letnej 
školy na 
prehliadku 
Pekingu nepridá, 
odlieta už zajtra.

Vľavo: Stredná časť
námestia 
Tiananmen, 
križovaná bulvárom
Chang'an. V pozadí
Maoovo 
mauzóleum, 
pamätník hrdinom 
ČĽR a pod ním 
portrét Sun Jat 
Sena, zakladateľa 
Prvej čínskej 
republiky (1912).



Po večeri Číňania opäť nachystali malú párty s čínskym vínom. Je to vlastne posledný moment 
kedy sme všetci pohromade, vrátane všetkých čínskych kolegov a dobrovoľníkov. Teda okrem 
dvoch profesorov, ktorí nás dnes ráno kvôli povinnostiam opustili.

Vnútri Zakázaného mesta: zľava Roland, Luciano, Alexandra, Nora a Alberto.

Na záver dňa máme v pláne zájsť „do mesta“, alebo inak povedané „medzi ľudí“. S niekoľkými 
„odvážnejšími“ Číňanmi a Číňankami sa stretávame v lobby hotela, odkiaľ pokračujeme už 
nočným, rušným bulvárom Chengfu smerom na východ. V uliciach je pomerne rušno. Určite je 
to aj tým, že prechádzame univerzitnou štvrťou, kde sa to priam hemží študentmi bažiacimi po
nočnom živote. Na jednej strane bulváru sa nachádza „China Univ. of Geosciences“, teda 
geologická univerzita, na druhej „Beijing Language and Culture Univ.“, ciže univerzita jazykov a
kultúr. Tak si vravím, že určite tam niekde sedia aj experti na slovenčinu :)
Bulvárom Chengfu sa dostávame do vysvieteného okolia stanice metra a železnice Wudaokou. 
Pozdĺž chodníka pri železnici posedáva množstvo pouličných predavačov. A tých blbostí, čo 
predávajú... Za rohom sme konečne našli náš podnik. V bare zvanom trocha nečínsky „Global 
Warehouse“ sme sa napokon poriadne zdržali. Zábava na tanečnom parkete sa po pár pivách 
dostala do poriadneho tempa. Až to niektorí nezvládali. Odchádzame okolo jednej ráno. Vonku 
medzitým prituhlo, bulvár stíchol. Som taký unavený, že by som najradšej prespal celý deň.

Deň 9 – 30.sept.2014 (Luanping – Peking)

Trocha mi brní v hlave, ale raňajky potrebujem. Prichádzam na poslednú chvíľu, kolegovia už 
popíjajú čaj a kávu (prípadne horúcu vodu – každému čo jeho jest). Po niekoľkých dňoch 
sladké raňajky, to je slasť. Zisťujem, že ma celkom bolia nohy. A z mojej partnerky do tanca si 
pamätám už iba biele šaty...
Dopoludnie sa nesie v znamení balenia a odchodov. So zapakovanými kuframi sa presúvame 
do foyeru hotela, kde odpočívame, nahliadame do máp a preberáme plány na dnešné 
popoludnie a zajtrajšok. Medzitým sa lúčime so skupinkou čínskych kolegov, odchádzajúcich 
domov, a Jamesom, ktorému to o jednej letí. My ostatní ešte stíhame obed – posledné veľké 
jedlo, ktoré máme v cene zájazdu. Po obede nás už v hoteli Mengxi nič nezdržiava. Čínski 
kolegovia, ktorí ešte ostávajú v hoteli, nám privolávajú taxíky, ktorými sa naprieč mestom, vo 
vždy rušnej premávke, presúvame do štvrte Dongsi.
Taxík nás vykladá na frekventovanej ulici Dongsi-juh; samozrejme, zastavuje až po prudkom 
obrate do protismeru – v Číne sa totiž o predpisy veľmi nestarajú. Platím taxík, potom s Martou
a Norou pár minút čakáme na príjazd druhého vozidla s juhoameričanmi. Štvrť, v ktorej sa 



Vnútri Zakázaného mesta: hlavné námestie, vzadu „Palác najvyššej harmónie“ (Tai He Dian).

