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Tato kniha je vyrobena podle nejmodernějších technologií, zaručujících stálost vazby i ve ztížených podmínkách.
Žádná část této knihy nesmí být reprodukována bez svolení nakladatelství.

Pomozte nám aktualizovat informace
Věnovali jsme velké úsilí tomu, abychom zaručili, že
první vydání průvodce po Myanmaru bude přesné
a aktualizované. Věci se však 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,
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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.
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ÚVOD

Myanmar (Barma)
Myanmar je největší, ale nejméně známou zemí jihovýchodní Asie. Slovy
Winstona Churchilla, je „tajemnou hádankou“. Myanmar žil více než půl století
v dobrovolné izolaci pod vládou despotických generálů, které v zahraničí skoro nikdo neznal. Není divu, že ho navštěvovalo jen málo turistů, a ti jeho kultuře nerozuměli. V poslední době se situace velmi rychle mění. Myanmar zažívá
ekonomické a politické reformy, jaké si ještě před pár lety nikdo nedokázal
představit a zemi zaplavují zvědaví návštěvníci z celého světa. Z Myanmaru se
téměř přes noc stala mimořádně lákavá turistická destinace.
Myanmar přitahuje hlavně svou zvláštní atmosférou země zamrzlé v čase, kterou si paradoxně uchoval právě díky dlouhým desetiletím dusivé izolace a hospodářské stagnace (samozřejmě za cenu nesmírných obětí). Při cestách Mynamarem se i dnes, na počátku jednadvacátého století, setkáte se zemí, o které kdysi psali Kipling a Orwell: zemí tisíců
pozlacených pagod, starobylých měst, klášterů obývaných mnichy v červených hábitech
a rázovitých vesnic s lidmi ve splývavých longyi připomínajících sarongy, s tvářemi potřenými tradiční pastou thanaka. Myanmar je země, kde se život točí především kolem
chrámů a tradičních čajoven. S řetězci a obchody velkých mezinárodních značek, které už
stačily zaplavit skoro celý zbytek Asie, se zde nesetkáte.
Myanmar udiví také mimořádně pestrou krajinou. Jsou zde úrodné planiny lemující
velkolepou řeku Iravádí (Ayeyarwady), hustě zarostlé kopce Šanského státu, rozeklané,
sněhem pokryté vrcholy Himálaje tvořící severní hranici země a kouzelné tropické ostrovy
omývané vodami Andamanského moře. Na své si zde přijdou milovníci tradiční kultury:
Myanmar leží mezi Bangladéšem, Indií, Čínou a Thajskem. Vlivy všech uvedených zemí
jsou jasně patrné v barmské architektuře, tradicích, zvycích, kuchyni a dalších oblastech.
Dlouhodobý kontakt s okolními kulturami rovněž vysvětluje mimořádně velký počet etnik – na území Myanmaru žije v současnosti více než sto menšinových skupin, které si přes
soustavný tlak ze strany vlády dodnes udržují svou tradiční kulturu. To platí stejně o kmeni Padaung proslulém ženami s dlouhými krky, jako o válečnících kmene Wa, kteří dodnes
vzbuzují u svých sousedů oprávněný strach.
NAHOŘE RYBÁŘ NA JEZEŘE INLE; SANDÁLY JEPTIŠEK PŘED CHRÁMEM
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ÚVOD

ZAJÍMAVOSTI

• Podle značně kontroverzní-

ho sčítání lidu z roku 2014 žije
v současnosti v Myanmaru
51,4 milionu obyvatel.
Největším městem je Yankoun
(5,2 milionů obyvatel)
a s odstupem ho následují
města Neipyijto (1,6 milionu)
a Mandalaj (1 milion).

• Myanmar má rozlohu zhruba

676 000 km2, což znamená, že
je o něco menší než Turecko
a o něco větší než Francie.

• Hlavním náboženstvím je

buddhismus (buddhisté tvoří
kolem 90 procent populace),
ale výrazně jsou zastoupeni
také křesťané, muslimové
a hinduisté.

