
Srí Lanka 2007 
Termín:  

9. – 18.3.2007 

(CK FIRO Tour) 

Srí Lanka   

Srí Lanka, Šrí Lanka, Šrílanská demokratická socialistická republika, sinhálsky Šrí Lanka 
pradžátantrika samádžavádi džanarádžaja, tamilsky Llangai čananájaka sósalisa kudijarasu 
– stát na ostrově Cejlon v jižní Asii; 65 610 km2, 18,1 mil. obyvatel (1995), hustota zalidnění 
276 obyv./km2, hlavní město Colombo (615 000 obyvatel, 1990); úřední jazyk sinhálština a 
tamilština, měnová jednotka 1 srílanská rupie (LKR) = 100 centů. Administrativní členění: 25 
oblastí.  

Pobřeží ostrova je nízké, zčásti lemované korálovými útesy, na severu členitější. Za širokou 
pobřežní nížinou se ve vnitrozemí zvedají vysoká, často skalnatá pohoří (nejvyšší 
Pidurutalagala, 2 524 m n. m.). Krátké vodné řeky. Tropické vlhké podnebí s monzunovými 
dešti. Tropická vegetace vždyzelených lesů s bohatým druhovým složením, dále travnaté a 
kulturní porosty.  

Obyvatelstvo tvoří Sinhálci (83 %, 1991), Tamilové (9 %) a Moorové (8 %). Náboženství 
buddhistické (69 %, 1981), hinduistické (16 %), muslimské (8 %), křesťanské (8 %). 
Přirozený přírůstek obyvatel 1,4 % ročně (1995). Střední délka života mužů 70 let, žen 75 let 
(1995). Negramotnost 13 % (1991). Urbanizace 22 % (1995).  

Rozvojový stát s významným plantážním zemědělstvím a těžbou nerostů; hospodářsky 
poznamenáno dlouhotrvající občanskou válkou na severu země. Hrubý národní produkt 600 
USD/obyv. (1993). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 46 % v zemědělství, 18 % v 
průmyslu (1992). Obdělává se 29 % plochy, louky a pastviny pokrývají 7 %, lesy 33 % 
území.  

Zemědělství je orientováno na rostlinnou výrobu. Nejvýznamnější plodinou je čajovník (240 
000 t čaje, 1994, 4. místo na světě), dále se pěstuje rýže (2,6 mil. t), palma kokosová (1,7 
mil. t ořechů), kaučukovník (102 000 t), cukrová třtina, kasava. Chov skotu (1,6 mil. kusů, 
1994), buvolů, koz. Rybolov. Těží se grafit, titan (80 000 t, 1993), drahokamy, sůl. Průmysl 
textilní, potravinářský, petrochemický (z dovážené ropy), hutnický, strojírenský. Hlavní 
přístavy Colombo, Galle, Trincomalee. Rozvinutý cestovní ruch; 450 000 zahraničních 
návštěvníků ročně (1995), příjmy z mezinárodního cestovního ruchu 248 mil. USD (1995).  

Nejstarší osídlení v paleolitu vystřídali předchůdci dnešních Veddů a od 6. stol. př. n. l. 
předchůdci Sinhalců. První ostrovní stát založil v 2. pol. 3. stol. př. n. l. Dévánampija Tissa († 
207 př. n. l.); zasloužil se o šíření buddhismu. 2. stol. př. n. l. – 13. stol. n. l. vpády Tamilů, 
1017 – 77 byla Srí Lanka provincií říše Čólů; ve 12. stol. obnovil Parákramabáhu I. Veliký 
jednotnou říši, která se později rozpadla na královské Kandy ve středu ostrova, Jápané na 
severu a Kótté na jihozápadě. V 16. stol. pronikli na ostrov Portugalci, od 1658 Holanďané a 
v 18. stol. Britové. V roce 1802 se ostrov stal britskou korunní kolonií. 1828 zavedeno 
pěstování kávy, 1867 čaje. Srí Lanka se stala 4. 2. 1948 nezávislým dominiem a 22. 5. 1972 
republikou. V 80. a 90. letech se vystupňoval vleklý konflikt s tamilskými separatisty, v němž 
1987 – 90 intervenovala na žádost srílanské vlády indická vojska a který si vyžádal 
desetitisíce obětí.  
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Srí Lanka je nezávislá republika, člen Commonwealthu. Hlavou státu je prezident, volený 
obyvatelstvem na 6 let. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění 
(225 členů, funkční období 6 let). Poslední parlamentní volby se konaly 16. 8. 1994. 
Prezidentka Čandrike Bandáranájaka Kumaranutungová (* 29. 6. 1945).  

 

Letošní jarní dovolenou jsme plánovali společnou s dětmi, snažili jsme se tedy najít termín 
zahrnující jarní školní prázdniny. Horkým favoritem byla Venezuela, měli jsme dokonce již 
objednaný zájezd s poznávací částí v deltě Orinoka, se stolovými horami a vodopádem 
Angel, zakončený pobytem na Isla Margharitě. V agentuře nás ale nepotěšili – jejich pohled 
byl sice velmi optimistický („je to skvělé, letenky jsou, vybraný hotel je také volný, jen ta 
poznávací část vypadla, ale to určitě nebude vadit“), ale my bychom spíše oželeli ten pobyt 
než Orinoko. 

Hledali jsme tedy dál a našli jsme dvě varianty – kratší Srí Lanku a dvoutýdenní Vietnam. 
Starší půlce, tedy nám rodičům, se asi více líbil Vietnam, ale tentokrát měly právo volby děti 
a ty zvolily Putování Cejlonem – Za v ůní čaje.  

FIRO Tour tentokrát stálé zákazníky odbyl a nedal nám skoro žádnou slevu, ale co se dá 
dělat. Zájezd byl relativně levný (protože krátký), chtěli jsme jej alespoň prodloužit o pár dní 
u moře, ale nebyly letenky. Až později jsme zjistili proč. Nízká cena je dosažena za celu 
levných letenek na charterových letech provozovaných holandským Martin Airem 
(Amsterodam – Colombo – Male), které lítají jednou týdně a jsou celkem vyprodané, protože 
kombinují Srí Lanku s Maledivami. Prodloužení na méně než týden tedy nepřipadá do úvahy 
a celý týden nám cestovka nenabídla, ale stejně by to asi pro nás bylo moc.  

A tak jsme 9. března 2007 brzy ráno, vlastně ještě v noci, mohli vyrazit. Auto jsme nechali v 
garážích na Balabence, předem přes internet objednaný taxík přijel právě včas, na letišti vše 
klaplo a odbavili nás až do Colomba. Místa byla již rezervována, nebyli jsme tedy za sebou, 
jak obvykle žádáme, ale i místa vedle sebe tentokrát vyhovovala, protože do Amsterodamu 
nám uspořádání 3 + 1 tolik nevadilo, a při dlouhém letu jsme seděli 2 + 2. A dokonce při 
obou dlouhých letech (tam i při návratu) jsme měli volné sousední sedadlo v prostřední 
třímístné části, což je velmi pohodlné, jednak si lze na volnou sedačku odložit věci 
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pohodlněji než do kapes sedadel před koleny, jednak se lépe natahují nohy a lokty do 
strany. 

Nepříjemné ale bylo čekání v Amsterodamu. Ranní let z Prahy byl asi levnější než pozdější 
dopolední, byli jsme tedy nuceni čekat na amsterodamském Shipholu 6 1 hodiny. A díky 
přísným předpisům EU bez možnosti mít s sebou levnou vodu, tedy nuceni kupovat 
půllitrovky za 2,2 eura. 

S dlouhým čekáním jsme samozřejmě počítali a byli jsme vybaveni časopisy a knížkami, 
když už jsme měli unavené oči, šli jsme se projít po letišti. Mimo jiného je zde prodejna 
suvenýrů Muzea starých mistrů, která má svůj výstavní miniprostor, kde zrovna probíhá 
výstava starých holandských mistrů. Sice zde nejsou žádní Rembrandti, ale stejně jsou 
šerosvitové obrazy pijáků ze středověkých krčem a fantaskní venkovské krajiny na 
supermoderním letišti docela zajímavým zážitkem. Stejně jako uprostřed křižovatky několika 
terminálů dvojsocha sedících Bumbrlíčků opírajících se o sebe zády, z pevného 
patinovaného plechu, která láká k posezení na Otesánkově klíně. 

Martin Air se od našeho posledního letu s touto společností polepšil. Letěl načas a přestal 
sluchátka prodávat za nesmyslná 3 eura. Tentokrát byla zapůjčena zadarmo, bylo je ale 
možno i koupit za 4 eura, což už není tak nesmyslné jako dříve, protože jejich speciální 
dvojkonektor používaný v letadlech je nyní realizovaný jako adaptér, který lze posléze použít 
v jakémkoliv letadle i se svými vlastními sluchátky (třeba od své MP3), nebo lze tato 
sluchátka bez konektoru použít ke své MP3, kameře nebo i jinému zařízení.  

Jídlo bylo výborné, dokonce i pití bylo relativně dost. Červené víno sice jen k večeři, zato 
vynikající, burgundského typu. S fádní frankovkou u ČSA nesrovnatelné. Mimo hlavní jídlo 
by bylo jen za peníze, ale při jídle nám bez problémů nalili i druhý pohárek. 

Let samotný byl výjimečně klidný, většinu cesty jsme pročetli (filmy a pořady na centrálních 
obrazovkách nic moc, samotné monitory také měly svá nejlepší léta dávno za sebou a každý 
z nich se vyznačoval jiným barevným odstínem – bylo zajímavé sledovat, jak šaty jsou na 
monitoru před námi žluté, na vedlejším modré, na monitorech více vepředu zase zelené 
vlevo a fialové vpravo). Přílet na Srí Lanku podle letového řádu je časně ráno, ale po 
odečtení 4 hodin a 30 minut (!) časového posunu jsme vlastně v letadle ani nestihli usnout.  

Už v letadle jsme si vyplnili příletové formuláře, které jsou nutné k razítku do pasu 
nahrazujícímu víza. Jeden z kufrů měl sice uraženou nožičku stojánku, ale reklamaci 
necháme až do Prahy, horší je, že si nestíháme vyměnit žádné peníze, protože když se 
dostaneme do příletové haly, domorodě vyhlížející muž s cedulí FIRO už mizí východem z 
haly a my máme co dělat, abychom ho neztratili z očí. Dostihneme ho až u menšího 
autobusu, kde se setkáváme s další částí naší minivýpravy, která bude (jak právě zjišťujeme 
u domorodého průvodce Seny) celkem dvanáctičlenná. Ale teď nás je jen osm. 

V autobuse už čeká řidič a jeho pomocník na nakládání zavazadel, kteří s námi také budou 
celou dobu naší cesty. Sena klidně stojí venku, takže usuzujeme, že třeba budeme mít i 
českého průvodce, přestože jsme si chvíli nebyli zcela jisti, zda je nás dostatečný počet. A 
skutečně nedbalým krokem přichází starší štíhlý muž s šedým plnovousem, od pohledu 
vysloužilý mořský vlk, a s ním chybějící spoluturisté. Takže jsme my čtyři, další tři manželské 
páry a dvě ženy – jak zjišťujeme později, jejich partneři necestují, a tak si organizují 
dovolené samy. Pohoda, ideální počet. 

Kufry nakládáme na zadní sedačky, usedáme a vyrážíme na cestu napříč ostrovem. Sena 
nás anglicky vítá, násilím nutí mikrofon mořskému vlkovi a my znechuceně nasloucháme v 
tuto chvíli ubohému slovnímu projevu Čecha Milana, který se hned prvními větami 
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distancuje od FIRO Touru a předem nás varuje, že anglicky pořádně neumí, a proto moc 
překládat nebude. Nahrazuje nemocného skutečného průvodce, dověděl se to včera ve 4 
hodiny ráno a vzal to jen proto, že ho moc přemlouvali a slíbili mu, že srílančan bude mluvit 
německy, což se ukázalo jako planý slib. 

První hodiny jsou proto ve znamení několika nedorozumění, kdy Sena vše říká jen Milanovi, 
který ale jeho slova dál nepředává buď vůbec, nebo jen zestručněná na desetinu obsahu. 
Když zastavujeme u restaurace, netušíme proč, ani kdy se odjíždí. Milan je překvapený, že 
dnes nemáme snídani, a že s jídlem to je nejednoznačné (obědy vůbec, večeře jen někdo – 
my máme předplacenou polopenzi). Naštěstí hned za Senou sedí manželé hovořící výborně 
anglicky, kteří brzy chápou situaci a iniciativně začínají tlumočit ostatním, kteří buď neslyší 
Senův originální výklad, nebo neumějí anglicky. 

Milan je evidentně spokojený, lepší se mu nálada a začíná se projevovat svou pravou 
podobou. Rozmluví se, začíná vše pohotově komentovat a brzy nás královsky baví. Sice se 
od něho nedozvíme příliš informací z historie, zato je ale bezednou studnicí historek a 
svérázných nápadů, kterými nás nezištně častuje. Sena přímo nebo prostřednictvím 
tlumočníků nás zásobuje informacemi, Milan se stará o dobrou náladu. Tento stav všichni 
brzy akceptují a na konci zájezdu budeme rádi, že nás doprovázel právě Milan. 

Světoobčan Milan pochází podle vlastních slov z buržoazní rodiny. Proto se celý život živil 
rukama, hlavně zámečnictvím. Po roce 1989 odchází do Švýcarska, kde si nějakým 
způsobem pořizuje byt, který začíná pronajímat. Okamžitě přestává pracovat, neboť prací 
opovrhuje, na zimní měsíce Švýcarsko opouští a tráví zimu nejčastěji na Srí Lance, kde má 
koupený apartmán asi 100 km jižně od Colomba. Umí zařídit Čechům levné bydlení při 
individuálních cestách na Srí Lanku, má tisíce známých, jeho život je jeden velký mejdan. 
Svých pár slov v sinhálštině se nestydí kdykoliv použít, každého domorodce počastuje 
nějakou hláškou, která je vždy spolehlivě rozesměje. K domorodcům se chová lehce 
koloniálně přezíravě, vyjadřuje se o nich zásadně s hlubokým despektem, ovšem to mu 
nebrání v neustálém dobromyslném žertování s nimi. Když nám u stánku dohodne 
hromadný nákup vody, klidně si prodavači řekne o provizi (v řádu několika korun, úplně 
bezvýznamnou, ale neodpustí mu ji), kterou pak dá prvnímu žebrákovi – nebo nám alespoň 
tvrdí, že mu ji hodil do klobouku. Z jeho vyprávění se jen těžko dá soudit, co je pravda, kde 
si ji trochu přikrášlil a co je úplné pábení.  

