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ÚVOD

Úvod

Srí Lanka
Srí Lanka láká cestovatele už celá staletí. Marco Polo ji popsal jako
nejkrásnější ostrov této velikosti na světě. Na její pobřeží lemované palmami
připlouvaly lodi arabských, indických a evropských obchodníků
a dobrodruhů, které sem přilákaly zvěsti o vzácných kořeních, drahých
kamenech a nádherných slonech. Ostrov, který si hoví nad rovníkem
v teplých vodách Indického oceánu, má legendární pověst díky své krásné
přírodě a hojnosti. Získal si téměř magickou úctu i u těch lidí, kteří ostrov na
vlastní oči nikdy neviděli. Romanticky založení zeměpisci hloubali nad jeho
mapami a přirovnávali tvar ostrova k slze padající ze špičky Indie nebo
k perle. (Poněkud praktičtější Holanďan ho přirovnal k uzené kýtě.) Jméno,
které ostrovu dali první arabští obchodníci — Serendib —, dalo vzniknout
anglickému slovu „serendipity“, tedy „vrozené štěstí“.
Odvážný výrok Marka Pola je pravdivý. Srí Lanka má na své malé rozměry neuvěřitelné
množství zajímavostí. Jen málo podobných ostrovů se může pochlubit přírodou takové
krásy a rozmanitosti. Pobřeží omývané Indickým oceánem lemují idylické a často
příjemně nevybavené pláže. Vnitrozemí ostrova se pyšní podmanivě pestrou krajinou od
divokých džunglí v nížinách, v nichž najdete velkou populaci slonů, leopardy a vzácné
endemické druhy ptáků, po zamlžené vrchoviny zdobené perfektně udržovanými
čajovými plantážemi. Stejně tak ostrovu nechybí ani zajímavé lidské výtvory. Srí Lanka
má více než dva tisíce let starou psanou historii. Podivuhodná díla prvních Sinhálců si
můžete prohlédnout v řadě rozpadlých měst a v krásných náboženských památkách na
severních pláních ostrova.
Sláva těchto raných buddhistických památek je stále ukazatelem národní identity
Sinhálců. Role Srí Lanky jako nejstarší bašty theravádského buddhismu na světě zároveň
ostrovu propůjčuje jedinečnou kulturní identitu, která proniká každým aspektem života
na ostrově. Srí Lanka ale neznamená jenom buddhismus. Zeměpisná poloha ostrova
NAHOŘE POLONNARUWA
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FAKTA

• Srí Lanka leží několik stupňů

severně od rovníku. Je o něco menší
než Irsko a o trochu větší než
americký stát Západní Virginie.

• Srí Lanka získala nezávislost na

Velké Británii v roce 1948
a koloniálního názvu Cejlon se
zbavila v roce 1972. Od získání
nezávislosti má Srí Lanka fungující
demokratické zřízení. V roce 1960 si
Srílančané jako první na světě zvolili
do čela vlády ženu.

• Populace čítající 21 milionů je

pestrou mozaikou etnických
a náboženských skupin. Dvě největší
tvoří buddhističtí Sinhálci (73
procent) a hinduističtí Tamilové (17
procent). Žije tu i početná skupina
křesťanů a muslimů. Oﬁciálními
jazyky na ostrově jsou sinhálština,
tamilština a angličtina.

• Obyvatelé Srí Lanky se průměrně

dožívají slušných 75 let. 91 procent
obyvatel je gramotných.
V posledních letech mají i méně
záviděníhodné statistiky, včetně
největšího průměrného počtu
sebevražd a úmrtí na uštknutí
hadem.

z něj dělá nejdůležitější zastávku na obchodních
trasách v Indickém oceánu. Ostrov tak byl
vystaven široké škále kulturních vlivů, když
arabští, malajští, portugalští, holandští a britští
osadníci jemně přetvářeli jeho kulturu,
architekturu i kuchyni. Tamilská populace na
severu tu zároveň založila živou hindskou
kulturu, která za svůj vznik vděčí spíše Indii než
sinhálskému jihu ostrova.
Právě tato rozmanitost ale zemi málem
rozdělila. Posledních třicet let byl ostrov dějištěm
jedné z nejzuřivějších občanských válek v Asii.
Bojovaly v ní síly srílanské armády proti
Tamilským tygrům. Boje se odehrávaly zejména
na severu a východě ostrova. Válku ukončilo
definitivní vítězství vládních sil na začátku roku
2009. Na ostrově teď po mnoha letech vládne
mír. Ačkoli jsou fyzické, politické i lidské jizvy
z války stále bolavé, většina Srílančanů hledí do
budoucnosti s opatrným optimismem.

