
MONGOLSKO
Výběrová bibliografie dokumentů o Mongolsku ve fondu Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně k 1. 10. 2014.
Bibliografie obsahuje různé druhy dokumentů – monografie, periodika, zvukové 
dokumenty i CD-ROMy. Monografie jsou rozděleny na naučnou literaturu, která se 
dále dělí podle zaměření a na beletrii.

Mongolsko je 19. největší zemí na světě. Má rozlohu přes 1,5 milionu km2 a rozkládá se mezi 
Ruskem a Čínou. Jeho nekonečné stepi jsou proslulé a přinesly mu i přezdívku „Země modrého 
nebe“. Mongolská příroda však nejsou jen stepi, ale také hory, z nichž některé dosahují i přes 
4000 metrů, lesy, jezera i pouště. Mongolsko má téměř 3 miliony obyvatel. Hlavním městem je 
Ulaanbaatar a měnou je Tögrög.
Mongolsko je fascinující zemí přírodních krás, která dokáže zaujmout, a proto jsme pro vás 
přichystali tuto ochutnávku publikací, které můžete nalézt v našem fondu.

MONOGRAFIE

CESTOPISY

Mongolsko na koních, aneb, Zemí Čingischána za indiány východu : 

malý průvodce velkou zemí / Petr Jahoda

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. podlaží);

skupina - 908(5), na štítku - 908(5) JAHODA

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/509023

Kniha pro malé i velké čtenáře, pro kluky i pro holky. Pro každého, kdo má 

rád koně, dobrodružství, cestování a kovbojský život jako v dobách 

Divokého západu. V knize najdete i mnoho zajímavostí o Mongolsku, jeho 

obyvatelích, kultuře a historii. Navštívíte kláštery podobné tibetským. Příběh dokresluje 90 

barevných fotografií!

JAHODA, Petr. Mongolsko na koních, aneb, Zemí Čingischána za indiány východu: malý průvodce velkou 

zemí. Vyd. 1. Brno: Akácie, 2013, 214 s. Nejdivočejší místa světa. ISBN 978-80-903241-8-3. 



Stepní říše : zpráva o Mongolsku / Tjalling Halbertsma 

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Autor Mongolsko několikrát navštívil a vypráví své zážitky, popisuje 

památky a historii země, zvyky obyvatel a jejich nelehké živobytí v drsné 

přírodě.

HALBERTSMA, Tjalling. 

Praha: Prostor, 2008, 239 s. Nejdivočejší místa světa. ISBN 978

Gobi : poušť ve mně / Reinhold Messner

naleznete: v

a v Obvodní knihovně Jižní Svahy

908(5)

v katalogu: 

Světově proslulý horolezec a dobyvatel nejvyšších vrcholků Země 

Reinhold Messner se po pěti letech stráv

Evropského parlamentu znovu pouští do podniku na hranici lidských 

možností. Ve svých šedesáti letech se vydává „na svůj poslední 

extrémní podnik mezi životem a smrtí“. Plní si tak svůj dávný sen přejít Gobi na délku. Odkázán jen 

sám na sebe vyráží v květnu 2004 z Bajant

kočovných pastevců na západ přes východní a jižní Gobi, projde třemi sty kilometry prázdné 

pouště, aby se pak po přechodu mongolského Altaje vrátil do Ulánbátaru. 

MESSNER, Reinhold. Gobi: poušť ve mně

Nejdivočejší místa světa. ISBN 978-

Poušť Gobi : tajemství ztraceného města a jiné příhody z

Bruno Baumann 

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Poutavé a napínavé vyprávění z přechodu pouště Gobi 

tajemných ruin kdysi kvetoucího města Khara Khoto, které autor 

uskutečnil spolu s týmem UNESCO a 30 velbloudy za pouhých 23 dní.

BAUMANN, Bruno. 

pouště. 1. české vyd. Vsetín: Altimax, 2005,

Stepní říše : zpráva o Mongolsku / Tjalling Halbertsma 

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. podlaží);

skupina - 908(5), na štítku - 908(5) HALBERTSMA

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/440822

Autor Mongolsko několikrát navštívil a vypráví své zážitky, popisuje 

památky a historii země, zvyky obyvatel a jejich nelehké živobytí v drsné 

přírodě.

HALBERTSMA, Tjalling. Stepní říše: zpráva o Mongolsku. V českém 

Praha: Prostor, 2008, 239 s. Nejdivočejší místa světa. ISBN 978

Gobi : poušť ve mně / Reinhold Messner

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

a v Obvodní knihovně Jižní Svahy; skupina - 908(5), na štítku 

908(5) MESSNER

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/418501

Světově proslulý horolezec a dobyvatel nejvyšších vrcholků Země 

Reinhold Messner se po pěti letech strávených na postu poslance 

Evropského parlamentu znovu pouští do podniku na hranici lidských 

možností. Ve svých šedesáti letech se vydává „na svůj poslední 

extrémní podnik mezi životem a smrtí“. Plní si tak svůj dávný sen přejít Gobi na délku. Odkázán jen 

na sebe vyráží v květnu 2004 z Bajant-Uchá, od jurty k jurtě se probíjí s občasnou pomocí 

kočovných pastevců na západ přes východní a jižní Gobi, projde třemi sty kilometry prázdné 

pouště, aby se pak po přechodu mongolského Altaje vrátil do Ulánbátaru. 

Gobi: poušť ve mně. Vyd. 1. Praha: Epocha, 2007, 207 s., [31] s. barev. obr. příl. 

-80-87027-41-7.

Poušť Gobi : tajemství ztraceného města a jiné příhody z

Bruno Baumann 

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura -

skupina - 908(5), na štítku - 908(5) BAUMANN 

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/355930

Poutavé a napínavé vyprávění z přechodu pouště Gobi 

tajemných ruin kdysi kvetoucího města Khara Khoto, které autor 

uskutečnil spolu s týmem UNESCO a 30 velbloudy za pouhých 23 dní.

BAUMANN, Bruno. Poušť Gobi: tajemství ztraceného města a jiné příhody z 

. 1. české vyd. Vsetín: Altimax, 2005, 136 s. ISBN 80-86942-06-6.

Stepní říše : zpráva o Mongolsku / Tjalling Halbertsma 

dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/440822

Autor Mongolsko několikrát navštívil a vypráví své zážitky, popisuje 

památky a historii země, zvyky obyvatel a jejich nelehké živobytí v drsné 

. V českém jazyce vyd. 1. 

Praha: Prostor, 2008, 239 s. Nejdivočejší místa světa. ISBN 978-80-7260-197-4.

naučná literatura - dospělí (4. podlaží) 

908(5), na štítku -

http://katalog.kfbz.cz/documents/418501

Světově proslulý horolezec a dobyvatel nejvyšších vrcholků Země 

ených na postu poslance 

Evropského parlamentu znovu pouští do podniku na hranici lidských 

možností. Ve svých šedesáti letech se vydává „na svůj poslední 

extrémní podnik mezi životem a smrtí“. Plní si tak svůj dávný sen přejít Gobi na délku. Odkázán jen 

Uchá, od jurty k jurtě se probíjí s občasnou pomocí 

kočovných pastevců na západ přes východní a jižní Gobi, projde třemi sty kilometry prázdné 

. Vyd. 1. Praha: Epocha, 2007, 207 s., [31] s. barev. obr. příl. 

Poušť Gobi : tajemství ztraceného města a jiné příhody z pouště / 

- dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/355930

Poutavé a napínavé vyprávění z přechodu pouště Gobi a návštěvy 

tajemných ruin kdysi kvetoucího města Khara Khoto, které autor 

uskutečnil spolu s týmem UNESCO a 30 velbloudy za pouhých 23 dní.