nachádza náš hostel, reprezentuje jednu z pôvodných pekinských štvrtí, tvorených nízkymi 
domam na spôsob bungalovov, nalepených jeden na druhom. Naozajstný labyrint dvorov a 
úzkych uličiek. Čakal by som, že práve takéto štvrte budú neupravené a špinavé, ale opak je 
pravdou. Kľukatiacou sa uličkou Deng Cao Hutong vstupujeme do útrob štvrte, až strácame 
orientáciu. Múdrejší nie sme ani pri pohľade do mapy, ktorú má pri sebe každý z nás. Cestu 
nám ukázala stará pani zametajúca ulicu, tušiac, kam máme namierené.
Hostel „Fly by Knight“ je príjemné miesto, personál ovláda angličtinu, takže sme sa ubytovali 
pomerne rýchle. Martu sme potom odprevadili o niekoľko ulíc ďalej k jej hostelu. Čas pokročil, 
konečne môžeme vyraziť na prechádzku. Zo starej štvrte sa vraciame na hlavnú ulicu Dongsi-
juh, ktorá sa postupne rozširuje do bulváru. Čím viac sa blížime do „srdca“ Pekingu, tým viac 
ľudí pribúda na širokých chodníkoch, lemujúcich pulzujúce komunikácie. Ulice sú v týchto 
miestach obklopené mohutými a vysokými budovami – avšak takmer žiadna „história“. Všetko 
sú to moderné budovy. Kolmou bulvárom Chang'an smerujeme k námestiu Tiananmen. Táto 
ulica je ohraničená z jednej strany vládnymi budovami, čo človek pozná podľa ich surovej 
stalinskej architektúry a „červených“ insignií, na druhej obchodnými domami a butikmi 
luxusných európskych značiek. Červená a zlatá – presne taká je dnešná Čína.
V obchodnom centre trávime pár minút. Kolegovia si potrebujú zameniť peniaze a Nore by sa 
hodil sveter. Fakt je, že sa dvihol vietor a začína byť zima. Napokon, leto je už tatam. Takže sa 
s Norou prechádzam medzi obchodmi s „handrami“ a utvrdzujem sa v pocite, že i keď Číňania 
sa snažia kopírovať západ, tie ich módne kreácie sú predsa len nejaké... hm... odlišné. V tomto
ohľade ma na ženách zaujali vysoké podpätky, ktoré tu snáď nosí každá, alebo dvojité 
podrážky – obe zrejme ako snaha pridať si na výške, u mužov považujem za najväčšiu 
bizarnosť tigrované saká.
S blížiacim sa námestím dav hustne. Prechádzame kontrolou a ocitáme sa na 
najvýznamnejšom mieste krajiny. Čo sa týka toho množstva ľudí všade vôkol – prvý októbrový 
týždeň je čas osláv založenia ČĽR, takže Peking čaká veľká sláva. Preto aj pricestovalo 
množstvo ľudí z vidieka, ktorí sú nápadní hlavne podľa skromného oblečenia. Námestie 
Tiananmen je inak monumentálne miesto. Jeho hlavnou ozdobou je vstupná brána do 
Zakázaného mesta (čín. Zijin Cheng), niekdajšieho sídla čínskych panovníkov. Dnes sa z 
portálu na svojich krajanov díva zakladateľ komunistického štátu Mao Ce-tung. Pod ním v 
pozore vojaci v hnedých uniformách a obrích brigadírkach.
Na opačnú stranu námestia sa zatiaľ nehrnieme, Zakázané mesto nie je žiadna jednohubka, 
takže si ho nechávame na zajtra. Po drobnom blúdení sa presúvame k stanici metra. S tým 
pražským je ťažko porovnateľné, čo do počtu liniek, množstva prepravovaných cestujúcich, ale 
aj ceny – pri vstupe človek zaplatí 2 juany a pri prestupoch už nedopláca. Jedná sa o druhú 
najrozľahlejšiu podzemnú dopravnú sieť na svete (po Šanghaji). Vagóny sú samozrejme 



