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1/ MANSFELDSKÝ 
AMULET

COLLOREDO-
MANNSFELDSKÝ 
PALÁC NA 
PRAZE 1

Franz de Paul Gundaker von 
Colloredo (1731–1807)
poslední císařský vicekancléř 

Svaté říše římské
1771 svatba s Marií Isabellou, 

dcerou prince Heinricha Franze II. 
z Mannsfeldu a Fondi
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1/ MANSFELDSKÝ 
AMULET

MĚSTO MANSFELD (SASKO-ANHALTSKO)
 POPRVÉ ZMÍNĚNO 973
 SÍDLO NĚMECKÉHO KNÍŽECÍHO DOMU 

MANSFELD (1069–1580)
 VYROSTL ZDE MARTIN LUTHER (1483–1546) 
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1/ MANSFELDSKÝ 
AMULET

MANSFELDSKÝ TOLAR
 1521 ZACHRÁNIL CÍSAŘSKÉHO 

DŮSTOJNÍKA
 CENA STOUPLA 10 AŽ 20 KRÁT
 SASKÝ PLUKOVNÍK VON LISBAU  BYL

ZAŠITÝM TOLAREM 2X ZACHRÁNĚN
 Z MANSFELDSKÉHO TOLARU COBY 

MINCE SE STAL LEGENDÁRNÍ AMULET
 AVERS AMULETU NESE NÁPIS: 

„S. GEORGIUS EQUITUM PATRONUS.“
 REVERS:  „IN TEMPESTATE SECURITAS.“

(TZN. ČESKY „ÚTOČIŠTĚ V BOUŘI“.)
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2/ ALEXANDR VELIKÝ 
MAKEDONSKÝ

 ŽIL (356 – 323 PŘ. KR.)
 KRÁLEM OD 336 PŘ. KR.
 FARAONEM OD 330 PŘ. KR.
 PRVNÍ, KDO VYTVOŘIL EURO-

-ASIJSKO-AFRICKOU ŘÍŠI
 DOBYL PERSEOPOLIS
 NAVŠTÍVIL HORMUZ
 BOJOVAL V INDII
 OHLEDUPLNOST VŮČI 

MÍSTNÍM ZVYKLOSTEM
 MÍSIL VLASTNÍ KULTURU 

S KULTUROU POROBENÝCH
NÁRODŮ, ČÍMŽ ŘEŠIL
PROBLÉMY SPJATÉ
S ROZLEHLOSTÍ ŘÍŠE



2/ ALEXANDR VELIKÝ 
MAKEDONSKÝ

ÚSPĚCH ALEXANDROVÝCH VÝPRAV UMOŽŇOVALA SKUTEČNOST, 
ŽE VŠE, CO JAKO POUTNÍK POTŘEBOVAL (PROSTŘEDKY, STRAVU, 
BEZPEČÍ, KONTROLU, TLUMOČENÍ…) ZAJIŠŤOVALO JEHO VOJSKO.
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3/ GENERÁL DA YU

 Žil v době „Povstání osmi knížat“, která souvisela se zánikem 
dynastie Han.

 Narodil se kolem roku 280, zemřel v roce 311
 Už v dětství projevoval velký intelekt a talent
 Je považován za prvního historicky doloženého čajového 

mistra
 Byl schopný generál. Válčil na straně dynastie Západní Jin, byl 

zajat a popraven. Jeho vládce byl poražen pár let poté.
 Sepsal první dodnes dochovanou báseň o čaji, která je 

adresována poutníkům. Báseň má praktický význam.



❖

V Horách Duchů je vysoký kopec, na němž se sklízí podivuhodná věc.
Je to pozdní čaj – travinatý porost vyplňující údolí a pokrývající kopce,

sycený bohatstvím Země a smáčený sladkým deštěm padajícím z Nebes.
Jasný měsíc předznamenává nadcházející podzim, 

během kterého pole odpočívají, aby nabrala sílu,
stejně tak, jako poutníci potřebují nabrat sil, aby vydrželi přes zimu.
K tomu stačí vzít vodu z toku řeky Min nabranou z čistého proudu,
vybrat si misky z lesklého nádobí vyráběného ve Východním Ou
a čaj nabírat tykvovými naběračkami po způsobu vévody z Liu;

pak bude dokonale hustá pěna svrchu krásně napěněná,
a lesknout se bude jako nakupený sníh a zářit bude jako jarní třpyt.