Ale to vše zjistíme až v dalších hodinách a dnech. Teď stojíme u restaurace v klasickém 
britském koloniálním stylu, můžeme si odběhnout na toalety, kuřáci se snaží dohonit manko 
z dlouhého letu, Sena nám dává první informace. Znovu ověřujeme nekulatý časový posun, 
ptáme se na antimalarika (prý nejsou nezbytná, většina komárů anopheles prý byla 
zlikvidována pesticidními postřiky, my ovšem reagujeme polovičatě – načnuté balení 
dobereme, ale čtyřtýdenní pokračování vynecháme). Po kamenném plotě běží štíhlá 
veverka, později zjistíme, že jsou všude, více je tady už jen opic. Podle Milana tento 
tvoreček patří spíše mezi plchy, ale my nadále budeme říkat veverka, ten huňatý ocas nám 
na plcha nesedí. 

Sena nabízí, ať kdykoliv při spatření něčeho zajímavého necháme zastavit, ale nakonec 
většinu zajímavých věcí vidí nejdříve on, sedí totiž vpředu. Čeká nás něco kolem 200 km, 
což je na místní poměry 5 hodin cesty. Venku je vedro, ale klimatizace pracuje výborně, dá 
se dokonce regulovat. 

Jezdí se zde vlevo, nadpoloviční množství vozidel jsou kapotované tříkolky, kterým říkáme 
tuk-tuky, přestože místní pro ně mají název jiný. Ale i Sena se přidává a říká také tuk-tuk. 
Pravidla neplatí žádná, každý jede, jak chce. Jízdní pruhy se nedodržují, předjíždí se 
kdekoliv, klidně v zatáčce, do které není absolutně vidět. Tento styl jízdy samozřejmě 
znamená střídání plného plynu s plnou brzdou, často se dvě vozidla řítí přímo proti sobě. 
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Přesto se vždy nějak srovnají a neviděli jsme ani jednu nehodu, přestože to často vypadalo, 
že teď už se tomu nemůžeme vyhnout. Nejbláznivější jsou řidiči červených státních 
autobusů. Přes svou velikost (nebo díky ní) naprosto bez rozmyslu předjíždí v zatáčce jiný 
autobus, aby hned za ní dupli na brzdu a nechali vystoupit některého z pasažérů. Výjimečně 
jsme nezáviděli kolegům sedícím v prvních řadách před předním sklem. 

Prvních několik hodin projíždíme nekonečnou vesnicí, sice plno exotické zeleně, hlavně 
kokosové palmy, ale podél cesty jeden krámek za druhým. Když je nějakým nedopatřením 
pár desítek metrů rozestupu mezi prkennými domky, je půda využita k pěstování rýže. 
Jedno takové pole si při krátké zastávce fotíme, rýže se sklízí srpy, mechanizace žádná. 
Kolem rolníků čeká na zbytky hejno bílých ptáků, něco mezi volavkou a ibisem – na volavku 
se nám zdají malí a krátkokrcí, na ibise naopak velcí a krk dlouhý.  

Rolníci jsou našim zájmem překvapeni, ale evidentně jim nevadíme, klidně pracují dále bez 
ohledu na naše kamery a foťáky. Za políčkem vidíme naši první srílanskou dagobu, bílou 
polokouli se špičatou věžičkou na vrcholku.  

Stojíme tak ještě několikrát, například sledujeme zpracování kokosových ořechů, kdy jsou 
ořechy zbaveny slupky naražením na ostrý železný bodec a rozloupnutím, usušená vlákna 
obalu jsou surovinou na výrobu provazů, rohoží a podobných produktů, vnitřní část ořechu 
se částečně sní a vypije, částečně zpracuje na potravinářské účely. 

Ale nejzajímavější nám přijde tesání dřevěných trámků z palmových kmenů. Nepoužívají se 
k tomu katry, dokonce ani pily, vše se dělá sekerou. Do kmene se po celé jeho délce vyseká 
drážka, kmen se pootočí, vyseká se další drážka, a tak dále po celém obvodu kmene. Kmen 
by tak na řezu měl tvar ozubeného kola se silnými zuby a tenkými drážkami mezi nimi. A 
pak se jednotlivé „zuby“ po celé délce od jednoho kraje k druhému opatrně odsekají. Tím 
vznikne několik trámků, střed kmene je dalším trámkem, asi nejkvalitnějším. Při pohledu na 
hromadu trámků opřených všude kolem o ploty a stěny srubovitého přístřešku se nám 
nechce věřit, že všechny vznikly touto úmornou prací. Však je také tesařům pořádné horko, 
teplota je nad třicet stupňů, muži jsou oděni jen do tradičních „ručníků“ kolem pasu a čepiček 
proti úpalu. 

Vidíme cestou i několik slonů, obvykle stojí před stánky s ovocem-zeleninou, to jsou divocí 
sloni, kteří si přicházejí z džungle na svačinku – trs banánů, majitelé stánků jsou zvyklí a 
počítají s tímto desátkem. Když má slon kolem krku řetěz a je veden mahutem po levé 
straně cesty (jako každé správné vozidlo), je to slon ochočený, který vykonává práci jako 
dopravní prostředek nebo svým chobotem nahrazuje těžkou techniku. 

Když se potřebujeme protáhnout a odskočit si, zastavuje nám řidič na kraji cesty uprostřed 
krajiny, zde již ne tak hustě osídlené, připomínající hustou savanu nebo řídký nízký prales. 
Kuřáci vítají každé zastavení, my zkoumáme zdejší hmyz, reprezentovaný motýly a velkými 
lesními mravenci, neúnavně přenášejícími všechno možné po své vyšlapané cestičce. 

Projíždíme přírodní rezervací Minneriya, ale zvířata zde vidět nejsou, jen občas přeběhne 
přes cestu veverka nebo zvíře podobné velké kuně, jehož anglickému jménu nerozumíme. A 
na jednom sloupu elektrického vedení sedí opice, ale než se stačíme vzpamatovat, jsme tak 
daleko, že se nám nevyplatí se vracet. Ale opic si ještě užijeme dost a dost. 

Hranici národního parku tvoří umělé jezero, na jehož břehu stojí velká bílá socha Buddhy, 
zastavujeme a Milan nám za své drobné kupuje pití, nikdo ještě nemá vyměněno a trpíme 
žízní. Hltáme studenou vodu a fotíme Buddhu.  

Jsme prakticky na místě, k hotelu zbývá 5 minut jízdy. Stojí na břehu jezera na samotě, 
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kolem není vůbec nic, jen při příjezdu registruji koutkem oka stánek s občerstvením na 
poslední křižovatce. Ubytujeme se, rychle měníme 20 dolarů, víc nám průvodci nedoporučují 
kvůli nízkému kursu (100 rupií za dolar, na letišti bychom dostali 107). S chutí si dáme 
welcome drink, sklenici džusu. Rychle vybalujeme, převlékáme se do plavek a jdeme smýt 
prach z dlouhé cesty do hotelového bazénu na terase za verandou. Terasa je na straně 
svažující se k jezeru podepřena stěnou, i od hladiny bazénu máme tedy před sebou jezero s 
okolními zalesněnými kopci jako na dlani. Voda sice není úplně průzračná, ale je teplá a 
hodně příjemná, jsme zde sami, využíváme toho, že nikoho neobtěžujeme a házíme si 
míčem, který leží v bazénu. 

Janička s Jirkou ještě chvíli zůstanou, ale já s Hankou se vracíme do pokoje, beru batoh a 
jdu hledat stánek s vodou. Cestou vidím neobvykle velké motýly, jsou slyšet nějací ptáci, v 
jednu chvíli slyším i něco se plazit podrostem podél cesty, ale nic nevidím. Ke stánku je to 
trochu dále, než jsem z autobusu odhadoval, ale když už myslím, že jsem měl vidiny, 
objevuji stezku doleva k minipláži na břehu jezera a po pravé straně cesty stojí hledaný 
stánek. 

Zřejmě je pláž využívaná domorodci ke koupání, vidím ve vodě dvě mužské hlavy, proto se 
asi vyplatí mít stánek na tomto jinak opuštěném místě. Prodavačka není na turisty zvyklá, 
nasadí milý nejistý úsměv a čeká. Ptám se na cenu vody, ta je ale na celé Srí Lance tak 
levná, že tyto dotazy jsou v podstatě zbytečné, litrovka nikdy nevyjde dráž než na 10 Kč, 
obvykle je to kolem 7 korun. Prodavačka odpovídá lámanou angličtinou, asi to s 
proklamovanou dvojjazyčností domorodců nebude tak úplná pravda. 

Ale nastává problém. Chci platit tisícovkou, menší nemám. Odpovídá to našim 200 Kč, 
nemyslím, že by to byla tak velká bankovka, aby neměli mít nazpět, ale v chudém vnitrozemí 
zde platí jiné relace, než jsme zvyklí. Prodavačka nerozhodně obrací tisícovku v ruce, snaží 
se najít všechny drobné, co má, ale marně. S rozpačitým úsměvem říká, že nemá nazpět, 
vytahuji tedy vody zpět z batohu a chci odejít s prázdnou. To samozřejmě nedopustí, volá 
policistu odpočívajícího na lavici za rohem, ten ochotně bere tisícovku, nasedá na služební 
motorku a mizí v dálce. 

Následuje typický pokus o rozhovor: Where are you from?“, ale prodavačka nezná ani 
Czech, ani Czechoslovakia, a dokonce ani na Europe se nechytá! Takže se na sebe jen 
usmíváme, vytahuji foťák a žádám o foto, její syn se běží schovat, ale volám ho zpět. 
Udělám snímek, hned jej ukazuji, oba jsou nadšeni a děkují, že jsem si je vyfotil. Já zase 
děkuji jim. Bohužel až doma na počítači vidím, že snímek je mázlý, asi to chtělo aktivovat 
blesk. 

A už se vrací policista s rozměněnými penězi. Všem děkuji, vracím vodu do báglu a vracím 
se do hotelu. Hanka už mává z balkónu. Čeká nás první večeře, není úplně srílanská, je 
přizpůsobená turistům, ale je výborná a i ta místní jídla se dají ochutnat. Začínáme 
krémovou kukuřičnou polévkou, pak z bufetu zkoušíme z každé nádoby kousek, přílohou je 
obvykle rýže v minimálně pěti druzích, ale kdo chce, může mít i třeba hranolky, všeho je 
dost. Hlavně pikantní rýže mne ale maximálně uspokojuje, brambory můžu jíst doma. Na 
závěr tolik druhů sladkostí, že všechny ani nevyzkoušíme, zvláště, když si musíme nechat v 
žaludku trochu místa na čerstvý ananas, melouny a papáju. Ovoce sice není tak dobré, jako 
v blízkém Thajsku, ale pořád je nesrovnatelné s našimi hypermarkety. 

Odcházíme najedeni do zásoby. Polopenze nám bude stačit, celý pobyt k jídlu nemusíme 
nic přikupovat, ono ani není kde. Fast foody zde nejsou, hamburgry, párky ani kebaby nikde 
nevedou. Jediná možnost stravování jsou hotely a restaurace, na které ale přes den není 
čas. Děti obědvají tatranky dovezené z domu, nám stačí bohaté snídaně a večeře. 
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Spokojeně se vracíme na pokoje, uleháme a okamžitě usínáme. Máme za sebou 36 hodin 
beze spánku, když nepočítáme klimbání v letadle, takže nespavost nám nehrozí. 

Ráno jen v lehkém oblečení nasedáme do našeho minibusu a vyrážíme kolem jezera. 
Projedeme kolem vstupní brány národního parku Minneriya a po chvíli zatáčíme na 
nezpevněnou cestu nízkým cejlonským pralesem. Na přímých úsecích už občas před sebou 
mezi stromy zahlédneme náš první cíl, kamenný kvádr uprostřed roviny, skálu Sigiriyu. 
Překvapeně zjišťujeme, že není na pláni tak osamocena, jak vypadá na fotkách. Kousek od 
ní je další skála, snad ještě vyšší, ale už ne tak fotogenická, vrcholek má do špičky, na rozdíl 
od plošiny na vrcholu Sigiriye. Sigiriya ovšem vypadá tak dominantně, že její sesterská skála 
nikoho nezajímá 

  

Projíždíme občas kolem domorodých stavení při cestě na kraji lesa. U jednoho takového 
domku sedí domorodec a na řetízku drží velkého dikobraza. Zastavujeme a hrneme se ven 
fotit. Stojí nás to sice 100 rupií, ale těch dvacet korun za několik fotek a záběrů na kameru 
rádi dáváme. Je to asi hlavní zdroj obživy majitele dikobraza. Asi jsme dali dost, protože 
kromě poděkování dostaneme i brk z dikobraza. A za hrst kyselých bonbónů (ty jsou zde 
podle Milana nejoblíbenější) dostáváme ještě jeden. 

  

Dále po cestě potkáváme ještě několik obchodníků s možností dikobrazího focení, ale mají 
smůlu, strategická výhoda prvního na řadě je neoddiskutovatelná. Před námi je malinkatá 
vesnička, zastavujeme na parkovišti, v restauraci využijeme skromného WC a před ní 
nakoupíme studené vody. Brzy budou potřeba. 

Procházíme parkem a před námi se tyčí majestátná Sigiriya. Park je obkroužen soustavou 
vodních příkopů, dříve zde byli chováni krokodýli jako ochrana před útočníky. V parku je 
několik jezírek, ze staveb zbyly již jen ruiny, ale je vidět, že areál byl ve své době asi 
velkolepý. Poznáváme pozůstatky systému fontán, napájených samospádem, podél 
chodníku je rameno umělé řeky, kde voda teče jen po prudkém dešti. Kolem nás rostou 
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rododendrony, o poměrně velkém stromu nás vůbec nenapadne, že je to vlastně přerostlý 
oleandr, až když nás na to upozorní jeden ze samozvaných průvodců, kteří se na nás 
nalepili hned za pokladnou. 

  

Tito průvodci se snaží vše komentovat a ukazovat. Při cestě podél nepřehlédnutelného 
jezírka na něj ukážou rukou a řeknou: „Lake“ (jezero), na naprosto rovné cestičce radí: „This 
way“ (tudy). Na každém schůdku se nás snaží tlačit do zad, aby nám pomohli překonat 
„převýšení“. Zato budou chtít peníze po každém, kdo nějak reaguje nebo se nechá tlačit. Je 
nám to jasné a pomoc odmítáme, při ukazování schválně hledíme jinam. Ne každý z naší 
výpravy to hned pochopil. Někteří jsou nadšeni přátelskými domorodci a na závěr výletu 
před autobusem se budou divit, že po nich jejich průvodci relativně drsně vymáhají bakšiš. 

