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Úvod
Kambodža je malá země s velkolepou historií. Dnes patří na světovém politickém kolbišti k malým
hráčům, ale kdysi byla sídlem jedné z nejvelkolepějších raných asijských civilizací, mocné Khmerské říše, jejíž legendární chrámy tvoří dodnes jeden z pilířů národní identity – a současně každoročně do země přitahují miliony návštěvníků z celého světa. Mimo oblast chrámů je ale zbytek
země stále rázovitě poklidný a dobrodružné povahy se mohou těšit na řadu stále ještě takřka neprobádaných míst.
Kambodžská půvabně ospalá města okouzlí malebně zchátralou koloniální architekturou
a starosvětským šarmem a ve venkovských částech se můžete těšit na řadu úchvatných přírodních scenérií, od majestátního Mekongu a velkolepého jezera Tonlé Sap po odlehlé
zalesněné kopcovité oblasti provincií Rattanakiri a Mondulkiri či slavné Kardamonové
hory. Zcela odlišný jih láká idylickými plážemi a kouzelnými ostrovy a na řadě míst atmosférou nikdy nekončícího koktejlového večírku.
Atraktivita Kambodže spočívá v jejím lehce anachronickém rázu, jako by uvízla v nějaké
časové bublině. Ve srovnání s podstatně lidnatějšími a ekonomicky rozvinutějšími sousedy,
Thajskem a Vietnamem, je Kambodža stále převážně venkovská a v dynamické oblasti jihovýchodní Asie působí tak trochu opožděně. Některé odlehlejší provincie se za několik
posledních generací takřka nezměnily a milovníky „starých dobrých časů“ potěší starobylými domy na kůlech uprostřed malebných rýžových políček a cukrových palem. Životní
úroveň místních obyvatel je měřeno současnými standardy mimořádně nízká, ale Kambodžané přesto patří k nejpřátelštějším a nejvstřícnějším asijským národům.
Pro řadu turistů je jedním z hlavních předností a lákadel právě tato mimořádná vřelost
a pohostinnost, která ještě víc udivuje v kontextu nedávné dramatické a krvavé historie.
Hodně lidí si dodnes Kambodžu ze všeho nejdřív spojí s neskutečně krutými excesy vražedného režimu Rudých Khmerů, jejichž pološílení vůdci byli přímo či nepřímo zodpovědní za smrt minimálně dvou milionů nevinných spoluobčanů – tedy zhruba dvaceti
procent kambodžského obyvatelstva. Z posledních základen se Rudé Khmery podařilo
vyhnat až v roce 1998 a řada bývalých vysoce postavených kádrů zastává významné pozice
ve státní správě, nemluvě o samotném Hun Senovi, jenž stojí od roku 1985 neochvějně
v čele kambodžské vlády. Fyzické a psychické jizvy jsou mimořádně hluboké, hojí se pomalu a nesou si je všechny vrstvy kambodžské společnosti. Vzpomínky na hrůzy nedávné
minulosti budou Kambodžany nejspíš pronásledovat ještě řadu let.
NAHOŘE VLYS S TANEČNICEMI, CHRÁM PREAH KHAN
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ÚVOD