❖

3/ GENERÁL DA YU



3/

GENERÁL DA YU
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4/ FA SIEN

 Angl. Faxian |Čín. 法顯 / 法显
 Žil 337–422
 Buddhistický mnich, který se

vydal do Indie – svaté země
buddhismu

 Chtěl se dostat k původním
pramenům své víry

 Navštívil posvátná místa
 Zaznamenával místní tradice
 Důležité texty si opisoval 

na bambusové listy
 Kopíroval malby a ilustrace
 Naučil se cizí jazyky i písmo
 po návratu překládal texty,

které si přinesl z cest 
 Na překladech textů 

spolupracoval mj. s indickým 
mnichem Buddhabhadrou
(znám jako Batuo, 359–429)
který působil v Číně 

 Sepsal podrobný cestopis
„Zápisky z buddhistických 
zemí“, který je dnes kulturním
pokladem Východní Asie



 Čchang-an (r. 399)
(Pozdní Čchin)

 Západní Čchin
 Severní Liang
 Kašmír
 Karakoram
 Pakistán (dnešní)
 Afghanistán (-//-)
 Centrální Indie

navštěvuje místa
spojená s Buddhou

 rodiště Buddhy
 (Lumbiní)
 místo skonu Buddhy
 (Hiranjavatí)
 Singhala (Cejlon)

(zdroj mnoha svitků)
 obeplouvá Sumatru
 přistává v Číně

na poloostrově 
Šantung (r. 413)

 Usazuje se 
v Ťien-kchangu
(hl. m. Východní Ťin)

4/ FA SIEN
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4/ FA SIEN

Cestopis, který Fa Sien sepsal, se dočkal velké popularity a
mnoha přepisů již za jeho života. Pozdější generace cestopis
doplňovaly o další komentáře, výklady a poznámky. Některé z
těchto dodatků vystihují klíčové rysy vlastní „nadčasovým”
poutníkům – upřímnost, pokorou, opětavost a otevřenost ke
spolupráci. Všimněme si, jak snadno se lze se slovy autora
citovaného komentáře ztotožnit i pro našince ze Západu. Stačí
zaměnit pár odkazů na buddhismus za odkazy na křesťanství…

❖
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❖

DOSLOV NEZNÁMÉHO MNICHA Z KONCE DOBY ŤIN (317–420)

Bylo to ve dvacátém roce éry I-si císaře An-ti z dynastie Ťin (v
roce 416), který byl rokem ve znamení Hvězdy dlouhého žití
(Jupitera), když jsem se ke konci letního cvičení setkal s
(navrátivším se) mnichem Fa Sienem. Později jsme se často
vídali v zimní studovně a při jeho promluvách na společných
shromážděních. Opětovně jsem se ho ptal na jeho cesty. (On)
Fa Sien byl vždycky vlídnost a ochota sama a na všechny mé
dotazy odpovídal hned a podle pravdy. I vybídl jsem ho, aby
vše, co předtím je tak naznačil, vylíčil do všech podrobností. I
(on) vyprávěl nám Fa-sien znovu všechno od začátku do
konce.
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4/ FA SIEN



„Když se ohlížím nazpět a snažím se vybavit, co všechno jsem
prožil, srdce se mi bezděky rozbuší a pot vyrazí na těle. Jedině
proto, že jsem viděl před sebou ustavičně svůj cíl a šel za ním,
pokorně a odhodlaně, mohl jsem podstoupit tolikerá
nebezpečí, nikdy přitom nelituje svého těla. Věru nasazoval
jsem svůj život i tam, kde mi nekynula téměř žádná naděje na
záchranu, jen abych dosáhl, byť i desetitisící částí toho, v co
jsem stále doufal.“





FENOMÉN 
PUTOVÁNÍ
V OSMI 
ZASTAVENÍCH

4/ FA SIEN
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záchranu, jen abych dosáhl, byť i desetitisící částí toho, v co
jsem stále doufal.“



Byl jsem tím velice dojat a povzdechl jsem si: ‚Takových lidí,
jako je (on) Fa-sien, bylo vždy na světě poskrovnu. Za celou
dobu, co se Veliké učení začalo šířit na Východ, tu ještě nebylo
takového člověka, který by jako (on) Fa-sien nasadil svůj život v
touze po (Kristově) Buddhově nauce.’
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takového člověka, který by jako (on) Fa-sien nasadil svůj život v
touze po (Kristově) Buddhově nauce.’