• Země se původně jmenovala

Barma podle hlavní etnické
skupiny Barmánců, kteří
podle různých odhadů tvoří
asi 68 procent obyvatel.
K velkým menšinovým
skupinám patří Šanové
(9 procent), Karenové
(7 procent), Rakhinové
(4 procenta) a Monové
(2 procenta).

• V Myanmaru jsou zastoupeny tři velké jazykové
skupiny: sino-tibetská
(zahrnující barmštinu),
thajsko-kadajská (zahrnující
mimo jiné šanské jazyky)
a austro-asijská (mimo jiné
jazyky menšinových skupin
Mon, Palaung a Wa).
• V Barmě žil slavný spisovatel

George Orwell, a to od roku
1922 až do svého návratu do
Anglie v roce 1927, když se
v Barmě nakazil horečkou
dengue. Jeho prvotina
Burmese Days (Barmské dny;
viz str. 363) patří k nejčtenějším knihám o Barmě. V roce
1889 zemi navštívil Rudyard
Kipling a proslavil ji básní
„Mandalay“, přestože město
Mandalaj nikdy neviděl.

cz 001-021_Myanmar_Intro.indd 6

Zahraniční turisty pochopitelně nejvíc láká právě tato
starobylá Barma: nádherné chrámy v Baganu, velkolepá
zlacená stúpa Šweitigoumské pagody v Yankounu, tradiční čluny poháněné nohama na jezeru Inle a další zajímavosti, které jinde nenajdete. Nad budoucností země
ale bohužel stále visí mrak politických nepokojů, který
nezmizel ani po nedávných reformách. Boj za svobodu
a demokracii pokračuje, přestože dnes už zdaleka neleží
jenom na bedrech slavné disidentky a nositelky Nobelovy ceny za mír Aun Schan Su Ťij a jejích nejbližších spolupracovníků. K tisícům bezejmenných Barmánců, kteří
v minulých pěti desetiletích obětovali své pohodlí a často
i své životy, se přidávají další. Většinu zahraničních turistů nesmírně překvapí vstřícná a přátelská povaha prostých Barmánců, kteří působí, jako by na nich dramatická
minulost země nezanechala skoro žádné stopy. Možná je
to tím, že dlouhá desetiletí postrádali kontakt s vnějším
světem, nic to však nemění na tom, že patří k nejpřátelštějším národům Asie. Také to je důvod, proč s návštěvou neotálet, protože i Myanmar se jednou změní.

