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1Ostrov Bali jsem si představovala jako malý ráj na zemi. Vždyť je cílem svatebních cest, romantických dovolených pro zamilované, kteří se nechají opájet krásami přírody a roztávají pod prsty balijských masérek. V tom jsem se nezklamala. Jen moře 
a pláže, které jsem čekala „à la karibik“, jsem nenašla. Spíš než na koupání se zdejší moře hodí k surfování a potápění. Pokud se ale „spokojíte“ s úžasným východem či západem slunce, vlnami, které se tříští v příboji o skály, pozorováním zvířat 

apod., budete se domů vracet „zdrogovaní“. Jako já.

I imagined the island of Bali as a small paradise on earth. After all it is the final destination of many wedding journeys, romantic holidays for couples who let themselves be seduced by its  natural beauty and who melt in the hands of local 
masseurs, that I was right about. Only the sea and beaches a la Caribic were missing. The local sea is more suitable for surfing and diving rather than swimming. However, if you are happy enough with fabulous sunrise and sunset, waves crashing 

against the shore, watching wildlife, etc, you will be coming back home totally addicted, as I was.
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2Bali je ideálním místem k návštěvě. Nádherná příroda a nádherní lidé. Neobtěžují žebráním, netahají vás za ruku, abyste si od nich něco koupili, nechají se dobrovolně fotografovat a ještě se usmívají. Věří, že celý ostrov obývají nadpřirozené 
bytosti. Každý den jim přinášejí na zem či na oltáře tzv. obětiny – to jsou malé misky z palmových listů s rýží, květinami a vonnými tyčinkami. Stále něco slaví, ale alkohol většinou nepijí. Často se dožívají velmi vysokého věku. Možná i proto, že se 
nestresují a řídí se třemi pravidly: myslet „dobře“, mluvit „dobře“ a konat „dobře“. Věří na reinkarnace a nikdo netouží být po smrti v pekle mučen za smilstva nebo se vrátit do příštího života jinak než jako člověk:-). Kdo „hřeší”, bude z něho pes, 

kočka, rostlina nebo úplný chudák. Smrti se nebojí. Snad proto jich na jedné motorce jede i pět:-).

Bali is an ideal destination for visiting. Beautiful nature and beautiful people. They dont bother you by begging, dont pull your sleeve to sell you their goods, they let you take their picture and smile while you are doing it. They are covinced the 
island is inhabited by supernatural beings. Every day they bring them to the ground or on the altar different sacrifices – small  bowls  made of palm leaves filled with rice, flowers and  incense. They keep celebrating , but hardly ever drink alcohol. 
Often they  reach very old age. Maybe also because they dont stress themselves and follow three basic rules : to think good, speak good and do good. They believe in life after death and nobody wants to be tortured in hell after death or to come 

back in next life in other  than human shape. Those who  sin will come back as a dog, a cat, plant or a complete pauper.They dont fear death. That  is maybe why one motorbike can often be seen carrying 5 or more people. 
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3Kdybych se náhodou ve svém příštím životě nenarodila jako člověk, ale jako květina, chtěla bych být leknínem. Je úžasný! Fotogenický, nádherně symetrický, krásně barevný i nevinně bílý. Zrcadlí se v hladině jezírka a nechá ve svých listech či na 
květu spočinout nejednoho živočicha. Miluje slunce. Pod jeho paprsky rozevírá svůj květ, aby zas v noci „usnul“. Kdo ví, o čem sní…

If I should ever come back in the hereafter not as a person but as a flower I would like to be a water lily. It is amazing. Fotogenic, beautifully symmetrical, intensely colourful or innocently white. Its image mirrors on the lake surface and shelters 
many  living creatures in its leaves or flowers.  It loves the sun. Its flower opens in its rays to close  again at night.Who knows what it is dreaming about...
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4Hlavním zdrojem obživy je rýže. Nacházejí se zde jedinečná a pro Bali typická terasovitá rýžová pole, připomínající spíše umělecká díla než užitkovou půdu. Terasy jsou uměle zavlažovány. Patří k nejfotogeničtějším „přírodním útvarům“ a jsou tu 
všude. Stabilní teplota mezi 20 a 30 stupni po celý rok umožňuje sklizeň až třikrát ročně. Je to nutné. Vždyť rýže se servíruje k snídani, obědu i večeři. Bílá je tzv. druhé kategorie a k jejímu pěstování je třeba hodně vody. Rýže první kategorie je 

černá nebo červená a obsahuje velké množství vlákniny. Je asi čtyřikrát dražší. Stojí za to také ochutnat různé nám neznámé druhy ovoce a zeleniny. I obyčejné banány tady chutnají jako mana nebeská.