Kam se vydat
V dobách největší koloniální slávy se Phnom Penhu přezdívalo „Perla Asie“ a dodnes patří
k nejzajímavějším jihoasijským metropolím. Hlavní město je dostatečně velké a nejen
kvůli typicky chaotické dopravě rozhodně víc než rušné, ale současně si do značné míry
uchovává takřka maloměstský ráz a příjemnou atmosféru, kterou si můžete vychutnat během procházky krásně zelenými ulicemi lemovanými půvabně zchátralými starými koloniálními domy stejně jako během zastávky na některé z frenetických tržnic. V centru
s nádherným říčním nábřežím na vás čeká velkolepý Královský palác a Stříbrná pagoda
s výrazně barevnými stúpami a pozornost si zaslouží také pochmurné Muzeum genocidy
Toul Sleng připomínající nedávnou tragickou minulost.
Naprostá většina turistů ale do Kambodže míří kvůli světoznámým chrámům Angkoru,
desítkám velkolepých památek, které se ztrácejí v rychle postupujícím okolním porostu
a celkově tvoří úchvatné kulisy, o nichž se neodvažují snít ani hollywoodští režiséři. První
příčku dlouhého seznamu neochvějně drží nezapomenutelný Angkor Wat s pěti typickými
„kukuřičnými“ věžemi, ale na paty mu zdatně šlape přízračný Bayon se stovkami kamenných tváří v nadživotní velikosti stejně jako Ta Prohm, který se takřka ztrácí v džungli
a marně bojuje s kořeny neúnavných a vytrvalých banyánů. Velmi zajímavá je také výprava
k odlehlejším a výrazně klidnějším angkorským chrámům včetně krásného Banteay Srei
s výstřední reliéfovou výzdobou. V pevném sevření džungle na vás čekají ruiny chrámu
Beng Mealea a zmínku si určitě zaslouží také rozlehlý chrámový komplex Koh Ker a velkolepý Preah Vihear na velice působivém místě na vrcholku kopce nad hranicí s Thajskem.
Přirozenou vstupní bránou k angkorským chrámům je rušné město Siem Reap – nyní
hlavní kambodžská turistická destinace –, které si ale nadále uchovává svůj vlastní
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nezaměnitelný ráz a dokáže i bez chrámů nabídnout hodně zajímavého. Ze Siem Reapu můžete
vyrazit kolem úchvatného jezera Tonlé Sap, další
oblíbené turistické lokality s desítkami pozoruhodných plovoucích vesnic, do jednoho z nejrázovitějších kambodžských měst Battambangu.
Východní část země leží mezi velkolepým Mekongem a odlehlými západními provinciemi Rattanakiri a Mondulkiri a dodnes si do značné míry
uchovává malebně prostý pohraniční ráz. Všechny
trasy na východ vedou přes půvabné koloniální
město Kompong Cham ležící na krásném místě na
břehu Mekongu a další část hlavní silnice pokračuje na sever podél břehu do Kratie s podobnou
poříční atmosférou a (nedalekou) skupinou mimořádně vzácných orcel tuponosých. Cesta do
odlehlých severovýchodních provinčních center
Banlung a Sen Monorom vyžaduje více času
a úsilí, ale odměnou je nádherná příroda s hustými lesy, v kterých (přes nadále pokračující nekontrolovanou těžbu) stále žije množství zvěře
a také řada postupně mizejících horských kmenů.
Kambodžské pobřeží zažívá v poslední době
velký turistický a stavební boom a od zbytku země
se výrazně liší nejen rušnými, neobyčejně krásnými tropickými plážemi, ale také požitkářsky
bezstarostnou atmosférou. Největší a nejživější
město Sihanoukville vypadá stále víc jako thajská
miniatura a milovníky slunce a vody potěší krásnými plážemi a spoustou barů. Kousek od pobřeží
leží řada klidnějších ostrovů, které se ale také
rychle mění, takže možná dáte přednost výpravě
za idylickými zátokami s plážemi a mangrovovými
porosty v úchvatně bujném národním parku
Ream. O něco klidněji bývá oproti Sihanoukvillu
také v atraktivním Kampotu s řadou francouzských a čínských vlivů a v půvabném letovisku
Kep, kde na vás kromě starosvětské atmosféry čeká
také maličká pláž. Vnitrozemské pozadí výrazně
turistického pobřeží tvoří naprosto odlišné, těžko
přístupné Kardamonové hory s úchvatnými horskými scenériemi a bohatou faunou a flórou, kam
se většina turistů vydává z jihozápadní provincie
Koh Kong.