Kam se vydat

Všechny cesty na Srí Lanku v současnosti
začínají na mezinárodním letišti u Kolomba.
Kolombo je hlavní a zdaleka největší město
ostrova. Je to rozložitá metropole, jejíž různorodé
Největším vývozním artiklem je
oblečení, následuje čaj, guma, kokosy
čtvrti poutavě představují nesčetné srílanské
a drahé kameny. Příjmy z cestovního
kultury a mnohovrstevnatou historii. Řada
ruchu jsou pro národní ekonomiku
návštěvníků zamíří rovnou na pláže na západním
klíčové; důležité jsou i platby od
Srílančanů pracujících v zahraničí
pobřeží ostrova. Tamní hotelové rezorty stále
(zejména v Zálivu).
pohánějí cestovní ruch v zemi. Destinace
zahrnují katalogové rezorty Negombo
a Beruwala, stylovější rezort Bentota a staré oblíbené místo hipíků, Hikkaduwa.
Původnější krajinu najdete severně od Kolomba na poloostrově Kalpitiya a v nedalekém
rozlehlém národním parku Wilpattu, kde žijí leopardi, sloni a medvědi pyskatí.
Jižní pobřeží, za rezortem Hikkaduwa, je mnohem méně upravované. Bránou do
tohoto kraje je nádherné staré holandské město Galle, nejkrásnější koloniální město na
Srí Lance. Za ním leží řada pěkných pláží včetně neustále rostoucí vesnice Unawatuna
a klidnějších částí pobřeží u Weligamy, Mirissy a Tangally. Také se zde nachází živé hlavní
provinční město Matara, jež se pyšní památkami po Holanďanech. Východně odsud leží

•

SHORA ZLEVA TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ ČLUN ORUWA; BOTANICKÁ ZAHRADA PERADENIYA; PEDLAR STREET, GALLE
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ÚVOD

SLONI
Žádné jiné zvíře není tak úzce spojeno se Srí Lankou jako slon. A v žádné jiné zemi
nebudete mít tolik příležitostí setkat se s nimi jak v zajetí, tak ve volné přírodě. Králové
Anuradhapury je používali k tomu, aby udupali základy obrovských náboženských
monumentů. Vládcové Kandy zase popravovali své zajatce tak, že je nechali udupat slony.
Během holandské nadvlády pomáhali sloni tahat čluny a těžká děla. Během britské vlády
zase pomáhali čistit půdu k založení čajových plantáží. I dnes se vycvičení sloni používají
k převážení těžkého nákladu do míst, kam se nedostanou stroje. Sloni hrají důležitou roli
v řadě náboženských oslav na ostrově a jsou posvátnými zvířaty. Zabít slona býval těžký
zločin. Po smrti maligawského slona Rádži v roce 1998 vyhlásila srílanská vláda den smutku.

Tissamaharama, která poslouží jako výhodná základna pro výlety do úchvatných
národních parků Yala a Bundala a do chrámového města Kataragama.
Od Kolomba dál do vnitrozemí se zvedají zelené kopce vrchoviny, které jsou obaleny
čajovými plantážemi (zavedené Brity). Čaj hraje důležitou roli v ostrovní ekonomice.
Symbolickým srdcem tohoto kraje je Kandy, druhé největší město Srí Lanky a hlavní
město sinhálské kultury. Jeho barvité tradice zosobňuje hlavně slavný Chrám Buddhova
zubu a nádherný Esala Perahera, nejbarevnější srílanský svátek. Jižně odsud, poblíž
nejvyššího bodu ostrova, leží staré britské město Nuwara Eliya, centrum čajového
průmyslu a vhodná základna pro výlety do úchvatného národního parku Horton Plains.
Šňůra měst a vesnic podél jižního okraje vrchoviny — např. Ella, Haputale
a Bandaravela — nabízí přitažlivou směs krásných výhledů, okouzlujících tras
a starosvětského britského koloniálního kouzla. Poblíž jihozápadního okraje vrchoviny
se zvedá oblíbený cíl poutníků, vrcholek Adam’s Peak. Centrum těžby drahokamů
Ratnapura na jihu zase slouží jako výchozí bod výletů do národního parku Uda Walawe,
kde je plno slonů, a do vzácného tropického deštného pralesa Sinharaja.
Severně od Kandy se vrchovina zplošťuje do suchých plání. V této oblasti, známé jako
Kulturní trojúhelník, se nacházela první velká civilizace na Srí Lance. Neobvyklé
množství rozpadlých paláců, chrámů a stúp je přesvědčivým pozůstatkem slavné
minulosti. Nejvýznamnější jsou mezi nimi rozpadlá města Anuradhapura
a Polonnaruwa, úchvatné jeskynní chrámy Dambulla, svatyně a stúpy v Mihintale
a neobvyklá skalní citadela Sigiriya.
Bránou na východ je osobité, byť válkou poničené město Trincomalee. Velký oblouk
východního pobřeží je víceméně v původním stavu. Najdete tu ospalé vesnice Nilaveli
a Uppuveli ležící severně od Trincomalee a také surfařské centrum Arugam Bay na
jižním konci východního pobřeží. Zdejší klid asi brzy skončí kvůli stavbě obrovského
rezortu Passekudah. Ještě méně navštěvovaný je sever ostrova, který se vzpamatovává
z dlouhých let války. Stále více lidí ale nachází cestu do poutavého města Jaffna.
Odbočka do vzdáleného města Mannar, odkud je blíž do Indie než do Kolomba, je další
zajímavou možností.