Z toho vidíme, že nic z toho, pro co lidské srdce zahoří, mu není
nedosažitelné a nic po tom, po čem lidská vůle zahoří, jí není
nesplnitelné. Zdaž se velký čin neuskuteční zpravidla tak, že
člověk pohrdá tím, na čem si ostatní zakládají, a zakládá si na
tom, čím ostatní pohrdají?

❖
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5/ BODHIDHARMA

 životní údaje Bodhidharmy nejsou jednoznačně doložené
 žil přibližně 440–532
 Indický princ z Pallavské (?) dynastie (území Tamil Nadu)
 narodil se v Kánčípuramu (?) jako třetí princ panovníka (?)
 v Idii se mu dostalo nejvyššího aristokratického vzdělání

(čtení, psaní, filozofie, buddhismus, boj, historie, medicína...)
 stal se 28. patriarchou buddhistické linie Velkého vozu 

(Mahájána)
 Kalaripayatta je trad.

indické bojové umění,
které se učí dodnes. 

Chrám Kailasanathar (*685 až 705)
je nestarším dochovaným (hind.)
chrámem v Kánčípuramu. Město
samotné je o mnoho staletí starší.



FENOMÉN 
PUTOVÁNÍ
V OSMI 
ZASTAVENÍCH

5/ BODHIDHARMA

 na přání svého učitele se ve svých 60 letech vypravil do Číny
 mezi lety 520 až 527 do Guangzhou (Kantonu), kterému tehdy

vládl buddhismu nakloněný král Wu z dynastie Liang 
 odešel na území ovládané dynastií Severní Wej, kde tou 

dobou působil další indický mnich Buddhabhadra zv. Batuo
(pomáhal Fa Sienovi překládat jeho spisy)  

 Batuo dostal od císaře Xiao-wena Šaolinský klášter, aby měl 
zázemí pro svoji práci
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5/ BODHIDHARMA

Bodhidharma reformoval 
buddhismus:
prosazoval větší míru 

praxe (meditace) před 
teorií 

pravidelné pití čaje (a 
jeho pěstování) jako 
součást praxe

aktivní šíření nauky (zájem 
o bližní) vyžadující 
putování
(škola Velkého vozu)

praktickou znalost 
bojového umění (kung fu)

Bodhidharma se stal 1. 
patriarchou čchanového
buddhismu
(v čínštině „čchan“, 

korejštině „soan“, 
japonštině „zen“)

V Japonsku je ikonickou 
osobností zvanou Daruma

Bodhidharma dokázal ve své nauce sloučit bohatství dvou 
odlišných kultur s vlastními zkušenostmi a praktickými postřehy.
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6/ TRIPITAKA

SÜAN-CANG (602–664) zv. TRIPITAKA byl čín. buddhistický mnich
vydal se do Indie, aby se dostal k pramenům nauky, jíž studoval
dokázal si získat přízeň a podporu svých panovníků a zároveň 

popularizovat nauku, kterou studoval a praktikoval, protože
měl zpočátku skrytou a později i zjevnou podporu čínské 
císařovny Wu Ce-tchien (624–705)

po svém návratu do Číny dostal k dispozici rozsáhlý klášter s 
„Husí pagodou“ navrženou tak, aby jeho práci ochránila i před 
požárem a zemětřesením

přeložil klíčové buddhistické texty a ty
pak byly překládány do dalších jazyků

 sepsal objektivní a podrobný cestopis 
„Zápisky o západních krajinách 
za vlády Velkých Tchangů“
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6/ TRIPITAKA

Süan-cang byl vynikajícím
pozorovatelem, jak ilustruje
tato citace z jeho cestopisu,
a navíc dokázal ze svých
postřehů docházet k nad-
časovým poznatkům:

„Buddha se narodil na 
západě a jeho učení se 
rozšířilo do Číny. Přitom 

překladatelé začasto 
chybovali v přepisech a 

výslovnostech; místní názvy 
bývaly nezřídka špatně 

interpretovány. Je-li chybná 
zvuková podoba slova, 

ztrácí se i jeho vnitřní obsah. 
Jsou-li zkomolena slova, 

utrpí tím i samy myšlenky. 
Proto se praví, že je 

nezbytné mít pro všechno 
správné jméno, aby 

nedocházelo k 
nedorozumění.“
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6/ TRIPITAKA

„Lidé se navzájem liší 
pevností či slabostí svého 

charakteru a stejně tak 
jsou nestejné i zvuky a 
slova jejich jazyka. To 
může být důsledkem 
buďto podnebných 

podmínek, nebo je to 
způsobeno tradicí. 

