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Abstrakt 

Moje práce popisuje Čínu jako zemi hlubokých kontrastů. Rozdělil jsem popis Číny na polohu, 

povrch a podnebí. Psal jsem také o obyvatelstvu, čínských tradicích, moderních Číně, náboženství. 

Zaměřil jsem se na významné svátky Číny a nezapomněl jsem na výborné jídlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

My work describes China as a country of deep contrasts. I divided description of China in location, 

surface and climate. I wrote also about population, Chinese traditions, modern China, religion. I 

focused on important holidays in China and I didn´t forget to focus on excellent food. 
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ÚVOD 

Jmenuji se Hao Jun Zhan, narodil jsem sice v České republice, ale miluji Čínu. Toto téma jsem si 

vybral, protože je mi velice blízká čínská kultura a tradice. Rád jím, rodiče mají čínskou restauraci, 

a proto mě zajímá čínská kuchyně. Z tradičního jídla je v Číně oblíbené rybí maso, zelenina, maso. 

Je možné, že v budoucnu se budu věnovat autentické čínské restauraci, která bude nejen v České 

republice, ale doufám v celé Evropě. Ve své práci upozorňuji na čínské svátky, které jsou 

nezbytnou kulturou čínského národa.    
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1 Poloha  

Čína je největší zemí východní Asie a je třetím největším státem světa po Rusku a Kanadě. 

Má rozlohu 9,6 milionu km
2
. Nachází se ve východní Asii a západní břehu Tichého oceánu. Její 

pevninská hranice měří na délku 22117 km a její pobřeží se rozprostírá na přibližně 14500 km. 

Sousedí přímo se 14 zeměmi: na severu s Mongolskem (4677 km), na severovýchodě s Ruskem 

(3645 km) a Severní Koreou (1416 km), na jihu s Vietnamem (1281 km), Laosem (423 km), 

Myanmarem (2185 km), Indii (3380 km), Bhútánem (470 km) a Nepálem (1236 km), na 

jihozápadě s Pákistánem (523 km), na západě s Afghánistánem (76 km), Tádžikistánem (414 km), 

Kyrgyzstánem (858 km), Kazachstánem (1533 km). Kromě těchto čtrnácti zemí se rozkládají za 

Žlutým mořem Jižní Korea a Japonsko a za Jihočínským mořem Filipíny.  

 

 
Obrázek 1 Čína a její sousední státy 
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1.2 Povrch 

Povrch Číny je převážně hornatý, téměř 70% plochy leží ve výšce nad 1000 m n. m. Na 

severu se rozkládá poušť Gobi, která je jedna z nejstarších a největších pouští světa. Oblast 

severovýchodní Číny vyplňují nížiny a pohoří Malý Chingan a Velký Chingan s nejvyšším bodem 

nad 1700 m n. m. Na východ, v okolí dolního toku Žluté řeky, se rozprostírá Velká čínská nížina. 

Severočínská nížina, která leží na východě Číny, je důležitou zemědělskou oblastí s nejrozsáhlejší 

plochou obdělávané půdy v ČLR. Jižní Čína je pokryta horstvy Jihočínské hornatiny, náhorní 

plošinou Kuej-čou a vápencovou Jünnansko-kuejčouskou vysočinou, která svými výškami nad 

2000 m n. m. převyšuje ostatní útvary této oblasti. Na jihozápadě se nachází Tibetská náhorní 

plošina, se svou rozlohou 2,2  milionu km² a průměrnou nadmořskou výškou 4500 m patří k 

nejrozlehlejším a nejvýše položeným oblastem světa. Z jižní a jihozápadní strany ji obklopují 

Transhimálaje a Himálaje, kde se nachází nejvyšší hora světa Mount Everest v nadmořské výšce 

8848 m. Na západě tvoří pohoří Kchun-lun, který sahá do výšky 7167 m n. m. a Tarimská pánev, 

která je velká bezodtoková oblast s rozlohou 400000 km
2
. Dále na severozápadě se nachází pohoří 

Ťan-šan s nejvyšší horou měřící 7439 m n. m. a nachází se zde nejníže položené místo v Číně, 

dosahuje hloubky až -154 m n. m.  

 

 

 

 

Obrázek 2 Povrch Číny 
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1.3 Vodstvo 

Celá východní, jihovýchodní a severovýchodní část Číny náleží do úmoří Tichého oceánu. 

V tomto úmoří se také nalézají největší čínské řeky – Dlouhá řeka (Chang Jiang), Žlutá řeka 

(Huang He), Amur (Heilong Jiang) a Perlová řeka (Zhu Jiang), které odvádějí vodu z území o 

celkové rozloze přibližně 4 miliony km
2
. 

Do Ochotského moře ústí řeka Amur se svými přítoky Šilka a Argun na horním toku a 

řekami Songhua Jiang a Ussuri (Wusuli He) na středním toku. Řeky Argun, Amur a Ussuri 

dohromady tvoří nejdelší říční hranici na světě mezi Čínou a Ruskem. Do řeky Songhua ústí ještě 

několik dalších řek severovýchodní Číny, hlavně pak Nen Jiang a Mudan Jiang.  

Do Japonského moře je odváděna voda řekou Tumen Jiang z nejvýchodnější části 

provincie Jilin, kde současně tvoří přirozenou říční hranici mezi KLDR a ČLR, ústí pak mezi 

KLDR a Ruskem.  

Do moře Bo Hai ústí řeky Liao He, hlavní říční tepna jižního Mandžuska (Liaoningu), Yalu 

Jiang, jež tvoří přirozenou hranici mezi ČLR a KLDR, Luan He a Yongding He, ústící do 

Bohaiského zálivu, a Žlutá řeka. Žlutá řeka na své 5,5 tisíce km dlouhé cestě přijímá množství 

přítoků. Od pramene směrem k ústí jsou nejvýznamnější levé přítoky Datong He přitékající v 

blízkosti Lanzhou, Fen He, jejíž údolí dělí Lüliang Shan a Taihang Shan v provincii Shanxi, a řeka 

Qin He. Z pravé strany přitéká do Žluté řeky více vody co do objemu, protože přináší vodu z 

vlhčího jihu. Mezi nejvýznamnější pravé přítoky patří Tao He a Wei He. Oba tyto Úmoří a říční síť 

přítoky odvádějí vodu z pohoří Qinling, každá ale na opačnou stranu vnitřního oblouku Žluté řeky.  

Dlouhá řeka je nejdelší čínskou, asijskou a třetí nejdelší světovou řekou, která měří 6 275 

km. Dlouhá řeka tvoří hlavní vodní tepnu země, je největším zdrojem hospodářské vody, vodní 

energie, největším zdrojem sladkovodních ryb a v jejím povodí žije nejvíce obyvatel. Na horním 

toku se nazývá Řeka zlatých písků (Jingsha Jiang) a teprve od soutoku s řekou Min v Sichuanu se 

nazývá Chang Jiang – Dlouhá řeka. Na rozdíl od Žluté řeky má významnější a na vodu bohatší 

přítoky. Nejvýznamnější levostranné přítoky jsou Yalong Jiang, Min Jiang (s přítokem Dadu He), 

Jialing Jiang, který přitéká ve městě Chongqing, Han Shui a Huai He. Hlavními pravostrannými 

přítoky jsou Wu Jiang, Yuan Jiang, Xiang Jiang a Gan Jiang. V povodí Chang Jiangu se nacházejí 

dvě největší sladkovodní jezera Číny – Dongting Hu a Poyang Hu.  

