styl – cestování

JÁVA
nejlidnatější ostrov světa

Největší část obyvatelstva Indonésie je soustředěna na Jávě. Pokud si zde zvyknete na všudypřítomný chaos a hygienické
podmínky, které jsou leckde pro nás „zhýčkané Evropany“ na hranici únosnosti, odmění se vám Jáva krásnými přírodními
scenériemi, národními parky, unikátními historickými místy, exotickým jídlem a báječným koupáním. Nezapomeňte však
na fakt, že průměrná výška místních je okolo 165 cm a že budete všude vidět. To znamená, že mnoho lidí vás vidí jako
bílého turistu, který má peníze, a budou vám chtít nabídnout různé služby, kohoutími zápasy počínaje a doprovodem na
autobus konče. Není to ale tak hrozné a s úsměvem můžete kdykoliv odmítnout.
Vulkány a vulkanická činnost jsou běžné po celé Jávě. Některé krátery jsou zalité vodou nebo porostlé vegetací, jiné
jsou holé a chrlí smrdutá oblaka sirné páry. Sopka Mount Bromo se sopkou Semeru (na obr.) v pozadí je nádherným
místem. Abyste spatřili tuto neuvěřitelnou přírodní podívanou se všemi krásami ranního úsvitu, vychází se už okolo
3. hodiny ranní. Odměnou je vám pohled jako z doby pravěku z vyhlídky na hoře Penanjakaan.
Ing. Michal Franta

Buddhistický Borobudur a hinduistický Prambanan (viz obr. dole) rozhodně stojí za návštěvu. Chrám Borobudur upadl po mnoho staletí v zapomnění
(byl postaven kolem roku 800 našeho letopočtu), znovu objeven byl až počátkem 19. století a zrekonstruován ve století dvacátém. Stavba má tvar
stupňovité pyramidy a po obvodu jednotlivých pater jsou vytesány reliéfy ukazující výjevy z Buddhova života. Na vrcholu vás čekají sochy Buddhů
ukryté ve zvonovitých kamenných klecích. d

Svatyně Borobuduru je uspořádaná ve 3 částech
zdvihajících se v 9 patrech. Vše rámují nezastřešené
otevřené galerie zdobené 1 460 epickými basreliéfy
a 432 výklenky, v nichž kdysi stály Buddhovy sochy. a
Vulkán Semeru každých 20 minut vyvrhuje do nebe
vysoký sloupec dýmu a prachu, který připomíná
atomový hřib. d

Prambanan je nejkrásnější ukázkou hinduistické architektury na Jávě a je navíc snadno dostupný, leží asi 17 km od města
Yogyakarta. Je zapsán na seznamu památek UNESCO. Chrámový komplex je nejlépe navštívit hned ráno, než cestovní
kanceláře vysypou z autokarů davy turistů, kteří sem přilétají z Bali. Prambanan je nejvýznamnější hinduistický chrámový
komplex v Indonésii. Byl vybudován v 9.–10. století našeho letopočtu. Později byl opuštěn, od roku 1918 do roku 1953
probíhala rekonstrukce. V roce 2006 toto území postihlo devastující zemětřesení a celý komplex byl nesmírně poškozen
a mnoho chrámů zničeno. V době svého vzniku měl mnohem větší množství chrámů, než má dnes. UNESCO, které v minulém století ﬁnancovalo obnovu, nechalo opravit pouze hlavní chrámy a několik vedlejších, protože z ostatních se už
nezachoval dostatečný počet částí. Nejvyšší z chrámů je Candi Siva Machadeva (cca 50 m), ukrývá sochu Šivy se čtyřmi
pažemi a v jeho zdech je zobrazen starý hinduistický epos Rámájana.
Chrám je obklopen menšími šivaistickými
a brahmánskými chrámy. ad

Ve městě Yogyakarta mě upoutala prohlídka ptačího trhu. Kromě tradičního prodeje kohoutů a holubů si zde můžete pořídit hady, netopýry, červy, ještěrky, no snad vše, na co si člověk vzpomene. Jestli jsou to všechno tvorové
na jídlo, to nevím... c
d Při povídání s místními taxikáři jsem se dozvěděl, že hlavní město Jakartu tady nazývají
„smradlavým durianem“, a to díky smogu, který její ulice zaplavuje.
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Dnes je Yogyakarta také metropolí výroby proslulých indonéských batikovaných látek. Nejvíc batikových dílen najdete v okolí sultánského paláce Kraton. Pokud po takové batice zatoužíte, rozhodně se vyplatí smlouvat, a pak máte
domů pravý levný tradiční a hlavně vzhledný suvenýr. c
Pokud dostanete hlad, tak se stačí zastavit kdekoliv na ulici a oči se vám rozsvítí blahem nad místními nazdobenými
pokrmy. Klasika je kuřecí, ale je možné sehnat i hovězí nebo produkty moře. Kuchyně je ostrá, díky mnohahodinové
předvýrobě pokrmů nemusí být vždy čerstvá, ale je dobrá. a
Železniční doprava je na Jávě velice užívána. Indonéské železnice nabízejí tři třídy – vlaky ekonomi, bisnis a eksekutif. Do ekonomi se místenky neprodávají a tak je na každém cestujícím, zda si „urve sedadlo“. Vlaky jsou přeplněné,
lidé stojí nebo sedí na zemi v uličkách, v noci se spí na podlaze. Středně drahé jsou vlaky třídy bisnis, od třídy ekonomi se moc neliší. Jediným rozdílem je, že počet míst je omezen a prodávají se jen místa k sezení. Třída eksekutif
má klimatizaci a neprocházejí tu potulní prodavači a žebráci.. d