Zahrady jsou příjemné, jde se nám prozatím dobře, ale hora před námi se zdá vyšší a vyšší. 
Netušíme, jak je možné se dostat po svislých stěnách nahoru. Vidíme sice drobné 
postavičky na různých lávkách a schodištích, ale jen ve spodní části skály a pak nám vždy 
nějak zmizí. Hlavní stěna je naprosto kolmá a prázdná. Začíná oranžovým pruhem, o kterém 
nám Sena říká, že se jmenuje Zrcadlová zeď. Kdysi prý byla tak lesklá, že odrážela sluneční 
světlo do okolí, zblízka pak bylo možné prohlížet se v ní jako v zrcadle.  

A najednou jsou před námi schody. Čeká nás cesta vzhůru. Uhýbáme pomahačům a 
postupujeme v davu domorodých dětí, které jsou zde na školních výletech. Je totiž neděle a 
tedy den výletů, nejsou tak narušeny všední výukové dny. Kolem nás jsou ruiny staveb 
využívajících a doplňujících přírodní skálu, občas je do masivu vysekaná jeskyně jako kaple, 
jinde je ke stěně přistavěna odpočinková veranda s výhledem do okolí. Schody vedou pod 
oblouk ze dvou balvanů, které příroda spojila do tvaru písmene A tak šikovně, že jinudy se 
projít nedá. Z hlediska obrany jistě výhodné. Už začínám být trochu zadýchaní, když nás 
kamenné schodiště dovede k plošině obehnané zdí s výhledem do krajiny. S povděkem 
zastavujeme na krátkou přestávku. 

Skalní pevnost Sigiryia  nechal vybudovat na 200 metrů vysokém sklaním monolitu 
Kashyapa, levoboček krále, v 5. století. Roku 473 svrhl totiž tento syn konkubíny svého 
královského otce z trůnu a nechal ho zaživa zazdít. Právoplatný následník Moggallana 
uprchl do Indie, přesto žil od té doby Kashyapa ve strachu, že se dědic vrátí. Jako 
nejvhodnější opevnění mu připadala skála, na jejímž vrcholu zbudoval svou pevnost. 
Nádherně ji vyzdobil, kámen nechal pokrýt malbami, založil zahrady s tekoucí vodou. 

Přesně za dvacet let po útoku na otce ho však osud dostihl. Maggellana se vrátil zpět s 
vojskem a Kashyapa, zahnaný během bitvy do bezvýchodné situace, si sám podřízl hrdlo. 

Moggallana se stal králem a nastěhoval se do paláce v Anurádhapuře. Sigiriyu přenechal 
mnichům. Po nějakou dobu se na skálu uchylovali lidé k meditaci, později byla pevnost 
opuštěna, rozpadla se a zpět do povědomí vstoupila zase až poté, co ji během britského 
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období objevilo několik archeologů. 

Po krátkém odpočinku pokračujeme po úzké kovové lávce připevněné ke svislé zdi, na 
jejímž konci stojí kruhové, rovněž kovové schodiště obehnané plotovým pletivem. Stoupáme 
nahoru po schodech, jde to pomalu, před námi je nějaká zácpa. Po chvíli se dostáváme 
nahoru a pochopíme. Schodiště končí pod převisem, jehož strop a stěna jsou pokryty 
freskami známých „Nebeských panen“ (někdy se také překládají jako „Obláčkové panny“), 
1500 let starých. Je až neuvěřitelné, v jaké barevnosti se zachovaly bez jakéhokoliv 
restaurování. Dříve jich bylo několik set, dnes zůstaly zachovány jen ty, které před rozmary 
počasí chrání převis. Panny jsou oděny jen do bederních zástěrek a tvary jejich postav jsou 
tak symetrické, až to evokuje chirurgicky zdokonalené postavy dívek z pánských časopisů. 

  

  

Váháme, zda se dříve kochat nádhernými obrázky nebo fotit. Nesmí se sice požívat blesk, 
ale jinak je focení i natáčení dovoleno. Světla je dost, blesk ani nepotřebujeme, stačí jen 
pevné ruce a dostatečně dlouhý čas. Tady je důvod pomalého postupu nahoru. Stejně jako 
my i ostatní chtějí mít fotky a zároveň si vše důkladně prohlédnout. Hlídač nás mírně 
popohání, ale není na nás nijak tvrdý, i když se nemůžeme odtrhnout. Samotného ho asi 
těší náš obdiv neznámým autorům, jeho dávným předkům. 

Sestupujeme druhým ramenem spirálového schodiště, nevracíme se na lávku, ale 
vycházíme druhým východem ke vstupu za Zrcadlovou zeď. Cesta po její vnější straně je 
naštěstí uzavřena a my jdeme chodníkem mezi oranžovorůžovou zdí a skálou. Místy jsou 
patná lesklejší místa (ukazují nám je samozvaní průvodci, ale my se schválně díváme 
nejdříve jinam, až poleví jejich ostražitost, teprve si prohlížíme zrcadélka sami), kde si lze 
představit, proč se zdi říkalo Zrcadlová, ale většina plochy je již dnes matná. 
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Stezka podél zdi nás vede kolem celé této strany hranolu skalního monolitu, až nyní vidíme, 
že touto stranou se nepokračuje až nahoru, pouze tudy máme přetraverzovat k místu 
skutečného výstupu na hlavní masiv. Ale chůzi po lávce nad propastí se stejně nevyhneme. 
Na konci zdi přechází chodník do lávky na skobách zatlučených do skály. Podlaha i zábradlí 
vypadají bytelně, žádná závrať ani obavy na nás nepadají. A kromě toho lávka po pár 
desítkách metrů ústí na počátek kamenného schodiště zasekaného do skalní stěny. Bez 
zábradlí by nám nebylo příliš lehce, ale takto opět pohoda.  

Nahoře registrujeme nějaký rozruch – a hned vidíme mrštného makaka klidně jdoucího po 
zábradlí nad propastí. Naše první opice zde takto zblízka, nevíme, zda se taková příležitost 
k fotce bude ještě opakovat, tedy fotíme a točíme a fotíme a točíme… Kdybychom tušili, že 
takových i jiných opic uvidíme brzy ještě stovky, ne-li tisíce, šetřili bychom časem. Prozatím 
jsme rádi, že přibíhá druhá opice, obě klidně a bez ostychu usedají na zídku u schodů. 

Schody vedou na planinu pod bokem hlavního masívu. Planinka je ze tří stran ohraničena 
prudkými srázy, poslední strana obdélníkového prostranství je naopak tvořena kolmou 
skalní stěnou hlavního masívu Sigiriye. Před propastmi po stranách chrání turisty kamenné 
zídky vysoké asi do pasu. 

A na jedné takové zídce čeká opička na bonbón. Dáváme jí bon-pari, opička (mladá samička 
makaka) zručně za pomoci obou rukou, obou nohu a zubů strhává obal, když tu přibíhá po 
zábradlí schodiště starší dominantní samec. Samička ale neváhá, utíká nahoru na schody a 
tam si v klidu vychutnává cukrátko. Zjišťujeme, že samičky se od samečků odliší snadno. Je 
to prostě obdobné, jako u lidí. 

   

Necháváme opice, ať si hrají samy, my se obracíme ke skále, kde na sebe strhávají 
pozornost obrovské lví tlapy vytesané z masívu. Mezi nimi je schodiště ohraničené cihlovou 
zdí, kterým budeme pokračovat nahoru. Přestože lví tlama se nezachovala (pokud zde 
někdy byla), vypadá to, že turisté mizí ve lvím chřtánu. Jen drápy jsou přes metr vysoké, 
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celé tlapy (tedy jakoby nárty chodidel) mohou být možná šestimetrové. 

   

Neohroženě se vydáváme do útrob šelmy, kamenné schody po pár výškových metrech 
přecházejí do kovového schodiště, které nahrazuje původní cestu po dolících vysekaných ve 
skále místo žebříku. Chce to mít trochu fyzickou kondici a hlavně nemít závratě. Především 
v druhé půlce výstupu, kdy jsou schody vystřídány kovovými pláty se zábradlím, které již 
nebudí tolik důvěry, jako ta dřívější. Vzpomínáme na TV pořad Na cestě po Srí Lance, kde 
Donutil s Bartoškou tvrdí, že každý turista dostane dole cihlu nebo pytlík písku k vynesení 
nahoru. Nahoře pak skutečně uvidíme hromadu cihel a pytlíků, stejně jako v reportáži. Jsme 
rádi, že dnes se nedělá. 

Na náhorní plošině na vrcholu poznáváme, že i cesta je někdy cíl. Výstup na Sigiriyu je 
větším zážitkem než samotný vrcholek. Jsou zde sice zbytky pevnosti, ale nepříliš 
zachované, hezčí jsou výhledy do ploché krajiny kolem. Fotíme se na nejvyšším místě 
bývalé pevnosti a u kamenného trůnu se zákazem sedání, ke kterému jsme došli kolem 
leknínového jezírka, z ptačí perspektivy si prohlížíme zahrady, kterými jsme šli ke skále, a 
obrovského Buddhu v dálce. Až sem doléhá komentář kriketového zápasu někde v okolí. 

Sestupujeme stejnou cestou, na plošině před lvími tlapami dáváme bonbón staré opici se 
zlomenou rukou, ostatní k ní asi mají úctu a nesnaží se jí bonbón vzít, přestože by to nebyl 
při jejím postižení problém. 

Před Zrcadlovou zdí se odpojuje sestupová cesta od cesty výstupové, procházíme skalním 
bludištěm, kde nejvíce zaujme skála tvaru vytčené kobry s roztaženým límcem. A kousek od 
kobry skalní je zaklínač hadů s kobrou živou, můžeme si ji vyfotit, stejně jako hroznýše 
neúspěšně se snažícího majiteli utéci. Stojí nás to pár rupií, fotí všichni, ale ne každý drobné 
dá. My obětujeme tradiční storupiovku, už víme, že je máme šetřit pro tyto účely, jako jinde 
máme v zásobě jednodolarovky.  

Na parkovišti nás tak dlouho obtěžuje prodavač ebenových slonů, až neodoláme a za cenu 
méně než třetinovou (400 rupií), než byla původní žádaná (1500 rupií), kupujeme pěkného 
vyřezávaného slona, asi 20 cm dlouhého a 15 cm vysokého. 

Zpátky jedeme stejnou cestou skoro až k hotelu, teprve na poslední křižovatce odbočujeme 
doleva na druhé hlavní město historie Srí Lanky, Polonnaruwu.  

Již během rozkvětu Anurádhapury na sklonku prvního tisíciletí se vládci, pravděpodobně ze 
strachu před nájezdy Tamilů (už tehdy!), uchylovali stále častěji do asi 70 km vzdálené 
Polonnaruwy . Z postavení „náhradního“ hlavního města se po zničení Anurádhapury 
jihoindickými Čóly (= Tamily!) v roce 1070 vyvinulo jediné mocenské centrum.  

Největší stavební rozmach prožívalo město za krále Parakramy Bahu I (1153 – 1186)., který 
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mj. založil vodní nádrže o rozloze 2400 ha (u jedné z nich stojí náš hotel). Jeho nástupce 
Nissanka Malla (1187 – 1196) přivedl ovšem královskou říši k bankrotu, zřejmě proto, že 
chtěl svého předchůdce trumfnout. 

Město bylo posléze zpustošeno vojsky krále Maghy (1215 – 1236). Na konci 13. století bylo 
ponecháno osudu a jeho rozvaliny pohltila džungle. Znovu objeveny byly až v r. 1820. 

Je právě doba největšího poledního žáru, Sena rozumně navrhuje strávit nejhorší výheň v 
klimatizované budově muzea. Je zde model nejdůležitějších místních staveb v původní 
podobě, při pohledu na rozvaliny později si budeme moci udělat lepší obrázek o jejich 
dávném vzhledu. Jinak jen pár hinduistických soch (nejčastěji Šivu a Višnu, k našemu 
zklamání žádná pořádná bohyně Kálí). Největším zážitkem se tak stává pohled na kanál 
vytékající z jedné z Parakramových nádrží, kde v relativně čisté vodě provádějí celé rodiny 
hygienickou očistu. 

Náš zájem jim nevadí, ani kamerování a focení, ba právě naopak, ještě nám mávají a přidají 
zdarma milé úsměvy. V domácnostech asi rozumnou vodu nemají, koupání tak probíhá 
obvykle u nejbližšího vodního toku, samozřejmě v nezbytném oblečení. Hinduisté jsou velmi 
čistotní, bohužel jejich snědá pleť a styl obléhání vzbuzuje mylný dojem určité ušmudlanosti. 

  

Horko je sice pořád, ale musíme popojet. Parkem se tedy vracíme k minibusu (Jirka 
objevuje rýžové koště a zkouší zametat), přejíždíme jen pár minut k jinému parku, kde nás u 
kraje cesty vítá delegace krásně stříbrných makaků s černými obličeji, sedících ve vyloženě 
lidských pózách. Pozorují nás skoro se stejným zájmem jako my je. Jen my k tomu navíc 
fotíme. Nejvíce nás upoutají dvě nejblíže cestě sedící opice s pokrčenýma nohama, ruce 
familiérně podepřené koleny. A kousek za nimi na kamenném podstavci další dvě, jedna 
drží liánu, jako když zvoník v kostele se chystá rozhoupat zvon. 

   

Kousek dál vystupujeme a rázem jsme obklopeni dalšími opicemi, už klasicky vybarvenými 
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tak, jak je známe ze Sigiriye. Toulá se kolem i několik psů, ale jsou v jasné menšině. 
Procházíme kolem různých ruin, posloucháme výklad, ale opice nás asi stále zajímají více. 

Zajímá nás, proč je většina staveb zde cihlová, jen královský palác má velký podíl kamene. 
Odpověď je prostá, vyrobit cihlu je levnější než vysekat použitelný kamenný kvádr. 

Stovky opic skotačí po ruinách, hodně z nich má mláďata různého stáří. Ta starší se obvykle 
vezou na zádech matky, mladší visí na jejím břiše. 

Doprovázejí nás celou dobu prodejci suvenýrů, nemáme na ně ale moc času, kromě toho 
jsme zde teprve druhý den, spíše tedy jen mapujeme sortiment. Zaujmou nás dva druhy 
suvenýrů: magické krabičky tvaru knihy vyřezávané ze dřeva (dají se otevřít jen zvláštní 
kombinací tlaku a tahu na hřbet a titulní horní stranu knihy v určitém směru) a krásné 
barevné masky různého provedení a velikosti. Nakonec za pakatel kupujeme pětici malých, 
asi deseticentimetrových masek (centrální část je skutečně vyřezaná ze dřeva, ale boční 
části jsou malované na překližce). 