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

10 

Hlavním čínským přítokem do Jihočínského moře je třetí nejvýznamnější řeka po Dlouhé a 

Žluté řece – Zhu Jiang (Perlová řeka). Přestože je Perlová řeka s délkou 2 200 km obecně 

považována za sedmou nejdelší čínskou řeku, ve skutečnosti je dlouhá jen několika desítek 

kilometrů. Řeka, která má tuto délku, by se správně měla nazývat Zhu-Xi-Xun-Qian-Hongshui-

Nanpan. Jedná se o složité názvosloví říční sítě, v níž soutokem řek vzniká nová, jejíž jméno se 

neustále mění.  

Do úmoří Tichého oceánu též Rudá řeka a Mekong, obě ústící ve Vietnamu, ale pramení 

v Číně. Trojřečí v severozápadním Yunnanu, kde se k sobě přibližují tři významné čínské řeky – 

Jingsha, Lancang a Nu – je místem, kudy prochází jedna z hlavních rozvodnic Číny oddělující 

úmoří Tichého a Indického oceánu. Zatímco Lancang Jiang se stáčí na východ a ústí v Jihočínském 

moři, sousední Nu Jiang pokračuje na jih a ústí v Indickém oceánu.  

Hlavní vodní tepnou odvádějící vodu z Číny do Indického oceánu je Brahmaputra, 

životadárná tepna jižního Tibetu, v jejímž údolí žije většina obyvatelstva Tibetu. Kromě Salwinu a 

Brahmaputry pramení v Číně ještě Indus, jediná řeka, která odvodňuje malé území v západním 

Tibetu do Arabského moře. Nejdelší a nejvýznamnější řekou je zde řeka Tarim, která je osmou 

nejdelší řekou Číny. Po značnou část roku je však vyschlá. Končí v poušti Taklamakan, aridní 

oblasti s minimem srážek. Kromě povodí řeky Tarim, které je tvořeno celou Tarimskou pánví a 

okolními pohořími, jsou nejvýznamnějšími povodími v bezodtoké oblasti Chaidamská pánev a 

Džungarská pánev s řekami Manas a Ili. Ty pokračují dále do Střední Asie a zásobují tamní 

bezodtoké jezero Balchaš. 

 

Obrázek 3 Největší řeky v Číně 
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1.4 Podnebí 

Asie je největším kontinentem s jedním z nejvariabilnějších podnebí. Na podnebí Asie má 

největší vliv Atlantický oceán. Jih země má subtropické, při hranicích až tropické klima. Pro jižní 

oblasti Číny je typické vlhké a teplé léto i jaro, kdy se teploty často blíží ke 40°C. V měsících mezi 

červnem a zářím se vyskytují na jihovýchodním pobřeží tajfuny, které přinášejí silný vítr a vydatné 

přívalové deště. Teplo bývá v jižních oblastech často až do prosince. Zimy jsou krátké, ale chladné. 

V centrální Číně převládá subtropické klima, které přináší krátké, ale chladné zimy, kdy se teploty 

často dostávají pod bod mrazu a dlouhá, horká a vlhká léta. V severní Číně jsou velice chladné a 

suché zimy. Léta jsou teplá a deštivá. Průměrné teploty se pohybují v zimě okolo -9°C, v létě okolo 

24°C. Směrem do vnitrozemí a na severozápad je klima sušší a má kontinentální charakter. Pouštní 

a stepní oblasti severozápadní Číny mají průměrné zimní teploty nižší než -10°C, letní mírně 

přesahují 20°C. Množství srážek je zde extrémně nízké. Klimatické poměry v Tibetské náhorní 

plošině by se daly charakterizovat jako arktické až vzhledem k extrémně vysokým nadmořským 

výškám. V létě mohou být teploty příjemné, v zimě běžně klesají k -20°C. Celoročně je zde klima 

velmi suché, vzduch je řidší.  

 

Obrázek 4 Teplota vzduchu v Číně 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Podnebné pásy v Číně  

Obrázek 6 Průměrné roční srážky v Číně 
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1.5 Administrativní dělení 

Čína se dělí na provinční úrovni, země dělí na 34 celků. Jedná se o 23 provincií, 5 

autonomních oblastí, 4 přímo spravovaná města a 2 zvláštní správní oblasti. 

Provincie Mapa Správní středisko Počet obyvatel Rozloha (km
2
) 

An-chuej  

 

Che-fej 59, 5 milion 139 000 

Če-ťiang 

 

Chang-čou 51 milion 101 800  

Čching-chaj  

 

Si-ning 5,8 milion 696 700 

Fu-ťien 

 

Fu-čou 36 milion 120 000 

Chaj-nan 

 

Chaj-kchou 8,5 milion 34 000 

Che-pej  

 

Š'-ťia-čuang 70 milion 187 700 

Che-nan  

 

Čeng-čou 94,3 milion 167 000 

https://cs.wikipedia.org/wiki/An-chuej
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce-%C5%A5iang
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cching-chaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fu-%C5%A5ien
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chaj-nan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Che-pej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Che-nan
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Anhui.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Zhejiang.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Qinghai.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Fujian.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Hainan.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Hebei.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Henan.svg
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Chej-lung-ťiang 

 

Charbin 38,5 milion 469 000 

Chu-nan  

 

Čchang-ša 63,8 milion 210 000 

Chu-pej  

 

Wu-chan 57 milion 187 400 

Jün-nan 

 

Kchun-ming 46 milion 394 000   

Kan-su 

 

Lan-čou 25,6 milion 454 000   

Kuang-tung 

 

Kanton 104 milion 186 000 

Kuej-čou 

 

Kuej-jang 38 milion 170 000 

Liao-ning 

 

Šen-jang 43 milion 145 700 

S’-čchuan 

 

Čcheng-tu 80,5 milion 485 000 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chej-lung-%C5%A5iang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chu-nan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chu-pej
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCn-nan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kan-su
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuang-tung
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuej-%C4%8Dou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liao-ning
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%E2%80%99-%C4%8Dchuan
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Heilongjiang.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Hunan.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Hubei.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Yunnan.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Gansu.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Guangdong.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Guizhou.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Liaoning.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Sichuan.svg
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Šan-tung 

 

Ťi-nan 94,2 milion 153 000 

Šan-si  

 

Tchaj-jüan 34 milion 156 000 

Šen-si  

 

Si-an 37,6 milion 205 000 

Ťiang-si  

 

Nan-čchang 44 milion 166 900 

Ťiang-su  

 

Nanking 76,8 milion 102 600 

Ťi-lin 

 

Čchang-čchun 27, 3 milion 178 000 

Taiwan 

 

Taipei 23 milion 32 260 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0an-tung
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0an-si
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0en-si
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A4iang-si
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A4iang-su
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A4i-lin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Shandong.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Shanxi.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Shaanxi.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Jiangxi.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Jiangsu.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Jilin.svg
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Autonomní oblasti Mapa Hlavní město Počet obyvatel Rozloha (km
2
) 

Sin-ťiang 

 

Urumči 22 milion 1,6 milion 

Vnitřní Mongolsko 

 

Chöch chot 25 milion 1,2 milion 

Tibetská autonomní oblast 

 

Lhasa 3 milion 1,2 milion 

Ning-sia 

 

Jin-čchuan 6 milion 66 400 

Kuang-si 

 

Nan-ning 46 milion 236 700 

 

Zvláštní administrativní oblasti Mapa Počet obyvatel Rozloha (km
2
) 

Hongkong 

 

7 milion 1 103   

Macao 

 

583 737 29 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Xinjiang.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Inner_Mongolia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Tibet.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Ningxia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Guangxi.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hongkong
https://cs.wikipedia.org/wiki/Macao
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Hong_Kong.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Macau.svg
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Přímo spravovaná města Mapa Počet obyvatel Rozloha (km
2
) 

Peking 

 

19,6 milion 16 808 

Čchung-čching 

 

28,8 milion 82 400 

Šanghaj 

 

23 milion 6 219 

Tchien-ťin 

 

13 milion 11 305 

 

1.6 Obyvatelstvo 

Čína je nejlidnatější zemí na světě, žije v ní přibližně 1,421 miliard lidí (2016), které jsou 

sjednocenou, multietnickou zemí s 56 etnickými skupinami. Nejpočetnější část obyvatelstva tvoří 

lidé ve věku 15 – 60 let (zhruba 65%), dále 18% jsou to děti do 15 let a zbylých 17% tvoří lidé 

starší 60 let. Délka dožití je v průměru 72 let, z toho ženy se dožívají průměrně 74 let, muži 71 let.  