Poušť Gobi: tajemství ztraceného města a jiné příhody z 



Z cest po světě / Josef Kozák

naleznete: v

Obvodní knihovně Jižní Svahy

908(100)

v katalogu: 

Zážitky a postřehy Josefa Kozáka z cyklistických výprav po světě. Cesta na 

východ: Z Olomouce do Vladivostoku, za 144 dnů, 12

jihovýchod: původně z

světa, za 399 dnů, 2 150 hodin v sedle...

KOZÁK, Josef. Z cest po světě. Olomouc: Alda, 2004, 245 s. ISBN 80

Kolem Střechy světa : c

Mongolska a Japonska / Anto

naleznete: v

knihovně Jižní Svahy

v katalogu: 

Poutavé

všedního dne prostých obyvatel Indie, Nepálu. Mongolska a Japonska, ale 

přibližují i dávné tradice a kulturu těchto exotických zemí. Autor dovede 

proniknout pod povrch věcí a vztahů, upozorňuje na hl

společnosti, obdivuje přeměnu Mongolské lidové republiky aj.

JAKEŠ, Antonín. Kolem Střechy světa: Cestopisné reportáže z Indie, Nepálu, Mongolska a Japonska

České Budějovice: Růže, 1977.

Barevná lét

naleznete: v

knihovně Malenovice

v katalogu:

Cestopis o Mongolsku s množstvím barevných vyobrazení.

HOVORKA, Jaroslav. 

nakladatelství a knihkupectví, 1976, 208 s., [14] l. obr. příl.

Z cest po světě / Josef Kozák

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. podlaží) a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy; skupina - 908(100), na štítku 

08(100) KOZÁK

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/316006

Zážitky a postřehy Josefa Kozáka z cyklistických výprav po světě. Cesta na 

východ: Z Olomouce do Vladivostoku, za 144 dnů, 12

jihovýchod: původně z Olomouce do Austrálie, nakonec cesta kolem 

světa, za 399 dnů, 2 150 hodin v sedle...

. Olomouc: Alda, 2004, 245 s. ISBN 80-856-0089-7.

Kolem Střechy světa : cestopisné reportáže z Indie, Nepálu, 

Mongolska a Japonska / Antonín Jakeš

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura

knihovně Jižní Svahy; skupina - 908(5), na štítku - 908(5)

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/69178

Poutavé reportáže zkušeného novináře dávají nahlédnout nejen do 

všedního dne prostých obyvatel Indie, Nepálu. Mongolska a Japonska, ale 

přibližují i dávné tradice a kulturu těchto exotických zemí. Autor dovede 

věcí a vztahů, upozorňuje na hluboké rozpory indické a japonské 

společnosti, obdivuje přeměnu Mongolské lidové republiky aj.

Kolem Střechy světa: Cestopisné reportáže z Indie, Nepálu, Mongolska a Japonska

Barevná léta Země trav / Jaroslav Hovorka

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura

knihovně Malenovice; skupina – 908(5), na štítku - 908(5)

http://katalog.kfbz.cz/documents/69183

Cestopis o Mongolsku s množstvím barevných vyobrazení.

HOVORKA, Jaroslav. Barevná léta Země trav. 1. vyd. V Praze: Středočeské 

nakladatelství a knihkupectví, 1976, 208 s., [14] l. obr. příl.

dospělí (4. podlaží) a v 

908(100), na štítku -

http://katalog.kfbz.cz/documents/316006

Zážitky a postřehy Josefa Kozáka z cyklistických výprav po světě. Cesta na 

východ: Z Olomouce do Vladivostoku, za 144 dnů, 12 000 km. Cesta na 

Olomouce do Austrálie, nakonec cesta kolem 

estopisné reportáže z Indie, Nepálu, 

naučná literatura a v Obvodní 

908(5) JAKEŠ

http://katalog.kfbz.cz/documents/69178

reportáže zkušeného novináře dávají nahlédnout nejen do 

všedního dne prostých obyvatel Indie, Nepálu. Mongolska a Japonska, ale 

přibližují i dávné tradice a kulturu těchto exotických zemí. Autor dovede 

uboké rozpory indické a japonské 

Kolem Střechy světa: Cestopisné reportáže z Indie, Nepálu, Mongolska a Japonska. 1. vyd. 

naučná literatura a v Obvodní 

908(5) HOVORKA

Cestopis o Mongolsku s množstvím barevných vyobrazení.

. 1. vyd. V Praze: Středočeské 



Kde příroda vládne : pět výprav do Asie / Otakar Štěrba

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura a v Obvodní 

knihovně Malenovice; skupina – 908(5), na štítku - 908(5) ŠTĚRBA

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/69169

Kniha vypráví o pěti výpravách do asijských končin. Do Západního 

Mongolska v roce 1964, o Expedici Delgerchan, expedici do Ruského Altaje 

roku 1968 a roku 1972 a vědecko-sportovní expedici Indus-Harámoš do 

Himaláje roku 1970.

ŠTĚRBA, Otakar. Kde příroda vládne: Pět výprav do Asie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1975.

Země stepí a hor : kronika expedice Mongolsko / Ivo Domanský, 

Jindřich Průša

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura a v Obvodní 

knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice; skupina – 910.4, na 

štítku - 910.4 DOMANSKÝ

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/53383

Cílem čtrnáctičlenné expedice vysokohorských turistů do Mongolské 

lidové republiky v roce 1971 nebylo jenom zdolání nejvyššího bodu 

pohoří Changaj Otgon-tenger, ale i bližší poznání země, jež v nedávné minulosti prošla složitým 

společenským a ekonomickým vývojem. Proto kronika výpravy přináší i množství zajímavých a pro 

českého čtenáře nových poznatků o mongolské přírodě, o životě lidu, jeho zvycích, tradicích a 

kulturních památkách, o mongolském jídelníčku aj.

DOMANSKÝ, Ivo a Jindřich PRŮŠA. Země stepí a hor: kronika expedice Mongolsko. Praha: Olympia, 1975.

Putování k Mongolům

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina – 908(5), 

na štítku - 908(5) PUTOVÁNÍ

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/69192

Tři středověké cestopisy, dva ze třináctého a jeden z počátku patnáctého 

století. Jsou i dnes poutavou a poučnou četbou, neboť nejen vyprávějí o 

dalekých zemích, jejich obyvatelích, životě a mravech, ale vzhledem k 

časovému rozpětí zachycují i proměnu země a jejího života z primitivismu a 

divokosti v mocnou a bohatou říši i počátky jejího rozkladu.

CARPINE,, Giovanni da Pian del, Guillaume de RUBROUCK, a Ruy Gonzales de CLAVIJO. Putování k 

Mongolům. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964, 383 s. Živá díla minulosti 

(Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), sv. 40.



Do nitra Asie / Pavel Poucha 

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina –

908(5), na štítku - 908(5) POUCHA

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/117582

Poutavě napsaná zpráva o cestě českého orientalisty do Turkestánu, 

Tibetu a Mongolska, kde studoval archeologické nálezy, buddhistické 

chrámy a umělecké památky, ale i současný život a vliv Číny na tyto 

oblasti. 

POUCHA, Pavel. Do nitra Asie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1962, 281 s., [48] s. obr. příl., 1 mapa. Poznání světa.