Bohužel magické krabičky později vidíme jen mnohem horší kvality, takže nakonec 
nepřivezeme žádnou. Velkou masku nakonec koupíme, ale na poslední chvíli a vlastně jen 
náhodou. Opět se ukazuje, že váhat a čekat se někdy nevyplácí. 

Opět popojedeme, další část parku bude trochu rozlehlejší. Prohlížíme si zbytky různých 
dagob, bosky nahlížíme do aktivního buddhistického chrámu (nesmí se fotit s Buddhou, ke 
kterému by někdo byl otočen zády). Na kamenné knize prohlížíme text psaný do spirály od 
krajů ke středu, vedle jsou dva chrámy hatadage postupně sloužící jako úložiště relikvie 
Buddhova zubu, než byl převezen do Kandy. Za nimi další kamenná kniha Gal Pota se 
zákony a pravidly (25 tun těžká). Za ní se tyčí Satmahal Prasada, Věž sedmi paláců, v 
khmérském stylu nám známém z Thajska. 

Nejvíce se nám ale líbí kulatý relikviář z 12. století vatadage, s působivou výzdobou a čtyřmi 
sochami Buddhy kolem centrální dagoby. Dětem se nechce, ostatní již jsou také znaveni 
žárem, ale my s Hankou zouváme boty a přískoky po kouscích stínu se vydáváme 
rozpálenou dlažbou do středu kruhové stavby. Tam si najdeme zastíněný kout, kde se dá i 
bosky chvíli vydržet a sledujeme stejný výhled na areál, kterým hledí již skoro tisíc let 
nejbližší ze čtyř Buddhů sedících v pozici lotosového květu. 

Pak už opět nasedáme do autobusu a kolem stáda posvátných jelenů míříme k poslední 
části areálu. Odpoledne pokročilo, začíná být trochu příjemněji, ale teplo je pořád. Jdeme se 
podívat na nejstarší zachovanou dagobu, pokračujeme ke komplexu kláštera, ale více než 
trosky nás zaujme stádo hovězího dobytka s hrbem za hlavou (nejspíše nějaký druh zebu), 
největšímu kusu přímo na hrbu sedí pták a obírá z něj parazity. 

Úplně poslední památkou Polonnaruwy je Gil Vihara, přírodní chrám se čtyřmi žulovými 
sochami Buddhy vytesanými z jednoho kusu skály. Zejména pohled na čtrnáctimetrového 
ležícího Buddhu přecházejícího do stadia nirvány (má posunutá chodidla a přivřené oči) je 
skoro symbolem Srí Lanky a je ve všech průvodcích a knížkách o této ostrovní republice. 
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Opět se musíme zout a směšně poskakujeme po rozpáleném písku. Nejdříve spěcháme k 
Buddhovi ležícímu, vedle něj stojí pětimetrový stojící Buddha a dva sedící jsou jen o kousek 
dál, ten menší ve výklenku pod skalním převisem. Buddhové jsou malebně rozmístěni, 
zvláštní vzhled jim propůjčuje barva a struktura jejich povrchu identická se skalním pozadím. 

Začínáme být příjemně unaveni po celodenním programu, neustále v horku a s poměrně 
značnou vzdáleností nachozenou pěšky. Usedáme do autobusu a vracíme se k našemu 
jezeru. Na poslední křižovatce (dá se říci, že uprostřed pustiny) zastavujeme u stánků a 
kupujeme vodu, já nevěřícně objevuji domeček připomínající kapličku s nezaměnitelnými 
písmeny ATM. Odbíhám tedy do bankomatu a vybírám 15.000 rupií, doma pak na výpisu 
vidím částku cca 3.050,- Kč + 95,- Kč poplatek – zdaleka nejvýhodnější způsob výměny.  

Čeká nás opět výborná večeře, pak se balíme, protože ráno hotel opouštíme a pokračujeme 
dále. 

Po snídani nakládáme zavazadla a dáváme se na cestu. Po hodině jízdy přijíždíme do 
většího městečka (na místní poměry), Dambully . Zastavujeme u Zlatého chrámu, barevné 
budovy, které dominuje velikánský pozlacený Buddha sedící na střeše, přímo nad hlavním 
vchodem do budovy, který tvoří rozevřená ústa nějakého démona s vyvalenýma očima a 
zářivě bílým chrupem horní čelisti (= stříška nad vchodem). 

  

Děti se fotí u sochy dvou slonů – dospělého s mládětem, jsou velmi realističtí, včetně 
skvrnitého chobotu a uší, jen kly jsou nějak navíc, protože zde jsou u slonů výjimečné, u 
mláděte samozřejmě úplně nesmyslné. 

Ještě pár minut popojedeme autobusem na skutečné parkoviště pod jeskynním chrámem, 
nahoru musíme pěšky. Ze dvou možných cest volíme tu delší, ale pohodlnější. Míjíme 
žebráky, většinou s nějakým postižením, které střídají prodavači sarongů (suknic) a triček, 
do chrámu se totiž musí se zakrytými koleny a rameny (v praxi u žen projdou i krátké 
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bermudy ke kolenům, u mužů nemusí stačit ani tříčtvrťáky do půli lýtek, občas jsou po nich 
žádány skutečně dlouhé kalhoty). Cestou je několik pěkných vyhlídek na okolní barevné 
kopce. 

  

Před vstupem do chrámu se potřebujeme vydýchat, bavíme se chvíli pozorováním opic 
(rozdáváme další bonbóny) v korunách „chrámových“ stromů (temple tree). Zde jsou makaci 
zbarveni téměř do červena a jsou divočejší. Když Milan naznačí pokus o uzmutí bonbónu, 
opice na něj vystartují skoro agresivně a dokonce neváhají seskočit ze stromu a hnát se 
útočně za Milanem po zemi, třebaže mu nesahají ani po kolena. 

  

Před areálem se musíme zout, natahujeme připínací nohavice na kalhoty, které do této doby 
byly jen v kraťasové variantě. Už nádvoří chrámu je pěkné – skála je zde přírodou 
zformovaná do mohutné kamenné vlny, tvořící dlouhý rovnoměrný převis, pod nímž je 
vestavěna zeď s mnoha okny. Prostor mezi zdí a skálou samotnou pak připomíná lázeňské 
kolonády. 

Chrámová jeskyně v Dambulle  se ukrývá 150 metrů vysoko ve skalnatém masivu. Dějiny 
chrámu sahají až do 1. století před naším letopočtem, kdy král Valagam Bahu byl vyhnán z 
Anurádhapury a v jeskyni našel úkryt. Když o 14 let později znovu získal svou moc, dodal 
tomuto místu patřičný lesk. Také pozdější panovníci chrám vyzdobili, mezi nimi i známý král 
Nissanka Malla, který nechal pozlatit vnitřní stěny. 

Pět samostatných jeskyní ukrývá více než 150 soch Buddhy v různých velikostech a z 
různých epoch. Nejdelší socha, znázorňující ležícího Buddhu, měří 15 metrů. 

První jeskyně je spíše menší a je celá vyplněna ležícím Budhou, na místě vysekaným ze 
žulové skály. Před sochou jsou na přírodním pódiu položeny květiny, dary a obětiny, na 
kterých hoduje zcela neeticky makak, dokonce k Buddhovi otočený zády! Po svačince se 
proběhne po ležícím těle a uvelebí se na hraně chodidla, odkud má nejhezčí rozhled po 
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turistech. 

Tento Buddha je jen spící, ještě se nedostává do nirvány, to by měl posunutá chodidla. 
Buddha je ale má vzorně srovnané, oči má zavřené, takže jen spí. Ve stavu blaženosti mu 
již nebude na přesné poloze nohou tak záležet a dovolí si pohodlí nohou posunutých. To 
uvidíme v jedné z následujících jeskyní. Ale jen zde je Buddha vytesán z kamene, v 
ostatních jeskyních budou již sochy „postavené“ a uplácané. 

Hned další jeskyně je největší z celé pětice. Celý její vnitřní prostor je vydlážděn, strop je 
vymalován pestrými motivy Buddhů, všechny stěny jsou lemovány jedním výklenkem vedle 
druhého a v každém z výklenků je jeden Buddha, obvykle sedící nebo stojící. Několik soch 
je i v prostoru jeskyně jako sólové skulptury. Celkový dojem je impozantní. 

  

Podobná, přestože trochu menší, je i jeskyně třetí. Také hodně soch, podobně malovaný 
strop, i když ten se trochu liší – místo spousty Buddhů tvořících vzor téměř geometrický je 
zde dominantní jeden velký Buddhův obličej. Řady Buddhů zde doplňuje jedna socha 
netypická – má jiné rysy, nápadný je plnovous. Janička se ptá Seny a dozvídáme se, že je 
to socha krále – donátora z doby, kdy se jeskyně plnila ostatními sochami. Nechal se tak 
také na věčnou památku zvěčnit. 

Přestože nebyla žádná kulatá hodina, do další jeskyně jsme se hned nedostali, protože 
následovala čtvrthodinová modlicí přestávka. Do každé z jeskyní postupně vešel oranžově 
oděný mnich, provedl asi nějaké náboženské úkony a pokračoval dále. Celou dobu modliteb 
do jeskyní kromě něj nikdo nesmí. 

Poslední dvě jeskyně jsou menší. V poslední je Buddha v nirváně, Sena nám vysvětluje 
jemné nuance poloh spícího a mrtvého Buddhy, cestou zpět se proto znovu zastavujeme v 
jeskyni první a kontrolujeme rozdíl. 

A pak už vyzvedáváme boty v úložišti před chrámem, nikdo nemáme drobné, platí za nás 
tedy ochotně Sena. Scházíme stejnou cestou dolů k autobusu, sledujeme ještě další 
makaky dovádějící na plotu za autobusem a vyrážíme na další cestu. 

Tentokrát jedeme trochu déle. Krajina kolem cesty je pořád neuvěřitelně zelená, lesy, palmy, 
rýžová pole. Občas vesnička, co domeček to krám prodávající všechno možné i nemožné. 
Párkrát zahlédneme i slona loudícího banánový trs. Řidiči jezdí jako blázni, nejhorší jsou 
opět státní červené autobusy, předjíždějí zásadně do zatáčky, kam řidič nemůže vidět. 
Párkrát jdeme na brzdy my, párkrát předjíždějící autobus, vždy protijedoucí vozidlo 
(zpravidla tuk-tuk), ale vždy to dopadne dobře. 

Nečekaně zastavujeme v jedné vesničce u naprosto nenápadného domečku. Vcházíme 
brankou dovnitř a všímáme si cedule „Spice garden“, zahrada s kořením. Ujímá se nás 
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mladý menší sympatický kluk s nagelovanými vlasy a vede nás k prvnímu stromu, po kterém 
se vzhůru pne hustá liána. Objektem našeho zájmu má být právě ta liána – je to pepřovník, 
plný drobných hroznů zeleného pepře, přestože cedulka tvrdí, že se jedná o pepř černý. 
Průvodce vše vysvětluje: známe čtyři druhy koření jménem pepř, všechny tyto druhy ale 
pocházejí z jedné rostliny. Nezralý pepř je zelený, po dozrání zčervená, ale oloupaný je bílý. 
Až vyschne, jsou z něj kuličky známého pepře černého, který dává jméno celé rostlině. 

Pokračujeme dále, opět vidíme liánu, tentokrát ale bez plodů. Jdeme v nevhodnou dobu, 
vanilka ještě ani nekvete, ale máme zde připravenou alespoň ukázku usušeného lusku. 
Takto pokračujeme krok za krokem celou zahradou. Vidíme hodně různých druhů koření, 
jako například kávu robustu a kávu arabiku, kardamon, skořici, nadzemní část zázvoru. 
Vidíme, že hřebíček je část květu nenápadného stromu, muškát zase vypadá jako 
mekl+ruňka, jen pecka – muškátový oříšek – je kulatější, z dužniny obklopující ořech po 
vysušení vznikne strouháním muškátový květ. Pro nás není nový plod jackfruitu 
(chlebovníku), známe jej z Thajska nebo z Brazílie, kde jsme jej i jedli. Stejně tak kakaové 
boby, jenže zde ještě nebyly vůbec zralé, takže nám ani nepředvádějí jejich zvláštní vnitřní 
uspořádání. 

Přicházíme k vysoké palmě s královskými kokosovými ořechy (jsou žluté na rozdíl od 
obvyklých zelených). Pod ní ještě roste záhon s aloe verou, nás ale zaujme starý 
domorodec, který si mezi nohy váže provaz a s jeho pomocí šplhá do vysoké koruny palmy. 
Provaz přitom palmu neobtáčí, jen poskytuje oporu nohám ze strany těla šplhače. Koruna je 
nejméně 12 metrů vysoko, při vzpomínce na opravu plechů na střeše našeho domu ve 
výšce necelých 9-ti metrů mu vůbec nezávidím. Ale nezdá se, že by trpěl závratí. Utrhne 
ořech a hází jej dolů, sám sjede po kmenu dolů jako veverka. Ořech rozsekává mačetou a 
dostáváme napít skvělého, chladného a osvěžujícího kokosového mléka. Dřeň ještě není 
úplně zralá, ale jíst se už dá, dostáváme také ochutnat. 

Mezitím pozorujeme nenápadný přístřešek v sousedství palmy. Je v něm stůl s několika 
slaměnými ošatkami, vzadu je připraven velký dřevěný hmoždíř s palicí, v rohu hoří oheň a 
na něm se ohřívá prázdný kotlík. Na stole z kokosového ořechu vyřezaný párek opic – 
matka s mládětem. 

Uvidíme zde přípravu kari koření (curry powder). Slovo „curry“ je totiž v asijských státech 
používáno hlavně jako označení druhu jídla, samozřejmě s chutí kari koření, které je právě 
od jídla odlišeno přívlastkem powder – prášek. Sedm ingrediencí se smíchá (mimo jiné 
kardamon, hřebíček, skořice, chilli papričky, muškátový květ – zbytek si nepamatuji), mírně 
rozdrtí palicí v hmoždíři a osmahne se v kotli na ohni. Na závěr se vše rozdrtí válcem na 
vále na drobný prášek – kari koření. 

A už nás průvodce usazuje do altánku s lavicemi po stranách a stolem uprostřed. Lahvičky 
na něm nás nenechávají na pochybách, co bude následovat – předváděčka zázračné 
přírodní medicíny. Opravdu se dozvídáme o kouzelném účinku kokosového oleje na vlasy 
(proto je mají domorodci až do vysokého věku tak husté a černé), mastičky z aloe jsou 
výborné na pleť (docela věříme). 