Stejným způsobem, jako 
se podle charakteru 
krajiny a podnebí liší 

produkty země, liší se i 
zvyky a obličeje lidí, jejich 

povaha. 
O tom dostatečně jasně 

vypovídají historické 
anály země vládce lidí. 

Stejně tak o mravech 
v zemích vládce koní či 

vládce pokladů věrně 
vypovídají místní 

historické kroniky a 
královské proklamace. I o 

tom je v knize stručně 
pojednáno. “
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7/ CYRIL A METODĚJ

KONSTANTIN FILOZOF alias SVATÝ CYRIL 
& MICHAEL alias SVATÝ MĚTODĚJ 
mladším ze sourozenců byl Konstantin (826 nebo 827 – 869),

starším Michael (813 či 815 – 885) 
pocházeli ze makedonské Soluně, kde žili i Slované
byli aristokratický původ

(jejich matka byla dcerou císaře Konstantina VI.)
vynikající vzdělání (studoval v Konstantinopoli)
 ideální přístup k informacím 

(Konstantin byl knihovník při chrámu Boží Moudrosti)
Konstantin argumentačně dopomohl ke konci obrazoborectví
oba měli praktické zkušenosti s vykonáváním úřadu
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7/ CYRIL A METODĚJ

Konstantin získal diplomatické zkušenosti z disputací se muslimy 
v Sammaře

po misii k Chazarům získal praktické zkušenosti s misijní činností i 
Metoděj

konali víc, než museli – např. objev ostatků 4. papeže sv. 
Klimenta, zabránění obléhání křesťanského města, dojednali 
smír s chazarským chánem

Konstantin vyučoval na patriarchální akademii
přijal žádost císaře Michaela III. a vydal se šířit křesťanství na 

dvůr velkomoravského knížete Rostislava (vládl 846–870)
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7/ CYRIL A METODĚJ

aby misie ke Slovanům měla šanci na trvalý úspěch, Konstantin 
se rozhodl sestavit nové písmo vhodné pro slovanský jazyk –
hlaholici

bratři dorazili roku 863 na Moravu, kde působili do roku 866
pro radu a posvěcení své činnosti se oba bratři vydali za 

papežem do Říma a získali si jeho podporu i přízeň Římanů
Cyril přijímá své řádové jméno a v předtuše smrti odchází do 

kláštera a krátce nato umírá
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7/ CYRIL A METODĚJ

Metoděj byl jmenován arcibiskupem 
Panonie a Moravy 

Metoděj získal zmocnění být 
papežským misionářem pro všechny 
Slovany 

Metoděj dostal papežskou bulu 
Gloria in excelsis Deo schvalující 
bohoslužbu ve slovanském jazyce

během následujících pěti let se 
dramaticky mění situace na Velké 
Moravě – v důsledku toho je Metoděj 
je zajat, ovšem nakonec musí být 
propuštěn a Frankové přicházejí o 
církevní vliv u Slovanů. Následují roky 
zjevných i skrytých bojů o vliv nad 
Slovany, přičemž Metoděj s pomocí 
papeže poráží protivníky a do své 
smrti v roce 885 pokračuje ve svém 
díle. Umírá na Moravě

během svého života Cyril i Metoděj 
strávily hodně času na cestách, 
přičemž intenzivně interagovali s 
okolím
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7/ CYRIL A METODĚJ

putování Cyrila a 
Metoděje bylo 
esencí píle a úsilí, 
zodpovědností, 
lidskostí a tvůrčího 
přístupu při řešení 
smělých výzev

 svými činy měnily 
dějiny a nezpychli u 
toho

 jejich stopa v historii 
je nepřehlédnutelná 
a odkaz ultimátní, 
neboť dokázaly 
obohatit celé 
národy

Cyril a Metoděj jsou příklady největších duchovních 
osobností, jejichž úspěšný život byla jedna veliká pouť
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8/ BRATR ODORIK 

Z PORDENONE 

narodil se 1286/1287 v Pordenone
(tehdy v držení českého krále Přemysla Otakara II.)

umřel 1331 v Udine (dnešní Itálie)
v 15 letech vstoupil do františkánského řádu menších bratří
1300 až 1314 první misie do Turkestánu (tehdy mongolská říše)
 z této misie se dochovala pouze zmínka o Odorikových

dobrých jazykových schopnostech
po návratu do Pordenone ho papež Jan XXII. vyslal do Persie a 