DĚJINY

Tajná kronika Mongolů / přeložil Pavel Poucha

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Nejstarší dochované literární dílo v mongolštině a nejsta

mongolské historie. Kniha b

autorem po smrti Čingischána a byla objevena v polovině 19. století 

tehdejším předním ruským orientalistou Palladiem Kafarov

doby jí

proslulého Čingischána (1162 

mongolského národa. Autor však nezůstal jen při suchém kronikářském záznamu, ale proplétá jej 

dramatickými epizodami a poezií. Přitažlivost a objevnost Tajné kroniky Mongolů spočívá nejen v 

poznání života tohoto národa, ale i v tom, že ony divoké a barbarské hordy, které kdysi pronikaly i 

na naše území a udržovaly v hrůze celou Evropu, byly velmi pevně a důmyslně organizovanou 

armádou, a že kulturní a společenské poměry někdejší Střední Asie nebyly zdaleka tak

nekomplikované, jak se jevily evropským současníkům.

Tajná kronika Mongolů. Vyd. 2., V NLN 1. Překlad Pavel Poucha. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2011, 228 s. Mythologie (NLN, Nakladatelství Lidové noviny). ISBN 978

Mongolsko / Michal Schwarz

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Z mongolských 

a Čingischán tu ve 13. století vytvořil největší světovou říši. Stát pak 

upadal v rozbrojích a v 18.

mandžuská dynastie. Nezávislost země byla vyhlášen

vznikala lidová republika v režii bolševického Ruska (1921

1990 došlo k demokratizaci při kontinuitě byrokracie s živelnou privatizací, zaostalým venkovem i 

kolapsem hospodářství v 90. letech. Teprve roku 2009 byl zvolen 

který slibuje boj s korupcí.

SCHWARZ, Michal. Mongolsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2010, 188 s. Stručná historie států, sv. č. 69. ISBN 978

807-2774-623.

Tajná kronika Mongolů / přeložil Pavel Poucha

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

skupina - 95, na štítku - 95 TAJNÁ

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/483853

Nejstarší dochované literární dílo v mongolštině a nejsta

mongolské historie. Kniha byla napsána ve 13. 

autorem po smrti Čingischána a byla objevena v polovině 19. století 

tehdejším předním ruským orientalistou Palladiem Kafarov

doby jí vědci nejednou věnovali pozornost. Kniha líčí původ rodu 

proslulého Čingischána (1162 - 1227) a dobu jeho vlády, která je zároveň dobou vzniku 

mongolského národa. Autor však nezůstal jen při suchém kronikářském záznamu, ale proplétá jej 

dramatickými epizodami a poezií. Přitažlivost a objevnost Tajné kroniky Mongolů spočívá nejen v 

oto národa, ale i v tom, že ony divoké a barbarské hordy, které kdysi pronikaly i 

na naše území a udržovaly v hrůze celou Evropu, byly velmi pevně a důmyslně organizovanou 

armádou, a že kulturní a společenské poměry někdejší Střední Asie nebyly zdaleka tak

nekomplikované, jak se jevily evropským současníkům.

. Vyd. 2., V NLN 1. Překlad Pavel Poucha. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2011, 228 s. Mythologie (NLN, Nakladatelství Lidové noviny). ISBN 978-807-4221-026.

ngolsko / Michal Schwarz

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. podlaží);

skupina - 95, na štítku - 95 SCHWARZ

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/465783

Z mongolských stepí povstala již v 1. tisíciletí n. l. řada kočovných kmenů 

a Čingischán tu ve 13. století vytvořil největší světovou říši. Stát pak 

upadal v rozbrojích a v 18.–19. století ovládli zemi Čchingové, čínsko

mandžuská dynastie. Nezávislost země byla vyhlášen

vznikala lidová republika v režii bolševického Ruska (1921

1990 došlo k demokratizaci při kontinuitě byrokracie s živelnou privatizací, zaostalým venkovem i 

kolapsem hospodářství v 90. letech. Teprve roku 2009 byl zvolen první nekomunistický prezident, 

. 1. vyd. Praha: Libri, 2010, 188 s. Stručná historie států, sv. č. 69. ISBN 978

Tajná kronika Mongolů / přeložil Pavel Poucha

teratura - dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/483853

Nejstarší dochované literární dílo v mongolštině a nejstarší pramen 

yla napsána ve 13. století anonymním 

autorem po smrti Čingischána a byla objevena v polovině 19. století 

tehdejším předním ruským orientalistou Palladiem Kafarovem a od té 

vědci nejednou věnovali pozornost. Kniha líčí původ rodu 

dobu jeho vlády, která je zároveň dobou vzniku 

mongolského národa. Autor však nezůstal jen při suchém kronikářském záznamu, ale proplétá jej 

dramatickými epizodami a poezií. Přitažlivost a objevnost Tajné kroniky Mongolů spočívá nejen v 

oto národa, ale i v tom, že ony divoké a barbarské hordy, které kdysi pronikaly i 

na naše území a udržovaly v hrůze celou Evropu, byly velmi pevně a důmyslně organizovanou 

armádou, a že kulturní a společenské poměry někdejší Střední Asie nebyly zdaleka tak prosté a 

. Vyd. 2., V NLN 1. Překlad Pavel Poucha. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

026.

dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/465783

stepí povstala již v 1. tisíciletí n. l. řada kočovných kmenů 

a Čingischán tu ve 13. století vytvořil největší světovou říši. Stát pak 

19. století ovládli zemi Čchingové, čínsko-

mandžuská dynastie. Nezávislost země byla vyhlášena roku 1911. Poté tu 

vznikala lidová republika v režii bolševického Ruska (1921–24) a až roku 

1990 došlo k demokratizaci při kontinuitě byrokracie s živelnou privatizací, zaostalým venkovem i 

první nekomunistický prezident, 

. 1. vyd. Praha: Libri, 2010, 188 s. Stručná historie států, sv. č. 69. ISBN 978-



Mongolové : pravnuci Čingischána / Ivana Grollová, 

Veronika Zikmundová

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. 

podlaží); skupina - 95, na štítku - 95 GROLLOVÁ

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/195241

Původní česká práce o Mongolsku kombinuje odborný i 

populární přístup: fundovaný text o dějinách i současnosti 

stepního asijského národa narušuje vžité představy, provokuje a 

nezdráhá se kritiky. Autorky, absolventky mongolistiky na FF UK, při sestavování knihy 

spolupracovaly s dalšími českými i mongolskými odborníky. Kniha vyčerpávajícím způsobem 

odkrývá mnohé o této neprávem opomíjené zemi. Kniha je doplněna rozsáhlou fotografickou 

přílohou.

GROLLOVÁ, Ivana a Veronika ZIKMUNDOVÁ. Mongolové: pravnuci Čingischána. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001, 

231 s., [80] s. barev. obr. příl. ISBN 80-725-4079-3.



BIOGRAFIE

Léčba koněm : pouť otce za uzdravením syna / Rupert Isaacson

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Kniha je skutečným příběhem Ruperta Isaacsona

jemuž se v americkém Texasu narodí syn Rowan. Rodina si s 

Rowanovou výchovou neví rady a nakonec se zjistí, že chlapec má 

autismus

jízda na koni a domorodí léčitelé. Pr

svou ženou a synem cestu do míst, 

Kniha je fascinujícím příběhem této cesty 

2009 a stala se bestsellerem, který u

jejich cestě do Mongolska byl v roce 2009 také natočen filmový dokument.

ISAACSON, Rupert. Léčba koněm: pouť otce za uzdravením syna

barev. obr. příl. ISBN 978-807-3678

Džingischán / Harold Lamb

naleznete: v

a v Obvodní knihovně Díly

v katalogu: 

Před sedmi stoletími žil muž, který málem dobyl celý svět. Učinil se 

pánem poloviny tehdy známých krajů a uvrhl na lidstvo hrůzu, která 

přetrvala několik pokolení.

LAMB, Harold. 

5405-8.