preplnené, ako biele tváre budíme pozornosť.
Na stanici Dongsi vystpujeme na ulicu už za súmraku. Kolegovia si vzali do hlavy, že zájdeme 
do nejakej reštaurácie, ktorú odporúča sprievodca „Lonely Planet“. Som však trocha skeptický,
že v tom chaose niečo nájdeme. Okrem toho mi je už celkom zima a zmáha ma hlad. Som dosť
namrzený, ale snáď to až tak nedávam najavo. V podniku, kam sme napokon zašli, s 
personálom nezdieľame vehikulárny jazyk. Majiteľ bufetu volá nejakému svojmu príbuznému, 
ktorému potom vvýrečný Alberto vysveľuje, o čo by sme mali záujem. V tomto bufete to 
prebieha presne tak ako to poznám z podobných podnikov v Prahe – vrchný prináša bronzový 
hrniec s vriacou vodou, do ktorej potom hádžeme mäso, cestoviny a zeleninu. Na večeru sa k 
nám pridáva aj brat Marty a jeho známa. Giorgio a Giulia, alebo tak nejak... skrátka Taliani. 

Zvyšok večer 
potom trávime v 
kaviarni.
Tma je to jediné, 
čo v tejto časti 
Pekingu odlišuje 
deň od noci – 
ruch na uliciach 
je totiž rovnaký, 
obchody sú 
otvorené dlho do 
noci. 

Číňanka v 
tradičnom 
mandžuskom kroji 
a so zložitým 
účesom, aký za 
dynastie Čching 
nosili príslušníčky 
mandžuskej 
šľachty.

Po návrate do hostelu zisťujeme, že máme novú spolubývajúcu. Po priznaní, že pochádza z 
Nemecka, Alberto odkazuje na mňa: „On je zo Slovenska!“ Ach, títo južania. Na sever od Álp je
to asi všetko na jedno kopyto :)

Deň 10 – 1./2.okt.2014 (Peking – Viedeň – Praha)

Na námestí Tiananmen, kam sa chystáme, bude nával, preto tam chceme byť už na ôsmu. To 
znamená vstať už pred siedmou. Z postelí vyliezame neochotne, ja o tom menej, že nádcha sa 
mi zhoršuje. Keďže dnešným dňom môj pobyt v Číne končí, na recepcii sa odhlasujem a 
batožinu nechávam v úschovni s tým, že sa po ňu večer zastavím. 
Z hostela vyrážame piati, keďže sa k nám pridala naša nemecká spolubývajúca, Alexandra. Na 
druhej strane, Marta to vzdala, uvidíme sa až popoludní. Metrom sa presúvame priamo na 
stanicu Tiananmen. Pred bezpečnostnou kontrolou sa už stačila vytvoriť fronta dlhá desiatky 
metrov. Vzniká tam celkom slušná tlačenica; v jeden moment mám až zlý pocit – keď 
okolostojaci policajti naskákali do davu a rozdelili frontu na dve časti. Inak vo fronte stojíme 
asi jediní cudzinci, všetci na nás dosť zízajú. K stanovišťu bezpečnostnej kontroly sa dostávame
asi po trištvrťhodine v tlačenici.
S tými davmi Číňanov pôsobí námestie Tiananmen ešte monumentálnejšie – i keď svojmu 
názvu, nám. Nebeského pokoja, v tejto situácii nie je veľmi poplatné. Vstupujeme teda do 
útrob Zakázaného mesta, ktoré bolo turistom z cudziny otvorené myslím až v 80. rokoch. Mám
z toho trocha rešpekt – pri bráne okrem vojakov postávajú chlapíci v čiernych oblekoch, 
zrejme od tajnej služby. Nájsť správnú pokladňu je rébus, ale napokon sme si vďaka Alex, 
ktorá isté základy čínstiny má, poradili.
So Zakázaným mestom je to podobné ako s Čínskym múrom – síce sú to dve najvýznamnejšie 



Vľavo: Vstupná 
brána na severnej 
strane Zakázaného 
mesta.