Poctivě a uctivě posloucháme, šokuje nás ale štos česky psaných letáků s popisem 
jednotlivých produktů a jejich doporučeného užívání, ze kterého každý dostaneme svůj list. 
Nahoře je kontakt, přídavkem si můžeme prohlédnout tisíce děkovných dopisů z celého 
světa. Potěší nás sklenička s kořeněným nápojem, na dně zůstává vylouhovaná skořice s 
hřebíčkem, ale cítíme i jiné suroviny. 

Pak se ke mně vrhá průvodce s mastičkou na dřevěné tyčince, že mně depiluje lýtko – tomu 
se bráním a nabízím svůj chlupatý nárt. Asi to není úplně slušné, ale je to přijato a opravdu 
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za chvíli mám nárt bílý a mám deset minut čekat. Mezitím jsme všichni pomazáni na tvářích 
a čelech mastí s vůní kafru, ke každému z nás přichází osobní masér a začíná příjemná 
masáž. Muži rádi svlékají trička a košile, ženy mají smůlu, nastavují alespoň paže, krky a 
ramena. Máme si sice vybrat, co chceme namasírovat, ale nakonec stejně jsme 
namasírováni všude, kde je to možné. Tedy muži záda a břicho, všichni pak ruce, krk, 
ramena a celou hlavu, od tváří přes čelo až po vlasovou část. Ženy sice zděšeně sledují 
mastné ruce od kafrové masti zajíždějící bez ptaní do načesaných vlasů, ale neprotestuje 
nikdo. Masáž trvá asi 15 minut a je velmi příjemná, přestože s thajskou masáží se srovnat 
nedá. 

Nakonec je mně otřena noha a opravdu chlupy se naprosto bezbolestně stírají jako 
obyčejná špína. Nějakým přírodním after shavem je nárt zklidněn. Je úplně holý a zůstává 
holý ještě více než měsíc po návratu domů. 

Nakonec samozřejmě prodejna. Docela velká část naší výpravy kupuje kouzelné masti a 
emulze, my jen pár dárkových krabiček koření, pár dekorativních sáčků s kořením opět v 
dárkové úpravě a větší balení chilli. Přesto dostáváme slevu. Není ovšem zadarmo, jak 
zjistíme později. Uvedený sortiment se dá sehnat levněji v každém marketu a na tržištích. 
Ale určitě by nebyl tak kvalitní, přestože vypadá navlas stejně :-). Ceny nejsou nijak 
závratné, samozřejmě jsme s tím počítali, bereme to jako určité vstupné, které se do 
zahrady neplatí. Jinak vládne spokojenost, mysleli jsme, že již téměř vše z této oblasti 
známe z předchozích cest, přesto jsme viděli pár novinek. 

Vyrážíme dále a urbanizace podél cesty pokračuje, až najednou vidíme, že jsme se 
nepozorovaně dostali do druhého největšího města ostrova, do Kandy. Přestože je to tedy 
na místní poměry velkoměsto, jeho ulice se nijak neliší od vesniček, kterými projíždíme 
kdekoliv jinde, jen zde nejsou pole a lesy oddělující vesnice od sebe. Domečky jsou stejné 
jako na vesnicích, nízké, vypadají provizorně a každý má do ulice otevřený obchod. Ulice 
jsou ještě více přehuštěny tuk-tuky, to je možná největší rozdíl. Ale přesto je Kandy jen velká 
a přerostlá vesnice. 

Horami chráněné královské říši Kandy  (200.000 obyvatel) se dařilo po 300 let vzdorovat 
koloniálním mocnostem, přestože pobřežní oblasti byly už dávno zabrané. Jeho zvláštní 
atmosféra pramení z polohy uprostřed kopců nedaleko Mléčného jezera Kiri Muhuda. Jezero 
je poměrně mladé, vzniklo za vlády posledního krále Kandy, Wickramy Rajasinhy. No 
ostrově umístil panovník svůj harém, který navštěvoval na loďce. 

Nejvýznamnější buddhistický ostatek Srí Lanky, posvátný zub zakladatele náboženství, je 
uchováván ve svatyni Chrámu Buddhova zubu Balada Maligawa. Vidět jej ale nelze – ukrývá 
jej sedm zlatých schránek. 

Jedeme uličkami relativně dlouho, než řidič odbočí na uzoučkou cestu vedoucí serpentinami 
do prudkého kopce. Přestože máme jen minibus, dvě ze zatáček jsou tak prudké, že 
musíme zastavit, nacouvat zádí minibusu nad propast a znovu zatočit. Na recepci 
dostáváme klíče a jsme zváni do restaurace na welcome drink. Jdeme svažující se 
otevřenou chodbou, do které se ze stran dobývá okolní vegetace, na straně ke kopci je 
obnažena skalní stěna se stékající vodou. Po schodech dolů a kolem bazénu přicházíme do 
tmavým dřevem obložené restaurace a usedáme na ratanová křesílka u otevřené stěny s 
výhledem na město pod námi. Dokonalý britský koloniální styl. 

Na nějaký velký odpočinek nebo dokonce koupání nemáme čas. Hned vyrážíme dolů do 
města. Přejedeme údolí na opačnou stranu, na protějším kopci zastavujeme a prohlížíme 
panorama města, hlavně jezero a okolí. Za jezerem upoutává zlatá střecha Chrámu 
Buddhova zubu, na kopci nad městem zase velký bílý sedící Buddha. Ale jinak jen všední 
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srílanské městečko. 

Sjíždíme na břeh jezera a podél něj až k nenápadné šedivé budově, která má svá nejlepší 
léta dávno za sebou. Máme zde mít představení sinhálských tanců, ale díky dobré dopravní 
situaci jsme dorazili dříve. Rozchod chceme využít k nákupu nějakých suvenýrů, hlavně 
velká maska by se nám líbila, nejlépe modrá, s paví hlavou. Ale máme smůlu, žádný takový 
stánek tu kupodivu není. Vracíme se tedy na pobřežní promenádu, kde ve větvích stromů 
objevujeme velkého ptáka, o kterém myslíme, že by to mohl být nějaký druh ledňáka. Na 
sousední větvi pak sedí černý kormorán, tam jsme si naprosto jisti. 

  

Dům je už otevřený, jdeme tedy do sálu s dřevěnými židlemi uspořádanými jako hlediště 
před stupínkem tvořícím jeviště. Usadí nás do třetí řady doprostřed, celkem dobrá místa. 
Sledujeme ptáky volně lítající skrz rozbitá okna vysoko na oprýskaných stěnách. Děsí nás, 
že podle programu (opět psaného česky!) se má začít až za 40 minut. Ale nakonec to není 
tak hrozné, začíná se o půl hodiny dříve. Všechny židle jsou již stejně obsazené turisty 
různých národností, před námi jsou Japonci, ale vidíme i Němce a v kloboucích to budou 
jistě Američani. Začínají tance mužské, doprovázené na bubny. Na další tanec se připojují i 
ženy v pestrých krojích, ale hudební doprovod zůstává stále jen bicí. Vidíme i tanec v 
maskách (Kobra a Pták), nejhezčí kroje mají tanečnice imitující pohyby pávů. Vrcholem je 
představení akrobatů – nejdříve tanečníci metají salta a přemety v gymnastických řadách 
přes celou šířku pódia, pak jiní roztáčejí talíře na tyčích – dva muži a dvě ženy točí každý až 
6 talířů najednou. 

Všichni se ale těšíme na představení fakírů s otevřeným ohněm a rozžhaveným uhlím, které 
následuje po skončení pódiové prezentace. Obecenstvo ze zadních řad se stěhuje na 
jeviště, my zůstáváme na svých strategických místech. Nastupují fakíři s pochodněmi, 
kterými si přejíždějí po holých pažích, pak dokonce oheň polykají a chrlí. Japonci zuřivě 
tleskají, ale podobná vystoupení jsou k vidění i na tuzemských estrádách, dokonce i u nás v 
Dlouhé Lhotě kdysi jeden takový artista vystupoval. 

Ale pak teprve začíná to, kvůli čemu jsme se na toto vystoupení těšili. Pomocníci přinášejí 
plechový plát s vyvýšenými okraji (asi 2,5 metru dlouhý), plný rozžhavených uhlíků. Venku 
se mezitím setmělo, takže v přítmí neosvětleného sálu vidíme světélkovat žhnoucí uhlíky. 
Dva fakíři cvičně proběhnou bosýma nohama přes uhlí, následuje potlesk, ale to byla jen 
rozcvička na zahřátí. Přichází muž s lahví nějaké hořlaviny, lije ji na uhlí a to vzplane 
mohutným plamenem, lidé na pódiu se tlačí dozadu z dosahu žáru. Plameny sice brzy 
klesají, ale menší ohýnky zůstávají plápolat po celé ploše plátu. Oba fakíři s podivnými 
konstrukcemi v rukách, jejichž smysl nám uniká, několikrát procházejí znovu přes uhlí, ani 
ohýnkům se nevyhýbají. Všímáme si jen, že nechávají zvednuté prsty u nohou. Podle stylu 
chůze máme dojem, že je to sice pálí, ale ne natolik, aby celou proceduru včetně přilívání 
hořlaviny několikrát nezopakovali. To se nám líbí, to ve Lhotě nepředváděli. Tleskáme, i 
když ne tolik, jako Japonci před námi. 
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A tím večer sinhálských tanců končí. Vycházíme ven a zjišťujeme, že se rozpršelo. Jen 
mrholí, sice roztahujeme jeden deštník, ale možná by to šlo i bez něj. Pokračujeme pěšky 
kolem jezera k areálu Chrámu Buddhova zubu. Hned po pár desítkách metrů nás ale čeká 
první bezpečnostní kontrola. Před dvěma plátěnými průchozími stany jsou dlouhé fronty, 
chvíli nám trvá, než si všimneme, že jsou rozděleny podle pohlaví. Před stany je 
bezpečnostní rám, ale ani neodevzdáváme kovové věci, protože stejně jdeme všichni na 
osobní prohlídku ve stanu, domorodci i cizinci bez rozdílu. Prohlídka je důkladná, kontrolují 
mně batůžek i ledvinku, a to až do takových podrobností, jako je malá papírová krabička s 
bonbóny Alpenliebe Cofitos, s rozměry 8 x 5 x 1,5 cm – i tu musím otevřít a pár bonbónů 
ukázat. 

Po úspěšně zvládnuté kontrole pokračujeme do areálu chrámu. Jdeme podél zdi s cimbuřím 
až k polici s botami. Tady i my odevzdáváme sandály a bosky pokračujeme přes další 
kontrolu (opět ty bonbóny) do samotné hlavní budovy, ve které je ukryta nejcennější 
cejlonská relikvie. Uprostřed chrámu je otevřené atrium, skoro celé vyplněné buddhistickou 
kaplí. Před ní stojí stráž a bubeníci, kteří střídají několik rytmů, jsou až nepříjemně hlasití. 
Není zde rozumět, proto nás Sena vede bokem atria do zadní budovy. Říká, že slavnostní 
ceremonie do dvaceti minut skončí, a pak se půjdeme podívat na schránku se zubem.  

V zadní budově je oltář s pozlaceným sedícím Buddhou, domorodci se k němu modlí a 
přinášejí dary a obětiny, stylový je oranžový mnich, který nejdříve bije hlavou o zem, pak 
vytáhne digitál a ještě kleče si Buddhu fotí. Po stranách haly jsou obrazy s historií Zubu. Od 
Buddhova přerodu do nirvány a jeho rozžehnání s pozemským tělem příběh pokračuje hořící 
hranicí, z jejíhož popela na dalším obrazu vytahují nepoškozený Buddhův zub. Tato relikvie 
pak prožívá různá stěhování po celé jižní Asii, nejdéle se vyskytuje v Indii, ale posléze se 
dostává na Cejlon, kde je opět opatrována na několika místech, například v Polonnaruwě, 
až nakonec končí v Kandy. Zde je uložena v sedmi zlatých schránkách v tomto chrámu 
speciálně pro ni vybudovaném. 

Mezitím, co prohlížíme komiks o zubu, bubnování se trochu zklidnilo, Sena nás svolává a 
vede zpět mokrým nádvořím (prší stále více) zpět ke kapli Zubu. Vystoupáme po schodech 
do patra, okýnko s výhledem na schránky je ještě zavřené, u příchodu se tvoří další fronta, 
do které se řadíme. Před oknem sedí v ohraničeném prostoru pár desítek lidí, příslušníků 
rodiny, která dnes ceremonii sponzoruje. Bubnování už nám skutečně začíná lézt na nervy.  

Přestože zaměstnanec chrámu slibuje konec obřadu do sedmi minut, čekáme ještě skoro 
půl hodiny, než se otevřou dveře, sedící věřící se zvednou a jsou odvedeni do kaple k 
soukromé prohlídce nejsvrchnější schránky. Teprve pak se okýnko otvírá a fronta se dává 
do pohybu. Ochranka před okýnkem nikomu nedovolí ani zpomalit, natož se zastavit, takže 
si schránku prohlížíme za chodu. Na vyfocení tím pádem není čas, můžeme fotit z větší 
dálky, ale ono vlastně nic není vidět. 
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Sena nás vede ještě do chrámového minimuzea, vlezeme do několika dalších místností 
vyzdobených s pravou buddhistickou barevností – vše se leskne, jakoby bylo pokryto 
emailem a ještě návdavkem nalakováno. Tím prohlídka končí, vycházíme ven z chrámu, na 
chodbě k botám si prohlížíme fresku znázorňující každoroční květnové Slavnosti Zubu, kdy 
je schránka položena na slavnostně vyšňořeného slona a ve dlouhém průvodu, kde hlavní 
roli hrají nazdobení sloni, je nesena přes celé Kandy. Na tuto slavnost se sjíždějí lidé z 
celého Thajska. 

Lije už opravdu hodně, děsíme se zítřka. V proudech vody si bereme boty a rezignovaně 
jdeme k východu, kde na nás čeká pomocník našeho řidiče s hromadou erárních deštníků, 
které s povděkem přijímáme. Je kolem půl deváté večer, ale Kandy se ponořilo do tmy. 
Temnotou jedeme zpět k hotelu, z oken není nic vidět, spíše máme pocit, jako bychom jeli 
pralesem než centrem druhého největšího města. Zde se prostě noční život nepěstuje. Najít 
otevřený obchod s vodou se ukazuje jako nemožné. 

V hotelu jen odložíme batůžky a spěcháme na večeři, švédské stoly jsou zde ještě bohatší 
než v hotelu prvním, nevíme, co dřív ochutnat. Kromě tradičních jídel, kde je domorodá 
kuchyně uzpůsobena chutím turistů (kteří tak mají pocit, že jedí typické místní jídlo, ale 
přitom nejsou jejich chutě drážděny skutečnou domorodou chutí), je zde i pult, kde jsou 
místní jídla nekašírovaná. Nicméně je před ním prázdno. Jen občas někdo přijde ochutnat 
placku čapátí. 