Léčba koněm : pouť otce za uzdravením syna / Rupert Isaacson

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

skupina – 615.85, na štítku - 615.85 ISSACSON  

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/478506

Kniha je skutečným příběhem Ruperta Isaacsona, 

jemuž se v americkém Texasu narodí syn Rowan. Rodina si s 

Rowanovou výchovou neví rady a nakonec se zjistí, že chlapec má 

autismus. Rupert však zjistí, že na jeho syna příznivě účinkují dvě věci: 

jízda na koni a domorodí léčitelé. Proto se rozhodne podniknout se 

svou ženou a synem cestu do míst, kde se odpradávna stýkají koně a šamanismus: do Mongolska

Kniha je fascinujícím příběhem této cesty – cesty za uzdravením syna. Kniha poprvé vyšla v roce 

2009 a stala se bestsellerem, který už byl přeložen do několika jazyků. O rodině Isaacsonových a 

jejich cestě do Mongolska byl v roce 2009 také natočen filmový dokument.

Léčba koněm: pouť otce za uzdravením syna. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 349 s., [16] s. 

3678-784.

Džingischán / Harold Lamb

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

a v Obvodní knihovně Díly; skupina – 92, na štítku 

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/7806

Před sedmi stoletími žil muž, který málem dobyl celý svět. Učinil se 

pánem poloviny tehdy známých krajů a uvrhl na lidstvo hrůzu, která 

přetrvala několik pokolení.

LAMB, Harold. Džingischán. 1. vyd. Praha: Litera, 1997, 196 s. ISBN 80

Léčba koněm : pouť otce za uzdravením syna / Rupert Isaacson

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/478506

, rodáka z Jižní Afriky, 

jemuž se v americkém Texasu narodí syn Rowan. Rodina si s 

Rowanovou výchovou neví rady a nakonec se zjistí, že chlapec má 

Rupert však zjistí, že na jeho syna příznivě účinkují dvě věci: 

oto se rozhodne podniknout se 

kde se odpradávna stýkají koně a šamanismus: do Mongolska.

cesty za uzdravením syna. Kniha poprvé vyšla v roce 

ž byl přeložen do několika jazyků. O rodině Isaacsonových a 

. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 349 s., [16] s. 

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. podlaží) 

92, na štítku - 92 ČINGISCHÁN

http://katalog.kfbz.cz/documents/7806

Před sedmi stoletími žil muž, který málem dobyl celý svět. Učinil se 

pánem poloviny tehdy známých krajů a uvrhl na lidstvo hrůzu, která 

1997, 196 s. ISBN 80-858-



NÁBOŽENSTVÍ

Buddha a jeho zobrazování / Luboš Bělka

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Publikace

jde o zachycení jeho podoby v oblastech rozšíření tibetského 

buddhismu, zejména pak v Mongolsku a ruském Burjatsku. Text 

nejprve pojednává o rozmanitých zobrazeních rozmanitých buddhů. 

Začíná údajný

měl vzniknout ještě během jeho života, tedy zhruba před dvěma a půl 

tisíci léty a je znám jako tzv. Santálový Buddha. Poté se text soustřeďuje na jiného buddhu, na 

buddhu budoucího, známého jako Maitréja. St

množství jejich zobrazení. Význam náboženského zobrazování Buddhy a dalších buddhů je dán 

významem samotného Buddhy Šákjamuniho a Maitréji pro věřící. Jedná se o ústřední postavy 

přítomnosti a budoucnosti toho

rozmanitá.

BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování

1065-482.

Náboženské tradice Asie. : I, Od Indie po Mongolsko, s 
přihlédn

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Autorův zasvěcený výklad se opírá o bohatou pramennou základnu (z 

velké části tvořenou pracemi naší domácí provenience) a o jeho vlastní 

dlouholetou badatelskou čin

WERNER, Karel. 
CAD Press, c2008, 392 s. Světové duchovní proudy, 76 sv. ISBN 978

Buddha a jeho zobrazování / Luboš Bělka

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

skupina - 294, na štítku - 294 BĚLKA

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/514067

Publikace se zabývá zobrazováním buddhy v minulosti a současnosti, 

jde o zachycení jeho podoby v oblastech rozšíření tibetského 

buddhismu, zejména pak v Mongolsku a ruském Burjatsku. Text 

nejprve pojednává o rozmanitých zobrazeních rozmanitých buddhů. 

Začíná údajným sochařským portrétem Buddhy Šákjamuniho, který 

měl vzniknout ještě během jeho života, tedy zhruba před dvěma a půl 

tisíci léty a je znám jako tzv. Santálový Buddha. Poté se text soustřeďuje na jiného buddhu, na 

buddhu budoucího, známého jako Maitréja. Stejně jako existuje množství buddhů, existuje i 

množství jejich zobrazení. Význam náboženského zobrazování Buddhy a dalších buddhů je dán 

významem samotného Buddhy Šákjamuniho a Maitréji pro věřící. Jedná se o ústřední postavy 

přítomnosti a budoucnosti tohoto náboženského systému a tudíž i jejich zobrazení jsou hojná a 

Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 132 s. ISBN 978

Náboženské tradice Asie. : I, Od Indie po Mongolsko, s 
přihlédnutím k Přednímu východu / Karel Werner

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura 

skupina - 294, na štítku - 294 WERNER

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/462559

Autorův zasvěcený výklad se opírá o bohatou pramennou základnu (z 

velké části tvořenou pracemi naší domácí provenience) a o jeho vlastní 

dlouholetou badatelskou činnost na poli religionistiky.

WERNER, Karel. Náboženské tradice Asie. 2., rozš. a rev. vyd. 
CAD Press, c2008, 392 s. Světové duchovní proudy, 76 sv. ISBN 978-808-8969

Ústřední knihovně, naučná literatura - dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/514067

se zabývá zobrazováním buddhy v minulosti a současnosti, 

jde o zachycení jeho podoby v oblastech rozšíření tibetského 

buddhismu, zejména pak v Mongolsku a ruském Burjatsku. Text 

nejprve pojednává o rozmanitých zobrazeních rozmanitých buddhů. 

m sochařským portrétem Buddhy Šákjamuniho, který 

měl vzniknout ještě během jeho života, tedy zhruba před dvěma a půl 

tisíci léty a je znám jako tzv. Santálový Buddha. Poté se text soustřeďuje na jiného buddhu, na 

ejně jako existuje množství buddhů, existuje i 

množství jejich zobrazení. Význam náboženského zobrazování Buddhy a dalších buddhů je dán 

významem samotného Buddhy Šákjamuniho a Maitréji pro věřící. Jedná se o ústřední postavy 

to náboženského systému a tudíž i jejich zobrazení jsou hojná a 

. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 132 s. ISBN 978-802-

Náboženské tradice Asie. : I, Od Indie po Mongolsko, s 
utím k Přednímu východu / Karel Werner

teratura - dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/462559

Autorův zasvěcený výklad se opírá o bohatou pramennou základnu (z 

velké části tvořenou pracemi naší domácí provenience) a o jeho vlastní 

ost na poli religionistiky.

. 2., rozš. a rev. vyd. Bratislava: 
8969-297.



