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     Ústí nad Labem 22. 12. 2016 

 
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 28 DNÍ 
 
Cesta kolem světa je snem snad každého cestovatele. V minulosti byla 
několikaletým dobrodružstvím hodným nezměrného obdivu, v současné 
době ji lze realizovat do měsíce. Stále se však jedná o parádní 
cestovatelský zážitek. Z jednoho takového se nedávno vrátil akademik Jiří 
Anděl z ústecké přírodovědecké fakulty. 
 
První, kdo si tento sen splnili, byli účastníci španělské expedice pod vedením 
Portugalce Fernãa de Magalhãese v letech 1519–1521. Z pěti lodí obeplutí 
zeměkoule dokončila jen jedna s příznačným jménem Victoria, sám Magalhães 
zahynul na Filipínách. O druhé obeplutí země se zasloužil Angličan Francis 
Drake, který se cestu kolem světa vydal v 1577 a plavbu dokončil na lodi 
Golden Hind (Zlatá laň) v roce 1580.  
 
Největší popularitě se však těší hrdina románu Julesa Verna „Cesta kolem 
světa za 80 dní“. Svobodný anglický džentlmen Phileas Fogg se se svým 
francouzským sluhou Passepartoutem  vydal na cestu v důsledku sázky, kterou 
chtěl dokázat, jak se Země „zmenšila“ v důsledku vývoje dopravních sítí. Měla 
být realizována podél 50. stupně severní zeměpisné šířky, ale vzhledem 
k jejímu uskutečnění převážně námořními linkami se odchylovala v  Singapuru 
až k rovníku.  
 
V současné době lze cestu kolem světa realizovat prostřednictvím cestovních 
kanceláří, kdy se její cena podle navštívených destinací pohybuje od 250 tisíc 
po 1 milion Kč soukromým letadlem. Hrdina našeho příběhu z Přírodovědecké 
fakulty UJEP, doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., se svým synem Ing. Jiřím Andělem  
a jeho přítelkyní Nikolou Jedličkovou, absolventku Pedagogické fakulty UJEP,  
využili jinou možnost, zato více dobrodružnou, přitom daleko levnější… službu 
nízkonákladových leteckých společností. Celková cena letenek se tak 
nevyšplhala ani na 28 000 Kč. 
 
„Sestavili jsme si plán osmi zajímavých míst, která jsme chtěli navštívit, a přes 
internet zakoupili letenky s velkým předstihem již v březnu, kdy byly nejlevnější. 
Např. letenka z Kolomba do Kuala Lumpuru byla za 1 000 Kč či z Prahy do 
Dubaje za necelé tři tisíce,“ vysvětluje Ing. Anděl, který měl na starosti 
komunikační a technickou část cesty.  
 
Hrdina novodobé cesty kolem světa se navíc rozhodl částečně modifikovat 
trasu „zajížďkou“ do Stockholmu, neboť tam bylo možné pořídit letenku z Las 
Vegas za třetinu ceny než do Prahy.  
 
Legendárního Philease Fogga akademik z přírodovědecké fakulty trumfnul  
o celých 52 dní, když zrealizoval cestu kolem světa za pouhých 28 dní. Z  toho 
díky cestě směrem na východ se svými přáteli získal jeden den navíc a de facto 
17. listopad, po překročení datové čáry z východní na západní polokouli, 
absolvoval „dvakrát“. Trasa, kterou trojice procestovala, měřila přes 52 000 km, 
její rozhodující část, 51 hodin, strávili v letadlech. Použili 8 leteckých linek, 
nejkratší let trval 2,5 hodiny a nejdelší 10 hodin (z Las Vegas do Stockholmu).  
 