Vynikající je zde ovoce a pult se sladkostmi. Nejvíce jdou na odbyt moučníky na bázi 
pudingu s různými zálivkami, nám chutná suflé s ovocem, ke kterému si dáme vanilkovou 
zmrzlinu. A zmrzlinu pak ještě několikrát otočíme, zalitou karamelovou nebo čokoládovou 
polevou. Až z nás má Milan legraci a na každém dalším hotelu nám při večeřích zmrzlinu 
připomíná. 

Ráno nás od hotelu sváží do města hotelový minibus, jehož řidič má serpentiny pevně v 
rukách a projede je bez couvání (později zjišťujeme, že ani mu se to vždy nepodaří). Dole 
přesedáme do našeho minibusu a vyjíždíme na okraj města, kde se na 60-ti hektarech 
velkého ohybu řeky Mahaweli River zelená botanická zahrada Peradeniya , prý jedna z 
nejhezčích v jižní Asii. 

Hned za vchodem na nás rádoby nenápadně syčí uklízeč se slámovým koštětem, na kterém 
má velkého škorpióna, a tváří se, že jej právě chytl. Samozřejmě víme, že štír je jen jeho 
výrobní nástroj na tahání peněz z turistů, je dokonce tak pasivní, až přemýšlíme o tom, zda 
je skutečně živý. Ale nějaké rupie za foto obětujeme. 

  

Sena mezitím ukazuje chlebovník jackfruit, pro některé kolegy pořád ještě exotický svými 
velkými plody, pokračujeme dále mezi obrovské australské velikány, ale nejvíce nás 
zaujmou seychelské palmy, jejichž samčí a samičí exempláře vypadají hodně rozdílně, 
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hlavně díky plodům (samci od samic se poznají stejně lehce, jako u některých savců). 

Procházíme různými částmi zahrady, která dělá čest své pověsti. Opravdu se nám líbí, hezčí 
jsme snad viděli jen Kirstenbosch v Kapském Městě. Prohlížíme 12 metrů vysoké bambusy 
na břehu jezírka, Sena nás upozorňuje, že jezírko má tvar Srí Lanky, na místě Kandy je 
ostrůvek a na něm na místě botanické zahrady stojí symbolicky strom. 

U jedné louky nám Sena ukazuje hejno černých teček nad stromy v pozadí, mluví se o 
ptácích, ale já jasně rozumím „bats“, netopýři. Vzhledem ke vzdálenosti a velké velikosti 
teček ovšem svému sluchu nevěřím, asi se mluvilo o tom, že kromě ptáků tady žijí i netopýři. 

Jsou zde i záhony s květinami, kouzlo této botanické je ale ve stromech po staletí 
pěstovaných do dokonalé harmonie s terénem. Na břehu řeky (druhé největší v zeni) stojí 
zvláštní druh araukárií, štíhlejší než obvykle bývají, možní proto se zkrouceným kmenem. 
Většina z nich je prohnutá do několika oblouků, zřejmě působením větrů od řeky. Říká se jim 
zde „opilé stromy“. 

  

A hned za alejí araukárií míříme přes trávu k něčemu, co zdálky vypadá jak remízek 
listnatých stromů. Až když přijdeme blíže, vidíme, že je to jen jeden strom, mimořádně 
rozlehlý. Anglicky je na ceduli psaná Javánská vrba, ale podle latinského názvu zjišťujeme, 
že je to jen ficus benjamina, tedy stejný druh, jako třeba dvě rostliny doma na naší verandě. 
S tím rozdílem, že ten zdejší má korunu poněkud rozlehlejší. V průvodci se sice píše 160 
metrů čtverečných, ale to je evidentní omyl, buď v jednotce, nebo chybí nula. Přikláním se k 
druhé variantě, průměr koruny odhaduji přes dvacet metrů, což odpovídá těm 1.600 metrům 
čtverečným plochy. 

Jdeme se na chvíli schovat pod deštník koruny obrovitého benjamína (domorodci mu říkají 
Umbrella tree, deštníkový strom). Větve se občas dotýkají země, jinak by se neunesly. Místy 
dokonce zapustily kvazikořeny. Ale nejhezčí pohled na strom je z druhé strany, než jsme 
přišli, jak se přesvědčujeme při odchodu. 
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Kolem stromů vysazených známými světovými osobnostmi a státními návštěvami se blížíme 
k důstojnému stromořadí královských palem. Sena se nabízí, že vyfotí skupinové foto, rádi 
souhlasíme a věšíme mu na krk své foťáky. Pak ale o totéž žádáme Milana, abychom měli i 
verzi se Senou. Nakonec nám ještě Sena fotí rodinné foto nás čtyř. 

  

A přicházíme ke stromům, nad kterými se černá mrak toho, co jsme považovali za ptáky. Ale 
jsou to skutečně netopýři, přesněji kaloni. Na zdejších stromech spí, v noci se vydávají za 
potravou a k ránu se vracejí. Teď ještě před zavěšením chvíli protahují svá křídla. Zajímavé 
je, že přitom nadělají hluku stejně jako ptáci, ne-li více. Jestli pískají i ultrazvukem, to 
neposoudíme, ale jejich pískot ve slyšitelném spektru je až ohlušující. 

   

Nakonec se dostáváme do květinové části, jsou zde upravené záhony květin a keřů, 
překvapuje nás bugenvílie velikosti vzrostlého stromu, prohlížíme květy podobné strelíciím 
(že by strelície?), úspěch mají visící květy heligonií. Japonské zahradě dominuje strom 
sestříhaný do pravidelného jehlanu, dalšími záhony přicházíme k orchidáriu. 
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Máme obavy z tepla, ale zde je i venku takové horko, že v orchidáriu žádnou změnu k 
horšímu nepociťujeme. Pěstují zde prý 250 druhů orchideí, asi to bude pravda, je jich zde 
skutečně hodně. Zvláštní je, že nejvíce voní spíše drobné a méně nápadné druhy (nejvíce 
žluté kvítky podobné střevíčníku pantoflíčku), velké exotické druhy vůni nemají. Hmyz si je 
asi najde podle zraku, kdežto ty menší musí lákat na vůni. 

Ze zahrady se odchází sadem stromů, ve kterých až po upozornění a hádance Seny 
poznáváme hřebíček. 

Botanická zahrada se nám líbila, někdy to bývá trochu nudnější, ale to v Kandy nehrozí. A to 
jsme ještě některé části, které mohly být zajímavé, minuli či obešli. Například sektor cykasů 
a kapraďorostů jsme jen zahlédli bez komentáře či upozornění průvodce. 

Před branou ještě v rychlosti kupujeme dva hnědé náramky z rostlinných materiálů, které 
nám už dříve padly do oka na Milanově zápěstí. Nasedáme do našeho minibusu a přes 
kalnou řeku pokračujeme dále od města. Jedeme celkem dlouhou dobu venkovskou 
krajinou, místy potkáváme slony, čím dále tím častěji vidíme po stranách cesty sloní kampy, 
nabízející projížďky na slonech a pohled na koupající se slony. Ale my míříme do 
nejslavnějšího sloního kampu, do sloního sirotčince v Pinnawele . Chceme stihnout 
odpolední krmení slůňat – sirotků. 

Sirotčinec se totiž stará o opuštěná slůňata a o poraněné slony z celého ostrova. Žije tady 
kolem šedesáti slonů, areál není ohrazený, takže sloni se zde zdržují víceméně dobrovolně. 
Slouží jako atrakce pro turisty, za odměnu se o ně personál stará, zabezpečuje jim krmení a 
umožňuje jim komfortní koupání, jejich nejoblíbenější zábavu. Poraněná zvířata léčí, sirotky 
dokonce krmí pětkrát denně z pětilitrových lahví, v pravidelných časech. Do kampu se 
vstupné neplatí, ale za pozorování mláďat při krmení už ano. 

Přijíždíme těsně před časem krmení. Sena kupuje rychle lístky a prašnou cestou jdeme ke 
kryté ohradě se dvěma slůňaty přivázanými řetězem, jedno je celkem malé, i když ne úplně, 
druhé je značně přerostlé. Více sirotků zde momentálně není, asi proto vydržují i téměř 
dospělého slona na mléku, aby měli turistickou atrakci. Na schodech za našimi zády se 
objevuje štíhlá tmavá sinhálka v modrém sárí s tečkou na čele, bere mikrofon a 
kolovrátkovým hlasem představuje sirotčinec a komentuje dění. 

Dva asistenti již jsou připraveni u kotle mléka, nabírají bílý nápoj do pětilitrových lahví s 
černým gumovým dudlíkem a míří ke slůňatům. Ta ochotně zvedají choboty a 5 litrů tekutiny 
v nich díky sání mizí rychleji, než kdyby se láhev měla vylít přímo. Zástupy turistů se tlačí 
kolem, ale celkově jsme spíše zklamáni, kdyby mláďata byla menší a bylo jich více, asi by to 
vypadalo roztomile, ale takto dva už větší sloni připoutáni řetězem moc zajímaví nejsou, 
spíše je nám líto toho omezení, kdy kvůli turistům musí být připoutáni. Každé z mláďat 
dostane 5 lahví, po pár minutách show končí a turisté se rozcházejí. 
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Dáváme se do kupy s našimi kolegy (na focení si každý našel jiné optimální místo) a už 
klidněji pokračujeme stejným směrem jako ostatní turisti. Necháváme hlavní dav odejít, nás 
už čas netlačí, my můžeme postupovat v klidu. Procházíme lesíkem, stromy začíná 
probleskovat nějaká louka či mýtina, když vidíme dva pořádné slony, jeden vlevo a druhý 
vpravo od cesty, oba zase připoutáni řetězem. Moc se nám nelíbí, že na této farmě jsou 
všichni sloni připoutáni, na to nejsme z Thajska nebo z Afriky zvyklí, slon je inteligentní, 
samostatné a sebevědomé zvíře, přikování mu určitě nedělá dobře. Ale za chvíli se 
přesvědčíme, že jsme prozatím viděli výjimky potvrzující pravidlo. Sloni zde jsou volní a 
spokojení, jen dvě slůňata závislá na mléku a tito dva samci jsou omezováni řetězy, samci 
jsou asi zlí a nebezpeční lidem nebo jiným slonům, proto ty řetězy. 

Jinak zde žijí sloni naprosto volně, areál není ohraničen, každé zvíře může kdykoliv odejít do 
pralesa. Sloni se toulají po okolí, ale vždy ve stejný čas se vydají s mahuty k řece ke 
společnému koupání, které si opravdu užívají. Teď se začínají shromažďovat na velké 
louce, vědí, že čas koupání se blíží a už se nemohou dočkat. Ještě se na ně na chvíli 
nahrnou turisté s kamerami, ale to se dá vydržet, alespoň je nějaká zábava. Zájem lidí je 
baví, zkušeně pózují jejich fotoaparátům. Mahuti jen dohlížejí na bezpečnost a vybírají 
dobrovolné příspěvky za focení. 

   

Největší z místních slonů stojí na kraji mýtiny, bokem od ostatních. Má dokonce majestátné 
kly, zdejší sloni je obvykle nemají, narostou jen asi 10-ti procentům samců. O focení je 
samozřejmě zájem, slon mžourá očima a jakoby jimi turisty přímo lákal k focení. Kdo ví, jak 
se dělí se svým mahutem o vybrané rupie… Když zrovna u něj není nikdo, kdo by se chtěl 
vyfotit, je skoro nervózní, s dalšími turisty viditelně pookřeje. 
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Další tahákem je samice s mládětem. Matka samozřejmě dítě hlídá, ale když ji mahut 
uklidní, klidně dovolí, ať si jej turisté pohladí. Většina stáda ale zatím volně korzuje po 
mýtině plné spasené a udupané vegetace, turistů si nevšímá a pomalu se přesunuje ke 
komunikaci vedoucí od kampu k řece. 

  

Zájem turistů ještě samozřejmě upoutá chromý slon s pravou přední nohou amputovanou v 
holeni. Šlápl kdysi na minu nastraženou Tamilskými tygry, jistě ne na něj. Zdejší veterináři 
zvíře zachránili, slon se se svým handicapem vyrovnal a je teď jedním ze symbolů kampu. 
Objeví se na záběrech většiny pořadů o Srí Lance a i po našem návratu se nás na něj ptá 
hodně lidí, kteří ho znají z televize, například z cestopisu Na cestě po Srí Lance, který šel 
zrovna týden před naším odletem.  

  

Většina slonů už je v blízkosti průseku vedoucího k řece, my ještě chvíli pozorujeme 
exotickou scenérii modrého nebe, zelených palem, žlutohnědé země a šedých slonů 
pasoucích se v pětatřiceti stupňovém vedru. Naposled se rozhlédneme po pasece a 
vydáváme se k řece toutéž cestou, kterou nás budou za chvíli následovat čistotymilovní 
tlustokožci. 
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Cestu lemují obvyklé stánky se suvenýry, pitnou vodou a podobným sortimentem (k jídlu ale 
tradičně nic). V jedné proluce mezi stánky slyšíme hrát typickou melodii na místní flétnu – k 
ozvučnici z nějakého tvrdého kulatého plodu jsou přidělány tři bambusové píšťaly s dírkami 
z jedné strany a foukací náustek, rovněž bambusový, ze strany druhé. Ano, je zde zaklínač 
hadů, před sebou dva otevřené košíky s kobrami, brejlovci. 

Snažíme se smluvit předem poplatek za focení, ale prý se dohodneme. To jsem zvědavý. 
Ale neprotestuji a zaklínač ochotně nechává pózovat hady s rozevřenými širokými límci, na 
kterých jsou kresby dvou brýlatých očí. Hadi sledují konec jeho píšťaly a podle něj jakoby do 
rytmu tančí, s občasným výpadem po ruce s píšťalou, která vždy bleskově ucukne. 

A než se naději, mám za krkem asi dvoumetrového hroznýše. Postupně si ho převezme 
Jirka a nakonec i Hanka, ale to už se mu přestává líbit a začne slintat, slintá víc a více, až to 
přechází skoro ve zvracení. Abychom ochránili své oblečení, vracíme plaza majiteli, který si 
teď říká o $100. To nás pobaví, my nabízíme standardní cejlonskou sazbu 100 rupií, tedy 
100x méně, nicméně on stále trvá na stovce amerických dolarů. Opravdu nás dobře pobavil, 
necháváme mu na stoličce storupiovku a pokračujeme svažující se cestou k řece. 

  

Chvíli postáváme na nábřeží, vybíráme si místa na sezení na skalnatém břehu, ale 
prodavač banánů (pro slony) nás vykazuje na terasu pod restaurací (jedno z mála míst, kde 
by se dalo najíst – a Japonci to rádi využívají). Turistů je tady sice dost, ale břeh je široký, 
terasa také není malá, pocit přelidnění tedy nemáme, na rozdíl od krmení mláďat. 