7

ZAJÍMAVOSTI

•

Kambodža se rozkládá na ploše
odpovídající zhruba velikosti jedné
a půl Anglie a přibližně rozloze amerického státu Oklahoma.

• Dnes žije v Kambodži přibližně 16
milionů obyvatel. Devadesát osm
procent tvoří Khmerové a o zbývající
zhruba dvě procenta se dělí etničtí
Číňané a Vietnamci (kteří společně
tvoří zhruba 1% menšinu) a dále Čamové a příslušníci takzvaných horských kmenů.

• Zhruba 96 % procent obyvatel
Kambodže vyznává théravádový
buddhismus, ale stále se lze setkat
i s animismem a uctíváním kultu
předků. Čamové jsou muslimové.
• Kambodža je konstituční monarchie s volenou vládou a dvoukomorovým parlamentem složeným z Národního shromáždění a Senátu.

•

Průměrný roční příjem je v přepočtu na osobu jen 1200 $, což
z Kambodže dělá druhou nejchudší
zemi jihovýchodní Asie (hned po
Myanmaru), a zajímavé je zejména
srovnání se sousedním Thajskem,
kde stejný údaj dosahuje úrovně
5800 $. Střední délka života se sice
prodlužuje, ale stále je pouhých 64
let.

• Kambodža patří k zemím s nejrychlejším tempem odlesňování.
V letech 2001 až 2014 stoupla těžba
dřeva bezmála o 15 % a země přišla
o více než 14 000 km2 lesních porostů.
• Pokud by země soutěžily ve změnách názvů, Kambodža by patřila
ke světové špičce. Během posledních 50 let byla známá jako Khmerská republika (1970–1975), Demokratická Kampučia (za vlády Rudých
Khmerů, 1976–1979) a Kampučská
lidová republika (1979–1989). Současný název zní Kambodžské království.

• Kambodžskou vlaku zdobí Angkor Wat a jde o jednu ze dvou vlajek
na celém světě (spolu s afghánskou)
s portrétem budovy.

NALEVO CHRÁM BANTEAY SREI
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PHNOM PENH A OKOLÍ

Phnom Penh a okolí
„Phnom Penh je město bílých domů, zlatých věží a kamenných stúp, které malebně vystupují ze záplavy okolní zeleně a pyšně míří k blankytné obloze.“
Takto hlavní město Kambodže v roce 1929 popsal americký turista Robert Casey, který si k tomu všiml také příjemně stinných širokých ulic a půvabných
parků. A velmi podobně působí město dodnes. V ulicích najdete malé stánky
s gestikulujícími a smlouvajícími obchodníky, silnice lemují početní prodejci
občerstvení a nechybí ani pestrobarevné, rušné tržnice. Nenechejte se ale mýlit. Phnom Penh se rychle mění. Přibývá stravovacích zařízení, živých kaváren
a zábavních podniků a na každém kroku je patrný čilý stavební ruch, i když současně je třeba říct, že s hustou výškovou zástavbou, která dusí mnoho dalších
jihoasijských velkoměst, se tu prozatím nesetkáte. Hlavní město a správní centrum Kambodže leží v rovinaté oblasti u soutoku řek Tonlé Sap, Bassac a Mekong a kromě rušné atmosféry na první pohled zaujme širokými bulváry lemovanými stromy a vilami z koloniálního období, které doplňuje řada moderních
staveb, v řadě případů hostících jedny z nejlepších hotelů, hostelů a restaurací.
Město doslova překypuje energií a vitalitou, takže se ani nechce věřit, že před pár desítkami let ho Rudí Khmerové násilím v podstatě vylidnili a proměnili v jednu velkou ruinu.
Řadu jizev se podařilo odstranit a zakrýt, ale stále se tu setkáte s početnými stopami neblahé minulosti: zejména vedlejší ulice jsou plné hlubokých výmolů, chodníky jsou lemované stavební sutí, mnohé z elegantních vil připomínají rozvaliny, které už nejspíš
nepůjde opravit, a pokud silněji zaprší, zastaralý kanalizační systém nápor nezvládne,
a celé ulice se ocitnou pod vodou.
Optimismus a víra v lepší budoucnost je dokladem nezlomné vůle obyvatel, ale také
stoicismu a schopnosti čelit nejhorším ranám osudu. Hodně lidí má dvě zaměstnání. Dokonce i vládní úředník běžně sedí pár hodin v kanceláři a větší část dne tráví jako řidič
mototaxi nebo tuktuku. Kambodžané si mimořádně cení vzdělání a každý, kdo si to může
jen trochu dovolit, posílá děti do doučovacích kurzů a kroužků. Dynamické hlavní město
přitahuje početné obyvatele z dalších částí země, kteří ale většinou záhy zjistí, že bez peněz
se snadněji žije na venkově. Nově příchozí většinou žijí v pronajatých místnostech v početných chatrčích na okraji města, kde z jejich nájmu těží nová vrstva zbohatlíků.
Většina zajímavostí a pamětihodností na vás čeká v části mezi řekou Tonlé Sap a ulicí
Monivong Boulevard, v oblasti lemované jižně situovanou třídou Sihanouk Boulevard
a severně položeným chrámem Wat Phnom. Pro většinu turistů je přirozeným centrem
Bezpečí v Phnom Penhu str. 53
Orientace str. 55
Tragédie během Vodního festivalu str. 58
Vyhlídkové plavby po Mekongu str. 59
Král Sihamoni str. 60
Rámájana str. 63
Domky duchů str. 69
Vězení S-21 a vražedná pole str. 70
Tragédie na velvyslanectví str. 74
Kingdom Breweries str. 75