Kam se vydat
Yankoun sice už není hlavním městem země, ale stále

zůstává jeho obchodním a kulturním centrem. Zdejší
úchvatná Šweitigoumská pagoda patří k památkám,
které si nesmíte nechat ujít. Mimořádně zajímavá je také procházka centrem s množstvím starobylých staveb
z koloniálního období. Ulice mohou v mnoha případech dobře sloužit jako učebnice britské imperiální architektury. Nudit se nebudete ani na zdejších rušných
trzích, v čínské čtvrti s množstvím stánků s pivem a opékaným masem, v hinduistických chrámech nebo při výletech příměstským vlakem do okolí. Pokud toužíte po
krátkém seznámení s Barmou, Yankoun vás nezklame.
Úrodná delta jižně a západně od Yankounu byla v roce
2008 zdevastovaná cyklonem Nargis a vojenská junta
následně velkou část oblasti uzavřela. Vsoučasnosti je
delta zahraničním turistům opět přístupná, takže můžete vyrazit na pláže u měst Chaung Tha a Ngwe Saung.
Pokud zamíříte podél západního pobřeží na sever, dostanete se na území dlouhého a úzkého Arakanského státu,
kde na vás čeká hojně navštěvovaná pláž Ngapali. Ta
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BARMSKÁ MÓDA
Chcete se aspoň trochu podobat Barmáncům? Oblékněte si longyi a tváře si potřete trochou pasty
thanaka. Longyi je dlouhá „sukně“ připomínající sarong, kterou nosí místní muži i ženy. Obě pohlaví
používají stejný typ longyi, které se liší vzory a způsobem skládání. Také si můžete všimnout různých
barevných provedení, která mají symbolický význam – například zelená je spojovaná se vzděláním,
takže ji nejčastěji spatříte na studentech, zatímco zaměstnanci služeb dávají přednost blankytně modré. Hodně turistů si během cest Mynamarem longyi dříve či později koupí – bavlněné longyi je ve
zdejším teplém podnebí neobyčejně příjemné a dostanete ho za přijatelnou cenu 2000–6000 MMK.
Pasta thanaka zdobí (často ve velmi složitých vzorech) tváře takřka všech barmských žen a dětí
a typické žluté skvrny často spatříte i na tvářích mužů. Pasta se vyrábí z rozemleté kůry a většinou se
z řady praktických důvodů nanáší hned ráno. Slouží jako ochranný sluneční krém, parfém, zjemňující
krém a samozřejmě ozdoba. Ani v tomto případě není problém přidat se k místním lidem: stačí najít
příslušný obchod nabízející thanakový prášek, rozmíchat ho s vodou na pastu a patřičně se pomalovat
– určitě se najde někdo, kdo vám pomůže.

však po výrazném zvýšení cen v místních hotelech rozhodně není destinací pro spořivější
turisty, kteří obvykle dávají přednost bývalému hlavnímu městu Arakanského království
Mrauk U.
Mnoho turistů spěchajících z Yankounu na sever neprávem přehlíží jihovýchodní část
Myanmaru, která si rozhodně zaslouží krátkou zajížďku. Od zpřístupnění hraničních přechodů s Thajskem se do ní navíc dostanete i z východu. Příjemnou zastávku nabízí především město Bago s pozlacenými stúpami a několika obřími Buddhovými sochami. O něco
dál na jih stojí slavná Zlatá skála s pagodou Kyaiktiyo – jedna z památek, na kterou nikdy
nezapomenete. Ještě o něco jižněji leží bývalé hlavní město britské kolonie Mawlamyine,
odkud se můžete po řece Thanlyin vydat do města Hpa-An sloužícího jako výhodná základna pro jednodenní výlety do krasového okolí s řadou zajímavých jeskyň. Na jižním konci
země můžete prozkoumat oblast Tanintharyi, která se teprve v posledních letech pomalu
otvírá zahraničním turistům. Většina z nich míří na zdejší bílé písečné pláže a doposud
skoro panenské Mergujské souostroví.
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YANKOUN A OKOLÍ