ETNOGRAFIE

Cross cultural aspects of advertising
Mongolian and Chinese web sites : Kulturní aspekty reklamy 
kulturní analýza mongolsk
doctoral thesis summary / Tuvshinzaya Sanduijav

naleznete: v

- 659, na štítku 

v katalogu: 

Teze dizertační práce na téma kulturních aspektů reklamy na webových 

stránkách v

SANDUIJAV, Tuvshinzaya. Cross cultural aspects of advertising
web sites: Kulturní aspekty reklamy 
thesis summary. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2012, 49 s. ISBN 978

Maska, kostým a lidové divadlo : soubor studií interdisciplinární 

pracovní skupiny ''Náboženské směry v Asii'' /  Ĺubica Obuchová

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Význam masky v dějinách divadelnictví. Zde předkládané studie se 

zaměřují na roli masky a kostýmů při magických rituálech a v lidovém 

divadle Afriky, In

Maska, kostým a lidové divadlo: soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry v 

Asii". Editor Ľubica Obuchová. Praha: Česká orientalistická společnost, 2001, 103 s. ISBN 80

Hledání vymyšlené říše : legenda o říši kněze Jana / Lev 

Nikolajevič Gumiljov 

naleznete: v

knihovně Malenovice

v katalogu:

Pátrání

měla existovat „daleko na východ

ekonomického, politického i kulturního rozvoje kmenů na území tzv. 

velké stepi i podmínky, které umožnily vznik velké mongolské říše.

GUMILEV, Lev Nikolajevič. Hledání vymyšlené říše: (legenda o "říši kněze Jana")

fronta, 1974, 399 s., [24] s. obr. příl., 1 mapa. Kolumbus, sv. 66.

Cross cultural aspects of advertising-cultural analysis of 
Mongolian and Chinese web sites : Kulturní aspekty reklamy 
kulturní analýza mongolských a čínských webových stránek : 
doctoral thesis summary / Tuvshinzaya Sanduijav

naleznete: v Ústřední knihovně, povinný výtisk (4. podlaží, IRC)

659, na štítku - 659 SANDUIJAV

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/494538

Teze dizertační práce na téma kulturních aspektů reklamy na webových 

stránkách v Mongolsku a Číně.

Cross cultural aspects of advertising-cultural analysis of Mongolian and Chinese 
ulturní aspekty reklamy - kulturní analýza mongolských a čínských webových stránek : doctoral 

. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2012, 49 s. ISBN 978-80-7454-159

Maska, kostým a lidové divadlo : soubor studií interdisciplinární 

vní skupiny ''Náboženské směry v Asii'' /  Ĺubica Obuchová

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura -

skupina – 392/394, na štítku - 392/394 MASKA

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/273116

Význam masky v dějinách divadelnictví. Zde předkládané studie se 

zaměřují na roli masky a kostýmů při magických rituálech a v lidovém 

divadle Afriky, Indie, Číny, Vietnamu a Mongolska.

soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry v 

. Editor Ľubica Obuchová. Praha: Česká orientalistická společnost, 2001, 103 s. ISBN 80

Hledání vymyšlené říše : legenda o říši kněze Jana / Lev 

Nikolajevič Gumiljov 

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura

knihovně Malenovice; skupina – 95, na štítku - 95

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/57560

Pátrání po legendární říši, která podle představ středověké Evropy 

měla existovat „daleko na východě za Persií“, u

ekonomického, politického i kulturního rozvoje kmenů na území tzv. 

velké stepi i podmínky, které umožnily vznik velké mongolské říše.

Hledání vymyšlené říše: (legenda o "říši kněze Jana"). 1. vyd. Praha: Mladá 

fronta, 1974, 399 s., [24] s. obr. příl., 1 mapa. Kolumbus, sv. 66.

cultural analysis of 
Mongolian and Chinese web sites : Kulturní aspekty reklamy -

ých a čínských webových stránek : 
doctoral thesis summary / Tuvshinzaya Sanduijav

Ústřední knihovně, povinný výtisk (4. podlaží, IRC); skupina 

http://katalog.kfbz.cz/documents/494538

Teze dizertační práce na téma kulturních aspektů reklamy na webových 

cultural analysis of Mongolian and Chinese 
kulturní analýza mongolských a čínských webových stránek : doctoral 

159-9.

Maska, kostým a lidové divadlo : soubor studií interdisciplinární 

vní skupiny ''Náboženské směry v Asii'' /  Ĺubica Obuchová

dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/273116

Význam masky v dějinách divadelnictví. Zde předkládané studie se 

zaměřují na roli masky a kostýmů při magických rituálech a v lidovém 

soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry v 

. Editor Ľubica Obuchová. Praha: Česká orientalistická společnost, 2001, 103 s. ISBN 80-861-4931-5.

Hledání vymyšlené říše : legenda o říši kněze Jana / Lev 

naučná literatura a v Obvodní 

95 GUMILEV

http://katalog.kfbz.cz/documents/57560

íši, která podle představ středověké Evropy 

ě za Persií“, ukazuje rozmanitost 

ekonomického, politického i kulturního rozvoje kmenů na území tzv. 

velké stepi i podmínky, které umožnily vznik velké mongolské říše.

. 1. vyd. Praha: Mladá 



PRŮVODCE

Mongolsko : turistický průvodce / Jane Blundenová

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Navštivte s námi Mongolsko, pohádkovou zemi s 

kolísavým klimatem a mimořádnou přírodou. Podnebí je zde občas velmi 

drsné, kruté mrazy v zimě, ale i uprostřed léta může přijít překvapivá 

sněhová sprška. Cestovatele tu vůbec čeká mnoho nepředvídaných 

překážek, jako je třeba brodění p

BLUNDEN, Jane. Mongolsko: [turistický průvodce]

ISBN 978-80-7217-640-3.

Mongolsko / Michael Kohn

naleznete: v

skupina 

v katalogu: 

Dobrodružství může začít! Projeďte se na velbloudu po sluncem 

vyprahlé Gobi

a vyzkoušejte si tradiční lukostřelbu či zápas o svátku nádam. Vydejte se 

na konec světa po stopách prvních mongolských kočovníků. Vše, co 

potřebujete, je pár dobrých bot a tohoto nepřekonatelného průvodce ze 

světoznámé edice Lonely Planet.

KOHN, Michael. Mongolsko. 1. české vyd. Praha: Svojtka, 2006, 324 s., [4] s. barev. obr. příl. Z řady 

průvodců Lonely Planet. ISBN 80-735

Mongolsko : turistický průvodce / Jane Blundenová

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura -

skupina – 908(5)P, na štítku - 908(5)P BLUNDEN

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/445474

Navštivte s námi Mongolsko, pohádkovou zemi s rozlehlými pláněmi, 

kolísavým klimatem a mimořádnou přírodou. Podnebí je zde občas velmi 

drsné, kruté mrazy v zimě, ale i uprostřed léta může přijít překvapivá 

sněhová sprška. Cestovatele tu vůbec čeká mnoho nepředvídaných 

překážek, jako je třeba brodění přes rozvodněné řeky.

Mongolsko: [turistický průvodce]. Vyd. 1. Brno: Jota, 2009, 469 s. Livingstone 

Mongolsko / Michael Kohn

naleznete: v Ústřední knihovně, naučná literatura -

pina – 908(5)P, na štítku - 908(5)P KOHN

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/393220

Dobrodružství může začít! Projeďte se na velbloudu po sluncem 

vyprahlé Gobi, kochejte se měsíčním svitem na bezedném jezeře Üüreg 

a vyzkoušejte si tradiční lukostřelbu či zápas o svátku nádam. Vydejte se 

na konec světa po stopách prvních mongolských kočovníků. Vše, co 

potřebujete, je pár dobrých bot a tohoto nepřekonatelného průvodce ze 

Planet.

. 1. české vyd. Praha: Svojtka, 2006, 324 s., [4] s. barev. obr. příl. Z řady 

735-2390-6.

Mongolsko : turistický průvodce / Jane Blundenová

dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/445474

rozlehlými pláněmi, 

kolísavým klimatem a mimořádnou přírodou. Podnebí je zde občas velmi 

drsné, kruté mrazy v zimě, ale i uprostřed léta může přijít překvapivá 

sněhová sprška. Cestovatele tu vůbec čeká mnoho nepředvídaných 

řes rozvodněné řeky.