cz 048-103_Cambodia6_Ch1.indd 50

Návrat železnice str. 76
Čas k odpočinku str. 78
Phnom Penh a adresy str. 80
Etické stravování str. 84
Etické nakupování str. 93
Preah Vessandaa str. 97
Legenda o Loveku str. 98
Legendy chrámu Yeay Peau str. 101
Přechod přes hranici do Vietnamu
str. 103

8.11.2018 14:11:10

NÁRODNÍ MUZEUM, PHNOM PENH

Zajímavosti
1 Vyhlídkové plavby po Mekongu Dopřejte si
vyjížďku po řece, nejlépe večer, kdy slunce malebně mizí za siluetou Královského paláce.
Viz str. 59
2 Královský palác Vysoké zlacené věže Trůnního sálu jsou jednoznačně nejpůsobivější dominantou celého Phnom Penhu. Viz str. 59
3 Stříbrná pagoda zaujme posvátnou smaragdovou Buddhovou sochou a rozsáhlou nástěnnou výmalbou. Viz str. 62
4 Národní muzeum potěší skvělou sbírkou
soch z různých kambodžských chrámů. Viz
str. 65
5 Muzeum genocidy Toul Sleng Bývalé vězení
S-21 je pochmurnou připomínkou zvěrstev, která
tu v minulosti páchali Rudí Khmerové. Viz str. 69
6 Wat Phnom Chrám Wat Phnom stojí na

úchvatném místě na kopci, z jehož vrcholu se nabízí skvělý výhled na město. Viz str. 71
7 Vyjížďky na kole Vydejte se na příjemnou
cestu starobylou Francouzskou čtvrtí s řadou koloniálních vil. Viz str. 79
8 Jídlo a pití V hlavním městě – zejména v okolí
ulice Street 308 – najdete řadu z nejlepších kambodžských restaurací a barů. Viz str. 82
9 Psar Toul Tom Poung (Ruská tržnice) Na jedné z nejpříjemnějších městských tržnic si můžete
vyzkoušet, jak se smlouvá při nákupu jemného
hedvábí, starožitností a nejrůznějších zajímavostí
a kuriozit. Viz str. 92
10 Choeung Ek Navštivte dojemné „vražedné
pole“ se stúpou a tisíci lidskými lebkami připomínajícími hrůzy páchané Rudými Khmery. Viz
str. 100