„U nízkonákladové letecké dopravy je třeba, abyste cestovali s  lehčím 
zavazadlem, většinou do 7 kg, které si vezmete na palubu letadla. Ubytování 
lze řešit také přes internet, nejlépe přes internetový portál Booking či srovnávač 
Trivago. Půjčení auta doporučuji řešit naopak až přímo na letišti od nějaké 
renomované Rent Car firmy, např. Alamo, Hertz či Budget,“ doporučuje Nikola 
Jedličková, která celou cestu výborně odřídila. Zejména v šíleném provozu na 



 

 

Sri Lance a v Malajsii, kde se jezdí vlevo a navíc se využívá automatická 
spojka, se jednalo o heroický výkon. 
 
Pro pohyb na kratší vzdálenosti radí Ing. Anděl využít hit posledních dvou let, 
tzv. Uber umožňující spotřebitelům s chytrým telefonem zadávat žádosti o jízdu, 
které jsou předávány řidičům s vlastním vozidlem zapojeným do sítě Uber. 
Jízda je efektivnější, příjemnější a hlavně rychlejší než klasickým taxíkem.  
 
Vízové náležitosti osvětluje cestovatel takto: „Do šesti států, které jsme 
navštívili, bylo třeba získat víza. Vše jsme zajistili přes internet. Na Srí Lance 
prostřednictvím elektronického potvrzení ETA on arrival, do USA elektronickou 
ESTou  a platným biometrickým pasem a do Austrálie díky eVisitor vízu, která 
jsou zdarma a dají se taktéž zařídit on-line.“ 
 
Jak samotná cesta probíhala, popisuje níže výběr ze zápisků cestovatelského 
deníku Jiřího Anděla. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcestovalého 
habilitovaného geografa, jeho zápisky jsou plné zajímavých  sociokulturních, 
politických, historických i geografických postřehů.  
 
A jak svoje dobrodružství sám shrnuje: „Cestou jsme získali mnoho NAVÍC… 
zkušenosti a poznatky o lidech, jejich životě a krajině. Viděli jsme, že pod 
globální slupkou (obchodní centra, fast foody, konzumní způsob života, 
komunikace, telefonní sítě atd.) existují velké rozdíly etnické, náboženské  
a sociální. Viděli jsme, jak se svět dynamizuje ve svém vývoji a ukazuje, že 
nakupené problémy pramenící z těchto rozdílů jsou daleko složitější a obtížně 
řešitelné, než jsou problémy, před kterými stojí naše společnost .“ 
 
Cesta byla také bedlivě sledována členy katedry geografie Přírodovědecké 
fakulty UJEP a jejich studenty, pro které vedoucí katedry, doc. Pavel Raška, 
připravil vědomostní soutěž, jejíž vítěz si odnesl hodnotnou cenu a upomínku 
na „Cestu kolem světa“. 
 
První zem, kterou jsme navštívili, byly Spojené arabské emiráty, konkrétně 
Dubaj – šejchát, jenž je jejich součástí.  Jedná se o moderní islámskou zemi. 
Pomineme-li ministáty, zaujímají SAE spolu s Norskem 1. místo na světě podle 
HDP na obyvatele.  Dynamickým rozvojem po vzniku samostatnosti v roce 1971 
se do současnosti ekonomika zvýšila 235krát. Ekonomika Dubaje je však již 
odlišná od SAE, kdy jeho původní úspěchy byly postavené na těžbě ropy. Ta 
však představuje v současné době necelých 10 % příjmů, rozhodující je rozvoj 
stavebních firem, vědeckých parků a export kapitálu. Dubaj je šejchátem 
s řadou „nej“.  Nachází se zde nejvyšší budova světa Burdž Chalífa (Burj 
Khalifa), vysoká 828 m, nejdelší vlakový systém na světě, který neřídí člověk, 
nejvýše položený výtah na světě (vyrobený v Česku), největší obchodní 
centrum (Dubai Mall) s 1 200 obchody, nejluxusnější hotel světa Burdž Al Arab 
(Burj Al Arab) ve tvaru plachetnice (údajně má 7 hvězdiček) a největší fontána 
na světě. 
 
Jedná se o přísně islámskou zemi, kde se principy náboženství promítají velmi 
silně do každodenního života. Spokojeným obyvatelům nevadí, že zde 
neexistují svobodné volby.  K čemu volby, „když šejk tady vybudoval všechno, 
co vidíte okolo“, dodal pákistánský řidič, se kterým jsme se bavili na cestě 
v dubajské poušti. 
 