Yankoun a okolí
Yankoun (barmsky
a anglicky Yangon), největší město Myanmaru, známe
dodnes hlavně pod původním názvem Rangún z koloniálních dob. Je plný protikladů. Na první pohled je tu patrná dlouhodobá ekonomická a kulturní izolace,
nejvíce ve staré části tvořené hustou sítí zdánlivě nekonečných ulic, lemovaných
zchátralými domy z koloniálního období. Stále jsou zde problémy s dodávkami
elektřiny a po ulicích se prohání k prasknutí přecpané starodávné zrezivělé autobusy. Okamžitě si všimnete, že zde chybí obchody velkých mezinárodních
značek, které jinde nemilosrdně zaplavující centra. Kromě rázovité atmosféry vás
zaujme spousta venkovních kaváren, záplava pouličních prodejců a množství
vysokých stúp. Většina turistů má pocit, jako by se vrátili zpět v čase.
Ale i v Yankounu ucítíte závan moderní doby. Uvidíte automobily japonské výroby,
rychle přibývá elegantních hotelů, rychlých občerstvení s nezbytnými plastovými stolky,
ostře nasvícených poutačů i obchodů nabízejících chytré telefony, tablety a další elektronické hračky. Není divu, že Yankoun působí poněkud schizofrenicky, jako město uvízlé
ve dvou časových pásmech: v jednadvacátém století a současně v době před několika
desítkami let. Právě to je důvod jeho mimořádné atraktivity.
Zahraniční turisté Yankoun většinou vnímají jako dvě oddělená města. Odlišují starou
koloniální část (centrum Yankounu), která je nejzajímavější částí rychle se rozrůstající
megalopole se spoustou ukázek postupně mizející architektury koloniálního období.
Uvidíte zde zlacené buddhistické pagody, hinduistické a čínské chrámy, mešity i tržnice.
Pak přejdete na rozlehlé severní předměstí tvořící základ moderního Yankounu, z větší
části fádní oblast, ovšem s řadou bohatě zdobených buddhistických chrámů a zalesněnými jezery Inle a Kandawgyi. Největší zajímavostí je úchvatná Šweitigoumská pagoda,
jeden z nejkrásnějších buddhistických chrámů světa. Za pozornost jistě stojí i další pagody a obří Buddhovy sochy roztroušené po celé oblasti.
Z historie
Yankoun je na barmské poměry vcelku nové město. Z velké části pochází z koloniálního
období, i když jeho kořeny sahají hluboko do počátků barmských dějin. Město začínalo
na začátku jedenáctého století jako rybářská osada Dagon, kterou založili Monové – příslušníci etnika, které tehdy ovládalo celou dolní část dnešního Myanmaru. Osada byla
sice vyhlášená úchvatnou Šweitigoumskou pagodou, ale jinak působila provinčně. V roce 1755 Dagon ovládl král Alaungpaya, zakladatel konbaungské dynastie (viz str. 336)
a nechal osadu přejmenovat na Yankoun. Z nového oblastního centra se záhy stalo nové
středisko obchodu, a to na úkor nedalekého Thanlyinu, jenž do té doby výrazně těžil ze
své pozice největšího oblastního přístavu. Britové se Yankounu zmocnili během první
anglo-barmské války (1824–26), ale po ukončení bojů v roce 1827 ho vrátili zpět do
rukou Barmánců.
Yankounské slavnosti str. 59
Yankounské koloniální dědictví str. 62
Čtyři Buddhové a osm Šweitigoumských planet str. 71
Orientace na předměstí Insein str. 78
Okružní železnice str. 79
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Taxíky svědomí str. 83
Vyhlídkové plavby po řece Yankoun
str. 83

Kavárny str. 87
Jídlo na ulici str. 89
Stravování z vlastních zásob str. 91

16.7.2015 7:39:27

Zajímavosti
1 Pagoda

Sule Významný historický chrám v samém středu Yankounu se zlacenou věží. Jedna z řady
nepřehlédnutelných a nezapomenutelných památek centrální části města. Viz str. 61

KOLONIÁLNÍ ARCHITEKTURA, YANKOUN

2 Koloniální

4 Šweitigoumská pagoda Nejvýznamnější myanmarský chrám, skvostná pozlacená stúpa s řadou bohatě zdobených svatyň, které jsou od rána do večera
obleženy místními lidmi a turisty. Jeden z hlavních
orientačních bodů města. Viz str. 70

3 Tržnice Bogyoke Dopřejte si zastávku na zajímavé tržnici z britského koloniálního období s desítkami stánků a obchůdků. Nabízejí záplavu různého
zboží, výrobky z drahých kamenů, pozoruhodnosti,
řemeslné zboží i pantofle. Viz str. 65

6 Pouliční občerstvení Během procházky středem
města se zastavte u jednoho z početných pouličních
stánků, kde vám nabídnou k snědku vše od exotického ovoce až po smažené hady. Viz rámeček, str. 89

architektura Yankoun se sice rychle
rozvíjí a mění, ale jeho střed dodnes oplývá množstvím skvělých ukázek britské koloniální architektury, z nichž mnohé patří k nejlepším v celé Asii. Nenechte si ujít pohled na stylové starobylé domy
v různě pokročilém stavu chátrání. Viz rámeček
str. 62

