Palác Potála je náboženským a politickým
centrem Tibetu. Flickr/watchsmart

Namco je největší tibetské slané jezero a je také
jedno z nejvýše položených jezer na světě. Flickr/Sue
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8 ÚVOD

Úvod
Návštěva Tibetu je neobyčejnou zkušeností, která vzbuzuje protichůdné emoce. Je
to zvláštní pocit, cestovat touto zemí a přitom si uvědomovat, že skutečný Tibet už
prakticky neexistuje. Od vojenského obsazení v roce 1950 Číňané systematicky rozkládají tibetskou sociální strukturu, pronásledují mnichy a mnišky, zavírají klášterní
školy, násilím přesídlují nomády do bytovek a páchají neskutečné škody na nedotčené
tibetské přírodě. Je tedy potřeba, abychom jakýkoli popis současného Tibetu a tibetské
kultury vnímali v kontextu železné pěsti čínské okupace.
Pokud budeme hledat vlastnost, kterou můžeme přisoudit různorodým stránkám
života v Tibetu, nabízí se zde slovo „velkolepý“. Je velkolepé, jak silní a odolní jsou
tibetští lidé, stojící tváří v tvář rozpínající se čínské kultuře. Jejich postoj je z velké
části pacifistický. Necitlivým vpádem Číňanů Tibeťané trpí, ale přesto vytrvávají
a dokážou být nekonečně trpěliví a tolerantní. „Velkolepost“ vystihuje také atmosféru
krajiny. Intenzita barev je díky zdejšímu vzduchu a nadmořské výšce neuvěřitelná.
Sytě modrá ledovcová jezera se střídají se zářivě žlutými poli hořčice, temně rudými
a hnědými odstíny holé skalnaté krajiny a nad tím vším se klene azurové nebe s majestátními, věčně bílými vrcholy himálajských hor. Všechny barvy jako by doslova
zářily. Pokud ukážete fotografie zdejší krajiny lidem, kteří v Tibetu ještě nebyli, většinou o těch neskutečných barvách pochybují a ptají se, jakýpak filtr jste pro focení
použili.
Při cestování po „zemi sněhů“ máte dobrodružství téměř stoprocentně zaručené.
Jedná se o nejvyšší část Asie s nejdivočejšími a nejdrsnějšími oblastmi. Nejenom že
se zde nacházejí nejvyšší hory, ale také nejvýše položené turistické trasy a nejhlubší
kaňony světa. Tibetské buddhistické kláštery splývají s krajinou a stávají se orientačními body pocestných. Ke strmým útesům přiléhají monumentální pevnosti, které
shlížejí na zasněžené pastviny, kde nomádi shánějí své jaky. Je to právě tato kombinace
drsného dobrodružství, neobyčejné krajiny a neobyčejných lidí, díky nimž je Tibet
tak výjimečný.
Návštěva Tibetu má jediné mínus: snadno se na tomto místě stanete závislými.
Nebude se vám odsud chtít odjet, a jakmile odjedete, už budete plánovat, kdy se
vrátíte – ne nutně přímo do Tibetu, ale do tibetské kultury. Autentickou tibetskou
kulturu najdete bohužel spíše mimo Tibet, a to na místech, kde uprchlíci z Tibetu našli
nový domov. Zde dál pokračují ve svých buddhistických zvycích, svátcích a tradičním
způsobu života. Jedna z kapitol tohoto průvodce vám stručně představí i tato místa,
která se nacházejí v Indii, Nepálu a Bhútánu.
Cestování do Tibetu vzbuzuje i důležité etické otázky. Jednou z nejdůležitějších
je patrně ta, zda do Tibetu vůbec jezdit. Je nabíledni, že většina peněz z turistického
ruchu končí v čínských pokladnách, čímž se vlastně nepřímo podporuje čínská vojenská přítomnost v Tibetu. Většina cestovních agentur je v rukou Číňanů, a některé
z nich dokonce patří armádě. Vyvstává zde tedy bolestná otázka, jestli svou návštěvou
Tibetu zároveň nepřiznáváte legitimitu čínským vojenským operacím. V tomto ohledu
vás můžeme uklidnit: pro Tibeťany je velmi důležitá morální podpora, kterou od
návštěvníků dostávají. Už pouhá vaše přítomnost vytváří jakousi nárazníkovou zónu
mezi napjatými vztahy Číňanů a Tibeťanů.