BENTOTA
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Autorovy tipy
Náš zcestovalý autor navštívil na Srí Lance každý
koutek, aby vám odhalil to nejlepší, co ostrov
nabízí. Zde jsou jeho tipy.

Klasické výlety Projeďte se vlakem po čajových
plantážích vrchoviny až do Badully nebo jeďte po
dlouhé silnici A9 (str. 378) na sever až do Jaﬀny.

Ostrov mnoha vyznání Vydejte se na pouť do
jednoho z úžasných srílanských míst setkávání vír,
do Kataragamy (str. 189), Madhu (str. 375) nebo
na Adam’s Peak (str. 262), které uctívají buddhisté,
hinduisté, muslimové i křesťané.

Po rozeklaných vrcholcích Vydejte se do
divočiny přes úchvatnou vrchovinu na
Adam’s Peak (str. 262), Horton Plains nebo na
Knuckles Range (str. 234). Uvidíte Srí Lanku
malebnou a dramatickou.

Koloniální Cejlon Vraťte se v čase do
koloniálních ulic Galle (str. 143) nebo starého
britského města čaje Nuwara Eliya (str. 238).
Ještě jednou na pláž Uniknete davům na
panenské pláže Alankuda (str. 113), Marakolliya
(str. 178), Kalametiya (str. 181) a Arugam
Bay (str. 361).
Divoká zvířata, pevniny a moře Zažijte úžasně
rozmanitou srílanskou faunu, včetně velryb
v Mirisse (str. 168), želv v Rekawě (str. 180), delfínů
v Alankudě (str. 113), ptáků v Sinharaje (str. 269),
slonů v Minneriyi (str. 306) a leopardů v Yale
(str. 188).
Pohoda v butikovém hotelu Ubytujte se
stylově v jednom z mnoha butikových hotelů na
ostrově. Můžete si vybrat z oslnivé nabídky od
stylových moderních vilek u pláže, např. Club
Bentota (str. 125), po okouzlující koloniální
ubytování, jako je The Planter’s Bungalow (str. 255).

Chutě Srí Lanky Zakousněte se do hopperu,
rozbalte si lamprais, pochutnejte si na krabovi
s chilli nebo si dejte klasické kari s rýží. Restaurace
Curry Leaf (str. 94) v kolombském Hiltonu vám
vyladí chuťové pohárky.

Naše doporučení zde ani zdaleka nekončí.
Označili jsme naše oblíbená místa
— dokonale umístěné hotely, příjemné
kavárny, specializované restaurace
— v průvodci je najdete pod tímto
symbolem .