5 Plavba trajektem do Dalahu Užijte si krátkou
plavbu říčním trajektem do Dalahu, v jejímž průběhu
se pokocháte skvělým výhledem na yankounské nábřeží a rychle se měnící pobřežní scenérii. Po pouhých deseti minutách plavby z města se vám naskytne možnost nahlédnout do života obyčejných
Barmánců.Viz str. 79

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENÉ NA MAPĚ NA STR. 68
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Jihovýchodní Myanmar
Jihovýchodní protáhlá část Myanmaru se vine v délce zhruba tisíc kilometrů od
Martabanského zálivu až k sluncem sežehnutým ostrovům Mergujského souostroví (Myeik) a většina zahraničních turistů mířících z Yankounu k severu se jí vyhýbá.
V minulosti uzavřená oblast Tanintharyi je v dnešní době, stejně jako zdejší hraniční přechody do Thajska, volně přístupná. Tato část Myanmaru se postupně mění
v další vyhledávanou turistickou destinaci – těšit se můžete na řadu pozoruhodných památek a také na jedny z nejklidnějších pláží celé jihovýchodní Asie.

3

Monský stát v nejsevernější části oblasti nese dodnes početné stopy mnoha generací zanícených buddhistických vládců. V okolí historického města Bago (bývalého centra Mon-

ského království) narazíte na početné zlacené zedi (pagody) a množství zasněně působících ležících Buddhů. Při další cestě na východ přijdete ke slavné Zlaté skále Kyaiktiyo,
jedné z nejuctívanějších pamětihodností celé jihovýchodní oblasti. Na velké skále stojí
malá pagoda, zdálky vyhlížející, jako by se vznášela nad východní částí pohoří Yoma.
Jihovýchodní část Myanmaru má dlouhé a členité pobřeží se spoustou chráněných přírodních přístavů a v minulosti hrála významnou roli v obchodní výměně s přístavy Indického oceánu. K hlavním vývozním artiklům patřila keramika, výrobky z týkového dřeva
a exotické produkty z barmského vnitrozemí. Přístavní město Mawlamyine se dočkalo
rozmachu teprve v 19. století za britské nadvlády, přesto nabízí skvělou příležitost seznámit se s obchodní minulostí oblasti; kromě řady tržnic zde najdete množství historických
budov, bohužel často zchátralých. Z města se můžete vydat na příjemný jednodenní výlet,
například na pochmurně působící válečný hřbitov Thanbyuzayat nebo k obřímu, sto osmdesát metrů dlouhému, silně zchátralému, ležícímu Buddhovi Win Sein Taw Ya.
Východně od Monského státu leží Karenský stát, nechvalně proslulý jedněmi z nejkrvavějších etnických konfliktů na území Myanmaru (viz str. 352). Srážky mezi místními karenskými nacionalisty a vládními jednotkami si během dlouhých desetiletí vyžádaly stovky mrtvých a tisíce Karenů dodnes žijí v uprchlických táborech v sousedním Thajsku. Klid
přineslo teprve příměří z roku 2012. V současnosti byste v malebném a bezpečném okolí
hlavního města Hpa-An žádné stopy po násilí nenašli. Nevelké město je skvělou základnou
pro výpravy do velkolepých hor a k jeskyním se spoustou Buddhových soch.
Na odlehlém jižním okraji jihovýchodní oblasti je zpřístupněná oblast Tanintharyi, lákající řadou poloprázdných pláží kolem města Dawei. Oblastní centrum Myeik je místo,
kde si můžete udělat představu o hlavních zdrojích obživy místních obyvatel – najdete tu
mimo jiné továrnu na zpracování ořechů kešú a dost nevábně páchnoucí rybí továrny,
kde se připravuje rybí pasta ngăpí. Poblíž pobřeží leží nesnadno přístupné Mergujské
souostroví, kde se dodnes setkáte s vodními nomády a rybáři na bambusových vorech,
lovících ryby z bohatých vod Andamanského moře.
Omezení pro turisty str. 135
Archeologické vykopávky v Bagu
str. 137