A už se ozývá zvláštní chvění až dunění. Nad písčitou cestou se zvedá prach a už se ženou 
první nedočkavá zvířata. Zdánlivě se derou vpřed nezadržitelně a bezohledně jako tsunami, 
ale při pozornějším pohledu vidíme malá mláďata pod dohledem matek, i velcí samci jsou k 
nim velmi ohleduplní. Když sloníci mají problém se sejitím se schůdku, klidně za nimi 
počkají, až seberou odvahu k dlouhému kroku do prázdna za schodem. 
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A první kusy už dosahují břehu řeky a s gustem se do ní vrhají. Ti nejvíce nedočkaví mají 
evidentně svůj cíl, bez zpomalení pokračují přes řeku, drápou se na protější břeh a mizí v 
palmovém hájku. Další skupina také nemá zájem přímo o koupání, ale řekou míří doprava k 
záplavové loučce plné šťavnaté trávy, kde se začínají pást. Jen třetí skupina zůstává v 
mělké vodě před námi a dovádí. 

  

Teprve po nějaké době se přískoky po třech nohách dobelhává slon s amputovanou nohou, 
zbylou levou přední nohu přitom klade šikovně doprostřed, i ze schodu má nacvičený postup 
slézání. Všichni mu fandí, má naše sympatie, Japonci křičí své nadšení už nahlas. Bohužel 
právě přichází tropická bouřka, utíkáme se schovat pod střechu restaurace, ale sloni 
zůstávají v klidu.  

Mladá slůňata využívají dobré nálady svých matek k pití mléka, část stáda jen tak zevluje, 
jeden ze samců zkouší projevit své sympatie sousední slonici, když ta neprojevuje zájem, 
má větší úspěch u jiné, zvláštně černé slonice. Stojí tak vedle sebe a proplétají si choboty, 
hlava u hlavy. Nepřístupná první samice zatím nabírá chobotem vodu a věnuje se hygieně 
svých rozložitých zad, na rozdíl od jiných kusů, které dávají pozor, aby si nesmyly zřejmě 
dlouhodobě udržovanou kůru zaschlého bláta chránící jim celou horní část těla. 

Slejvák trvá necelou půlhodinku, současně s koncem deště nastal i čas ukončit koupání. 
Jeden z mahutů se vydává svolat slony skryté v lese na protějším břehu, druhý zase jde ke 
stádu na louce. Netrvá dlouho, a už se z lesa vynořují první navrátilci, ovšem místo naším 
směrem se vydávají ke stádu na louce. Naopak část doposud klidně se ráchajících slonů 
dostala chuť na procházku lesem. Stejným směrem se vydává i část pasoucího se stáda. 
Mahuti běhají sem a tam, vypadá to na nekonečný příběh, odhadujeme, že by jich muselo 
být alespoň deset, aby slony usměrnili. Nakonec to ale nečekaně rychle zvládají i ve dvou. 
Sloni naráz dostanou rozum a spořádaně se vydávají zpět směrem ke své louce za 
kampem.  
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Koupání slonů v Chiang Mai v Thajsku nám přišlo akčnější, mahuti tam své svěřence drhli 
kartáči a dováděli s nimi, zde to zase je mnohem přírodnější a opravdovější. Sloni tu jsou 
samostatnější, nejsou jako thajská ochočená domácí zvířata. Každý přístup je zajímavý 
jinak. Líbilo se nám v Thajsku i zde. 

Hledáme Senu a prosíme ho o zprostředkování projížďky na slonech, přidávají se k nám i 
dvě kolegyně, takže je nás vlastně polovina výpravy, ostatní tvrdí, že rádi počkají. Nejdříve 
to chce zkusit přímo zde, ale když vidí davy turistů, raději nás posadí do autobusu a vracíme 
se směrem na Kandy. Cestou sice mineme dvě Elephant Safari, nabízející projížďky, ale 
Sena ví, kam míří, necháváme to tedy na něm. 

Zastavujeme na parkovišti před budovou s vystavenými fotkami turistů na slonech a 
dohadujeme spolu program. Je možné jet hodinový trek džunglí, půlhodinový na kraj lesa 
nebo jen 15 minut po vesnici. Ceny jsou spíše světové než srílanské, začíná nás trochu 
tlačit čas, volíme tedy nejkratší variantu, stejně jde jen o ten pocit, že jsme seděli na 
největším suchozemském zvířeti. 

Zbylí členové výpravy se jdou zdarma k řece podívat na koupání zdejších slonů, my 
odevzdáváme batohy do úschovy jednomu ze zaměstnanců, kamery a foťáky dáváme 
druhému a z rampy vysoké jako hřbet slona nasedáme na slony, kteří se právě vrátili z 
projížďky. Žádné z dětí nechce sedět vzadu, dělíme se tedy na muže a ženy, Jirka sedá na 
deku za krk prvního slona, chytá se řetězu kolem jeho krku, za něj nasedám já. Totéž na 
druhém slonovi Janička (vpředu) a Hanka (vzadu). Třetí slon poveze kolegyně. 

A už se nás ujímá mahut a vyvádí nás na hlavní cestu spojující obě největší srílanská 
města. Naštěstí tudy nejdeme moc dlouho, z troubících tuk-tuků bychom se asi brzy 
zbláznili, ale odbočujeme doprava na cestu oddělující vesničku od polí. 

Sedí se nám nečekaně dobře. Deka tlumí pohyby kůže, nekloužeme a cítíme se i v té výšce 
stabilně. Jen nás do holých nohou píchají sloní ostré chlupy, či spíše štětiny, kterých si 
zběžně člověk nevšimne (jen u mláďat je nelze přehlédnout). Hlavy máme možná ve 
čtyřmetrové výšce, snad i trochu výše, máme pěkný výhled i do zahrad okolních domů. Sloni 
postupují rozvážně, naši váhu naprosto nevnímají. Mahuti je usměrňují ústními povely nebo 
je jemně klepnou tyčí s bodcem na konci. 

Každý slon má svého vůdce, mahuta, oděného do suknice uvázané na uzel kolem pasu. 
Kromě těchto mahutů s námi jde i šéf, se kterým jsme celou transakci domlouvali, ten je 
ověšen našimi foťáky a kamerami, střídavě nás točí a fotí. Nedělá to poprvé, při následném 
prohlížení jsme příjemně překvapeni kvalitou jeho záběrů. 

   

Jdeme na konec vesnice, tam se otáčíme a pomalu se vracíme. Na jednom z míst s 
efektním pozadím palmového pralesa mně podává mahut svůj bodec, ať prý na fotce 
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vypadám, že slona řídím sám. Je mně jasné, že to bude vypadat aranžovaně, ale nebráním 
se a beru tyč. Slon mne samozřejmě neposlouchá a vrhá se k nejbližšímu trsu šťavnaté 
trávy u cesty. Účelu s focením však bylo dosaženo. 

Čvtrhodinku nakonec o dost přetáhneme, vracíme se zpět a snažíme se na mahutech ušetřit 
– nabízíme jim každému 60 rupií, což je uráží a raději nechtějí nic. Po domluvě jejich šéfa 
zvedáme nabídku na tradiční stovku, to už si nepříliš ochotně a bez poděkování vezmou 
(třetí stovka je za focení pro šéfa). Na jednu stranu cítíme, že jsme zaplatili drahé „jízdné“ a 
tyto bakšiše by měly být v ceně (ostatně jsme si to tak předem u šéfa ústně dojednali), na 
druhou stranu člověk nějak přestává vnímat, že zdejší stovka je vlastně jen naše 
dvacetikoruna. 

Procházíme muzeem se sloní lebkou a ukázkou gigantických kostí a jdeme před areál, kde 
čeká zbytek výpravy, jak si aspoň myslíme. Ovšem na parkovišti čeká jen Milan se dvěma 
manžely, ostatní se ještě nevrátili od řeky. Milan bleskurychle improvizuje, jde na stanoviště 
tuk-tuků na druhé straně cesty a domlouvá nám krátkou, asi pětikilometrovou projížďku. I s 
Milanem je nás 9, rozdělujeme se na trojice a vyrážíme na divokou a zběsilou jízdu. Tuk-
tukáři vidí, že chceme trochu rozvířit adrenalin, snaží se tedy ze svých strojů vymáčknout 
maximum (tedy asi čtyřicítku :-) ), nezdá se to moc, ale vzhledem ke kvalitě cesty a zdejšímu 
provozu máme dojem, že jsme kousek za hranicí rozumného rizika. Jedeme 2 km zpět k 
úzkému most, za ním se otáčíme a vracíme se stejnou cestou. Navzájem se předjíždíme, 
nejlépe v protisměru v co nejméně přehledné zatáčce. Občas se tuk-tuk tak tak vmáčkne 
mezi předjížděného kolegu a protijedoucí autobus. Ale vše přežijeme, platíme po stovce za 
vozidlo a nasedáme plni dojmů z jízdy na slonech i v tuk-tucích do našeho bezpečného 
autobusu. 

  

Do Kandy se vracíme v pozdním odpoledni. Sena nechá zastavit u Artcentra, kamenného 
obchodu se suvenýry. Víme ze zkušenosti, že ceny v takových obchodech bývají vyšší než 
na trhu, ale zase se zde dají zjistit cenové relace. Prohlížíme magické skříňky, které se nám 
líbily v Polonnaruwě, ale zdají se nám odbyté. Hezčí jsou masky, také plánujeme jednu 
koupit, ale věříme, že ještě budou i jinde, jenom si ověřujeme cenu. Nakonec neodoláme a 
kupujeme z koše s nejlevnějšími suvenýry velmi autenticky vypadající hadí píšťaly, které 
používají zaklínači při vystoupeních. Musíme všechny vyzkoušet, většina jich nepíská (nebo 
to neumíme), ty pískající zase mají kýčovité kresby na ozvučnici. Nakonec se nám po 
delším přehrabování v koši daří najít dvě pěkné i pískající. Platíme jejich směšnou cenu a 
máme radost z výhodné koupě i v kamenném obchodě. 

Pokračujeme dále do centra, projevili jsme přání navštívit místní bazar. Řidič nás vysazuje u 
Queen’s hotelu z roku 1815, typické koloniální stavby na nábřeží řeky Mahaweli River. Milan 
ožívá a vrhá se do ruchu uliček, aby nás dovedl na místa, kde domorodci pořizují své 
nákupy. Jdeme asi deset minut, možná trochu déle, mineme trh s oblečením a vcházíme do 
areálu potravinového tržiště. Je to něco trochu jiného, než jsme očekávali, my jsme tu chtěli 
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nakoupit suvenýry, to ale tady nepůjde. Jsme na skutečném domorodém tržišti, plném masy, 
ryb, ovoce a zeleniny, čajů a podobného sortimentu. Milan je ve svém živlu, u každého 
trhovce se zastaví a prohodí pár svahilských slov, čímž je pokaždé spolehlivě rozesměje. 

Trh má svou atmosféru, my jsme trochu nesví z toho, kde nakoupíme naši vyhlédnutou 
masku, asi jsme zaváhali na předešlé zastávce v Artcentru. Abychom si trochu udělali 
radost, nakoupíme aspoň dvousetgramový sáček BOPF čaje (silný místní čaj, doporučuje se 
pro svou sílu podávat s mlékem). U dalšího stánku se kupuje voda, Milan polo vážně, polo z 
legrace žádá od prodavače provizi a skutečně ji dostává. Neví, jak se zachovat a nakonec 
říká, že ji věnuje prvnímu žebrákovi, kterých je na Srí Lance dost (často tělesně postiženi, 
obvykle chybí nějaká končetina, občas je deformovaná – například ruka místo z ramene 
roste uprostřed zad). Nekontrolujeme ho. 

Chceme se pomalu vrátit k autobusu, nějaký nadháněč nás ale prosí, ať se jdeme podívat 
do patra na výrobky světových značek prodávané za ceny našich vietnamských tržišť. Moc 
se nám nechce, ale neumíme být dostatečně asertivní, takže podléháme. A opravdu jsou 
zde trička, košile, kalhoty, tašky, batohy, čepice a další výrobky renomovaných značek 
(nejvíce Camel a Polo), vypadají kvalitně (rovné švy, žádné trčící nitě). Podle Milana to jsou 
originály, které se na Srí Lance skutečně vyrábějí, část produkce ale (asi bez vědomí 
zadavatele) zůstává na místním trhu.  

Hodně dobře vypadají hlavně výrobky turistické kategorie, typu camelovské elegantní khaki 
košile se síťovinovými odvětranými rameny krytými nenápadnou klopou, po přepočtu za 
necelých 300 Kč, kalhoty kolem 500 Kč a podobně. Chvíli váháme, ale nakonec rozumně 
konstatujeme, že vlastně podobné oblečení máme a kupovali bychom jen kvůli značce.  

Ale v tu chvíli si všímám, že mezi tričky na jednom stánku visí modrá maska, přesně ta, 
která se nám nejvíce líbí a na kterou celou dobu myslíme. Jiné suvenýry tu nejsou, nejsme 
si jisti, zda je tu jen na ozdobu nebo je to pozůstatek minulého sortimentu, ale zkouším se 
zeptat prodavače. Ten ji ochotně sundává z háčku a předvádí. Z hlavy říká cenu jen o málo 
vyšší, než byla v Artcentru, dobré východisko k dalšímu jednání. Prozrazuji mu cenu v 
kamenném obchodě, on ubere na tuto úroveň, oba ale víme, že na stánku musí jít aspoň o 
stovku (rupií) níž. Nakonec se domlouváme na 400 rupiích (80 korun), nechci více tlačit na 
pilu, nechali jsme si předtím zbytečně předvést několik košil, oba jsme tedy spokojeni. 

Doháníme zbytek, spěcháme ke Queen’s hotelu, protože autobus tam nesmí stát a čas 
srazu se kvapem blíží. Před Queen’s hotelem je alej plná vran, rána prý jsou pro hotelové 
hosty krutá jejich krákoráním. 

Pod naším hotelem přesedáme na místní minibus. Večeře je opět skvělá, stejně jako včera 
je zlatým hřebem zmrzlina. Zítra pokračujeme dále, musíme tedy ještě sbalit kufry, dlouho 
se nezdržujeme a vracíme se na pokoj.  