cz_001-023_Sri_Lanka4_Intro.indd 11

26.9.2013 10:39:52

66

1

KOLOMBO A ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

Kolombo a západní pobřeží
Západní pobřeží Srí Lanky je bránou ostrova, sem na mezinárodní letiště
u Katunayake, kousek od Kolomba, přilétají všichni jeho návštěvníci (alespoň
do té doby, než se otevře nový terminál v Hambantotě). Je to nejrozvinutější
a nejlidnatější kus Srí Lanky — rušný, okázalý, halasný a nejvíce západní
region v zemi. Sídlo hlavního města a největších pobřežních letovisek, která
dnes tvoří prakticky jednolitý pás betonových hotelů s dopravními tepnami
vinoucí se více než sto kilometrů podél moře.
Široce se roztahující hlavní město Kolombo, ležící asi ve dvou třetinách cesty dolů po
západním pobřeží, nepatří právě k prioritám cestovatelů, ale za neokázalým povrchem
se skrývá velmi zajímavé a osobité město, které nabízí fascinující vhled do mikrokosmu
současné Srí Lanky. Na sever od Kolomba leží rušné město Negombo, které je díky
blízkosti letiště často první (a poslední) zastávkou turistů. Ještě dál na sever leží idylický
poloostrov Kalpitiya s opuštěnými plážemi a skvělými příležitostmi k pozorování
delfínů — kousek dál do vnitrozemí se pak rozkládá obrovský národní park Wilpattu,
který se po letech občanské války pomalu vrací ke své dřívější nádheře.
Na jih od hlavního města leží největší plážová letoviska ostrova. Nejznámější
místa — Kalutara, Beruwala a Bentota — jsou oblastí nekonečných šňůr
předimenzovaných hotelů určených zejména Evropanům na dvoutýdenních zájezdech.
Ale i v těchto místech se najdou oázy klidu s osobitými hotýlky a penziony. Ještě dál na
jih leží městečko Hikkaduwa, které hlavně v minulosti bývalo oblíbeným centrem
hippies. Dnes už je trochu za zenitem, i když si zachovává trochu ošuntělého šarmu
a (na ospalé srílanské poměry) osvěžující živou atmosféru, kterou sem přinášejí
batůžkáři přicházející za levným sluncem, pískem a surfováním.
DOPRAVA

Vlakem a autobusem. Doprava je na západním pobřeží
bez problémů. Po pobřeží jezdí pravidelné vlaky, hlavní
silniční tah, Galle Road, zase brázdí nekonečná řada
autobusů. Ucpané silnice a zastaralé vlaky ale mohou

Kolombo: orientace str. 70
Čísla čtvrtí a názvy ulic str. 72
Henry Steel Olcott: americký
buddhista str. 76
Umělecká galerie Green Path str. 84
Vybrané odjezdy vlaků z nádraží Fort
str. 89

Karavas str. 101
Výlety lodí, vodní sporty a potápění
str. 102
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způsobit, že bude trvat dost dlouho, než ujedete krátkou
vzdálenost. Otevření nové dálnice Southern Expressway
pomohlo dopravu zrychlit. A až se otevře nová přípojka
k letišti, bude to ještě lepší.

Průvodci v Negombu str. 103
Ráma, Šiva a Munnesvaram str. 110
Kitesurfing v Alankudě str. 113
Ajurvéda, věda života str. 118
Ajurvéda a ozdravné rezorty
v Beruwale a Bentotě str. 119
Potápění a vodní sporty str. 124
Geoffrey Bawa str. 126
Želví líhně str. 128
Tance nížin str. 130
Vodní sporty v Hikkaduwě str. 133
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CLUB VILLA, BENTOTA

Zajímavosti
1 Čtvrť Pettah Pestrá a poutavá kolombská

čtvrť s bazary a obchůdky, kde se dá koupit
zboží všeho druhu, od mobilních telefonů až po
ájurvédské byliny. Viz str. 76
2 Gangaramaya a Seema Malaka Vystupte

4 Poloostrov Kalpitiya Nabízí skvělé příležitosti
k pozorování delfínů, nádherné pozůstatky
z koloniálních dob, krásnou lagunu
a nejpřitažlivější butikové ekoubytování na idylické
pláži Alankuda.. Viz str. 112

z městského chaosu Kolomba a vstupte do oáz
klidu, které představují tyto dva buddhistické
chrámy. Viz str. 82

5 Bentota Se svou idylickou pláží a elegantními
hotýlky je jižní část Bentoty oázou stylu a klidu
mezi tuctovými a davovými rezorty. Viz str. 122

3 Národní park Wilpattu Rozlehlý a poklidný

6 Hikkaduwa Oblíbené místo batůžkářů.

národní park, kde žijí velké populace leopardů,
slonů a medvědů pyskatých. Viz str. 111

Nabízí skvělé možnosti k surfování, šnorchlování
a potápění. Je to jedna z nejživějších pláží na
pobřežích ostrova. Viz str. 131