1.6.1 Národnostní složení 

Největší počet obyvatel Číny tvoří Číňané Chánové, kteří zaujímají asi 92% čínské 

populace a jsou rozptýleni po celé zemi, s největší koncentrací v povodí Žluté řeky, Dlouhé řeky a 

Perlové řeky, zbývajících 8% tvoří ostatních 55 národností, které obyčejně nazýváme „etnické 

menšiny“. Obyvatelstvo těchto národnostních menšin se rozkládá hlavně na severozápadě, 

jihozápadě a severovýchodě země. K největším národnostním menšinám v Číně patří Zhuangové, 

Mandžuové, Huiové, Miaové, Mongolové, Ujgurové,… 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Peking
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cchung-%C4%8Dching
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0anghaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tchien-%C5%A5in
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Beijing.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Chongqing.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Shanghai.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Tianjin.svg
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1.7 Státní symboly 

1.7.1 Státní vlajka 

Vlajka Čínské lidové republiky pochází z roku 1949, kdy Mao Ce-Tung založil lidovou 

republiku. Dominantní barvou vlajky je tradiční barva Číny červená. V levé horní části vlajky 

nalezneme jednu velkou a kolem ní jsou čtyři malé žluté hvězdy. Velká žlutá hvězda představuje 

Komunistickou stranu Číny. Malé žluté hvězdy zastupují čtyři sociální skupiny, které se podílejí na 

výstavbě socialismu - dělníky, rolníky, drobnou buržoazii a vlastenecké kapitalisty. Červená barva 

symbolizuje revoluci, žlutá barva Číňany.  

 

Obrázek 7 Rozmístění etnických menšin  

Obrázek 8 Státní vlajka ČSR 
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1.7.2 Státní znak 

Státní znak Čínské lidové republiky tvoří červená kruh, v jehož horní části je pět zlatých 

pěticípých hvězd, v dolním části stylizované vyobrazení Brány nebeského klidu v Pekingu. Kruh 

lemuje dvojitý věnec obilných a rýžových klasů, na nichž je v dolní části položeno zlaté ozubené 

kolo. Vše spojuje červená drapérie. Brána symbolizuje národního ducha Číny. Obilné a rýžové 

klasy zastupují zemědělství, ozubené kolo průmysl. 

 

 

1.7.3 Státní hymna 

Název státní hymny Čínské lidové republiky je Pochod dobrovolníků, kterou byl složebý 

v roce 1935 jako ústřední melodie vlastenecky laděného filmu Mladí hrdinové a hrdinky 

v bouřlivých letech. Hudbu napsal Nie Er, autorem textu byl Tchien Chan. Státní hymnou se stal 

27. 9. 1949. Za kulturní revoluce dočastně funkci státní hymny převzala píseň Východ je rudý, 

teprve od roku 1982 se opět zvolili za státní humnou Pochod dobrovolníků. 

 

1.8 Peníze 

Měnovou jednotkou Číny je čínský jüan, rozdělený na 100 fenů. Deset fenů tvoří jiao. Použivat 

budete bankovky v nominálních hodnotách 5, 10, 20, 50 a 100 jüanů. V pobřežních městech jsou 

jednojüanovým bankovkám častější mince. Oficiální zkratkou čínské měny je RMB (renminbi), 

což v překladu znamená „lidová měna“. 

 

Obrázek 9 Státní znak ČSR 
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2 HISTORIE A DĚJINY 

2.1 Historické milníky 

21. - 16. stol. př. n. l. Za dynastie Xia vzniká první čínský státní útvar. 

16. - 11. stol. př. n. l. Vláda dynastie Shang. Odlévání bronzu. 

11. - 5. stol. př. n. 1. Dynastie Zhou zakládá hlavní město Čchang-an.  

771 př. n. l. Hlavní město přesunuto do Luo-jangu.  

55l př. n. l. Narození Konfucia.  

475 - 221 př. n. l. Období Válčících států. 

221 - 206 př. n. l. Vláda dynastie Qin. Stavba velké čínské zdi.  

206 př. n. l. - 220 n. l. Vláda dynastie Han. Vznik Hedvábné stezky.  

220 n. l. Tři říše. První zmínky o rozšíření pití čaje v Číně.  

265 - 420 Vláda dynastie Jin. Paláce a chrámy v Luo-jangu zničeny nájezdy.  

386 - 581 Severní dynastie. Stavba jeskynního komplexu Jün-kang u Ta-tchungu. 

420 - 589 Jižní dynastie Čína napadena Huny a Turky.  

581- 618 Vláda dynastie Sui. Vynález tisku, stavba Velkého čínského kanálu.  

618 - 907 Vláda dynastie Tang. Vynalezen střelný prach a výroba porcelánu.  

907 - 60 Období Pěti dynastií a deseti říši.  

960 - 1280 Vláda dynastie Song. V oběhu papírové peníze.  

l279 - 1368 Vláda mongolské dynastie Yuan. Hlavním městem je Peking. Marco Polo přijíždí do 

Číny. 

1368 - 1644 Vláda dynastie Ming. V Pekingu postaven Císařský palác. 

1644 - 1911 Vláda mandžuské dynastie Qing. Série povstání a opiové války. 
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1911 - 1949 Vznik Čínské republiky v čele s dr. Sunjatsenem a později Čankajškem.  

1934 - 1935 Komunistický Velký pochod.  

1945 - 1949 Občanská válka mezi nacionalisty a komunisty.  

1949 Mao Ce-tung vyhlašuje Čínskou lidovou republiku.  

1966 - 1976 Velká proletářská kulturní revoluce.  

1976 Mao Ce-tung umírá, v čele Číny reformátor Teng Siao-pching.  

1979 Zavedení politiky jednoho dítěte. 

1989 Armáda s tanky rozhání demonstrace na náměstí Nebeského klidu.  

1997 Teng Siao-pching umírá. Britové vracejí čině Hongkong.  

1999 Portugalci vracejí Čině Macao.  

2008 XXIX. letní olympijské hry v Pekingu.  

2013 Prezidentem Číny je zvolen Si-Ťin-pching.  

2015 Zrušení politiky jednoho dítěte. Vláda ve velkém intervenuje na čínské burze. 

2.2 Hedvábná stezka 

Hedvábná stezka trvala mezi 114 př. n. l. 127 n. l., je starověká a středověká trasa vedoucí z 

východní Asie přes střední Asii do Středomoří. Spojuje čínské město Čchang-an (dnes Si-an) s 

Malou Asií a Středozemním mořem. Celá trasa měřila víc než 8000km. Obchod po hedvábné 

stezce byl důležitým faktorem při rozvoji velkých starověkých civilizací v Číně, Mezopotámii, 

Persii, Indii a Itálii a pomohl položit základy moderního světa. 