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENÉ NA MAPĚ NA STR. 52 A 5657
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takřka neustále rušné nábřeží se širokou, bezmála 2 km dlouhou promenádou lemující
řeku Tonlé Sap, kde se zejména večer setkáte s místními obyvateli, kteří sem míří na procházku, za levným občerstvením a různou pouliční zábavou. Západní návštěvníky lákají
hlavně restaurace, kavárny a bary a tři nedaleké významné památky, mezi nimiž vyniká
elegantní komplex Královského paláce a Stříbrné pagody, který je nepřehlédnutelnou
dominantou jižní části nábřeží – zdálky ho poznáte podle čtyřstranných věží a zlacené
střechy Trůnního sálu, který na vás čeká vedle sousední Stříbrné pagody s úchvatnou
sbírkou Buddhových soch. O jeden blok dále severně stojí Národní muzeum – působivá
tmavočervená budova uprostřed stromů – hostící kolekci starobylých khmerských soch
a skulptur, z nichž nejstarší pocházejí už ze 6. století. U řeky najdete také pagodu Wat
Ounalom se stroze působící šedivou stúpou skrývající zpopelněné tělesné ostatky mnoha
významných Khmerů a na kopci na vás čeká hojně navštěvovaný chrám Wat Phnom,
který tu údajně stál už před vznikem města. V okolí kopce a chrámu najdete starou francouzskou správní oblast, dodnes známou jako Francouzská čtvrť, která zaujme především
řadou pěkných koloniálních staveb, a pokud se posunete o kousek dál jihozápadně, dostanete se k Hlavní tržnici v převládajícím art deco stylu a k hlavní obchodní části města.
Na jihu na vás čeká často k prasknutí přeplněná Ruská tržnice lákající hlavně zájemce
o různé kuriozity a suvenýry a další hojně navštěvovaná, byť velmi odlišná atrakce, kterou
je Muzeum genocidy Toul Sleng v prostorách bývalé školy, kde za vlády Rudých Khmerů
mučili muže, ženy a děti, každého, kdo se jakkoli znelíbil Pol Potovu režimu.
Hodně turistů v hlavním městě stráví jen dva tři dny a pokračuje do Siem Reapu,
Angkoru, přístavního Sihanoukville a k jižním plážím nebo k hraničním přechodům
do Vietnamu v Bavetu a Chau Docu. Důvodů k delší zastávce je ale víc než dost. Phnom Penh nabízí nejlepší kambodžské obchody, se spoustou suvenýrů a řemeslných
výrobků, pestrý výběr kvalitních restaurací s různými kambodžskými a jihoasijskými
specialitami a navíc příležitost k několika zajímavým jednodenním výletům do okolí.
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Z historie
Kambodžská legenda – předávaná z generace na generaci, takže mnoho Khmerů ji považuje za nezpochybnitelný fakt – vypráví o jisté bohaté vdově jménem Daun Penh (Babička Penh), která se v roce 1372 procházela podél řeky Chrap Chheam (dnes známé jako
Tonlé Sap), kde si všimla vyplaveného dutého kmene stromu koki. Když se u něj zastavila, uvnitř objevila pět Buddhových soch – čtyři odlité z bronzu a jednu vytesanou z kamene −, pro které na znamení úcty vystavěla na nedalekém vrcholku malou svatyni.
Vyvýšenina vešla ve známost jako Phnom Penh (doslova „pahorek paní Penh“) a později
dal název celému městu, které vyrostlo kolem jeho úpatí.
Založení města