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY NA MAPĚ, STR. 6869
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Kolombo
Rušné hlavní město KOLOMBO se zdá zcela nesouměřitelné s ostatními částmi Srí
Lanky. Je lidnaté a chaotické a táhne se asi padesát kilometrů podél západního
pobřeží ostrova. Je domovem tří milionů lidí. Vzhledem k ohromné rozloze
a nepřehlednému uspořádání se člověk v Kolombu těžko vyzná. Rozhodně není na
první pohled okouzlující, proto si vás hned nezíská, zejména ne během hodinové
jízdy z letiště hustou a hlučnou dopravou skrz betonová sídliště na severu města.
Pod málo slibným zevnějškem se však skrývá mnoho zajímavého, zvláště když se
nenecháte zmýlit obligátním turistickým klišé a budete hledat tu skutečnou Srí
Lanku. Budete ho mít tím raději, čím déle v něm zůstanete. Rozhodně stojí za to
obětovat mu jeden den i z toho nejnabitějšího programu cesty. Skutečných
pamětihodností historického či uměleckého významu Kolombo moc nemá, ale zato
může nabídnout typickou atmosféru asijského chaosu s koloniálním kouzlem
i moderním švihem. Blýskající se moderní budovy úřadů a klimatizované butiky tu
stojí bok po boku s omšelými kavárničkami a krámky, pokojné buddhistické svatyně
a koloniální kostely sousedí s pouťově pestrými hinduistickými chrámy. To vše nabízí
pozoruhodný vhled do kaleidoskopu ras a náboženství, které utvářely toto
podivuhodně kosmopolitní město. Pokud chcete trochu vzrušení, zkuste třeba
procházku lidnatými bazary ve čtvrti Pettah nebo projížďku rikšou řítící se
sebevražednou rychlostí po Galle Road, jde o skutečný zážitek, kterému nic v této
zemi nemůže konkurovat.
Z historie města
V kontextu takřka dvouapůltisícileté známé historie Srí Lanky je Kolombo poměrně
mladým městem. Leží v deltě čtvrté nejdelší srílanské řeky jménem Kelani Ganga.
Oblast Kolomba byla odedávna obydlena muslimskými obchodníky, kteří zde v osmém
století založili prosperující obchodní osadu. Celonárodního významu ale Kolombo
získalo až po začátku koloniálního období. Sinhálci nazývali přístav Kolamba. Poeticky
založení Portugalci si mysleli, že název pochází ze sinhálského výrazu pro mangovník
(kola znamená „listy“ a amba zase „mango“); pravděpodobnější ale je, že kolamba byl
starosinhálský výraz pro přístav nebo přívoz.
Koloniální období

První větší sídliště v této oblasti leželo asi 13 kilometrů severovýchodně od dnešního
města, v osadě Kelaniya (viz str. 87)s věhlasnou buddhistickou svatyní, která se ve
ORIENTACE
V Kolombu se člověk těžko orientuje, neboť zde není žádný ústřední orientační bod. Trochu
pomůže, když město nebudete vidět jako jeden logický městský prostor, ale představíte si ho
jako soustavu mnoha nesourodých městských částí a čtvrtí. V samém středu starého
koloniálního města leží skomírající, válkou zasažená čtvrť Fort, bývalé administrativní a ﬁnanční
centrum Kolomba, které je krutou připomínkou nedávného konﬂiktu. Na východ a jih odsud se
rozkládá rušná obchodní čtvrť Pettah a okouzlující chrámy a starobylé ulice čtvrti Slave
Island. Odsud už je to jen kousek pěšky nebo tuktukem na Galle Face Green — krásná
promenáda kolem moře, kde si můžete odpočinout po celodenním ruchu u koktejlu
v historickém Galle Face Hotel.
Na jih od Greenu probíhá předměstími Kollupitiya a Bambalapitiya rušná Galle Road.
Tvoří srdce moderního města a najdete tu ty nejlepší místa ke stravování i nákupům. Dál do
vnitrozemí se rozkládají zelené ulice Cinnamon Gardens, kde skrývají pěkná místa
k ubytování i ke stravování. Najdete tu i tropickou oázu Viharamahadevi Park a vynikající
Národní muzeum (National Museum). Dál na jih jsou skromnější čtvrtě Wellawatta
a Dehiwala, kde sídlí zoo. Asi 10 km od centra leží atraktivní přímořská čtvrť Mount Lavinia.
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třináctém století rozvinula ve významné město; sousední osada Kotte (viz str. 88)
ležící 11 kilometrů jihovýchodně od dnešního města sloužila jako hlavní město
sinhálského království od čtrnáctého do šestnáctého století.
Samotné Kolombo zůstalo i přes blízkost Kelaniye a Kotte celkem nevýznamným
rybářským a obchodním přístavem a začalo vzkvétat teprve po příchodu Portugalců
v roce 1518. Portugalci tu vybudovali pevnost, která se stala jádrem dnešního
Kolomba. V roce 1597 porazili a zničili Kotte i Kelaniyu a moc se tak přesunula do
Kolomba. Portugalská kontrola nad městem pak trvala až do roku 1656, kdy po
sedmiměsíčním obléhání obsadili pevnost Holanďané. Ti tu pak zůstali skoro 150 let,
pevnost přestavěli, zrekultivovali území v bažinaté deltě vybudováním systému
kanálů, který přetrval do dnešních dnů, a vystavěli nová prostranná předměstí plná
stromů.
V roce 1796 Kolombo ovládli Britové, když předtím Holanďané kapitulovali před
Francouzi v napoleonských válkách. Kolombo se stalo hlavním městem Cejlonu
a proměnilo se v rušné obchodní centrum. Nové silniční a vlakové spojení s Kandy
ještě posílilo jeho prosperitu. Po vybudování nového přístavu na konci devatenáctého
století Kolombo předběhlo co do významu dosud největší přístav Galle a stalo se
důležitou vstupní branou do Asie — v té době získala přízvisko „Charing Cross of the
East“ („Křižovatka východu“), a to díky poloze na křižovatce obchodních cest
v Indickém oceánu.
Nezávislost a občanská válka

