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UBUD 
Chrámy na každém kroku

Pokud bych měl doporučit ideální místo pro letní dovolenou, tak bych asi dlouho neváhal a nabídl ostrov 
Bali, a to především městečko Ubud. Původně malá vesnička se díky několika umělcům, kteří se zde usadili, 
stala kulturním centrem celého Bali a proměnila se v městečko plné galerií, restaurací, barů a hotýlků. Je to 
ideální místo pro relaxaci a meditaci. Ubud nabízí každému něco, je možné tu provozovat nespočet aktivit od 
kurzů vaření, tanečních představení, výletů mezi rýžová pole po návštěvu blízké sopky Gunung Agung. Pokud 
nemáte strach z dopravních prostředků, okolí se dá nejlépe poznat na skútru. Ten vyjde na cca 50 Kč/den 
a benzín seženete všude o polovinu levněji než u nás, prodává se v PET láhvích při silnici.
Tanec je součástí všech důležitých náboženských obřadů a ceremoniálů. Balijská děvčata se učí tančit už od 
4 let. Navštěvují speciální školy, kde se učí ladné pohyby boky, komunikovat prsty na rukou, ale i na nohou, 
a především – to vše skloubit s dramatickou hrou očí. Každý večer předvádějí nejlepší taneční soubory své 
umění. Za hudebního doprovodu gamelangového orchestru jsou rozehrávány epizody z hinduistických eposů.

Ing. Michal Franta



c Na svatbu či pohřeb dokážou místní udělat 

z obyčejného ovoce pastvu pro oči. 

a V okolí Ubudu je mnoho zajímavých chrámů 

a posvátných hinduistických míst. Například 

obrovské královské hrobky v údolí Gunung 

Kawi z 11. století. Pohled na obrovské kamen-

né skály je doplněn zelenými rýžovými políčky 

a krásným výhledem shora na hrobky.

c Pohřeb je v hinduistickém provedení oproti nám známým obřadům něco naprosto jiného. Nákladnost pohřbu 

je veliká, a tak se často spojí několik rodin a uspořádají jeden velký ceremoniál, který přijde levněji. Všude jsou 

pěkně oděné stovky lidí a hlavní důraz je kladen na barvy a především na monstróznost. Nejbližší příbuzní viditelně 

netruchlí. Očekávají totiž, že dojde k reinkarnaci zesnulých a že budou znovu žít v ještě lepším životě a dostanou se 

o další krok blíže k vytoužené nirváně.  

a Snad každá rodina má na svém pozemku svůj malý hinduistický svatostánek.

c Malé košíčky s obětinami z přírodních materiálů lze vidět na Bali všude 

– před domy, obchody, v autech i v chrámech. Uctívají se jimi bohové, před-

kové a démoni, kterým je jejich prostřednictvím poděkováno a zároveň se 

má zabránit, aby obtěžovali život lidí. Mají být krásné, aby potěšily smysly. 

K nejběžnějším obětinám patří canang, rám z banánových listů s betelem 

a květy, jejichž barvy odkazují k hinduistické trojici. Červená je barvou 

Brahmy, černá nebo zelená patří Višnuovi, bílá Šívovi. 

a Masky tanečníků jsou zároveň i přehlídkou řemeslné práce zdejších 

umělců. Nejznámější a nejrozšířenější je tanec Barong o souboji dobra 

a zla. Dobří a zlí svádějí při tanci boj, v němž mocný ctnostný Barong, 

podobný lvu, zápasí se zlou čarodějnicí Rangdou.



b Součástí pohřbu je dodání obětin do pagod v chrámu, kde 

jsou rakve s nebožtíky. Účastníci pohřbu nesou obětiny či dary, 

a to v tradiční poloze na hlavě. 

c a Pohřební průvod tvoří několik ohromných bambusových 

konstrukcí, z nichž každou nesou bíle oblečení muži. Na nich 

jsou neuvěřitelně barevní bambusoví býci v životní velikosti. Býci 

jsou spolu s rakvemi na konci ceremoniálu spáleni a zpopelněni. 

To se děje na speciálních kamenných plošinách. Nejprve se do 

dutého nitra býků vkládají těla zemřelých zabalená do bílých 

prostěradel. Následně se přidávají od nejbližších pozůstalých je-

jich obětiny a otevřené trupy býků se defi nitivně přiklápějí dříve 

odříznutými vršky. K zapálení jsou používány speciální kremační 

bomby s plamenomety podobné těm, jež jsou k vidění například 

u horkovzdušných balónů.

b Tradiční balijská specifi cká hinduistická víra ovliv-

ňuje život na ostrově na každém kroku. Tak není divu, 

že na poměrně malém Bali se nachází asi sto tisíc 

chrámů. Sošky či sochy v nich jsou odívány do pestro-

barevných látek a tak dodávají místům své kouzlo.  

d Jelikož se Ubud rozrůstá, splývá již s okolními 

vesničkami, do kterých je možné se vydat na 

příjemné procházky. Ať se vydáte jakoukoliv ulicí, 

na jejím konci dojdete do nějaké vesničky. Vesnice 

v okolí jsou plné uměleckých dílen a obchůdků. 

Zboží si tu můžete nechat zhotovit na objednávku či 

se sami stát předlohou pro místní řezbáře. 

c Místní jsou velice tolerantní lidé, ovšem pozor na možná 

faux-pas! Nikdy se nesnažte dotknout se někoho na hlavě, 

Balijci považují hlavu za sídlo duše, a je jim tudíž posvátná. 

Věci podávejte výhradně pravou rukou. Levá ruka se v regionu 

užívá k osobní hygieně a je považována za nečistou. Před 

vstupem do mešity nebo něčího domu si zujte boty. Když s ně-

kým mluvíte, nedávejte si ruce v bok… 

a Skutečné kouzlo Ubudu je schované na okraji města, kde 

najdete terasovitá rýžová políčka, zavlažovaná z mnoha potůč-

ků a říček. Uchvátí vás neuvěřitelnými odstíny zelené barvy. 
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