Druhé zastavení představuje Sri Lanka, která je opakem Dubaje. Jedná se  
o jednu z nejchudších zemí na světě, kde „vládne všemocný Buddha. Jeho 
svatyně vidíme na každém kroku a bohužel zpěvy, které jej opěvují , ruší noční 
klid až téměř do brzkého rána. Chudoba je zde vidět na každém kroku, ulice 
jsou plné lidí, z nichž řada z nich na nich doslova žije. Provozují zanedbané 
krámečky, jejichž sortiment je téměř u všech identický (výpěstky z políček či 



 

 

bezcenné tretky). Všude je zmatek, hluk a nepředstavitelný zápach. Přesto se 
jedná o lidi, kteří ve srovnání s dalšími zastávkami na cestě kolem světa působí 
nejšťastněji a mile se na nás usmívají a mávají.  
 
Osvěžit se zde můžete malými, žlutými a sladkými banány za pár rupií, které se 
s těmi u nás nedají vůbec srovnat. K obdivu slouží nádherná příroda, 
všudypřítomné opice a stavební areály zapsané na seznam světového dědictví 
UNESCO. Ať se jedná o město Galle, vybudované Nizozemci na jihu země, či 
Kandy se svatyní ukrývající zub Buddhy či Sigiriyu, což je 200 m vysoká Lví 
skála s pevností na samém vrcholu. 
 
Třetí etapu cesty představuje Malajsie a její hlavní město Kuala Lumpur, 
megaměsto rostoucí do výšky, kde se nachází Petronas Tower. Dvojvěž vysoká 
452 m byla v letech 1998 až 2004 nejvyšší budovou na světě. V jedné 
z nejdynamičtěji rostoucích oblastí světa v aglomeraci žije přes 7 mil. obyvatel. 
Pozoruhodný asijský mix tvoří z poloviny Číňani, dále Malajci (40 %) a Indové. 
Jsou zde i menšiny Filipínců, Arabů a Indonésanů. Také náboženství je pestré, 
převládá islám, ale silně je zastoupen hinduismus, buddhismus, taoismus, 
konfucianismus a křesťanství. Tato etnická a náboženská atomizace způsobuje 
obavu o národní identitu. O boj za ní přijímá vláda řadu programů, ale výsledky 
zatím nejsou přesvědčivé.  
 
Specifickým problémem je zde silniční doprava tvořící spleť dálničních uzlů 
propojených navzájem tak, že se některé úseky dostávají pod sebe až ve 
čtyřech patrech a použití navigace zde ztrácí smysl. Nevíte, v kterém 
„poschodí“ se nacházíte a bloudíte a bloudíte. 
 
Po přelidněných zastávkách nás čeká oblast s volnější krajinou, kam se na 
skok dostáváme do Austrálie k Protinožcům.  Sydney je rozvolněné město, 
malebně rozložené podél mořské zátoky, spojené v přístavu Port Jackson 
mostem Harbour Bridge dlouhým 1 150 metrů. Coat hanger (Ramínko na šaty), 
jak mu Australané v narážce na jeho tvar říkají, je symbolem města. Tím 
druhým je budova Opery ve tvaru plachet. Výjimečné je už samo umístění. 
Dánský architekt Joern Utzon se rozhodl využít jedinečné lokality na břehu 
zálivu v samém středu města. Projekt však od začátku provázely potíže. Kvůli 
nejrůznějším sporům se dokončení stavby zpozdilo o 9 let. V roce 2007 byla 
budova zapsána na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se 
o první stavbu zapsanou na tento seznam ještě za autorova života.  
 