Tibet_SAZBA.indd 8

16.12.2019 10:23

ÚVOD 9

Turisté milují mnichy, což představuje jeden z největších paradoxů cestovního
ruchu v Tibetu: kláštery jsou otevřené a veřejnosti přístupné hlavně proto, že turisté
chtějí vidět, co dělají mniši. Kromě himálajské krajiny jsou totiž hlavní turistickou
atrakcí kláštery, život mnichů, jejich každodenní buddhistické rituály a zpívání súter.
S komerčními návštěvami klášterů nemají Číňané žádný problém, protože i tímto
způsobem se dají vydělat peníze. Kromě zpeněžování buddhismu se ale Čína o bohatou
kulturu, náboženství a jazyk Tibeťanů nezajímá. Skutečně přemýšlivý cestovatel může
mít pocit, že se ocitl mezi dvěma ohni: pokud pojede do Tibetu, jeho peníze půjdou
do kapes čínských cestovních agentur, hoteliérů a leteckých společností. Když ale
nepojede, bude se podílet na izolaci Tibeťanů.
Tibetské exilové vedení cestovní ruch podporuje. K etickému dilematu, zda jet
nebo ne, se vyjádřil i sám dalajláma, laureát Nobelovy ceny míru. Když odpovídal na
otázku o represích v Tibetu, kterou dostal ve Vancouveru v září 2006, řekl mimo jiné:
„Myslím, že byste do Tibetu měli jet. Měli byste tam strávit nějaký čas, a to nejen ve
městech, ale i mimo ně. Jeďte na venkov a vezměte si s sebou tlumočníka. Nejraději
někoho, kdo mluví tibetsky, nebo alespoň čínsky. Jeďte tam. Prohlédněte si to tam.
Myslím, že pak dostanete skutečnou odpověď.“ Svou odpovědí narážel dalajláma
na to, že návštěvníci ze Západu, kteří uvidí zdejší podmínky a dozví se více o životě
Tibeťanů, budou jejich situací dojati a udrží tak naživu téma zachování tibetské kultury.
Cestovatelé, směřující do Tibetu ze Západu, představují jen malý zlomek
návštěvníků. Zdaleka největší skupinou návštěvníků jsou čínští turisté, kteří se sem
sjíždějí, aby si prohlédli tento exotický kousek „své vlasti“. Podle čínských údajů
navštíví Tibet každoročně na 20 milionů turistů. Většina z nich jsou Číňané, přijíždějící
z velkých měst jako je Šanghaj, Peking nebo Kanton (Guangzhou). Toto číslo je velmi
nadnesené, protože stejní turisté jsou započítáváni několikrát na různých místech –
třeba ve Lhase, v Šigace nebo u Mount Everestu. Čína očekává, že v roce 2020 Tibet
navštíví více než 35 milionů lidí. Z těchto čísel si můžete odvodit povahu čínského
cestovního ruchu: svým založením prostě krajinu zaplavuje. Zároveň je ovšem cestovní
ruch důležitou součástí tibetské ekonomiky. Otázku, zda se do Tibetu vypravit nebo
ne, si tedy každý cestovatel musí zodpovědět sám. Jakmile se rozhodnete, že do Tibetu
pojedete, vyvstane před vámi další otázka: za jakých okolností můžu v Tibetu pobývat?
Číňané přistupují k cestám nezávislých turistů v Tibetu podezřívavě a raději nahánějí
návštěvníky do sledovaných, více platících turistických skupin. V roce 2008 vypukly
na celé Tibetské náhorní plošině rozsáhlé protesty a nepokoje. Zahraniční turisté se
sem od té doby mohou vypravit pouze v organizovaných skupinách. Tento zákaz lze
do určité míry obejít – zejména návštěvou východních oblastí Kham a Amdo, kde
tato omezení neplatí.
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1 Obecné informace
Geografie
Hlavním rysem Tibetu je jeho extrémní nadmořská výška. Průměrná nadmořská
výška se na jihu Tibetu pohybuje okolo 3 000 m, na severu okolo 4 500 m. V této
knize označujeme slovem Tibet celou oblast Tibetské náhorní plošiny v rámci ČLR.
Nadmořská výška ovlivňuje v Tibetu vše: nejenom až nadpozemsky vypadající krajinu
s majestátními horami, jedinečnou flóru a faunu, ale i obyvatele a jejich kulturu. Jaci,
zdejší ikonická zvířata, se dokonale přizpůsobili vysokohorskému prostředí a tibetská
nomádská kultura je na nich zcela závislá.
