
styl – cestování  

Ostrov Lantau 
hlídá obří Budha 

Okolí Honkongu je nabito mnoha skvosty, které se nacházejí jen pár desítek minut rychlolodí nebo MHD. Nás zaujal 
ostrov Lantau, který je největším ostrovem Honkongu s rozlohou 147 km2 a žije na něm asi 45 000 obyvatel. 
Lantau bývá nazýván „plícemi Hongkongu“ pro zachovanou původní vegetaci. Je to nádherný únik z betonové 
džungle velkoměsta. Ostrov je hornatý, nejvyšším bodem je Lantau Peak vysoký 934 metrů, a je to druhá největší 
hora celého Hongkongu. V poslední době je donedávna klidný ostrov Lantau místem čilého stavebního ruchu. 
V roce 2005 byl v zátoce Penny‘s Bay otevřen honkongský Disneyland. Místní obyvatelé se snaží vzdorovat a bojují 
za zachování původního charakteru ostrova a to i pomocí organizace Living Islands Movement. Na ostrově je 
mnoho zajímavých míst, na které vám bude stačit jeden dlouhý a pohodový den.

Ing. Michal Franta



c Ngong Ping Village je centrálním bodem pro turistické atrakce a zároveň slouží jako dopravní uzel. Tato 

turistická vesnička vznikla teprve nedávno, aby se dal zvládnout příliv turistů směřující k Velkému Budhovi 

a Ngong Ping Cable Car (vyhlídkové lanovce). 

Velký Budha (Tian Tan Buddha) se svou výškou 34 metrů je 

jednou z největších sedících soch na světě. Celá je vyrobena 

z bronzu a patří mezi nejoblíbenější památky Honkongu. Byla 

odhalena v roce 1993. Na vrcholu je úžasný pohled na okolní 

krajinu s horami, údolími a klášterem Po Lin. d

c Od vesnice Ngong Ping Village směřuje cesta k Velkému 

Budhovi okolo soch Dvanácti Božích generálů. Každá socha 

symbolizuje jiné zvíře z čínského zvěrokruhu, je vyzbrojena 

konkrétní zbraní a představuje různou hodinu dne. Po tom, 

co projdete okolo soch, dostanete se k dlouhému schodišti 

s 260 schody, které vedou na vrchol kopce, kde je usazen 

Big Buddha.

b Vstupní brána ke klášteru Lin Po a k Velkému Budhovi se 

nachází na rozlehlém náměstí, které je neustále obsypáno turisty.

Socha Velkého Budhy spočívá na třívrstvém pódiu na konci schodiště. První úroveň obsahuje šest soch Bodhisattvů, 

tři na každé straně schodiště. Bódhisattvové jsou buddhistická božstva, která jsou uctívána smrtelníky za pomoc pro 

dosažení osvícení. Každá socha váží asi dvě tuny a je vyrobena z kamene. Ve druhé úrovni se nalézá malé muzeum 

s obrazy a různými předměty z Buddhova života a učení. Na třetí úrovni je na věnci s lotusy, které mají v budhismu 

symbol čistoty, posazena samotná socha. d
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a Do chřtánu želvy dávají 

návštěvníci úlitby bohům 

v podobě peněz. 

c Jakmile přijdete ke chrámu, zjistíte, jak frekventované místo tento chrám je. Davy lidí se sem přicházejí modlit a meditovat. 

Všudypřítomné kadidlové mísy plné vonných tyčinek ukazují jaké množství poutníků sem zavítá. ca

Chrámy jsou tak bohatě 

zdobeny, že z toho přechází 

zrak. Jednotlivé místnosti 

jsou vybaveny sochami 

pokrytými zlatem, obrazy 

náboženských motivů, 

závěsy a zdobnými 

lampami. c

da Klášter Lin Po je buddhistický chrámový komplex a je jedním z vrcholů při návštěvě Lantau, 

nachází se přímo proti Velkému Buddhovi. Přední chrámy jsou relativně nové, starší, originální 

chrámy, jsou mírně schované vzadu. Nejnovější přírůstek je chrám Deseti tisíc Budhů, který byl 

postaven na základech původní hlavní svatyně. Klášter byl založen v roce 1906, dlouho před tím, 

než byl Velký Budha postaven. V klášteře je vynikající vegetariánská restaurace, vedená mnichy. 

Pokrmy jsou vyrobeny z čerstvých místních surovin a obměňují se dle sezóny.
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c Autor ing. Michal Franta absolvoval Ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a dvouletý studijní 
program v oborech psychologie, sociologie, marketing, ekonomika na Univerzitě v Minnesotě v USA. Pracuje 
jako kouč a trenér v oblasti komunikace. Cestování a fotografování se věnuje přes 15 let. 

d Tai O je kuriózní a malebná rybářská vesnice na západním pobřeží ostrova Lantau. Můžete zde stále vidět tradičními domy na kůlech, které připomínají zvyky starých jižních čínských 

rybářských vesnic. Je to jedno z mála zbývajících míst, kde můžete stále vidět živou historii Honkongu. Pokud už jste ve vesnici, pronajměte si loďku a vyrazte na okružní plavbu okolo 

vesnice, kde můžete pozorovat zvláštní rybářská stavení na kůlech. Ne nadarmo se této vesnici říká čáponohá vesnice. V současné době se snižováním významu odvětví rybolovu je tato 

vesnice velkým lákadlem pro turisty. d

c Vesnice se nachází v hezkém prostředí obklopeném 

horami a pobřežím jihočínského moře. Všude je spousta 

zeleně a aktivit okolo rybářského života. 

Tai O býval velmi důležitým obchodním a rybářským přístavem, ale to je věcí 

minulosti, protože mladší generace se přestěhovala z této chudé oblasti pryč.  d

c Trh je pastvou pro oči, ale ne pro nos. Obchody jsou narvány až po střechu množstvím 

různých sušených mořských živočichů a zeleniny.

V Tai O jsou už dokonale zařízeni na turisty. Hlavní ulice je doslova obsypána 

různými restauracemi, kavárnami a obchody se suvenýry.  d

c I v tak malé vesničce je krásná náboženská svatyně, 

ukrytá před zraky turistů v jedné zapadlé uličce.