Kolombo neztratilo svůj význam ani po získání nezávislosti a od té doby se
závratným tempem dál rozrůstá. Neobešlo se to ale bez tragických následků.
Rostoucí napětí mezi Tamily a Sinhálci vybuchlo v roce 1983, během měsíce, který
byl později přejmenován na černý červenec. Tehdy se Sinhálci, s tichým, leč zřejmým
souhlasem a podporou armády a policie vydali do ulic a zavraždili pravděpodobně až
dva tisíce nevinných Tamilů a srovnali se zemí velkou část čtvrti Pettah. Tento
rozhodující moment v tamilsko-sinhálských vztazích pak vedl až k občanské válce.
Během samotné občanské války bylo město často terčem sebevražedných
atentátníků. K obzvlášť závažnému útoku došlo v 1996, kdy náklaďák plný trhavin
vybuchl u Central Bank a zabil téměř sto lidí. Následně se z historické čtvrti Fort
stalo vojenské město duchů a z tohoto válečného traumatu se vzpamatovává jen
hodně pomalu.
Navzdory traumatické minulosti se ale nezkrotný obchodní a kulturní život ve
městě žene dál. Teď je soustředěn hlavně v jižních předměstích Kollupitiya

ČÍSLA ČTVRTÍ A NÁZVY ULIC
Samotné Kolombo (Greater Colombo) je rozděleno na patnáct očíslovaných částí, které jsou
někdy známé spíše pod číslem okrsku než podle jména. Nejčastěji se setkáte s následujícími:
Kolombo 1 (Fort); Kolombo 2 (Slave Island); Kolombo 3 (Kollupitiya); Kolombo 4
(Bambalapitiya); Kolombo 5 (Havelock Town); Kolombo 6 (Wellawatta); Kolombo 7 (Cinnamon
Gardens); a Kolombo 11 (Pettah). Mount Lavinia technicky není součástí města, a proto nemá
své číslo.
Skutečnost, že čtvrti jsou známy jak pod číslem, tak pod jménem, může být dost matoucí.
Bohatějším zdrojem zmatků jsou ale nedávné změny ve jménech ulic. Desítky jich přišly
o jednoduché koloniální názvy a dnes se pyšní mnohaslabičnými jmény různých sinhálských
osobností — nejdůležitější změna se týká ulice R. A. de Mel Mawatha (dříve Duplication Road);
Ananda Coomaraswamy Mawatha (Green Path); Dr. Colvin R. de Silva Mawatha (Union Place);
de Soysa Circus (Lipton Circus); a Ernest de Silva Mawatha (Flower Road). Řada nových jmen se
používá jen málo, vžitá jsou pochopitelně ta stará.
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a Bambalapitiya i ve znovu postavené a revitalizované čtvrti Pettah. Přes všechny
problémy je Kolombo fascinující směsicí sinhálské, tamilské, muslimské, městské
a vystěhovalecké komunity, jejichž spojení dává městu jedinečný pokrokový
a otevřený charakter, který jinde na ostrově nenajdete. Dává tušit, jak by mohla
multietnická Srí Lanka dvacátéhoprvního století vypadat, pokud se to povede.
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Fort
Městská čtvrť Fort leží přímo ve středu koloniálního Kolomba, v místě dnes už zmizelé
portugalské pevnosti („fort“ znamená „pevnost“). Za vlády Britů se oblast Fort
rozvinula ve významné centrum koloniální metropole a vyrostly zde pěkné neoklasické
budovy obklopené vším potřebným k životu v tropech, s nepostradatelnou hodinovou
věží a sochou královny Viktorie. Po vyhlášení nezávislosti zůstala čtvrť Fort i nadále
administrativním a finančním centrem, a to až do vypuknutí občanské války, kdy
opakované pumové útoky Tamilských tygrů (Tygři osvobození tamilského Ílamu