Rice is the main source of living . The unique  terraced rice fields you find here are so typical for Bali and resemble more a work of art rather than fields. The terraces are artifically irrigated. They belong to the most photografed „natural sights“ 
and are all over the place. A stable tempretature of 20 to 30 C all year long makes  it possible to harvest up to 3 times a year. There is a need for it. Rice is served for breakfast, lunch and dinner. The white variety is so called second class and its 

production requires a lot of water. First class rice is black or red and is full of fibre. It costs about four times as much. It is also worth  trying different and  for us unfamiliar types of fruits and vegetables. Even common bananas taste like  
a manna from heaven here.
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5Balijci věří, že v horách žijí bohové, v mořích démoni a v údolích a na svazích hor my, lidé. Nejvyšší horu – sopku Agung (3 142 m), výraznou dominantu východní části ostrova, podle jedné legendy stvořil bůh Pasupati. Má dokonale kuželovitý 
tvar. Představuje duchovní centrum balijského vesmíru. Na jejím úpatí leží významný chrámový komplex Besakih, který je nejuctívanější místní svatyní. Posvátným místem je i největší jezero na ostrově – Batur. Rozkládá se na dně ohromného 

starého kráteru a je sídlem Dévi Danu, bohyně jezera. Nad ním se tyčí stejnojmenná činná sopka (1 717 m). Další nádherný chrám s jedenáctistupňovou střechou, Ulun Danu Bratan, naleznete u jezera Bratan. Je zasvěcený bohu vod. Říká se, že 
chrámů je na ostrově víc než domů. 

Balinese people believe that the mountains are inhabited by Gods, seas by demons and valleys and mountain slopes by us people. The highest mountain – volcano Agung (3142  Mt), a dominant feature in the east side of the island , was created 
according to a legend by the God of Pasupati. It has a perfect cone shape and represents the spiritual centre of Balinese universe. At its foot lies the most worshipped shrine on the island, the outstanding temple complex of Besakih.  Batur,the 

biggest lake on the island,  belongs to another honoured place on the island. It covers the bottom of a huge ancient crater, the home of Devi Danu, the lake goddess. Active volcano of the same name (1717Mt) towers above it. Another beautiful 
temple with 11 degree roof – Ulun Danu Bratan can be found at the Bratan lake. It is dedicated to the God of water. They say there are more temples on the island than houses.   
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6Chrámový komplex Besakih je největším a nejvýznamnějším posvátným místem na ostrově. Tvoří ho několik desítek chrámů rozesetých v délce tří kilometrů na svahu sopky Agung. Ústřední chrám Pura Penataran Agung, neboli „Velký chrám 
státu“, je jeho nejvýraznější dominantou. Chrámový komplex je postaven na sedmi terasách. Skládá se z množství staveb, různých balé, svatyní a kamenných trůnů. Vstoupit smějí jen ti, kdo se přišli modlit nebo přinesli oběti. 

Besakih Temple complex is the biggest and the most important sacred place on the island. It consists of number of temples scattered along the length of 3 km at the foot of Agung volcano.The central temple Pura Penataran Agung or „The Big State 
Temple“ is its most striking  feature. Temple complex is built on 7 terraces. It comprises many buildings,different bale gazebos, shrines and stone thrones. Only those who came to pray or have brought sacrifices are allowed to enter it.
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7Miluji motýly. Vozím je ze svých cest po všech světadílech napíchnuté špendlíky pod sklem. Mám jich v kanceláři celou stěnu. I z Bali jsem si přivezla ohromný mrtvý exemplář. Úžasní ale byli živí motýli v jednom národním parku. Byli úplně 
všude. Nejrůznějších barev a velikostí. A pak se to stalo… Lítali kolem, až se na mě snesli a ti největší mi rozprostřeli svá křídla ve vlasech a na ramenou. Ani jsem nedutala. Cítila jsem se jako motýlí královna. A nebyl to sen!