. Vyd. 1. Brno: Jota, 2009, 469 s. Livingstone - průvodci. 

- dospělí (4. podlaží);

http://katalog.kfbz.cz/documents/393220

Dobrodružství může začít! Projeďte se na velbloudu po sluncem 

bezedném jezeře Üüreg 

a vyzkoušejte si tradiční lukostřelbu či zápas o svátku nádam. Vydejte se 

na konec světa po stopách prvních mongolských kočovníků. Vše, co 

potřebujete, je pár dobrých bot a tohoto nepřekonatelného průvodce ze 

. 1. české vyd. Praha: Svojtka, 2006, 324 s., [4] s. barev. obr. příl. Z řady 



PALEONTOLOGIE

Lov na dinosaury / Zofia Kielanová-Jaworowská

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura a v Obvodní 

knihovně Malenovice; skupina – 910.4, na štítku - 910.4 KIELAN-

JAWOROWSKA

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/55053

Četné fotografie a kresby doplňují zajímavé vyprávění o práci polsko-

mongolské vědecké expedice paleontologů, kteří v letech 1963-1965 hledali 

v poušti Gobi kosterní pozůstatky obrovitých ještěrů dinosaurů i kostry 

nejstarších drobných savců. Studium těchto dávno vyhynulých živočichů, jejichž zbytky se 

nacházejí v křídových a třetihorních usazeninách, je důležité pro výzkum vývoje živočišných druhů. 

Knížka přináší také zajímavé postřehy o Mongolsku a jeho obyvatelích.

KIELANOVÁ-JAWOROWSKÁ, Zofia. Lov na dinosaury. 1. vyd. Praha: Orbis, 1972, 126 s.

Cesta větrů : Zápisky z Gobi / I. A. Jefremov

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina –

908(5), na štítku - 908(5) JEFREMOV

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/117226

Jedna z Jefremovových populárně naučných knih z oblasti paleontologie. 

Jedná se zároveň o jakýsi paleontologický cestopis po mongolské části 

pouště Gobi. Kniha je velmi čtivá, přesto, že autor doporučuje před 

čtením samotné knihy přečíst si doslov, jež je velmi obsáhlým úvodem do 

obecné paleontologie.

Autor vykonal cestu po mongolských stepích již ve čtyřicátých letech, kdy měl k dispozici několik 

nákladních vozidel a terénních vozidel. Jedná se tedy o vzácný doklad první motorizované výpravy 

do těchto oblastí, působí tak svěžím, až moderním dojmem.

JEFREMOV, Ivan Antonovič. Cesta větrů: Zápisky z Gobi. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1961.



SLOVNÍKY

Mongolsko
Čojdžavyn Luvsandžav

naleznete: v

801.32, na štítku 

v katalogu: 

Slovník předního českého 

v Mongolsku a jako vedoucí vědecký pracovník Orientálního ústavu ČAV.

ŠÍMA, Jiří a Čojdžavyn LUVSANDŽAV. 

kapesní slovník

MAPY

China, Mongolei : China, Mongolia

naleznete: v

zahraniční

v katalogu: 

Automapa v měřítku 1 : 4 000 000 (1 cm 

mapovém podkladu jsou kromě silniční sítě vyznačeny i turistické 

zajímavosti všeho druhu, lesy, stínovaný terén, vícejazyčné vysvětlivky a 

plánek centra Beijingu. Na rubové straně naleznete re

China, Mongolei: Aut

370-7905-977.

FOTOGRAFICKÉ	PUBLIKACE

Mongol'skaja narodnaja republika : Mongolian people's republik = 
Republique populaire de Mongolie

naleznete: v

908(5), na štítku 

v katalogu: 

Fotografická publikace.

Mongol'skaja narodnaja respublika: Mongolian people's republik = Republique 

populaire de Mongolie

Mongolsko-český a česko-mongolský kapesní slovník / Jiří Šíma, 
Čojdžavyn Luvsandžav

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura

801.32, na štítku - 801.32 ŠÍMA

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/164652

ovník předního českého mongolisty. Autor působil jako velvyslanec 

Mongolsku a jako vedoucí vědecký pracovník Orientálního ústavu ČAV.

ŠÍMA, Jiří a Čojdžavyn LUVSANDŽAV. Mongolsko-český a česko

kapesní slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.

hina, Mongolei : China, Mongolia

naleznete: v Ústřední knihovně, mapy (4. podlaží); skupina 

zahraniční

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/503264

Automapa v měřítku 1 : 4 000 000 (1 cm = 40 kilometrů). V přehledném 

mapovém podkladu jsou kromě silniční sítě vyznačeny i turistické 

zajímavosti všeho druhu, lesy, stínovaný terén, vícejazyčné vysvětlivky a 

plánek centra Beijingu. Na rubové straně naleznete re

China, Mongolei: Autokarte : 1:4 000 000. Vienna: Freytag, 1 mapa. ISBN 978

CE

Mongol'skaja narodnaja republika : Mongolian people's republik = 
Republique populaire de Mongolie

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura

908(5), na štítku - 908(5) MONGOL'SKAJA

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/45396

Fotografická publikace.

Mongol'skaja narodnaja respublika: Mongolian people's republik = Republique 

opulaire de Mongolie. Ulaanbaatar: s.n., 1971.

mongolský kapesní slovník / Jiří Šíma, 

naučná literatura; skupina –

http://katalog.kfbz.cz/documents/164652

y. Autor působil jako velvyslanec 

Mongolsku a jako vedoucí vědecký pracovník Orientálního ústavu ČAV.

český a česko-mongolský

. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.

skupina – mapy 

http://katalog.kfbz.cz/documents/503264

= 40 kilometrů). V přehledném 

mapovém podkladu jsou kromě silniční sítě vyznačeny i turistické 

zajímavosti všeho druhu, lesy, stínovaný terén, vícejazyčné vysvětlivky a 

plánek centra Beijingu. Na rubové straně naleznete rejstřík sídel.

. Vienna: Freytag, 1 mapa. ISBN 978-

Mongol'skaja narodnaja republika : Mongolian people's republik = 

naučná literatura; skupina –

http://katalog.kfbz.cz/documents/45396

Mongol'skaja narodnaja respublika: Mongolian people's republik = Republique 



UMĚNÍ

Umění starého Mongolska / Lumír Jisl 

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - naučná literatura; skupina – 7, 

na štítku - 7 JISL

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/120369

Obrazová monografie o uměleckých památkách na území Mongolské 

lidové republiky. Ukazuje architekturu starých klášterů a chrámů, 

bohatost jejich interiérů, vzácné malby a plastiky, obřadní náčiní, 

drobně umělecké předměty i charakteristické projevy lidového umění. 

Stručná úvodní studie seznamuje s vývojem výtvarného umění v jednotlivých etapách, poukazuje 

na význam lámaistických klášterů a všímá si i uměleckých řemesel a typické ornamentiky lidového 

umění.

JISL, Lumír. Umění starého Mongolska. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961, 

104 s. Světové dějiny (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), sv. 19.

ZAJÍMAVOSTI	– VZÁCNÝ FOND

Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou 
vykonali Huc a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Paříži / zčeštil 
Karel Jindřich (misionářské cesty, 1887)

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - vzácný fond; skupina – 908(5), na 

štítku - 908(5) HUC

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/479001

Slavná cestopisná kniha francouzského misionáře o cestě do Tibetu, Číny a 

Tatarska z roku 1887.

HUC, Évariste Régis a Joseph GABET. Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou 
vykonali Huc a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Paříži. V Praze: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1887, 
683 s.