 

Obrázek 10 Hedvábná stezka 
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2.3 Velká čínská zeď 

Velká čínská zeď je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou v křivce, která 

je podobná dračímu tělu. Je největší stavbou, jakou kdy lidská ruka na této planetě zbudovala, která 

sloužila jako ochranná hráz i jako vstupní brána. Vede od Žlutého moře přibližně od Pekingu až k 

Nefritové bráně v Ťia-ju-kuanu. Stavba trvala od roku 210 př. n. l. do 17. století. Celá stavba je 

dlouhá 8851 km. Po celé délce zdi bylo vybudováno na 25 000 strážních věží vzdálených 90 - 180 

metrů. Každá v průměru 13 metrů vysoká. Tato obrovská stavba, jež označována jedna ze sedmi 

divů světa, je symbolem bohatství a tajemnosti čínské říše. Od roku 1987 je Velká čínská zeď 

zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. 

 

 

3 TURISTIKA 

Moderní turistika se začala v Číně rozvíjet až počátkem padesátých let. V současnosti se Čína 

rychle stává zemí rozvinuté turistiky a neustále se tu zkvalitňují turistická zařízení a služby. Čína je 

rozsáhlou zemí, oplývající bezpočtem turistických atrakcí. Jsou tu jedinečné historické lokality i 

nádherné přírodní scenérie. Člověk se tu setká s malebnou krajinou stejně jako s různorodými 

barvitými zvyky místních obyvatel. 

Obrázek 11 Velká čínská zeď 
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3.1 Velká města 

3.1.1 Peking 

Peking je hlavním městem Čínské lidové republiky, leží na severovýchodě Číny. Dnes žije 

v Pekingu asi 20 milionů obyvatel. V současnosti je pro čínskou metropoli charakteristický 

především prudký rozvoj města, který, mění Peking od tradičního čínského velkoměsta po moderní 

světovou metropoli. S tímto rozvojem souvisí i značný nárůst počtu obyvatel. Dnes žije v Pekingu 

asi 20 milionů obyvatel. Tvář města se dramaticky mění. Postupně mizí pro Peking tolik tradiční 

úzké uličky s nízkou zástavbou a na jejich místě vznikají nové výškové budovy, které slouží jako 

obchodní a administrativní centra. I přes dramatické procesy, kterými Peking v posledních letech 

prochází, můžete zde vidět mnoho zajímavých míst, které odkazují na přebohatou historii tohoto 

města. Z turistického hlediska je Peking velmi hodnotným místem. Nachází se zde mnoho paláců, 

chrámů, cenných muzeí, památníků.  

 

 

3.1.1.1 Náměstí Nebeského klidu 

Náměstí Nebeského klidu je jedno z největších náměstí na světě. Nachází se ve středu 

Pekingu a má rozlohu přes 40 hektaru. Může pojmout až milion lidí a bylo dějištěm všech 

významných událostí ve 20. Století. Na východní straně ohraničuje náměstí Muzeum čínských 

dějin, na západní straně Velká síň lidu a budova čínského parlamentu, na jihu uzavírá náměstí 

Mauzoleum předsedy Maa a na severu pak brána Nebeského klidu s velikým portrétem Mao-Ce-

tunga, jíž se vstupuje do Zakázaného města.  

Obrázek 12 Pekingský alej 
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3.1.1.2 Zakázané město 

Zakázané město leží v centru města a bezprostředně sousedí s náměstím Nebeského klidu. 

Zakázané město je označení pro císařský palác. Název Zakázané město je pojmenován tak, protože 

do císařského paláce byl zakázán vstup prostým lidem. Jeho prostory mohli navštěvovat pouze 

hodnostáři, členové císařské rodiny a jejich služebnictvo. Zakázané město tvoří palácový komplex, 

který se rozkládá na ploše 74 hektarů ve tvaru obdélníku. Zakázané město je lemováno 

desetimetrovou zdí a vodním příkopem, který dosahuje šířky až 52 metrů. V komplexu se nachází 

okolo 9 999 místností a díky své 500 let dlouhé historii, je Zakázané město velmi dobře zachovalé 

a je jedinečnou ukázkou čínské architektury. Mezi nejvýznamnější objekty v Zakázaném městě 

patří tři velké síně (Nejvyšší harmonie, Centrální harmonie a Uchování harmonie), Brána nebeské 

čistoty a další stavby. Od roku 1987 je tento jedinečný komplex na seznamu světového kulturního 

dědictví UNESCO a patří mezi jeden z nejvíce navštěvovaných turistických cílů na celém světě. 

 

Obrázek 14 Zakázané město 

Obrázek 13 Brána Nebeského klidu 
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3.1.1.3 Chrám Nebes 

Park Chrámu nebes je největší pekingský parkem a je jedním z hlavních symbolů čínského 

hlavního města. Nachází se v jižní části Pekingu. Tato architektonicky velmi zajímavá stavba byla 

postavena v roce 1420 císařem Yongle z dynastie Ming, aby v něm císaři uctívali Nebes, tedy 

nejvyššího vládce Universa. Kromě samotného Chrámu Nebes, který je dominantou celého areálu, 

stojí za povšimnutí také třístupňový kruhový Chrám úrody a hojnosti. Park je velmi pěkným a 

upraveným místem, vhodným pro odpočinek. 

 

 

3.1.1.4 Letní palác 

Letní palác se nachází v západní části Pekingu. Areál Letního paláce je vyplněn především 

velikým parkem okolo jezera Kunming. Dominantou areálu je Letní palác, rozprostírající se na 

mírném kopci, který sloužil jako letní sídlo císařů. Je to palác starý více než 800 let, na začátku 20. 

století proběhla velká rekonstrukce a od roku 1924 je park otevřen veřejnosti. V areálu se nacházejí 

i další stavby (pavilony, chrám, mosty, pagody, zastřešené koridory…), které spolu s pěkným 

reliéfem a jezerem utvářejí nádherné místo, které je vhodné pro relaxaci. V roce 1998 byl Letní 

palác zařazen na seznam UNESCO. 

 

Obrázek 15 Chrám úrody a hojnosti 

Obrázek 16 Letní palác 
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3.1.1.5 Pekingský národní stadion 

Pekingský národní stadion je stadión, na kterém se odehrávaly Letní olympijské hry 2008. 

Vnější konstrukce je nahodile spletena ze 110 tisíc tun ocelových trámů, které dohromady vytváří 

vzhled nápadně podobný ptačímu hnízdu. Stadion je kolos o délce 330 metrů, šířce 220 metrů a 

výšce 69 metrů. Jedná se o největší čínský stadion a zároveň o nejrozsáhlejší ocelovou konstrukci 

podobného charakteru na světě.  

 

3.1.1.6 Pekingské národní plavecké centrum 

Pekingské národní plavecké centrum, známé také jako Vodní kostka, je stadion, postavený 

speciálně pro potřeby olympijských her v roce 2008. Plavecké centrum se nachází v Olympijském 

parku, v blízkosti Národního stadionu v Pekingu. 