U Winaya, představený kláštera
Thamanya str. 145
Hraniční přechod Myawaddy–Mae
Sot str. 150
Lodí z Mawlamyine do Hpa-Anu
str. 154

Palmové víno str. 156
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Železnice smrti str. 158
Daweiský velký přístav str. 160
Lodí z Dawei do Kawthaungu str. 161
Hraniční přechod Htee Kee–Phu Nam
Ron str. 162
Ptáci str. 164
Mergujské souostroví str. 165
Hraniční přechod Kawthaung–Ranong str. 166

30.6.2015 12:59:45

Zajímavosti
1 Bago V současnosti poklidně působící město se zajímavou historií a řadou památek roztroušených po celém centru i okolí. Viz str. 134
2 Kyaiktiyo

(Zlatá skála) Úchvatná Zlatá ská-

la, jedno z nejposvátnějších buddhistických
míst, údajně drží ve své poloze díky několika
silným pramenům Buddhových vlasů. Viz
str. 140

3 Hpa-An Dopřejte si zajímavý výstup hustě
zarostlými svahy, prohlídku posvátných netopýřích jeskyní a zastávku u chladivých čistých
jezírek zdejší krasové vápencové oblasti, ležící
v blízkosti poklidného hlavního města Karenského státu. Viz str. 143
4 Mawlamyine Příjemné město s památkami
z koloniálního období a základna pro výpravy

PAGODA SHWEMAWDAW, BAGO

do okolních kopců ozdobených elegantními
pagodami. Viz str. 150
5 Bilu Kyun Z Mawlamyine se můžete lodí vydat na ostrov Bilu Kyun. Kromě vozů tažených
buvoly a starobylých autobusů, drkotajících po
cestách lemovanými palmami, zde uvidíte rázovité obyvatele, kteří se dodnes věnují tradiční řemeslné výrobě. Viz str. 156
6 Dawei Během procházky po nádherném
poloostrově Dawei si odpočinete na zdejších
plážích nebo v některé z maličkých rybářských
vesnic. Viz str. 159
7 Mergujské

souostroví Dopřejte si poklidnou projížďku Mergujským souostrovím, které
je vyhlášené množstvím ryb a rozsáhlými
mangrovovými porosty. Viz rámeček, str. 165