BELETRIE

Dobyvatelé. : Vládci luku / Conn Iggulden

naleznete: v

Ig

v katalogu: 

Historický román je druhou částí trilogie o životě Čingischána a jeho 

potomků. Ze všech velkých dobyvatelů podněcuje právě Čingischán 

největší množství diskusí. Je často spojován s krutými a bezohlednými 

činy, ale byl zakladatelem svého národa, jedinečným vládcem a skvělým 

bojovníkem. Jeho životní příběh je bezpochyby fascinující a bývá 

málokdy vyprávěn.

IGGULDEN, Conn. Dobyvatelé: Vládc

ISBN 978-80-86201-50-4.

Dobyvatelé. : Vlk plání / Conn Iggulden

naleznete: v

Ig

v katalogu: 

Působivý historický román je úvodním dílem série o životě Čingischána a 

jeho potomků.

pouhých jedenáct let, když 

byla vypovězena z kmene a opuštěna na krutých mongolských pláních 

bez jídla a přístřešku, ponechána smrti vyhladověním. Byl to tvrdý a 

náhlý úvod do života a do dospělého světa, ale Temüdžin přežil a naučil se b

přírodními podmínkami i s nepřáteli. Shromáždil další vyhnance a vytvořil novou k

identitu. I v nejhorším období svého života, se držel své vize 

válčících mongolských kmenů a sjednocení Stříbrného lidu. S

Čingisem. 

IGGULDEN, Conn. Dobyvatelé: Vlk plání

978-80-86201-42-9.

Dobyvatelé. : Vládci luku / Conn Iggulden

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží)

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/458429

Historický román je druhou částí trilogie o životě Čingischána a jeho 

potomků. Ze všech velkých dobyvatelů podněcuje právě Čingischán 

největší množství diskusí. Je často spojován s krutými a bezohlednými 

činy, ale byl zakladatelem svého národa, jedinečným vládcem a skvělým 

bojovníkem. Jeho životní příběh je bezpochyby fascinující a bývá 

Dobyvatelé: Vládci luku. 1. vyd. v českém jazyce. Statenice: Millennium, 2010, 413 s. 

Dobyvatelé. : Vlk plání / Conn Iggulden

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží)

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/449107

Působivý historický román je úvodním dílem série o životě Čingischána a 

jeho potomků. Temüdžinovi, druhému synovi chána kmene Vlků, bylo 

pouhých jedenáct let, když jeho otec zemřel násilnou smrtí. Jeho rodina 

byla vypovězena z kmene a opuštěna na krutých mongolských pláních 

bez jídla a přístřešku, ponechána smrti vyhladověním. Byl to tvrdý a 

náhlý úvod do života a do dospělého světa, ale Temüdžin přežil a naučil se b

přírodními podmínkami i s nepřáteli. Shromáždil další vyhnance a vytvořil novou k

období svého života, se držel své vize – sloučení doposud navzájem 

válčících mongolských kmenů a sjednocení Stříbrného lidu. Stal se chánem travnatého moře, 

Dobyvatelé: Vlk plání. 1. vyd. v českém jazyce. Statenice: Millennium, 2009, 407 s. ISBN 

dospělí (3. podlaží); na štítku -

http://katalog.kfbz.cz/documents/458429

Historický román je druhou částí trilogie o životě Čingischána a jeho 

potomků. Ze všech velkých dobyvatelů podněcuje právě Čingischán 

největší množství diskusí. Je často spojován s krutými a bezohlednými 

činy, ale byl zakladatelem svého národa, jedinečným vládcem a skvělým 

bojovníkem. Jeho životní příběh je bezpochyby fascinující a bývá 

. 1. vyd. v českém jazyce. Statenice: Millennium, 2010, 413 s. 

dospělí (3. podlaží); na štítku -

http://katalog.kfbz.cz/documents/449107

Působivý historický román je úvodním dílem série o životě Čingischána a 

Temüdžinovi, druhému synovi chána kmene Vlků, bylo 

jeho otec zemřel násilnou smrtí. Jeho rodina 

byla vypovězena z kmene a opuštěna na krutých mongolských pláních 

bez jídla a přístřešku, ponechána smrti vyhladověním. Byl to tvrdý a 

náhlý úvod do života a do dospělého světa, ale Temüdžin přežil a naučil se bojovat s těžkými 

přírodními podmínkami i s nepřáteli. Shromáždil další vyhnance a vytvořil novou kmenovou 

sloučení doposud navzájem 

tal se chánem travnatého moře, 

. 1. vyd. v českém jazyce. Statenice: Millennium, 2009, 407 s. ISBN 



Paměť mojí babičce / Petra Hůlová

naleznete: v

knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice, Obvodní knihovně 

Díly; na štítku 

v katalogu: 

Literární událost roku 2002.

je mimořádně vyzrálým prozaickým dílem. Jeho děj se odehrává v 

Mongolsku, osou příběhu je strhující vyprávění žen tří generací o všem, co v 

životě viděly, zažily, protrpěly. Kniha je psána živým jazykem s množs

místních slangových výrazů, vtahujících čtenáře do neopakovatelné atmosféry života 

v Mongolsku.

HŮLOVÁ, Petra. Pamět̕ mojí babičce

  

Zemí zvířat, lidí a bohů / F. A. Ossendowski

  naleznete: v

Obvodní knihovně Jižní Svahy

  v katalogu: 

Dobrodružný cestopis. Útěk před pek

Mongolsko a Čínu do Polska. Druhá část zobrazuje

způsobem život Mongolska v době na počátku

zvěrského řádění komunistických tlup. Kniha

proroctví buddhistických mnichů a 

OSSENDOWSKI, Ferdynand Antoni. 

80-857-6903-4.

Údolí jaků / Jaroslav Hovorka

naleznete: v

Jižní Svahy

v katalogu: 

Údolí jaků je napínavý příběh o statečném Vousáčovi a dalších členech 

geologické výpravy, kteří daleko od civilizace, často s nasazením života, 

plní své

zhýčkanému Středoevropanovi ani nezdá. Až do života jednoho z nich 

zasáhne dívka zvaná Maralko ...

HOVORKA, Jaroslav. Údolí jaků. 1. vyd. Praha: Albatros, 1983.

Paměť mojí babičce / Petra Hůlová

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží) a v Obvodní 

knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice, Obvodní knihovně 

na štítku - Hů

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/284007

Literární událost roku 2002. Román dvaadvacetileté studentky Petry Hůlové 

je mimořádně vyzrálým prozaickým dílem. Jeho děj se odehrává v 

Mongolsku, osou příběhu je strhující vyprávění žen tří generací o všem, co v 

životě viděly, zažily, protrpěly. Kniha je psána živým jazykem s množs

místních slangových výrazů, vtahujících čtenáře do neopakovatelné atmosféry života 

Pamět̕ mojí babičce. Vyd. 1. Praha: Torst, 2002, 235 p. ISBN 80-721-

Zemí zvířat, lidí a bohů / F. A. Ossendowski

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - dospělí (3. podlaží) a v 

Obvodní knihovně Jižní Svahy; na štítku - Os

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/20268

Dobrodružný cestopis. Útěk před peklem bolševické revoluce přes Sibiř,

Mongolsko a Čínu do Polska. Druhá část zobrazuje

způsobem život Mongolska v době na počátku

zvěrského řádění komunistických tlup. Kniha obsahuje i významná 

proroctví buddhistických mnichů a kněží.