Phnom Penh se stal hlavním městem v roce 1432, když král Ponhea Yat musel uprchnout
na jih z Angkoru před nájezdem Siamců. Po svém příjezdu tu vybudoval královský palác,
nechal zvýšit pahorek Daun Penh a založil pět klášterů – Wat Botum, Wat Koh, Wat
Langka, Wat Ounalom a Wat Phnom –, které se do jednoho dochovaly dodnes. Po jeho
smrti se u moci střídali jeho synové, ale v 16. století se celý dvůr z dosud neznámých
příčin přestěhoval do Loveku a později do Oudongu – a z Phnom Penhu se opět stala
ospalá rybářská osada.
BEZPEČÍ V PHNOM PENHU
Bezpečnostní situace se v Phnom Penhu v posledních letech výrazně zlepšila, ale stále tu pravidelně
dochází ke krádežím a nijak vzácné nejsou ani krádeže kabelek a dalších věcí, které turisté hlásí hlavně v nejvyhledávanějších částech města. Cílem lapků strhávajících cennosti jsou rovněž cestující na
motorkách a pozor si je třeba dávat zejména v noci. Rozhodně není třeba žádných velkých obav, ale
po setmění je lepší zvolit výrazně bezpečnější tuktuk. I v tomto případě si ale kabelky, cennosti, fotoaparáty a podobné věci pro jistotu držte při těle mimo dosah projíždějících motocyklistů.
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O dalších třech staletích víme jen velmi málo, ale ze záznamů misionářů je patrné, že
v 17. století na březích Tonlé Sapu žila pestrá mnohonárodnostní komunita asijských
a evropských obchodníků a že Phnom Penh byl díky snadnému říčnímu spojení s mořem prosperujícím přístavem, kde se čile obchodovalo především se zlatem, hedvábím
a kadidlem, ale také s kůžemi, slonovinou, buvolími rohy a nosorožčími kly. V 2. pol.
století do delty Mekongu vtrhli Vietnamci, kteří město odřízli od moře a připravili ho
o hlavní zdroj příjmů. Období úpadku pokračovalo v 18. století, pro které byly typické
početné dynastické konflikty mezi znepřátelenými frakcemi královské rodiny podporujícími Thajce a Vietnamce. V roce 1770 byl Phnom Penh vypálen Siamci, kteří na trůn
dosadili nového krále a ovládli celou zemi.
Koncem 19. století kambodžskou zahraniční politiku ovládali Vietnamci. V roce 1812
se Phnom Penh stal znovu hlavním městem, ale spory mezi „thajskou“ a „vietnamskou“
frakcí neustávaly a dvůr se během následujících 50 let hned dvakrát stěhoval do Oudongu.
Phnom Penh za francouzské nadvlády

V roce 1863 král Norodom (prapradědeček současného krále Norodoma Sihamoniho)
podepsal v obavách z další vietnamské invaze smlouvu, na jejímž základě se Kambodža
stala francouzským protektorátem. Francouzi trvali na přesunu dvora z Oudongu do
Phnom Penhu, který jeden z nových francouzských usedlíků popsal jako „primitivní
osadu tvořenou řadami chatrčí s doškovou střechou, jedinou prašnou cestou, a říčními
břehy hustě lemovanými domky chudých rybářů“. V novém hlavním městě v té době
žilo podle přibližných odhadů kolem 25 000 obyvatel, a přestože pod francouzskou nadvládou opětovně získalo přístup k deltě Mekongu a moři, stále si uchovávalo převážně
venkovský ráz, neboť Francouzi se daleko více zaměřovali na rozvoj Saigonu (dnešního
Ho Či Minova Města).
V roce 1889 se stal novým vrchním správcem protektorátu Hyun de Verneville, jehož
hlavním cílem bylo proměnit Phnom Penh v důstojné správní centrum „francouzské“
Kambodže. Okamžitě se pustil do budování elegantního koloniálního města a do roku
1900 se mu podařilo položit základy dodnes patrného pravidelného souřadnicového půdorysu. V Phnom Penhu vyrostla budova soudu a telegrafní stanice a kromě několika
bank přibyly také školy. V části severně od chrámu Wat Phnom vznikla Francouzská čtvrť
s řadou honosných domů a vil pro francouzské koloniální úředníky a obchodníky. Samotný chrám Wat Phnom získal krásně upravený parkový areál a k dalším přírůstkům
patřila také zoologická zahrada.
Na cestě k nezávislosti