Další zázrak lze shlédnout ve vnitrozemí cca 100 km od Sydney.  Rozlehlé 
Modré hory neboli Blue Mountains připomínají slavné kaňony amerického 
jihozápadu. Toto mohutné pohoří je oblastí nezvyklých přírodních krás, na 
mnoha místech je rozerváno propastmi, kaňony, soutěskami a roklinami. Modré 
hory jsou porostlé vzácnými druhy eukalyptů, z jejichž listů se vypařují 
nestabilní oleje a ty způsobují charakteristický modrý nádech, jenž je během 
horkých dní zahaluje.  
 
Asi pět minut jízdy z Katoomby se nachází jedna z nejoblíbenějších atrakcí této 
oblasti – Echo Point, odkud se naskýtá nádherný výhled na impozantní skalní 
útvar zvaný Tři sestry (Three Sisters).  
 
Páté zastavení představuje skutečnou perlu v náhrdelníku Cesty kolem světa 
– Havajské ostrovy. Nejznámější z ostrovů, kde žije 2/3 obyvatel celého 
souostroví a kam je situováno i hlavní město Honolulu, je Oahu. Ostrov 
nádherný, určený k odpočívání. Pláže, bazény, lelkování a ideální počasí. Nic 
z toho ve skutečnosti neplatí. Ostrov patří k nejdeštivějším na světě, dokonce 
zde byl zaznamenán rekord 247 dešťových dnů za sebou. Ostrov je bičován 
silným větry, které snad nikdy neustávají. Odkud fouká vítr , poznáte i podle 
asymetrických korun palem, které jako prapor ukazují, kam vítr vane. Co vadí 



 

 

vegetaci, nevadí surfařům. Havajské ostrovy jsou mimo jiné synonymum pro 
surfing a obrovských vln, v extrémních situacích až 20 metrů vysokých, které 
budí respekt i zkušeného surfaře.  
 
Mekkou sportu je pláž Waikiki na jihu ostrova. Kdo nemá rád hamburgery, tak 
s jídlem bude trpět. Nechutné, odlišné od toho, co slibují na reklamních 
obrázcích. Kapitolou samou pro sebe je kultura stolování. Jídlo se často 
prodává z okénka dodávky na špinavé stolky pod deštníky. Co po vašem 
hodování zbyde, je hromada odpadů – talíře, příbory, misky z plastu a velké 
množství papíru.   
 
Mezi významné zajímavosti ostrova patří např. to, že se zde natáčel seriál 
Ztraceni, seriál Hawaii Five-0 a byla zde točena jedna scéna k filmu Jurský 
park. Jak jsme si ověřili, trvá cca 2 minuty a na tomto zlomku z celého filmu zde 
vytvořili obrovskou show pro turisty, zejména z Japonska.  
 
Jízda na čtyřkolkách, na koních (hodina jízdy v blátě cca za 2 tisíce Kč)  
a autobusem. Reklama tak proniká k srdcím a zejména peněženkám turistů, že 
se dokonce musíte objednat dopředu. Podobné zveličení reality lze sledovat  
i při návštěvě tzv. Polynéského kulturního centra, kde jsou postaveny repliky 
stavení z Polynésie a opět vše s obrovskou pompou. Bohužel trochu analogická 
je situace při návštěvě Pearl Harboru, vojenského přístavu, který se dostal do 
povědomí díky útokům japonského letectva ze dne 7. 12. 1941 a zapříčinil tak 
vstup USA do druhé světové války. Je tady několik okruhů, v rámci kterých 
můžete navštívit Arizona memorial, ponorku USS Bowfin či shlédnout 
dramatická videa shrnujícího osudné dny.  
 