— LTTE) prakticky zničily život v této čtvrti — v roce 1996 došlo k velkému
bombovému útoku.
I přes tyto smutné události si jižní oblast Fort udržela alespoň částečně někdejší
význam obchodního centra, a i dnes tu najdete několik pětihvězdičkových hotelů, jimž
vévodí optimistická silueta s dvojicí mrakodrapů s poněkud nešťastným názvem World
Trade Center. O blok severněji ve střední části Fort najdete jednu z nejpodivnějších
městských částí na Srí Lance, s vylidněnými a přízračnými ulicemi lemovanými
polozřícenými zbytky domů z devatenáctého století, kde každou chvíli narazíte na
bezpečnostní hlídky a zátarasy vytvářející z města chaotický labyrint s neprůjezdnými
silnicemi. Některé z domů v této oblasti se poslední dobou konečně dočkaly renovace.
Velká část této čtvrti ale zůstává veřejnosti uzavřena kvůli blízkosti přístavu a kvůli
bezpečnosti oficiálního sídla prezidenta.
Okolí hodinové věže
Kvůli přítomnosti prezidentského paláce je takřka celá západní strana čtvrti pro
návštěvníky uzavřena. Kromě dále popsaných míst je na těch několik zajímavých míst
většinou vstup zakázán. Za střed této části se dá víceméně považovat místo se
starosvětskou hodinovou věží — majákem, kterou ze tří stran obklopuje bezpečnostní
hrazení, a proto je pohled na tuto památku spíše žalostný. Hodinová věž byla postavena
v roce 1857, patrně na příkaz pedantické manželky guvernéra Henryho Warda, která se
nehodlala smířit s typicky orientálním pojetím času. O deset let později byl na
vrcholku hodinové věže vybudován „maják“, jenž se stal na celé století signálním
bodem pro připlouvající lodě, než jej zastínily vysoké stavby, které vyrostly na pobřeží
(dnes stojí nový maják na břehu kousek na západ odtud). Východně od hodinové věže
jsou ulice Chatham, Mudilage a Sir Baron Jayatilka mawatha, které jsou lemovány
působivým množstvím kdysi nádherných koloniálních budov. Řada z nich je bohužel
v pokročilém stadiu rozkladu. Pár z nich se ale naštěstí dočkalo dost pozdní a velmi
naléhavé renovace.
York Street a Cargills
Oblast na sever od hodinové věže, kde se nachází úzkostlivě střežený prezidentský
palác, je pro veřejnost uzavřena. Jediný průchod od věže vede na východ po Chatham
Street do York Street podél bezpečnostní zóny. O blok dál na sever trůní obchodní
dům Cargills, jehož rozpínavé průčelí z červených cihel je jedním z nejtypičtějších
obrázků čtvrti Fort. Interiér zdobí dřevěné obložení a obstarožní vitríny, které jako by
se od roku 1906, kdy byl obchodní dům otevřen, vůbec nezměnily, ačkoliv
znepokojivě prázdné regály už od dob vyhlášení nezávislosti nikdy nebyly zaplněny
zbožím.
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Kulturní trojúhelník
Severně od Kandy sestupují vlnící se zelené kopce centrální vysočiny dolů
k nížinám suchého pásma, do horkého a bezlesého regionu porostlého
pichlavými keři a džunglí, s ojedinělými horami dramaticky čnějícími nad
okolními pláněmi. I přes málo slibné přírodní prostředí jsou tyto severní
planiny kolébkou srílanské civilizace. Oblasti se tradičně říká Rádžaráta
— „Králova země“ —, ale známější je pod jménem Kulturní trojúhelník.
Rozkládá se kolem slavných měst Anuradhapura a Polonnaruwa, jejichž
nádherné památky stále silně připomínají zlaté věky sinhálské civilizace.