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENÉ NA MAPĚ NA STR. 134
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V současnosti působí BAGO jako klidné provinční město, ale pokud se budete dobře dívat, najdete tu řadu stop, připomínajících
pohnutou historii. V minulosti bylo město
známé jako Pegu a sloužilo coby správní
centrum několika Monských a Barmských
království. V 15. století bylo centrem théravádského buddhismu a v 16. století se z něj
stalo významné obchodní překladiště. Každé období po sobě zanechalo řadu zlacených
pagod a pozoruhodných soch ležících Buddhů. Dnes Bago láká alespoň ke krátkému pobytu, který si můžete ozvláštnit cyklistickými výpravami k jeho početným památkám.
Bago leží přibližně 80 km od Yankounu
u železniční trasy spojující Yankoun a Mandalaj a rovněž u staré státní silnice. Mnoha
turistům, cestujícím mezi zmíněnými městy, proto slouží jako dočasné útočiště k odpočinku. Bago bylo navíc vybráno jako ideální místo pro výstavbu nového letiště
Hanthawaddy International Airport. To znamená, že v budoucnu se cesta do města ještě
zjednoduší – samozřejmě pouze v případě,
že se projekt z roku 1994 dočká realizace.
Z historie
Buddhistiská legenda vypráví o letu nově
osvíceného Siddhárthy Gautamy do dolní
části Barmy, která se v té době nacházela pod
mořskou hladinou. Když po příletu uviděl
samici labutě (hamsa) sedící na zádech samce, usazeného na maličkém kousku suché
země, předpověděl, že se ostrůvek za
1500 let stane středem prosperujícího království. Voda skutečně ustoupila zhruba
v souladu s Buddhovou předpovědí. Dva
monští princové na nově objevené souši
v roce 825 n. l. založili město Hanthawaddy.
S motivem dvou labutí se nyní setkáte na
mnoha místech po celém Bagu.
Monské království se po řadu staletí nacházelo v nepříjemném sevření baganských
a ayjutthajských vojsk, což byl jeden z hlavních důvodů, proč se hlavní město v roce
1369 přestěhovalo z Mottamy (nedaleko
Mawlamyine) do Baga. Z něho se za vlády
zbožné královny Shin Sawbu v 15. století
stalo významné náboženské centrum. Královna pak svůj trůn předala mnichovi a známému alchymistovi jménem Dhammazedi,
za něhož již dříve provdala svou dceru.
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Severní Myanmar
Severní Myanmar je oblast rozlehlé džungle, vysokých hor s vrcholky sevřenými ledem, horských kmenů a úžasných přírodních zdrojů. Není divu, že přitahuje pozornost dobrodružně založených turistů. V minulosti tudy po staletí
procházely armády a mnoho cestovatelů, ale přesto jde o jednu z nejméně
prozkoumaných částí Asie. Pohyb po oblasti podléhá omezením, i když
v současnosti můžete bez povolení cestovat většinou hlavních železnic a po
většině velkých řek.

7

Nejsnadněji přístupnou částí severního Myanmaru jsou kopce východně od Mandalaje,
mezi rázovitým městem Pyin Oo Lwin a podstatně modernějším Lashiem. V koloniálních
dobách sloužilo Pyin Oo Lwin jako jedno z oblíbených horských letovisek a dodnes zde
najdete řadu starobylých domů z období britské nadvlády, zejména na zelených předměstích. O něco dál východním směrem si můžete prohlédnout chatrně působící viadukt
Gokteik. Uchvátí hlavně milovníky vlaků a turisty, kteří netrpí závratěmi. Postavili ho
v roce 1901 a proslavil ho cestopis Paula Therouxe The Great Railway Bazaar (Velký železniční bazar). Při další cestě po staré Barmské silnici narazíte na města Kyaukme a Hsipaw, která lze využít jako výhodně položenou základnu pro výpravy do okolích hor
s rozlehlými čajovníkovými plantážemi a také do vesnic v severní části Šanského státu.
Hlavní dopravní tepnou severního Myanmaru je řeka Iravádí. V době přípravy tohoto
průvodce po ní směli zahraniční turisté cestovat proti proudu až do přístavního města
Bhamo, kdysi významného obchodního centra. Cestou po proudu z Bhama se můžete
zastavit v přístavu Shwegu s řadou malebně zarostlých ostrovních pagod a také v osadě
Katha, která se stala předlohou „Kyauktady“ z Orwellova slavného románu Burmese Days
(Barmské dny). O něco dál jižním směrem protéká řeka Sagaingskou oblastí kolem poříčních keramických dílen v Kyaukmyaungu. Odtud se dostanete k ruinám starobylého
města Hanlin, kde si můžete prohlédnout rozlehlé archeologické naleziště a poté k městu
Shwebo, které bylo v minulosti hlavním městem Barmy.
Na vzdáleném severu leží moderní město Myitkyina, jež využívají turisté jako základnu
pro výpravu do divoké přírody Kačjinského státu. S nádhernou přírodní scenérií se seznámíte během náročné cesty k jezeru Indawgyi, na niž nepotřebujete povolení a navíc se
můžete zastavit u jedné z nejvýznamnějších pagod severního Myanmaru, Shwe Myitzu.
Za skutečnou divočinou je třeba zamířit až do města Putao. Do národních parků, lemujících myanmarskou stranu Himálaje, se dostanete výhradně se skupinovou výpravou.
Velká část Sagaingské oblasti je pro zahraniční turisty bez povolení nepřístupná – rozhodně se bez povolení nevydávejte do severozápadní hornaté části u hranice s Indií.
O něco jižněji se můžete vydat na plavbu po řece Čjintwin (viz rámeček, str. 222) do
severně položeného přístavu Kalewa, případně jednou z nepravidelně vyplouvajících lodí
až do Khamti. Jihovýchodní část státu, mezi městy Sagaing a Shwebo, je volně přístupná.
Omezení pro turisty str. 294
Železnice z Mandalaje do Lashia
str. 300