Ve 20. a 30. letech minulého století se Phnom Penh rychle rozvíjel. Na místě zasypaných
odvodňovacích kanálů vznikly nové ulice, po vyčištění a prohloubení Mekongu se město
otevřelo velkým zaoceánským lodím, přibyly nové parky a výrazně se zlepšila doprava.
V roce 1932 bylo dokončeno vlakové nádraží a Phnom Penh získal železniční spojení
s Battambangem. Do Kambodže přijíždělo stále více zahraničních turistů, které lákaly
zvěsti o tajuplných městech ukrytých kdesi hluboko v džungli.
V roce 1963 v Phnom Penhu otevřeli první kambodžskou střední školu Lycée Sisowath
a postupně se začínala tvořit nová vzdělaná elita, z níž později vzešly významné politické
změny. Během druhé světové války japonské okupační síly nechaly správu města z velké
části ve francouzských rukou a jejich vliv na život místních obyvatel byl poměrně malý.
V říjnu 1941 se v hlavním městě konala za japonské přítomnosti korunovace Norodoma
Sihanouka, která proběhla v podstatě stejně jako před válkou.
V roce 1953 získala země nezávislost a z Phnom Penhu se konečně stalo skutečně plnohodnotné správní centrum a sídlo vlády. Postupně se stále více prosazovala vzdělaná
střední vrstva, přibývalo rušných kaváren, z kterých se stávala nová centra společenského
života, objevovala se nová kina a divadla a ulice se plnily motocykly a auty. V polovině
60. let minulého století ve městě vyrostl nový olympijský stadion a mezi návštěvníky
přibývalo významných osobností a celebrit, včetně Jackie Kennedyové.
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Pomozte nám aktualizovat informace
Věnovali jsme velké úsilí tomu, abychom zaručili, že šesté
vydání průvodce Kambodžou bude přesné a aktualizované. Avšak věci se mění, „objevují“ se nová místa, mění se
otevírací doba, hotely a restaurace zvyšují ceny a snižují
úroveň nabízených služeb. Pokud si myslíte, že máme
špatné informace nebo jsme něco vynechali, budeme rádi,

když nás opravíte, seznámíte nás s novou adresou, cenou,
otevírací dobou či telefonním číslem.
Prosím, posílejte své komentáře na adresu E jota@jota.cz.
Více informací o cestování naleznete na W roughguide.com

TVRDÁ CESTA K ROUGH GUIDES
První Rough Guide Řecko (vydaný v roce 1982) byl studentský projekt, ze kterého se stal
nakladatelský fenomén. Mark Ellingham, čerstvý absolvent anglického jazyka z Bristol
University, procestoval během léta Řecko, ale nemohl najít správného průvodce. S několika
přáteli tak připravil vlastního průvodce založeného na dobře napsaných textech a detailním
a praktickém přístupu k potřebám cestovatele.
Okamžitý úspěch prvního Rough Guide dal vzniknout celé sérii, která rychle zmapovala
desítky cestovatelských cílů. Kromě batůžkářů bez větších ﬁnančních prostředků si série Rough
Guides brzy získala mnohem širší okruh čtenářů, kteří oceňují nejen zvídavost a vtip našich
průvodců, ale rovněž jejich nadšení, kritický přístup a postoj zohledňující poměr ceny
a výkonu. V současné době Rough obsahují doporučení pro nízkonákladové i luxusní dovolené
a mapují více než 120 destinací po celém světě, od Amsterdamu po Zanzibar, vše pravidelně
aktualizované naším týmem potulných autorů.
Naše nejnovější publikace si můžete prohlédnout na roughguides.com
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