Poslední etapu vyplňuje návštěva San Francisca a cesta do Las Vegas, 
odkud máme letenky do Stockholmu.  Most Golden Gate (Zlatá brána) je 
symbolem „Friska“. Překonává stejnojmennou úžinu u ústí Sanfranciské zátoky 
do Tichého oceánu. Jeho výstavba  byla zahájena v roce 1933 a trvala 4 roky. 
V té době se jednalo o nejdelší most na světě. Rozpětí pilířů dosahuje 1  280 
metrů, celková délka je 2,7 km.  Jeho věže se šplhají do výšky 227 metrů nad 
mořem. Most je natřen oranžovou barvou, která zlepšuje jeho viditelnost pro 
lodě při častých mlhách v oblasti. Cesta městem uchvátí každého. Nahoru a 
dolů, stále nové pohledy, nic se neopakuje. Kultovní honičky aut amerických 
filmů jsou točeny právě tady. Nalevo pluje nedaleko po mořské hladině něco 
velkého a úchvatného. Jako obrovitá loď vystupuje z mořské hladiny ostrov  
Alcatraz. Ostrov původně osazen majákem se od roku 1861 stal proslulou 
věznicí. Útěky z ostrova se staly legendou. Jižně od San Francisca leží „hlavní 
město počítačů“ a všeho, co s tím souvisí – Silicon Valley (doslova Křemíkové 
údolí). Název asi 19 sídel, roztroušených v údolí San Jose, pochází z roku 1971 
podle  společností zabývajících se křemíkovými, tedy silikonovými mikročipy  
a počítači. Občas zahlédneme název jako Hewlett-Packard,  Google či Apple 
Computer, Inc. Ano, tady opravdu sídlí tyto světoznámé firmy. Google je jeden 
z nejpopulárnějších internetových vyhledávačů s areálem zvaným Googleplex.  
 
Las Vegas je poslední americkou iluzí o Eldorádu. Vznik města souvisí  
s výstavbou nedaleké Hooverovy přehrady na řece Coloredu. Po těžké práci 
bylo nutné se pobavit a vydělané peníze utratit. Proto byly na začátku 30. let 
minulého století na kousku Nevady legalizovány hazardní hry. Město je 
vybudováno na nehostinném místě uprostřed pouště. Je to město bláznivé. 
Támhle vidíme sfingu s pyramidou v pozadí, vedle Sochy svobody košatí 
zámek W. Disneye, támhle se tyčí Eiffelovka a vedle se nad vodním kanálem 
shlížejí Benátky. Hlavní tepnu představují Remont a  bulvár Strip, kde na turisty 
útočí řada lákadel. Nad tím vším se zvedá do výšky 180metrová věž 
Stratosphera, symbol města. 
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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

Las Vegas je poslední zastávka na americkém kontinentě. Pak už po 10 
hodinách letu následuje Stockholm, odkud je již skok do Prahy. Podobně jako 
Verneův hrdina Phileas Fogg jsme díky cestování slunci vstříc získali jeden den 
k dobru. 
 
Autoři textu a fotografií: Jiří Anděl, Jiří Anděl junior, Nikola Jedličková 
Autor mapy: Pavel Raška 
 
Fotografie k volnému použití:  
1. Nejvyšší budova na světě  Burdž Chalífa (Burj Khalifa) v Dubaji je 828 m 
vysoká 
2. Sri Lanka – Sigiriya, 200 m vysoká Lví skála s pevností na vrcholu byla 
zapsána do seznamu UNESCO 
3. Petronas Tower (452 m vysoká) v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur  
byla v letech 1998 až 2004 nejvyšší budovou na světě 
4. Modré hory západně od největšího australského města Sydney porostlé 
vzácnými druhy eukalyptů, z jejichž listů se vypařují nestabilní oleje způsobující 
charakteristický modrý nádech 
5. Pláž v zátoce Turtle Bay na severu havajského ostrova Oahu, ráj pro surfaře 
6. Východní pobřeží havajského ostrova Oahu 
7. Pohled z kráteru Diamond Head na Waikiki a hlavní město Havajských 
ostrovů Honolulu 
8. Hlavní náměstí San Franciska Union Square v předvánočním čase 
9. doc. Anděl, Austrálie (Modré hory) 
10. doc. Anděl, Austrálie (před Operou v Sydney), ukázka úsporného cestování 
11. Ing. Anděl a Nikola Jedličková (Sri Lanka)  
 
Odkaz na stažení fotografií:  

 

http://www.uschovna.cz/zasilka/LIILRBGFML4279K3-ISA 
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