 

 

Obrázek 17 Ptačí hnízdo 

Obrázek 18 Vodní kostka 
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3.1.1.7 Pekingská ZOO 

Pekingská zoologická zahrada se rozkládá na severozápadě města a je vůbec největší 

zoologickou zahradou v celé Číně. Nejnavštěvovanější atrakce je u pandy velké. Pandy velké mají 

k dispozici poměrně moderní pavilon, ostatní pavilony a výběhy nepatří k těm největším ani 

nejmodernějším. V mnoha ohledech zajímavější atrakcí než zoo je moderní akvárium, které je 

součástí zoologické zahrady, platí se však do něj extra vstupné, které je několikanásobně vyšší. 

Chovají zde velryby, delfíny a velké množství ostatních druhů mořských ryb a živočichů. V 

akváriu jsou rovněž pořádána různá představení.  

 

3.1.2 Šanghaj 

Šanghaj je nejlidnatějším a největším čínským městem, představuje symbol dnešní Číny. 

Posledních pár desetiletí zažívá neuvěřitelný stavební boom a její moderní centrum, plné 

mrakodrapů. Rozloha Šanghaje je víc než 6000 km
2
 a žije v ní přes 23 milionů obyvatel. Na jeden 

kilometr čtvereční tak připadá přes 3800 obyvatel. Šanghaj je tak mnohem větší, rušnější a také 

bohatší než ostatní čínská města. Je centrem obchodu a významným hospodářským centrem země. 

Šanghaj se rozkládá jižně od ústí Chang Jiang do moře, podél řeky Chuang-pchu, která má v těchto 

místech šířku kolem 400 m. Terén v centru města je velmi plochý, průměrná nadmořská výška činí 

4 m. V Šanghaji je vybudováno nejdelší metro na světě. Je dlouhá 420 km. Bylo rozděleno do 14 

linek a více než 300 stanic. Na mezinárodním letišti zajišťuje supermoderní vysokorychlostní vlak, 

který jezdí po magnetické levitaci. V současnosti jde o nejrychlejší a nejdražší železniční trať na 

světě.  

Obrázek 19 Panda velká 
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3.1.2.1 Perlová věž 

Hodně navštěvovaným místem ve městě je Perlová věž, která je televizní vysílač 

v Šanghaji a zde navštěvují turisty už od roku 1994 a která si do roku 2007 držela prvenství a byla 

nejvyšší stavbou v celé Číně. Měří do výšky 468 m. Celá stavba se skládá z 11 koulí různé velikosti 

a 15 vyhlídek, z nichž se dá Šanghaj pozorovat celé hodiny. Nejvyšší vyhlídka se nachází 350 m 

nad zemí. 

 

Obrázek 20 Panorama Šanghaje 

Obrázek 21 Perlová věž 
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3.1.2.2 Bund 

Skvělé místo na procházku podél řeky Hangpu. Je odtud krásný výhled na protější 

mrakodrapy ve čtvrti Pudong. Nejhezčí je při západu slunce, kdy se postupně začínají rozsvěcovat 

mrakodrapy z nedaleké finanční čtvrti. 

 

 

3.1.2.3 Ulice Nanjing  

Ulice Nanjing patří mezi nejrušnější ze šanghajských ulic. Lidé sem přicházejí za nákupy, 

do zábavních podniků, zaplňují kavárny a restaurace, kde se nejčastěji servírují různé dary moře 

upravené na nejrůznější způsoby. 

 

 

Obrázek 22 Šanghajská čtvrť Bund 

Obrázek 23 Nanjing Lu 
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3.1.2.4 Disneyland  

Disneyland Šanghaj je tematický park v šanghajské čtvrti Pchu-tung. Stavba byla zahájena 

v roce 2011, park byl otevřen 16. června 2016. Jde o celkově šestý Disneyland na světě, z toho třetí 

v Asii. Park je součástí rekreační oblasti Shanghai Disney Resort. V té se kromě samotného parku 

nachází několik hotelů a areál Disneytown s obchody a restauracemi. Součástí resortu je i Wishing 

Star Park, parková oblast kolem jezera, o celkové ploše cca 40 hektarů. 

 

 

3.1.3 Čcheng-tu 

Čcheng-tu je se 14,5 miliony obyvatel deváté největší čínské město. A podle Číňanů má z 

velkých měst nejuvolněnější a nejklidnější atmosféru. Nejnavštěvovanější část města je návštěva 

Centra pro výzkum a chov pandy velká, kde na 30 hektarech v bambusových hájích volně žije víc 

než 80 pand nebo čchengtuské zoo, kde žije 12 pand. Poblíž města Čcheng-tu se nachází hora Le-

šan, kde je sedící socha Buddhy, která je vysoká 71 m a byl vytesaný do skalního útesu. 

 

Obrázek 24 Pohádkový hrad v Disneylandu Šanghaj 

Obrázek 25 Panda velká v čchengtuské zoo 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

31 

3.1.4 Chang-čou 

Chang-čou leží asi 200 km od Šanghaje, je hlavním městem provincie Če-ťiang, jedné 

z nejbohatších v celé Číně. Je plné historických a kulturních pamětihodností. Dnes tu žijí přibližně 

2 miliony obyvatel. Město je obklopen kopci a jezery, které vycházejí k pěším túrám nebo 

cyklistickým vyjížďkám. Mezi turisticky zajímavá místa v Chang-čou patří jak nadherné okolí 

Západního jezera, která byla v červnu 2011 připsáno na seznam UNESCO, tak i kulturní dědictví 

reprezentované starobylými pagodami, chrámy a parky. Na jižním břehu jezera stojí pagoda 

Hromového štítu, která je postavena připomenutí legendy O bílém hadovi. 

 

 

 

 

Obrázek 26 Západní jezero u Chang-čou 

Obrázek 27 Pagoda Hromového štítu Obrázek 28 Západní jezero 

z pagody Hromového štítu 
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3.1.5 Hongkong 

Hongkong je tzv. zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky. Jeho samospráva 

je poměrně samostatná, ale Číně se zodpovídá ze světových témat a otázek. Rozkládá se na 

několika ostrovech a poloostrovech (poloostrov Kowloon, Tuen Mun, ostrov Hong Kong, 

Aberdeen). Hlavním městem této správní jednotky je Victoria. Rozloha Hongkongu je 1 103 km
2
 a 

počet obyvatel 7 milion. Úředním jazykem je mandarínská čínština, ale dalšími používanými 

jazyky je angličtina a kantonská čínština.  

 

 

3.1.5.1 Centrum 

Centrum města Hongkong je tepnou světového obchodu, bankovnictví a služeb, 

umístěných v ultramoderních budovách typu Citibank Plaza, Bank of China, Lippo Centre a další. 

Nachází se zde také vládní instituce a několik pozůstatků po koloniálních dobách v podobě 

historických domů v evropském, ale také čínském stylu. 

3.1.5.2 Ocean Park 

Jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí z celého Hongkongu je Ocean Park, který patří k 

nejrozlehlejším zábavním areálům na světě. Centrum Ocean Parku tvoří oceánské divadlo, kde se 

konají strhující představení s delfíny a lvouny. Navštívit tak můžete pavilon s dinosaury, vodní ráj, 

projet se na horské dráze nebo vyzkoušet jiné adrenalinové atrakce. Nechybí žraločí akvárium, 

nebo třeba korálový útes, kde je k vidění na 400 druhů nejrůznějších roztodivných podmořských 

živočichů. Chloubou celého parku jsou dvě pandy velké. 

Obrázek 29 Hongkong 
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3.1.6 Macao 

Macao je bývalá portugalská kolonie a od roku 1999, kdy bylo předáno zpět Číně. 