Pěší túry v okolí Kyaukme str. 301
Dáte si talíř čaje? str. 302
Pěší túry v okolí Hsipawu str. 304
Barmská silnice str. 307
Muse a hranice s Čínou str. 308
Plavba po řece Iravádí str. 311
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George Orwell a Barma str. 316
Delfín tuponosý str. 317
Slavnosti v Myitkyině str. 320
Přehrada Myitsone str. 322
Kačjinská kuchyně str. 324
Příroda severu str. 324
Hpakant: Myanmarský divoký
severozápad str. 326
Taronové str. 326
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Zajímavosti
1 Pyin Oo Lwin Bývalé vyhlášené horské leto-

visko Britské Barmy dodnes láká malebnou atmosférou starých časů, kočáry taženými koňmi
a nekonečnými jahodovými plantážemi. Viz
str. 295

2 Viadukt Gokteik Sto let starý, notně skřípa-

jící most je dodnes součástí jedné z nejúchvatnějších myanmarských železničních tratí. Viz
str. 300

3 Pěší túry Šanským státem Vydejte se na
výpravu do kopců posetých čajovníkovými
plantážemi a do odlehlých palaungských vesnic kolem měst Hsipaw a Kyaukme. Viz rámečky, str. 301 a str. 304

VIADUKT GOKTEIK

4 Plavba po řece Iravádí Vychutnejte si plavbu kolem dřevařských základen a pobřežních
pagod po nejvýznamnější řece Myanmaru. Viz
rámeček, str. 311
5 Katha Poříční město, které se Georgi Orwel-

lovi stalo inspirací pro jeho slavný román
Barmské dny. Viz str. 314

6 Myitkyina V hlavním městě Kačjinského státu se můžete účastnit jedné z rázovitých slavností. Pokud slavnosti minete, jistě vás potěší
skvělá kačjinská kuchyně. Viz str. 320
7 Jezero Indawgyi Vydejte se na vyjížďku kajakem ke krásné pagodě Shwe Myitzu nebo
pěšky do hustě zalesněných kopců v okolí největšího myanmarského jezera. Viz str. 325

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENÉ NA MAPĚ NA STR. 294
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OMEZENÍ PRO TURISTY
Cestování severní částí Myanmaru zpomaluje a znepříjemňuje množství omezení. V důsledku
nepokojů v oblastech obývaných myanmarskými menšinovými skupinami mohou být některé
oblasti zcela uzavřené (viz mapu, str. 28; například „jantarové“ město Hpakant), případně přístupné pouze s povolením (Putao a okolí). Svobodně se zahraniční turisté nemohou pohybovat ani v oficiálně volně přístupných oblastech, kde si musí často vybrat jeden konkrétní druh
dopravy. Například do města Myitkyina se dostanete po železnici, ale ne lodí, zatímco do Bhama musíte výhradně lodí. Obecně platí, že nejvýhodnější je v mnoha případech letadlo.
Pokud byste se chtěli podívat do nepřístupných částí, musíte předem kontaktovat státní
cestovní kancelář MTT (viz str. 52) nebo jinou cestovní kancelář – vždy s dostatečným předstihem, protože vyřízení formalit obvykle trvá minimálně měsíc. Aktuální informace o vstupu do
jednotlivých částí oblasti získáte v turistických hotelích a penzionech.
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