Číny (k mongolskému chánovi)
pouť probíhala mezi roky 1316 až 1330
 z Benátek doplul do Kostantinopole, hl. m. byzantského císařství
 (Alexandr Veliký & Marko Polo)
odtud pokračoval do Trapezuntu (Trapezuntské císařství), kde 

byl jeden z historických konců „hedvábné cesty“
Z Trapezuntu putoval do Arménie (hora Ararat) 
pokračoval do Persie, kde nvštívil mj. Perseopolis, město Tří králů 

- Kasán, Bagdád či Hormuz (Alexandr Veliký & Marko Polo)
naloďuje se a Perským zálivem pluje do Indie
přistává v Thaně (Zápdní Indie,poblíž dnešní Bombaje)a 

pokračuje až téměř na jih celého Indického poloostrova
Ž Polumba odplouvá na ostrov Sillan (Cejlon)

(Fa-sien, Süan-cang)
 Lodí pokračuje do Zinglinu (dnešní město Pura v Uríse)

(zde kříží cestu Tripitaky)
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na lodi opouští východní pobřeží Indie a plaví se na indická 
soustroví Andamany a Nikobary

pluje stále na jih kolem indonéské Sumatry a Jávy
další neidentifikovanou zastávkou se zdají být dnešní Filipíny
následě se kolem dnešního Vietnamu (království Čampa) 

vydává k Číně
navštěvuje Hangčou i Kanton (Bodhidharma)
butuje přes Peking až do sídla čínského chána v Chánbaliku
cestou nazpět navštěvuje jako první Evropan Tibet (Fa Sien)
Z Tibetu putuje po souši do Evropy 

(a cestou míjí údolí kostí, které mohou být ostatky po válkách
Alexandra Velikého)
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O jednom údolí, v němž bratr Oldřich uzřel hrozné věci

A viděl jsem ještě velkou a hroznou věc. Neboť když jsem kráčel
jedním údolím blízko řeky Blaženosti, viděl jsem nesčíslné mrtvoly a
také jsem tam slyšel hudbu všelikého druhu, nejvíce však harfy,
na něž kdosi úžasně hudl. A z toho byl takový hluk, že strach
převeliký z toho na mne dolehl. Toto údolí pak jest dlouhé sedm
či osm mil země, do kteréž když nevěřící vkročí, již nikdy nevyjde,
ale ihned a neodvratně mře. A ačkoli v í všichni neodvratně
mřeli, přesto jsem tam chtěl vstoupiti a podívati se, co to opravdu
jest.

A když jsem do toho údolí vkročil, jak již jsem řekl, mrtvol jsem
spatřil, že nikdo by neuvěřil, kdo na vlastní oči neviděl. A na jedné
straně tohoto údolí jsem spatřil v samotné skále tvář člověka
velmi hroznou, ba tak hrozná byla, až jsem myslel, že pro přílišnou
bázeň duši vydechnu. Pročež začal jsem neustále nahlas
opakovati SLOVO TĚLEM UČINĚNO JEST. K samotné tváři nikdy
neodvážil jsem se přiblížiti, ale zůstal jsem vzdálen od ní sedm či
osm kroků.
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A když neodvážil jsem se k tváři přistoupiti, zašel jsem k druhému
konci údolí a tam jsem vystoupil na písčitou horu. Odkudž se
rozhlížeje nic jsem neviděl, jen toliko ony divné dunící bubny jsem
slyšel. A když jsem byl na vrholku oné divné písčité hory, našel
jsem tam na zemi navršené veliké množství stříbra jako rybí šupiny,
z něhož jsem něco do kapsáře dal, abych věc podivnou mohl
doma ukázati. Leč protože mi na stříbře nezáleží, všechno jsem
zase na zem hodil, nic si neponechávaje, obávaje se zároveň, že
by to léčka mohla být, jež by mi odchod odepřela. A tak z milosti
Boží odtud jsem bez úhony vyšel. Načež všichni Saracéni, kteří
toho zvěděli, velmi mne uctívali, řkouce, že pokřtěný jsem a svatý;
o těch, kdo v onom údolí leží, Saracéni pak říkali, jsouce obětí
nějaké pověry, že to jsou lidé démona podsvětí, kteří na pekelné
hudební nástroje hrají, aby lidi přilákali a usmrtili. Toto všechno já
bratr Oldřich jsem viděl a dal zapsati. A mnoho úžasného jsem
opomenul, protože lidé, kteří to neviděli, by nevěřili.
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