Rozprostírá se při ústí Perlové řeky do Jihočínského moře, zhruba 60 kilometrů západně od 

Hongkongu. Tvoří je poloostrov Macao a ostrůvky Taipa a Coloane a sousedí s čínskou provincií 

Guangdong (Kuang-tung). Na území 23,5 km
2
 žije asi půl milionu obyvatel, což z něho činí místo s 

jednou z největších hustot osídlení na světě. 

 

 

3.1.6.1 Náměstí Largo do Senado 

Srdcem Macaa je náměstí Largo do Senado obklopené množstvím honosných koloniálních 

budov. Toto malebné náměstí je často místem, kde se pořádají veřejné akce a oslavy. V budově 

Leal Senado nyní sídlí městská správa. Vliv Portugalska a jeho roli pro historii města připomínají 

budovy v evropském barokním stylu v nedalekém okolí náměstí – kostel sv. Vavřince, seminář a 

kostel sv. Josefa, kostel sv. Augustina, kostel sv. Dominika a kostel sv. Antonína. Všechny tyto 

kostely jsou na Seznamu světového dědictví UNESCO. Zajímavá je dlažba náměstí tvořená 

nápadným vlnitým černobílým vzorem. 

 

Obrázek 31 Náměstí Largo do Senado 

Obrázek 30 Macao na mapě 
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3.1.6.2 Chrám A - Ma 

Chrám A - Ma je považován za nejkrásnější chrám v Macaa. Chrám byl postaven před 500 

lety a je považován za jeden z nejstarších v Macau. Stavba pochází z počátku 17. století. U 

hlavního vchodu se nachází velký kámen s barevným reliéfem, který znázorňuje „lorchu“, tradiční 

plachetnici Jihočínského moře.  

3.1.6.3 Katedrála sv. Pavla 

Nejvýznamnější historická památka Macaa je Katedrála svatého Pavla. Tuto původně 

velkolepou katedrálu založili v 16. století jezuité, v roce 1835 však celá lehla popelem. Dochovat 

se z ní podařilo jen impozantní průčelí situované na vrcholku strmého schodiště. Přilehlé muzeum 

uchovává obrazy, relikvie a sochy z macajských kostelů. 

 

 

3.1.6.4 Pevnost Fortaleza do Monte 

Pevnost Fortaleza do Monte byla v roce 1616 vystavěna, dodnes obklopují mohutné hradby 

se starými děly. Ve svahu pod pevností se nyní nalézá Muzeum Macaa přibližující návštěvníkům 

život Portugalců a Číňanů, rozvoj Macaa a jeho jedinečné tradice. Dalším zajímavým muzeem, 

které je možné v Macau navštívit, je Námořní muzeum, umožňující nahlédnout do námořní 

minulosti země. K vidění jsou v něm modely čínských a portugalských lodí, rybářských člunů a 

mnoho dalšího. 

Obrázek 32 Katedrála sv. Pavla 
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3.1.6.5 Macajská věž 

Celému Macau dominuje nepřehlédnutelná, 338 metrů vysoká Macajská věž, ze které 

můžete za dobrého počasí dohlédnout až na Hongkongské ostrovy. Návštěva této věže chce ale 

dostatek odvahy, protože lidé jsou přemísťováni v prosklených výtazích a také restaurace v horním 

patře má prosklené podlahy. 

 

 

3.2 Terakotová armáda  

Nejvýznamnějším archeologickým nálezem na území Číny je Terakotová armáda dynastie 

Qin. Terakotovou armádu v bojové formaci si můžete prohlédnout 30 km východně od Si-anu v 

komplexu Muzea terakotové armády, kde postavy pěšáků, lučištníků, důstojníků a jejich koní v 

životní velikosti symbolicky stra hrobku prvního císaře dynastie Qin. Dlouho před svou smrtí v 

roce 210 přikázal císař Qin Shi Huang statisícům svých poddaných vybudovat pro něj velkolepou 

hrobku. Samotná terakotová armáda strážící hrobku byla objevena vlastně náhodou v roce 1974, 

kdy na ni narazil místní rolník při hloubení studny. Nejznámější částí jsou tři podzemní jámy, které 

jsou sestaveny do trojúhelníku. Čtvrtá jáma je prázdná - nebyla dokončená. Celkem bylo nalezeno 

víc než 8 tisíc soch, vyrobených z terakotové hlíny v životní velikosti a tato sochy vážily 100 - 300 

kg. 

Hlavní císařská hrobka leží přibližně 1,5 km západně od terakotové armády. Tady, pod 47 m 

vysokou mohylou, se podle historických pramenů nachází velkolepá nekropole, jaký model celé 

Číny ve zmenšeném měřítku. Celé císařské pohřebiště se údajně rozkládá na ploše 56 km
2
. 

První jáma byla objevena roku 1973 při hloubení studny. Je 230 metrů dlouhé a 62 metrů 

široké. Na ploše 14 260 m
2
 byla nalezena zhruba 6 tisíc vojáku a 50 válečné vozy. 

Obrázek 33 Macajská věž 
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Druhá jáma byla objevena v roku 1976, kdy archeologové našli při vrtání. Druhá jáma je 

menší. Zaujímá plochu celkem 6000 m². Má tvar písmene L a je v ní 900 válečníků, 116 

osedlaných koní a 356 koní zapřažených do dvoukolých válečných vozů.  

Třetí jáma byla objevena stejně jako druhá jáma. Třetí jáma nepravidelného tvaru se 

rozkládá na ploše pouhých 520 m². Ukrývá celkem 68 vojáků, koně i vozy a představuje velení 

celého vojska. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34 První jáma Terakotové armády 

Obrázek 35 Terakotová armáda 
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4 Jídlo 

Čínskou kulturou je nejlépe možné pochopit přes jídlo. Čínská kuchyně je stejně jako čínská 

filozofie uspořádána podle taoistických zásad protikladu a změny: horké je vyváženo chladným, 

kořeněné jemným, čerstvé konzervovaným. 4íňané při vaření střídavě podporují a střídavě potlačují 

přirozený výraz jednotlivých ingrediencí. Cukr, sójová omáčka, rýžové víno a ocet zvýrazňují svěží 

nasládlé chutě, těžší jsou spíše tlumeny - někdy také uměle vytvářeny - marinováním v kořeněném 

nálevu. Cílem je dosáhnout ostřejší chutě, která nesmí být příliš nápadná. 

 

4.1 Oblastní kuchyně 

Severočínská kuchyně proslula ve spojení s císařským dvorem. Jejím základem je pšeničné a 

prosné pečivo, nudle, placky a knedlíčky doprovázené sójovou omáčkou a fazolovou pastou, zelím, 

cibulí a česnekem. Severské recepty ovlivnila rovněž mongolská kuchyně, jež je obohatila o pečené 

maso, a kuchyně muslimská měli za velkou oblibu skopového, hovězího a kuřecího masa. Císařští 

kuchaři přidali řadu exotických ingrediencí a nové, jako třeba slavnou pekingskou kachnu. Další 

severskou specialitou je mongolský „horký hrnec“, vývar z masa se zeleninou, který si hosté 

připravují přímo na stole.  

V provinciích centrálního pobřeží jsou typické sezonní mořské plody a říční ryby. Hojně se 

používají sušené a nasolené suroviny doplňující nudlemi. Centrem východní kuchyně je Šanghaj, 

kde si připravují množství výrazných a svěžích chutí. 