Jestliže se mluví o Tibetu, Číňané tím myslí oblast úplně jiné velikosti, než jak
svou zemi berou Tibeťané. Ti odkazují na mnohem větší území, kde žije tibetské
etnikum – za Tibet považují tak zvaný Velký Tibet, který tvoří provincie Ü-Cang na
jihozápadě, provincie Kham na východě a Amdo na severu. Čínské úřady považují
za Tibet pouze Tibetskou autonomní oblast, nyní součást Čínské lidové republiky.
Současná Tibetská autonomní oblast pokrývá pouze Ü-Cang a část Khamu, zbylé
části jsou rozdělené do dalších čínských provincií.
Velký Tibet se rozkládá na 2,3 milionech km2, což je téměř dvojnásobek rozlohy
Tibetské autonomní oblasti (TAO). TAO vytvořili Číňané v roce 1965, když si
předtím odkrojili většinu Khamu a Amda a asimilovali je do sousedních čínských
provincií. Přesto je TAO obrovská. S plochou 1,2 milionu km2 má velikost Anglie,
Francie, Německa a Rakouska dohromady. Od západu na východ měří: 2 600 km
a od severu na jih: 1 300 km. Tibetská autonomní oblast se rozkládá na většině plochy
geografické oblasti, známé jako Tibetská náhorní plošina. Často se jí říká „třetí pól“,
protože kromě Arktidy a Antarktidy obsahuje právě Tibetská náhorní plošina nejvíce
ledu, sněhu a věčně zmrzlé půdy.
Tibet, ať už jej co se týče rozlohy bereme jakkoliv, oplývá superlativy: najdeme
zde nejvyšší vrcholky světa, nejvýše položená jezera i nejhlubší kaňony. Vnitřní
Tibet sousedí s Indií, Nepálem, Bhútánem, Barmou – a samozřejmě Čínou. Mezi
významné řeky pramenící na Tibetské náhorní plošině patří Mekong, Chuang-che,
Jang-c’-ťiang, Salwin, Iravádí, Jarlung Zangbo (pramen Brahmaputry), Indus, Satludž
a Karnali. Při své divoké cestě z náhorní plošiny vytvářejí řeky hluboké kaňony. Ústí
těchto řek vytvářejí největší delty světa a zároveň i hlavní oblasti pěstování rýže, jako
je delta Mekongu ve Vietnamu, delta Iravádí v Barmě a společná říční delta Gangy
a Brahmaputry v Bangladéši.
Na jihu Tibetu, přímo na hranici s Nepálem, leží osmitisícoví himálajští obři Mount
Everest, Lhoce, Makalu a Čo Oju. Čtrnáctá nejvyšší hora světa, Šiša Pangma, leží
celá v Tibetu. Pohoří Himálaj tvoří celá staletí přirozenou horskou hranici Tibetu.
Tibet má nejvýše položenou hranici sněhu a na 37 000 ledovců. Na sever od Tibetu
leží pohoří Kchun-lun, zatímco na západ se táhnou hřebeny Pamíru a Karákóramu.
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Převážná část Tibetské náhorní plošiny přesahuje výšku 4 000 m n. m. Vznikla
před miliony let při vzájemném posunu (driftu) indické a asijské litosférické desky
proti sobě. Tuto linii lehce uvidíte na satelitních mapách, kde zároveň zaznamenáte
dramatický pád okrajů náhorní plošiny do zalesněných oblastí. Severní část Tibetu
tvoří hrozivý Čangtang, neuvěřitelná skalnatá a vyprahlá poušť, kde se toulají nomádi
a tradičním způsobem si zde vydobývají své těžké živobytí. Na severovýchodě v Amdu
se krajina barví do syté zeleně bohatých travnatých pastvin, které zavlažuje Žlutá řeka
(Chuang-che). V Khamu panují částečně monzunové podmínky, což ve spojení s nižší
nadmořskou výškou prospívá hustým lesům. Právě zde se nachází jeden z největších
čínských zdrojů dřeva. Řeka Jarlung Zangbo, která teče ze západního Tibetu směrem
na východ, vytvořila úrodné zemědělské půdy v centrálním Tibetu. Vzhledem k tomu,
že kolem jejích břehů byly objeveny historické tibetské osady, je zároveň považována
za kolébku tibetské civilizace.
Tibet je vnitrozemským státem. Ačkoli většina Tibeťanů v životě neviděla moře,
přesto nejsou ochuzeni o pohled na širokou vodní dálavu. Průzračná horská tyrkysová
jezera jsou obrovská, a ta větší z nich mohou dokonce připomínat jakási vnitrozemská
moře. Kolem jezer není žádná zástavba – Tibeťané ryby nejedí a řadu těchto jezer
považují za posvátná místa. K největším jezerům patří Manasarovar (západní Tibet),
Namco (sever Tibetu), Jamdrok-co (centrální Tibet) a Kukunor (Amdo).