pamätihodnosti 
Číny, a snáď aj 
divy sveta, ale 
keď sa človek 
ocitne na mieste, 
až tak dramaticky
to nevníma. 
Počiatočne 
ohúrenie navyše 
prechádza do 
apatie, keď jedno
nádvorie strieda 
ďalšie, jeden 
palác za druhým, 
všetky veľmi 
podobné. Aj ich 

názvy sú si podobné, vždy s prívlastkom „nebeský“. Inak ako som tak pochopil z informačných 
tabúľ – komplex ako taký bol postavený v 15.storočí za dynastie Ming, čiže poslednej „čínskej“ 
dynastie, pričom väčšina budov prešla rekonštrukciou za mandžuskej dynastie Čching.
Prehliadka celého komplexu zaberá pomerne dosť času, iba prejsť cezeň bez dlhých zastávok 
trvá celý zvyšok predpoludnia. Dostavuje sa hlad. Po tom, čo sa nám podarilo predrať davmi 
pri východe, snažíme sa nájsť nejaký bufet. Z neba sa znášajú prve kvapky dažďa, 
potrebujeme sa na chvíľu schovať. V prechádzke pokračujeme okľukou späť v námestiu 
Tiananmen. Čas si krátim rozhovorom s Alexandrou. Ako prichádzame späť k preľudnenému 
námestiu, opäť sa spúšťa dážď, ba lejak. Vzduch ochladol, nič príjemné. Napadlo nás, že sa 
schováme v Národnom múzeu, ale fronta doň vedúca meria asi kilometer. Radíme sa teda, čo 
ďalej. V tom k nám prichádza skupina čínskych teenageriek s tým, že by sa s nami chceli 
odfotiť. Dosť
zvláštne :) 

Vpravo: Alej Lugou
– juh, úzka ulička
lemovaná po oboch
stranách desiatkami
obchodov. Záujem
turistov o toto
miesto je evidentný.
Ak radi nakupujete,
ale atmosféra
veľkých obchodných
centier vám nie je
sympatická,
odporúčam niečo
takéto ;)



Bulváre centra Pekingu podvečer.

Napokon volíme presun metrom na stanicu Nanluoguxiang a pauzu v najbližšej kaviarni 
(myslím, že sa to volalo „Pass By“). Kvalitná káva, ako ju poznáme u nás, to som potreboval. 
Vzhľadom na rozmary počasia, ktoré vyčíňajú tam vonku, prišlo posedenie v teple veľmi vhod.
Zmocňuje sa ma nepokoj. Čas môjho odchodu sa blíži a ja si predstavujem rôzne komplikácie, 
ktoré môžu nastať. Marta nám medzitým sms-kou oznamuje, že spolu so svojimi sa blíži k 
nám. Stretnúť sa máme na opačnej strane ulice „Alej Luogu-juh“ , prechádzajúcej od stanice 
metra zhruba smerom k Zakázanému mestu. Kolegovia z kaviarne vystrelili tak rýchle, až som 
sa im skoro stratil. Naponáhlo má aj Alex, ktorá má nejaké stretnutie. S ňou sa lúčim vlastne 
jediný. Na opačnej strane rušnej ulice sa stretávame s Talianmi a cesou nazad prezeráme 
obchody, ktorých je tu neúrekom. V „honbe“ za suvenírmi sa krotím, no niečo domov priniesť 
musím. Najviac ma zaujala predajňa čaju, ktorá bola spomedzi všetkých butikov asi najviac 
nabitá. 

Netradičná večera 
pod holým nebom. 
Keďže na 
konzumáciu 
škorpiónov sa 
necítim, ostávam 
polohladný...

Z najbližšej stanice sa metrom presúvame hlbšie do centra, do obchodnej štvrte, ktorou sme 
včera iba prebehli. Ani dnes večer sa príliš nemotáme, cieľ máme jasný – rýchloobčerstvenie 
na spôsob drobného trhoviska, kde možno ochutnať všemožné bizarnosti ako hmyz (larvy, 
stonožky), pavúky, škorpióny, morské hviezdice a koníky, hady, lietajúce jašterice a podobne. 