4

V místě, které je duchovním srdcem Trojúhelníku, leží trosky skvělého města
Anuradhapura, jež bylo hlavním městem ostrova od třetího století před naším
letopočtem až do roku 993. Město bylo jednou z největších metropolí Asie, zdobené
rozlehlými kláštery, nádhernými paláci, obrovskými nádržemi a třemi
monumentálními dágobami, které velikostí předčí jen egyptské pyramidy. Trosky
Polonnaruwy, která byla hlavním městem až do třináctého století, jsou menší, ale
stejně okouzlující. Jen málo návštěvníků nevyšplhá na skalní pevnost Sigiriya, která je
snad nejpozoruhodnější památkou na Srí Lance. Mezi další památky a zajímavosti
patří skvostné chrámy v Dambulle, magická pokladnice buddhistického sochařství
a malířství a centrum náboženského života Mihintale, kde se poprvé objevil
buddhismus na Srí Lance.
Ovšem v regionu najdete mnohem víc než tyto největší atrakce. Celý Kulturní
trojúhelník je posetý fascinujícími historickými památkami — za zhlédnutí určitě
stojí zříceniny dávných měst Yapahuwa nebo Panduwas Nuwara, velké Buddhovy
sochy v Aukaně a Sasseruwě, neobyčejně zajímavé chrámy Aluvihara a Ridi Vihara,
nebo tajuplné pralesní kláštery Arankele a Ritigala. A až vás začnou všechny ty
historické poklady unavovat, čekají vás ještě skvosty přírodní, a to v národních
parcích Minneriya, Kaudulla a Wasgomuwa.
ORIENTACE
Plánování trasy: Nejvýznamnější místa Kulturního
trojúhelníku leží poměrně blízko sebe a nabízejí podobné
možnosti, co se týče ubytování a plánování cesty v oblasti.
Jednou z eventualit je ubytovat se v některém hotelu
v Dambulle, Sigiriyi nebo Habaraně ve středu Trojúhelníku.
Najdete tu vynikající hotely i mnoho levných zařízení,
a jejich poloha ve středu umožňuje navštívit ty nejznámější
památky během jednodenních výletů.

Trojúhelníková vize str. 280
Unmadachitra str. 284
Příběh dvou Buddhů str. 296
Trestající včely str. 301
Do Polonnaruwy, nebo Anuradhapury?
str. 307

Parakramabahu Veliký str. 309
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Veřejná doprava: Autobusem nebo vlakem se sice
dostanete všude, ale někdy je to časové náročné, a když si
pronajmete automobil s řidičem, uvidíte toho mnohem
víc. Pokud jde o veřejnou dopravu, pak mezi Kandy,
Dambullou, Sigiriyí, Anuradhapurou a Polonnaruwou jezdí
pravidelně autobusové spoje, z Kolomba do Kurunegaly,
Anuradhapury a Polonnaruwy jezdí občas vlaky.

Nissankamalla Chvástavý str. 312
Orientace po Anuradhapuře str. 321
Vodní svět: závlahové systémy na
dávné Srí Lance str. 322
Dutugemunu Neposlušný str. 324
Yasalalakatissa a Subha str. 328
Obnova Anuradhapury str. 330
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VODNÍ ZAHRADY V SIGIRIYI

Zajímavosti
1 Dambulla Fascinující dambullské jeskynní

chrámy jsou hotovou pokladnicí buddhistického
umění, se stovkami soch a nejkrásnějšími
nástěnnými malbami v zemi. Viz str. 289
2 Sigiriya Velkolepá skalní hora Sigiriya byla

4 Polonnaruwa V tomto rozpadlém městě se
zachovala výjimečná sbírka starých památek,
které jsou svědky krátkého a skvělého období,
kdy Polonnaruwa byla hlavním městem ostrova.
Viz str. 307

místem nejpodivuhodnějšího královského
města — ještě dnes zde můžete obdivovat
vodní zahrady, obrazy nebeských krásek, 1300
let staré graﬃti a gigantické tlapy kamenného
lva. Viz str. 297

5 Anuradhapura Velkolepé město

3 “„Sloní sešlost“, národní park Minneriya

6 Mihintale Mihintale, uctívané jako první

Kolem nádrže v tomto národním parku se
během období sucha sejde až tři sta slonů a
vytvoří tak největší skupinku v Asii. Viz str. 306

místo, kde se začalo šířit buddhistické učení na
Srí Lance, je plné zajímavých náboženských
památek, roztroušených po krásném návrší.
Viz str. 336

Anuradhapura bylo epicentrem srílanské
civilizace po dobu téměř jednoho a půl století.
Zbytky starověkého města patří k nejúžasnějším
historickým památkám ostrova. Viz str. 319

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY NA MAPĚ, STR. 278279
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