I love butterflies. I bring them pinned under a glass from my travels around the world. I have a whole wall of them in my office. Also from Bali I have brought a huge dead speciman. But the living butterflies in one national park were just as 
wonderful .They were everywhere. Different colours and sizes. And then it happened – they were flying around me till they landed on me and the biggest ones spread their wings in my hair and on my shoulders. I didnt dare breathe  

and it was not a dream.
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8Někdy neplánované je nejkrásnější. Jako návštěva v domě, kde žije tradiční balijská rodina. V domě bydlí společně tři generace. Prarodiče a rodiče s dětmi. Pozemek prý má mít aspoň 1 000 m2 a čtyři svatyně. Vzhledem k příznivému klimatu 
se většina života odehrává venku. Přišli jsme neohlášeni. Vstoupit totiž může každý, kdo přichází v míru. Rodinu jsme nalezli v pilné práci. Blížil se Den nezávislosti a výroba výzdoby a úklid byly v plném proudu. V následujících dnech i tak 

vyzdobené domy a svatyně ještě víc rozkvetly:-).

Sometimes the unplanned is the best. Like a visit to a home of a traditional Balinese family. The plot is said to have at  least 1 000m2 and 4 shrines. Three generations live here under one roof. Grandparents and parents with their children. Thanks 
to a mild climate most activities take place outside.We came unannounced as anyone coming in peace is allowed to enter. We found the family busy at work. Independence day was approaching and the decoration making and tidying were in full 

swing. In the following days the already decorated houses and shrines flourished even more.
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9Divadelní, resp. taneční představení patří neodmyslitelně k Bali. Většinou se jedná o záležitost velice kultivovanou, do detailu propracovanou, kde každý pohyb těla, prstů i očí má svůj význam. Námět, tanec, hudba, zpěv, masky a zlatem vyšívané 
obleky tvoří jeden celek. Na samém jihu ostrova, kousek od posvátného chrámu Pura Luhur Uluwatu, ležícího na skalnatém útesu 70 m nad bouřlivým mořem, můžete zhlédnout tanec kecak (tanec opic). Jako jeden z mála není doprovázen gamelany, 

ale zvukový doprovod obstarává mužský sbor sedící na zemi v kruhu a vyluzující jazykem zvláštní zvuky. Není podstatný obsah, ale úžasná a nepopsatelná atmosféra. Možná, že jeho inspirací byly i houfy opic, které zde můžete také spatřit:-).

Theatre or dance perfomances are an inevitable part of Bali. Usually it is a very sophisticated  affair worked out into the very last detail, where every movement of the eye, finger and body has its own significance. The theme, dance, music, singing, 
masks and gold embroidered clothes make altogether one piece. In the south of the island  not far from Pura temple ,which sits on a rock cliff 70 metres above the rough sea, you can watch the kecak dance (monkey dance). As one of a few, it is not 

accompanied by gameland and the music is performed by a group of men sitting in a circle on a ground making unusual noises with their tongues. The contents is irrelevant, it is the wonderful  atmosphere that matters and that is so hard to describe. 
Maybe it was inspired by the groups of monkeys you can see here as well.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30





10Zbytky královského paláce Taman Gili (ostrovní zahrady) jsou největší pamětihodností městečka Klungkung. Nachází se zde Kerta Gosa, čtvercové otevřené balé se starým malovaným stropem. Je to jediná dochovaná wayangová malba na 
původním místě. Líčí scény z příběhů Tantri (indonéské verze Pohádek tisíce a jedné noci), ilustruje část eposu Mahábhárata a vyobrazuje posmrtné utrpení duší, které musejí za své hříchy podstoupit mnoho krutých trestů. Pravděpodobně se zde 

scházel král se svými ministry k poradám o míru a blahobytu. 