Díky extrémní nadmořské výšce je Tibet výjimečným místem pro odolnou vysokohorskou flóru, která ještě nevydala všechna svá tajemství. Tato vzácná flóra
přilákala na začátku dvacátého století pozornost britských botaniků, kteří zde objevili
mákovník bukvicolistý a mnoho druhů pěnišníků. Z celosvětově odhadovaných asi
900 druhů pěnišníků jich téměř polovina roste na Tibetské náhorní plošině, zejména
v nižších polohách na východě a jihovýchodě. Sami Tibeťané tu zdokumentovali přes
2 000 léčivých rostlin. Léčivé byliny představují těžiště tibetských léčitelských praktik.
Stručný vhled do výjimečné tibetské divoké přírody najdete na stranách 354–358.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O TIBETU
Umístění: Vnitřní část Tibetu, Tibetská náhorní plošina, je nejvýše položeným místem v Asii
s průměrnou nadmořskou výškou 4 600 m n.m. V Tibetu pramení všechny hlavní asijské řeky.
Sousední země: Indie, Nepál, Bhútán, Barma a Čína
Rozloha: Etnický Tibet – 2,3 milionu km2; Tibetská autonomní oblast – 1,2 milionu km2
Klima: Extrémní, pohybuje se od silných mrazů až po spalující vedro. Celkově je ovzduší
v průměru spíše chladné a díky vysoké nadmořské výšce také suché.
Status: Národ prakticky okupovaný komunistickými silami od čínské invaze v roce 1950
Populace: Etnický Tibet: cca 6 milionů Tibeťanů a 7,5 milionu čínských Chanů; Tibetská
autonomní oblast: 3 miliony Tibeťanů
Hlavní město: Lhasa, počet obyvatel odhadovaný na 700 000; toto číslo zahrnuje Tibeťany
i čínské Chany.
Další významná města: Šigace, Gjance, Cethang, Bayi, Ali, Chamdo
Ekonomika: Tibet je především zemědělská země, z obilovin se zde daří ječmenu, pšenici
a prosu. Dále se zde chovají hospodářská zvířata a klíčovým odvětvím je pro Tibeťany řemeslná výroba. Hlavním zájmem Číňanů jsou bohatá ložiska nerostných surovin včetně uranu.
Není známo, kolik Číňanům vynáší těžba nerostného bohatství v Tibetu, ale čísla by měla
být velmi vysoká. Jeden oficiální čínský zdroj uvádí v Tibetu přítomnost 110 druhů nerostů,
přičemž konzervativní odhady jejich ceny se pohybují přes 120 miliard dolarů. Skutečná
hodnota však může být i desetinásobná. Tato těžba Tibet ekonomicky vykořisťuje: drtivá
většina nerostů se převáží do Číny.
HDP: Přesné údaje nejsou známé.
Jazyky: Tibetština; úředním jazykem je mandarínština
Náboženství: Maoisty ovlivňovaný tibetský buddhismus
Měna: Čínský jüan, také renminbi (CNY nebo RMB, značka ¥)
Směnné kurzy: 1 £ = 8,72 ¥, 1 US$ = 6,72 ¥, 1 € = 7,61 ¥, 1 CZK = 0,30 ¥ (k 22. 2. 2019)
Hlavní letecké společnosti: Air China (CA), China Southern Airlines (CZ), China Eastern
Airlines (MU), Sichuan Airlines (3U) a Tibet Airlines (TV)
Hlavní letiště: Gongkar, 60 km od Lhasy
Mezinárodní telefonní kód: + 86891 (Lhasa)
Čas: Tibet se řídí pekingským časem (GMT +8, PST +16)
Elektrické zásuvky: 220 voltů, 50 hertzů. Zásuvky mají řadu variant, často bývají nespolehlivé a závadové.
Váhy a míry: Standardní metrické
Vlajka: Oficiálně se používá čínská vlajka s pěti žlutými hvězdami na rudém pozadí, tibetská
vlajka se dvěma sněžnými lvy je zakázaná.
Národní hymna: Per Gyallu (v Tibetu zakázaná)
Národní tradice a sporty: Meditace (chrámy), závody na koních (letní nomádské svátky)
Státní svátky: Losar neboli tibetský Nový rok – pohyblivý svátek, většinou pobíhající v únoru. Mezinárodní den práce se slaví 1.–3. května. Čínský národní svátek probíhá 1.–3. října.
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Žádná část této knihy nesmí být reprodukována bez svolení nakladatelství.
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