Samozrejme, tiež množstvo „normálnych“ pokrmov. Všetko (skoro bez výnimky) je smažené 
na rozpálenom oleji. Kolegovia sa rozhodli vyskúšať bizarností, hlavne Alberto a Luciano sa na 
ne vrhli ako osy na med. Ja som dal prednosť smaženým banánom a nejakým kroketám. 
Kúsok obďaleč sme ešte zabehli do obchodu so suvenírmi, kde nakupujem nejaké drobnosti. 
Oproti cez námestie sa nachádza katolícky kostol sv. Jozefa, jeden zo štyroch historických 
kostolov patriacich pekinskej arcidiecéze. Mimochodom, niekde som čítal, že Čína je jednou z 
krajín, kde katolíkov v posledných rokoch rapídne pribúda...
Na mesto už definitívne sadla tma. Pršať už síce prestalo, no ulice sú plné kaluží, od ktorých sa
odrážajú svetlá nepočetných lámp verejného osvetlenia. Je po siedmej, odlet mám niekedy o 
jednej v noci. Vravel som si, že na taxík smer letisko by som mal nasadnúť ideálne okolo 
deviatej. To znamená, že mám najvyšší čas vyraziť smerom k hostelu, vziať veci a nechať si 
zavolať taxík. O niekoľko ulíc obďaleč sa s partiou musím rozlúčiť. Dostávam ešte poslednú 
rady ohladdne cesty k hostelu (sám sa tu cítim dosť stratený). Nasleduje podanie rúk, pár 
bozkov a prísľuby stretnutí v budúcnosti. 
Pozdĺž bulváru Dongsi-juh sa presúvam asi o tri ulice ďalej, kde odbočujem do starej štvrte. 
Zakrátko som v hosteli, kde som si vyzdvihol batožinu a nejakú chvíľu pred odjazdom ešte 
posedel. Jediný verejný počítač bol obsadený; keďže bol na ňom prístupný Facebook, ktorý je 
inak v Číne zakázaný, medzi západnými návštevníkmi bol dosť populárny. Vybrám teda svoj 
laptop a odpovedám na maily. Krátko po deviatej prichádza privolaný taxík – Hyundai Elantra, 
ako väčšina taxíkov v Pekingu. Opúšťam staré mesto. Pri pohľade na žiariace bulváre sa mi 
vzápätí začína cnieť.
Cesta na medzinárodné letisko, terminál 2, trvá asi pol hodiny, prichádzam teda v značnom 
predstihu. Nasledujú obligátne procedúry: check-in, odovzdanie batožiny a bezpečnostná 
kontrola. Nato hľadám odletovú bránu. Chvíľu sa potom prechádzam po ospalých priestoroch 
letiska, sedím nad počítačom, pričom načínam tieto zápisky, alebo čítam knihu - „Honorárneho 
konzula“ Grahama Greena. Medzitým sa mení odletová brána a je oznamené asi polhodinové 
meškanie. Pribúda čakajúcich, a napokon sa okolo polnoci začína „boarding“. Na palube je opäť
drvivá prevaha Ázijcov; s mojou spolusediacou, mladou Číňankou letiacou do Barcelony 
(Viedeň je vlastne iba medzipristátie), som sa pobavil len letmo, po vzlete a večeri nás oboch 
zmáha únava. Mne navyše let znepríjemňuje aj silná nádcha. 
Na prestup vo Viedni veľa času nemám, no kedže cestu k prestupovému terminálu už poznám, 
necítim stres. Poloprázdny let Austrian Airlines do Prahy je naozaj expresný – cestujúci si ani 
nestihne uvedomiť, že lietadlo vystúpalo nad oblaky, a už klesáme. Pohľad z okienka Fokkera je
napriek tomu impozantný. Vrstva mrakov, nad ktorou sa vznášame, tvorí doslova samostatnú 
krajinu s rozorvanými kopcami, hlbokými údoliami a šírymi pláňami. Do toho všetkého ranné 
zore. Pred siedmou už pristávam na letisku Ruzyně. Na batožinu čakám pomerne dlho, až mi z 
toho začína byť úzko. Keďže za sebou ťahám podozrivo veľký kufor a prichádzam z Číny, musel 
som sa podrobiť dôkladnejšej kontrole batožiny. Keďže neprevážam nadmerné množstvo 
cigariet a alkoholu, colníci ma zdvorilo prepúšťajú. 

Fin de voyage.
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