OSSENDOWSKI, Ferdynand Antoni. Zemí zvířat, lidí a bohů. Praha: Volvox Globator, 1993. ISBN 

Údolí jaků / Jaroslav Hovorka

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad – beletrie a v Obvodní knihovně 

Jižní Svahy; na štítku - Ho

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/39036

Údolí jaků je napínavý příběh o statečném Vousáčovi a dalších členech 

geologické výpravy, kteří daleko od civilizace, často s nasazením života, 

plní své pracovní i lidské poslání v podmínkách

zhýčkanému Středoevropanovi ani nezdá. Až do života jednoho z nich 

zasáhne dívka zvaná Maralko ...

. 1. vyd. Praha: Albatros, 1983.

dospělí (3. podlaží) a v Obvodní 

knihovně Jižní Svahy, Obvodní knihovně Malenovice, Obvodní knihovně 

http://katalog.kfbz.cz/documents/284007

Román dvaadvacetileté studentky Petry Hůlové 

je mimořádně vyzrálým prozaickým dílem. Jeho děj se odehrává v 

Mongolsku, osou příběhu je strhující vyprávění žen tří generací o všem, co v 

životě viděly, zažily, protrpěly. Kniha je psána živým jazykem s množstvím 

místních slangových výrazů, vtahujících čtenáře do neopakovatelné atmosféry života 

-5174-6.

dospělí (3. podlaží) a v 

http://katalog.kfbz.cz/documents/20268

lem bolševické revoluce přes Sibiř,  

Mongolsko a Čínu do Polska. Druhá část zobrazuje vynikajícím 

způsobem život Mongolska v době na počátku revoluce, v době 

obsahuje i významná 

. Praha: Volvox Globator, 1993. ISBN 

beletrie a v Obvodní knihovně 

http://katalog.kfbz.cz/documents/39036

Údolí jaků je napínavý příběh o statečném Vousáčovi a dalších členech 

geologické výpravy, kteří daleko od civilizace, často s nasazením života, 

podmínkách, o kterých se 

zhýčkanému Středoevropanovi ani nezdá. Až do života jednoho z nich 



Čingischán / Vasilij Jan 

naleznete: v Ústřední knihovně, beletrie - děti (3. podlaží) a v Obvodní 

knihovně Jižní Svahy; sklad - beletrie, na štítku - Ja

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/34288

Román cestovatele po Střední Asii a spisovatele Vasilije Jana není 

vlastně historickým románem v obvyklém slova smyslu, je to spíše řada 

scén. V osobě Čingischánově vylíčil V. Jan sveřepého a pověrčivého 

dobyvatele, schopného žít i na vrcholu své moci prostě, ovládat se a 

uchovat si respekt k východní moudrosti. Také ostatní hlavní postavy 

románu okouzlují svou životností. Stránky jeho „Čingischána“ připomínají půvab starých rytin, 

ztemnělých fresek a tlumených gobelínů.

JAN, Vasilij. Čingischán. 6. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1982.

Průzračný Tamir / Čadrábalyn Lodojdamba

naleznete: v Obvodní knihovně Jižní Svahy; na štítku - Lo

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/34924

Dvoudílný historický román podává obraz Mongolska v předvečer lidové 

revoluce, v jejím průběhu a v prvním desítiletí po vítězství lidové moci až 

do kontrarevolučního vystoupení lamaistické církve v první polovině 

třicátých let. V širokém obraze poznáváme proměny společnosti, 

nahlížíme do spletitých lidských osudů, poznáváme strasti a naděje 

prostých pastevců a sledujeme život jejich odpůrců - zbohatlíků, šlechticů 

i lámů. Autor se v 50. letech zařadil mezi nejvýznamnější mongolské prozaiky, v r. 1954 obdržel 

Čojbalsanovu cenu a za první díl přítomného románu získal státní cenu.

LODOJDAMBA, Čadrábalyn. Průzračný Tamir. 2. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1980. 

Čingischán / C.C. Bergius

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - beletrie a v Obvodní knihovně Jižní 

Svahy; na štítku - Be

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/33034

Dobrodružný životopisný román o mongolském dobyvateli, který si na 

přelomu 12. a 13. století podmanil Čínu, Střední Asii a Indii. 

Západoněmecký autor představuje Čingischána nejen jako nadaného 

vojevůdce a státníka, ale i jako muže hledajícího pocit štěstí a vnitřního 

uspokojení.

BERGIUS, C. C. Čingischán. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1979, 478 s.



  S udidlem v

  naleznete: v Obvodní knihovně 

  v katalogu: 

  Napínavé, románové zpracování životopisu baltského barona   

  Ungerna, kontrarevolucionáře, proslulého svou nenávistí k 

  Sovětům, sadistickou ukrutností a šílenými plány na uchvácení 

  Mongolska. Pokrokový francouzský spisovatel zpracoval   

  historická fakta s velkým uměleckým mistrovstvím v realistický 

  obraz revolučních událostí na Dálném východě.

POZNER, Vladimir. S udidlem v zubech

S udidlem v zubech / Vladimir Pozner

naleznete: v Obvodní knihovně Jižní Svahy; na štítku 

katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/35533

Napínavé, románové zpracování životopisu baltského barona   

Ungerna, kontrarevolucionáře, proslulého svou nenávistí k 

Sovětům, sadistickou ukrutností a šílenými plány na uchvácení 

Mongolska. Pokrokový francouzský spisovatel zpracoval   

historická fakta s velkým uměleckým mistrovstvím v realistický 

obraz revolučních událostí na Dálném východě.

S udidlem v zubech. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1962. Knihovna vojáka, sv. 172.

na štítku - Po

http://katalog.kfbz.cz/documents/35533

Napínavé, románové zpracování životopisu baltského barona   

Ungerna, kontrarevolucionáře, proslulého svou nenávistí k 

Sovětům, sadistickou ukrutností a šílenými plány na uchvácení 

Mongolska. Pokrokový francouzský spisovatel zpracoval   

historická fakta s velkým uměleckým mistrovstvím v realistický 

. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1962. Knihovna vojáka, sv. 172.



PERIODIKA

Mongolo-Tibetica Pragensia ... : ethnolinguistics, 

sociolinguistics, religion and culture

naleznete: v Ústřední knihovně, sklad - periodika

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/445711

Mezinárodní recenzovaný odborný časopis publikující původní práce 

věnované Mongolsku, Tibetu a širšímu regionu centrální Asie.

Mongolo-Tibetica Pragensia ...: ethnolinguistics, sociolinguistics, religion 

and culture. Praha: Triton, 2008-.

ZVUKOVÉ	DOKUMENTY

Les Voix du Monde. Une anthologie des 
expressions vocales. CD II - Techniques (suite 
Collection du Centre National de la Recherche 
Scientifique et du Musée de L''Homme / Hugo 
Zemp

naleznete: v Ústřední knihovně, zvuková CD (3. podlaží);

signatura - CD 4739, na štítku - ZEM

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/155644

Hudebně-antropologický zvukový dokument.

LÉOTHAUD, Gilles, Bernard LORTAT-JACOB a Hugo ZEMP. Les Voix du Monde: Une anthologie des 

expressions vocales : CD II - Techniques (suite) [CD]. ℗ 1996.



CD-ROM

EGRSE : International Journal of Exploration Geophysics, Remote 
Sensing and Environment

naleznete: v Ústřední knihovně, CD-ROM/DVD-ROM (4. podlaží, IRC);

signatura - ER 558

v katalogu: http://katalog.kfbz.cz/documents/474811

Recenzovaný časopis zaměřující se na geofyziku. Jeden z příspěvků se 

zabývá geofyzikálním průzkumem pohoří Chandman Khayrkhan 

v jihozápadním Mongolsku.

EGRSE: international journal of exploration geophysics, remote sensing and environment. Praha: ČAAG. 

ISBN 1211-359X.