Západočínská kuchyně je většinou s recepty z provincií Sichuan a Hunan. Hodně se používá 

chilli a typické jsou „umělé“ chutě, například zelenina je dochucována „rybí omáčkou“. Z 

provincie Sichuan rovněž pochází dnes již rozšířený horký hrnec s výraznou chutí chilli.  

Obyvatelé jižní Číny jsou známí tím, že jedí prakticky vše. Typická je snaha o používání co 

nejčerstvějších surovin, které prochází rychlou tepelnou úpravou a opatrným dochucováním. Z jihu 

ale současně pochází slavná sladkokyselá omáčka, kterou se setkáte ve všech čínských restauracích 

po celém světě. Do dokonalosti zde dovedli také tradiční dim sum, hlavně ranní jídlo tvořené 

ochucovanými bochánky, plněnými knedlíčky a palačinkami. 

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

38 

4.2 Osm nejznámějších regionálních kuchyně 

4.2.1 Shandongská kuchyně 

Místo: provincie Šan-tung 

Chutě: slané, olejové omáčky, kyselé, sladké, měkké, voňavé a křehké charakteristiky 

Známá jídla: sladkokyselý kapr, sladkokyselá vepřová panenka, voňavé a křehké kuře 

 

4.2.2 Sečuánská kuchyně 

Místo: provincie S'-čchuan 

Chutě: hodně slané, hodně pikantní, voňavé 

Známá jídla: ma-po tofu, maso Hui-guo, Vepřové maso s rybí vůní, rybí filé v chilli oleji, Kuře s 

chilli, sečuánské horký kotlík 

 

4.2.3 Guangdongská kuchyně 

Místo: provincie Guangdong 

Chutě: slané, slabší 

Známá jídla: shuangpinai, plátky vařeného kuře, claypot, vepřové na medu 

 

4.2.4 Kuchyně Jiangsu  

Místo: provincie Ťiang-su 

Chutě: sladké, rýžové víno, slabší 

Známá jídla: mandarin ryba ve tvaru veverky, kuře zabalené v bahně a listech lotosu, Yangzhou 

smažená rýže, solená kachna  
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4.2.5 Kuchyně Fujian 

Místo: provincie Fujian,  

Chutě: na jihu slané, sladké, slabší, na severu voňavé, pikantní, výraznější 

Známá jídla: Pretenders, Fuzhou rybí kuličky, Zhangzhou nudle, ústřice omelety 

 

4.2.6 Kuchyně Anhui  

Místo: provincie Anhui 

Chutě: hodně slané, hodné olej 

Známá jídla: taro s cukrem, bažant s bambusem  

 

4.2.7 Kuchyně Hunan  

Místo: provincie Hunan 

Chutě: hodně slané, hodně olej, hodně pikantní, marinované 

Známá jídla: rybí hlava s chilli, smažená rýže s dušenou klobásou, páchnoucí tofu 

 

4.2.8 Kuchyně Zhejiang 

Místo: provincie Zhejiang 

Chutě: voňavá omáčka 

Známá jídla: vepřový bůček dongpo, ryba s octem od Západního jezera, krevety s Longjing čajem, 

vepřové se soleným zelí 
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4.3 Nejznámější čínská jídla 

4.3.1 Pekingská kachna 

Pekingská kachna je specialita čínské kuchyně, jejíž tradice sahá minimálně do 14. století.  

Celá kachna se nejdřív uvaří ve vodě, potom se potře cukrem a nechá opéct v troubě nebo 

speciálním peci. Kachna se potom nakrájí na tenké plátky. Často se ke kachně podává s jarní 

cibulkou, okurky, které jsou nakrájené na nudličky, a speciální omáčka a to se všechno zabalí do 

speciální placky.  

 

 

4.3.2 Baozi 

 Bochánky pao-c’ se jedí k snídani či jako příloha. Často se plní mletým vepřovým, 

podobně jako ťiao-c’. 

Do připraveného měkkého těsta vloží připravená masová náplň, která bývá z masa a 

zeleniny. Potom se to všechno zabalí do sebe. 

 

Obrázek 36 Pekingská kachna 

Obrázek 37 Baozi 
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4.3.3 Jiaozi 

Jiaozi se v Číně tradičně vaří na Nový rok. Příprav se účastní celá rodina i případní hosté. 

Mají symbolizovat jednotu, měsíc a to, že vše plyne v kruhu. 

 Nejdřív se udělá těsto a masová náplň. Z těsta se vytváří malé kruhové placky, potom se 

dává doprostřed maso a zabalí se do tvaru půlměsíce. Nakonec buď se uvaří ve vodě, nebo osmaží 

na pánvi. 

 

 

4.3.4 Kuřecí kung-pao  

Kuřecí kung-pao je čínské jídlo ze sečuánské kuchyně. Správné kung-pao by mělo být 

pikantně ostré a zároveň příjemně sladkokyselé. 

Kostky nakrájeného kuřecího masa se nechá v rozehřátém pánvi wok osmažit, potom se 

osmaží chilli s česnekem, přidává se maso a poté ořechy a cibulka. Ke konci se dává sójová 

omáčka. Na konec se ve woku všechno promíchá a podává se s rýží.  

 

Obrázek 38 Jiaozi ve vodě vařená 

Obrázek 40 Kuřecí kung-pao 

Obrázek 39 Jiaozi smažená na pánvi 
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5 NÁBOŽENSTVÍ A VÍRA 

Čína je zemí s velkým množstvím náboženství. Hlavními náboženství jsou buddhismus, 

islám, taoismus a křesťanství. Jednotlivé etnické skupiny mají také svoje náboženské preference. 

5.1 Taoismus 

Taoismus, který byl původně filozofickým učením, se stal formou náboženství asi během 2. 

století a má historii dlouhou více než 1800 let. Taoismus navazuje na starověkou tradici uctívání 

přírody a předků. Promítla se do něj víra starověké Číny v nesmrtelnost, v magické a jiné 

nadpřirozené síly. V zemi je přes 1500 taoistických chrámů a klášterů a přes 25 tisíc řeholníků a 

řeholnic. 

 

 

5.2 Buddhismus 

Zakladatelem a vůdčí osobností této náboženské filosofie, jež směřuje k vnitřnímu 

osvobození, je Buddha, který se narodil v 6. století př. n. l. v Indii. Buddhismus se dostal do Číny 

někdy v prvním století n. l. po hedvábné cestě a jeho učení se šířilo hlavně po čtvrtém století. 

Tibetský buddhismus, nazývaný také lamaismus, je rozšířený hlavně v Tibetu a Vnitřním 

Mongolsku. V současnosti je v zemi přes 13 tisíc buddhistických chrámů, v nichž působí asi 200 

tisíc řeholníků a řeholnic. 

 

Obrázek 41 Tři bohové taoismus 

Obrázek 42 Velká Buddha na hoře Leshan v Číně 
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5.3 Křesťanství  

Křesťanství se dostávalo do Číny v několika vlnách po sedmém století a hlavně pak po První 

opiové válce (1840). Křesťané jsou nejvíce soustředěni ve velkoměstech. Pokud jde o římsko-

katolickou církev, v současnosti je v zemi asi 4 miliony věřících, 4.000 kněží a přes 4.600 chrámů a 

míst setkávání. Protestantského vyznání je kolem 10 milionů obyvatel a mají 18.000 farářů, přes 

12.000 kostelů a 25.000 dalších modliteben. 