The ruins of Taman Gili temple (Island gardens) are the most important sight in Klungkung town. This is where you find Kerta Gosa , open square bale gazebo with an old painted ceiling. It is the only remainig Waygan painting in its original 
place. It narrates the scenes from Tantri stories (indonesian version of Thousand and 1 night fairy tales), illustrates part of the Mahabharata epic and depicts after death suffering of souls, which have to undergo many cruel punishments for their 

sins. Probably the King and his advisers would meet here for meetings about peace and wealth. 
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11Goa Lawah je jeskyně na začátku tunelu dlouhého 30 km a vedoucího až do Pura Goa v Besakih. Žijí zde všechny druhy balijských netopýrů. Ostrov Bali je plný legend, bájných příběhů, bohů, démonů a starobylých zvyků. Jedna báje praví, 
že v jeskyni čerpal potravu i legendární had Naga Basuki (zvaný též Pán hadů). Ten spolu s Antabogou, druhým hadem z podsvětní říše, zajal a spoutal želvu Bedawang, na jejíchž zádech stojí čtyři sloni držící svět. Tunel byl také brán jako cesta 

odvahy a dospívání. V 17. století musel princ z dynastie Mengwi strávit v jeskyni noc, prošel celý tunel, a když se po pár dnech vynořil v Besakihu, byl uznán jeho nárok na trůn. 

Goa Lawah is a cave at the beginning of a 30 km long tunnel reaching all the way to Pura Goa in Besakih. All types of Balinese bats live here. Bali is full of legends, mythical stories, Gods, demons and old customs. According to one of the legends, 
a legendary Naga Vasiuki snake (called Snake master) drew food from the cave. He together with Antaboga, a second snake from the underworld, caught and  held captive Bedawang turtle,  whose back supports 4 elephants holding the world. The 

tunnel was also seen as a test of courage and a journey of growing up. In the 17th century, a Prince from Mengwi dynasty had to spend the night in the cave. He walked through the tunnel and when he came out in Besakih after a few days, his 
right to the throne was acknowledged.
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12Balijci věří, že náš svět je ovlivňován a utvářen dvěma protichůdnými silami – bohy a démony – a všechno náboženské dění směřuje k dosažení rovnováhy a harmonie těchto sil. Džaváharlál Néhrú kdysi nazval Bali „Úsvitem světa“. Kdyby všichni 
lidé žili jako ti zdejší, ve skromném souladu s přírodou a bohy, v atmosféře vzájemné pomoci, klidu a míru, představovalo by to pro zbytek světa velkou naději. Nechť svastika, která je v dharmových náboženstvích symbolem štěstí, přinese hodně 

štěstí v novém roce i Vám!

Balinese believe that our world is influenced and created by two opposing powers – Gods and demons – and all religious doing aims at reaching a harmony between them. Džaváharlál Nehrú once called Bali „The world daybreak“. If all people  
lived like the locals, in a modest harmony with nature and Gods, in the atmosphere of mutual help, calm and peace, it would give the rest of the world a big hope. Let swastika, the symbol of good luck in all Dharma religions, bring lots of good 

luck to you too in the new year. 
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Stát | Country: Indonésie | Indonesia
Hlavní město | Capital city: Denpasar
Rozloha | Area: 5 780 km2

Počet obyvatel | Population: 3 892 000
Hustota zalidnění | Density of population: 670/km2

Časové pásmo | Time zone: UTC +8
Měna | Currency: indonéská rupie | Indonesian rupiahDenpasar

Bali – posvátný ostrov Indonésie
Bali je jedním z 17 000 ostrovů Indonéské republiky. Je sopečného původu a nabízí krásnou tropickou přírodu, obětní obřady, staré chrámy, lidové umění i vesnický život spojený s prací na rýžových polích. Oceníte nefalšovanou vlídnost 

a přirozenou pohostinnost místních obyvatel. Vnímavá a otevřená duše kromě toho pocítí neodmyslitelnou a trvalou přítomnost bohů a démonů. Pokud toužíte po nevšedních zážitcích, pospěšte si. I Bali totiž proti své vůli podléhá 
komercionalizaci a náporu turistů z celého světa.

Bali – a sacred Indonesian island
Bali is one of the 17 000 islands of the Indonesian Republic. Its origin is volcanic and it offers a beautiful tropical nature, old temples, folk art and a village life related to work in rice fields. You will appreciate its genuine kindness and natural 

hospitality of its people. Perceptive and open minds will also feel the undeniable presence of gods and demons. If you want to experience the real Bali, don’t hesitate. Even Bali succumbs against its will to the commercialism and a tourist 
invasion from all over the world.
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