 

 

5.4 Islám 

Islám se rozšířil do Číny v sedmém století, přišlo hlavně do severozápadních regionů a 

jihovýchodních přístavních měst hodně arabských a perských obchodníků islámského vyznání. 

Největšího rozkvětu dosáhl islám za dynastie Yuan. Nyní je v Číně přes 30 tisíc mešit a přes 40 

tisíc islámských kněží.  

 

Obrázek 44 Mohamed 

Obrázek 43 Ježíš 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidodea0b3UAhWBspQKHagyCPgQjRwIBw&url=http://www.chinabaike.com/article/6/7/12/2007/20070131725.html&psig=AFQjCNHVqMeFrYM9W1PIBgxRNmzFf_V_4g&ust=1497539942708045
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6 ČÍNSKÝ JAZYK  

Čínština je nejrozšířenější jazyk na zeměkouli. Čínština je řada dialektů, kterými mluví 

dominantní etnická skupina v Číně - Chánové. Ke známějším a výraznějším dialektům patří 

šanghajština, fujianština a kantonština, ale i na území, kde se tyto dialekty používají, najdete 

obrovské lokální odlišnosti. Jiné etnické skupiny, například Ujgurové nebo Tibeťané, se 

dorozumívají jazyky, toho mají s čínštinou společného jen málo nebo vůbec nic. To, co Číňanům 

z různých částí země umožňuje vzájemné dorozumění, je mandarínská čínština, která je historicky 

založena na jazyce úřední správy Chánů v oblasti Pekingu a už je systematicky prosazována jako 

oficiální. Standardní čínština je nejrozšířenější rodný jazyk vůbec, hovoří jím 20 % světové 

populace, a druhým nejpoužívanějším jazykem na internetu. 

 

7 ČÍNSKÉ ZNAKY 

Čínské znaky jsou písemnou soustavou používanou pro zápis čínských jazyků, japonštiny, 

příležitostně korejštiny a v minulosti též vietnamštiny. Čínské písmo patří mezi starověká písma a 

jde o nejdéle soustavně používané písmo na světě. Původní psaná podoba čínštiny byla založena na 

piktogramech, v současném znakovém systému převládají logogramy založené na významu 

determinujícím radikálu a výslovnosti určené fonetikem. Velký význam má používání jednotného 

přepisu čínštiny do latinky, nejrozšířenější je v současnosti transkripce. Každá slabika standardní 

čínštiny může být vyslovena za použití jednoho ze čtyř tónů, případně bez tónu. Některé znaky 

mají více výslovností a tóny se mohou měnit v závislosti postavení slabiky ve větě. Tóny jsou 

důležité pro rozlišení významu slova. V ČSR v 50. letech proběhla reforma a používají 

zjednodušené znaky, zatímco na Tchaj-wanu, v Hongkongu a Macau se stále používají znaky 

tradiční. 

 

8 ČÍNSKÉ SVÁTKY 

Čínské svátky a slavnosti jsou bez ohledu na svůj původ vždy důvodem k setkání celé široké 

rodiny. Lidé na venkově je slaví daleko nadšeněji a bujařeji než jen sofistikovanější obyvatelé 

velkých měst, ale vždy se těší na veselé tance doprovázené zpěvem, spoustu pestrobarevných 

lampionů a pyrotechniku, která je bezmála nezbytnou součástí všech oslav. Kromě celonárodních 

svátků si pořádají také se svátky různých menšinových skupin.  
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8.1 Čínský Nový rok 

Čínský Nový rok neboli Svátky jara je nejvýznamnější a nejdůležitější čínský tradiční 

svátek. Podle gregoriánského kalendáře začíná na konci nebo počátkem února. Svátek trvá celkem 

dva týdny, z nichž jeden je uznán státem za oficiální. Čínský Nový rok slaví celé rodiny, které se 

společně vydávají na nákupy nového oblečení, obdarovávají se dárky, společné večeře u jednoho 

stolu a pouštějí si ohňostroje. Poslední den se slaví jako Svátek lampiónů. 

 

 

8.2 Svátek lampiónů 

Lampionový festival se koná patnáctého dne prvního lunárního měsíce v noci prvního 

úplňku po Svátcích jara. Při něm Číňané tradičně jedí knedlíky z lepkavé rýžové mouky se sladkou 

náplní, které symbolizují opětné setkání lidí. Ulice, dvorky a nádvoří jsou plné mnohobarevných 

lampionů, zářících ve večerní a noční tmě. V některých místech pořádají se tance velkých lvích a 

dračích figurín.  

 

 

Obrázek 45 Rodina slaví Čínský Nový rok 

Obrázek 46 Rýžové kuličky  
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8.3 Svátky čistoty a jasu 

Svátek čistoty a jasu se slaví je dubnový svátek. Číňané jej uctívají návštěvou hrobů svých 

předků, na jejichž počest upravují místa posledního odpočinku a zapalují kadidlo a pálí „peníze 

duchů“, falešné papírové bankovky. Jde o jarní slavnost, jež je současně vnímaná jako oslava 

znovuzrození přírody a vhodná doba k sázení stromů a procházkám.  

 

8.4 Festival dračích lodí 

Festival dračích lodí je velice oblíbeným. Festival, který je vzpomínkou na velkého čínského 

básníka a císařského rádce Čchü Jüana, který se nešťastně utopil v provincii Chu-nan, probíhá vždy 

pátý den pátého lunárního měsíce, tedy obvykle v červnu. Po smrti básníka házeli lidé do řeky 

rýžové koláčky, aby ryby nechaly jeho tělo na pokoji. Dnes se při oslavách rýžové koláčky jen 

podávají. V některém městě se konají závody dračích lodí.  

 

 

 

Obrázek 47 Rýžové koláčky 

Obrázek 48 Závody dračích lodí 
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8.5 Tanabata festival 

Každý rok sedmý den, sedmého lunárního měsíce probíhá tradiční čínský svátek Tanabata 

Festival, kdy se slaví jako svátek lásky. Tanabata festival začal v čínské dynastii Chan. Podle 

legendy, každý rok tohoto večera se pastevec a Zhi Nu setkají na obloze na Magpie mostu. Zhi Nu 

je krásná, inteligentní, pracovitá víla. Ženy v této noci prosí o její moudrost a pracovitost, ale také o 

lásku.  

 

8.6 Svátek středu podzimu 

Svátek středu podzimu se slaví v den, kdy se objeví úplněk nejbližší podzimní 

rovnodennosti. Obvykle to bývá přibližně v polovině září. Je spojován s přáním co největší sklizně. 

Obchodníci slaví úspěchy se svými „měsíčními koláčky“, které jsou rýžové těsto plněnými 

červenými fazolemi, sezamovou pastou, vlašskými ořechy se žloutky.  

 

 

 

Obrázek 49 Měsíční koláčky 
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8.7 Založení republiky 

Celý první týden v říjnu je státním svátkem připomínajícím založení ČLR 1. října 1949. Lidé 

se podobně jako na nový rok hromadně vrací do svých domovů a prázdniny tráví se svými 

blízkými.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 50 Založení republiky 1949 
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Závěr 

Čína je pro mnohé Čechy neznámou zemí. Myslím si, že by se Češi i Evropané měli seznámit s 

Čínskou lidovou republikou. Většina lidí má v povědomí čínské bojové umění Šaolin. Svou prací 

bych chtěl docílit, aby žáci věděli, že Čína má mnoho nádherných chrámů, pavilonů a zahrad. Chtěl 

bych také rozšířit veškeré informace o této významné asijské zemi.   
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