Ráno už u hotelu nastupujeme do našeho minibusu, serpentiny sjíždíme s pouhým jedním 
couváním, projíždíme známou cestou kolem botanické zahrady a vydáváme se do hor. Tato 
cesta prý vede nejhezčí krajinou ostrova. Je sice pouhých 80 km dlouhá, ale překonává 
1400 metrů převýšení a jede se několik hodin. Zatáčky začínají hned za Kandy, provoz brzy 
řídne a autobus má celou cestu co dělat, aby se důstojně popral se stoupáním. Zpočátku 
jedeme mezi zalesněnými kopci, lesy pomalu ustupují loukám a po hodince vidíme první 
čajové keříky. Na několika místech stojíme, abychom si mohli vyfotit úchvatná panoramata.  

Za chvíli již kolem sebe nevidíme nic než čajové plantáže, na jedné z nich sbírají domorodé 
česačky čajové lístky a Sena nechá řidiče zastavit. Chvíli fotíme, část sběraček sedí u 
silnice a čeká na turisty, příspěvek za focení je možná vyšší než výdělek za sběr čajových 
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lístků. 

  

Všude kolem nás jsou čajové plantáže, čajem jsou porostlé veškeré kopce a louky, 
takovouto krajinou teď pojedeme mnoho kilometrů. Krajina je naprosto nepodobná místům, 
která jsme kde ve světě viděli. Čaj má úžasně svěží barvu, sběračské chodníčky vytvářejí 
zajímavé ornamenty. Nádhera. 

  

Rostliny čaje by bez lidského zásahu vyrostly do výše asi 10 metrů, do podoby stromu. 
Sběračky je ale uměle udržují asi 1 metr vysoké, aby se nemusely ohýbat a dobře se jim 
sbíraly čerstvé lístky. Každých 5 let se keře prořezávají, po 25-ti letech se plantáž kompletně 
obnovuje. Jdeme se projít mezi keříčky, prohlížíme si čaj zblízka.  

Nemůžeme se nabažit, ale musíme pokračovat. Neodtrháváme zrak od okolní přírody, 
několikrát nám ještě Sena nechá zastavit, míjíme cestou několik továren na zpracování čaje. 
Z nějakého důvodu jsou všechny postaveny ve stejném stylu – několikapatrová budova se 
sedlovou střechou, uprostřed vchod krytý vysokým vikýřem. 

U jedné fabriky zastavujeme. Nejdříve se jdeme podívat do obchůdku, ale Sena doporučuje 
s nákupem počkat až po prohlídce provozu. Ujímá se nás průvodkyně v typickém oblečení a 
vede nás do velké haly se sušicí linkou. Zde se přebírají zásilky od sběračů a sypou se na 
pás sušený horkým vzduchem. Po točitých schodech scházíme dolů do dalších provozů. 

Čaj se různě drtí, nechává se fermentovat, třídí se, znovu dosušuje. Operací je celkem 
sedm, poslední je balení do expedičních pytlů. Prohlídka je asi půlhodinová, na závěr je 
ukázka výsledných produktů – v několika miskách jsou vzorky druhů čaje, které jsou na Srí 
Lance vyráběny. Odcházíme zpět do budovy s firemní prodejnou, ve foyeru sedáme do 
nízkých fotelů ke stolečkům a dostáváme ochutnat po šálku oranžového čaje. Samozřejmě 
nám chutná. Dopijeme a vyrážíme na nákupy. Přivezeme odsud dárky (dárková balení 
sypaných čajů) pro různé spolužáky dětí a pro příbuzné, co by mohlo být ze Srí Lanky 
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typičtějšího než cejlonský čaj. I pro sebe bereme krabici sypaného čaje. 

Stále podobnou krajinou pokračujeme výš a výše, až do 1900 metrů nadmořské výšky, do 
horského městečka Nuwara Eliya , „královského města světla“, nejvýše položeného města 
na Srí Lance. Díky nadmořské výšce má městečko (spíše větší vesnice) chladnější, a tedy 
příjemnější klima než ostatní oblasti ostrova. Je proto oblíbeným místem místní smetánky, 
která si zde pořizuje letní byty a tráví zde nejteplejší období roku.  

Město z téhož důvodu měli v oblibě i kolonizátoři – zejména Britové. Jejich vliv je zde stále 
patrný zejména v architektuře veřejných staveb, jako je například hlavní pošta z červených 
lícových cihel, nebo ve stylu horských hotelů. I náš hotel je výrazně koloniálního typu, 
obložený a hrázděný světlým dřevem. Hotel samozřejmě nemá topení, ale na nás, uvyklé z 
předchozích dnů vysokým teplotám, je zde přes noc trochu chladno. Ale dvě noci to 
vydržíme. 

Odpoledne máme volné, jdeme se podívat do „centra“, dá-li se tomu tak říci. Krámky a 
obchůdky pro místní, nic zajímavého k vidění. Máme rozchod, jdeme individuálně do 
marketu – samoobsluhy, kromě vody kupujeme i nějaké oplatky a kešu v čokoládě se 
sezamem. Ceny sladkostí jsou možná poloviční než u nás. Nechce se nám čekat na minibus 
a do hotelu se vracíme asi dvacetiminutovou procházkou pěšky. Bohužel musíme jít podél 
hlavní cesty, ve zdejším horském vzduchu se nám tuk-tuky zdají obzvláště smradlavé. 

Chvíle volna na pokoji trávíme čtením, večeře tentokrát není bufetová, ale Sena nás 
obvolává s výběrem menu ze dvou jídel. Vybíráme kuře v místní úpravě, je to dobrá volba, 
druhá varianta (špagety) vypadá od pohledu méně chutně. Máme společnou polívku, jídlo 
dle předchozí objednávky, dezert buď ovocný pohár nebo puding, na závěr samozřejmě čaj. 
Číšník se ptá, zda sladíme, necháme si doporučit oslazení standardního šálku jednou 
kostkou cukru a čaj nám chutná více než v továrně. Dáváme si každý třikrát. Spát jdeme 
brzy, jednak není co dělat, jednak ráno budeme brzy vstávat. 

Ráno vstáváme velmi brzy. Chystáme se na Horton Plains  a na vyhlídku známou jako 
Konec světa, která se pravidelně během dopoledne noří do neproniknutelné mlhy. Sena by 
vyjel dříve, ale my jsme jako nejdřívější čas připadající do úvahy stanovili šestou hodinu. 
Jedeme tentokrát džípy, náš minibus by úzké silničky s prudkým stoupáním nezvládl. 

Vyjet z města netrvá dlouho, čaj už kolem prakticky nevidíme, jsme na něj moc vysoko. 
Projíždíme mezi kopci porostlými loukami, v jedné osadě tvořené asi pěti domy si kupujeme 
vodu (kuřáci kouří). Po půl hodině vjíždíme do pralesa, stromy jsou porostlé nějakými 
parazitickými rostlinami, často to vypadá na nějaký druh lišejníku, z větví visí tzv. dědovy 
vousy (v Jižní a Střední Americe jsme slyšeli častěji strýcovy vousy). Les je asi poměrně 
vlhký, časté jsou kapraďorosty, které by v suchu nevydržely. 

Po hodině cesty zastavujeme u brány do národního parku. Zatímco Sena kupuje vstupenky, 
my navštěvujeme zdejší vzorně udržované toalety. Tak se nám líbí, že si zde necháme 
zastavit později cestou zpět, abychom si je vyfotili. Jednotlivé kabinky totiž mají jen dveře a 
boční stěny, zadní stěnu tvoří jen symbolické zábradlí z latěk. Tímto směrem je jen 
neporušená nádherná příroda, bez možnosti jednoduchého přístupu (toalety jsou nad 
celkem prudkým srázem porostlým neprostupnou vegetací). Sedící člověk tak má 
fantastický výhled a dostatek čerstvého vzduchu. Podobně pánské mušle a společná 
umyvadla. Po každém použití kabinky přispěchá hajzldědek s hadicí a kabinku pro jistotu 
propláchne proudem vody. Člověk by šel nejraději dvakrát, aby si to pořádně užil :-) ! 
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Než kuřáci dokouří, stačíme objevit blízké jezírko s hladinou jako modré zrcadlo. Tušíme, že 
se nám na Hortonových pláních bude líbit… K začátku našeho treku zbývá ještě popojet pár 
kilometrů, les už ustoupil zvláštnímu porostu stromových rododendronů, které zde divoce 
rostou jako nejrozšířenější druh vegetace. Projíždíme rozlehlými žlutými loukami, máme 
chvílemi pocit, že jsme se octli mezi šumavskými Kvildami.  

  

Konečnou je parkoviště, kde rychle posnídáme z balíčků přichystaných hotelem (ráno jsme 
dostali jen čaj a kafe, na víc nebyl čas). Asi to tak dělají všichni, protože už na nás čeká 
malinká srnečka, poskakující od jednoho k druhému a loudící nějaký pamlsek. Jejím 
hnědým očkům nelze odolat, každý z nás kousek své snídaně obětuje. Když je srnečka 
najezená, přestáváme pro ni být zajímaví, a tak odhopká pryč. 
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Pomalu vyrážíme po cestičce kolem muzea národního parku (exponáty očekávané – pár 
naučných panelů, nějaké kosti a vycpaniny). Dojem horské vegetace umocňují větrem 
ošlehané jehličnany převyšující sousední rododendrony a pár uschlých pahýlů, projdeme 
kolem nich a ocitáme se na louce porostlé žlutou suchou trávou. Podél vyšlapaného 
chodníku teče potůček, kolem něj je přece jen trochu zeleněji, roste zde nějaká ostřice nebo 
podobná tráva. 

   

Jde se nám výborně, mírně stoupáme, není nám ani teplo ani zima. Byli jsme varováni, že 
teplota nevystoupí nad 15 stupňů, ale už teď je kolem dvaceti, mikiny vážeme kolem pasu, 
odepínáme nohavice kalhot. Nikde ani živáčka, na konci louky stojí rozcestník s mapou, 
vydáváme se doleva na Konec světa, po několika hodinách a 12-ti kilometrech se vrátíme 
druhou stranou od Bakerových vodopádů. 

  

Jdeme krásnou panenskou přírodou, vyšlapaná cesta vede loukami i rododendronovými 
lesy, obloha je blankytně modrá, příroda voní sluncem. Mírně, takřka neznatelně stoupáme. 
Najednou se houština vysokých rododendronů rozestoupí, před námi je umělé plató z 
betonových pražců nad prudkým srázem do údolí vlevo pod námi. Mini World’s End, Malý 
konec světa. Už teď, na „malém“ konci, je výhled dolů impozantní, chybný krok by znamenal 
pád o 700 metrů níž. Údolí se táhne do nedohledna, jeho konec je utopen v mracích na 
obzoru. 

Chvíli se zde zastavujeme, odpočíváme před dalším pokračováním treku. Milan je rád, že 
došel až sem, a zvažuje návrat, po chvilkové regeneraci se ale rozhoduje vytrvat až do 
konce. Do Konce světa. 

Přichází dvojice anglicky mluvících turistů s domorodým průvodcem, nezdrží se tak dlouho 
jako my a pokračují dále. My čekáme, až kuřáci dobafají (dali si minimálně po dvou), pak se 
neochotně zvedáme na další cestu – je tu takový klid a pohoda, že bychom zůstali i déle, 
kdo ví, zda to tak bude i na další vyhlídce. 
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Cesta stoupá trochu strměji, ale pořád to jde. Nejdeme příliš dlouho, po pár desítkách minut 
jako déja vu opět stejná scenérie – rododendrony se rozestupují, pod malým vrškem 
vyhlídková plošina, vlevo svah do údolí a neskutečný výhled do dálky. Jen převýšení je ještě 
vyšší. Jsme na Konci světa. Při dobré viditelnosti je prý vidět 80 km vzdálený oceán, ten 
dnes neuvidíme, ale i tak to stojí zato.  

  

Kocháme se, kvůli tomuhle se vyplatilo ráno si přivstat. Nebe má neskutečně modrou barvu, 
asi díky čistému vzduchu, viditelnost by byla dobrá, ale jen po hradbu mraků v dálce, která, 
zdá se, je hnána větrem směrem k nám. Sena měl pravdu, za pár desítek minut nebo pár 
hodin nebude vidět ani na krok. 

  

Sena nás protáhne houštím na svahu nad plošinou, abychom si užili i pohled na opačnou 
stranu vyhlídkové plošinky, pak už jen relaxujeme a pozorujeme okolí. Milan se definitivně 
rozhoduje k návratu, nějaké vodopády ho nezajímají, podle něj to je jen čůrek proti 
skutečným vodopádům, které jsou k vidění v jiných částech světa (my samozřejmě také 
neočekáváme, že bychom viděli obdobu Viktoriiných vodopádů nebo Iguazú, ale budeme 
pokračovat). 

Odpočíváme trochu déle, v tuto chvíli přestáváme honit čas, mlha už by nám tak fatálně 
nevadila. Jsme na nejvyšším místě cesty, přes 2000 metrů nad mořem. Pokračujeme tedy z 
mírného kopce, křovinaté lesy mizí a jdeme dlouhými táhlými loukami. Opět nám to evokuje 
pocit Šumavy, až na ty rododendrony.  

Místy brodíme přes potůčky, naštěstí je jde přeskákat po kamenech. Po asi hodince cesty 
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přicházíme ke kraji skutečného lesa z normálních stromů, doteď jsme dlouho klesali a teď 
následuje trest – škrábeme se do prudkého kopce, musíme si pomáhat rukama opírajíce se 
o okolní stromy. Ale netrvá to dlouho, přestože nás stihne dohnat a předehnat čtyřčlenná 
výprava v lepší kondici, než je ta naše. 

Průzory mezi stromy vidíme a slyšíme hučet horskou bystřinu, přicházíme ne neznačenou 
křižovatku, my budeme pokračovat rovně, ale až po prohlídce Bakerových vodopádů, ke 
kterým musíme sejít ještě prudší stezkou doleva. Část výpravy to vzdává a pomalu 
pokračuje i bez vodopádů, my ale šplháme po umělých stupních z větví, kořenů a 
udusaného terénu dolů k říčce. Svah není tak hrozný, jak vypadal na první pohled, za chvíli 
jsme dole na umělé plošině pod vodopády. 

  

Fotíme na naše foťáky, natáčíme kamerou a máme za úkol udělat pár snímků i kolegům, 
kteří zůstali nahoře. Ti fotí ještě na film, nemůžeme tedy zkontrolovat výsledek, zda budou 
spokojeni. Když se začínáme vracet, ještě jsme už z téměř půlky cesty voláni zpět, někdo 
totiž objevil ukrytou cestu až k hladině potoka. Škrábeme se tedy blátivou a klouzavou 
cestičkou dolů, musíme ale konstatovat, že jsme udělali dobře. Teprve z tohoto místa od 
hladiny vypadají vodopády nejlépe. Mácháme se ve studené vodě, jdeme kousek po proudu 
až k místu, kde říčka opět padá prudkou soutěskou o několik metrů níže. Nahoru se 
drápeme s obtížemi, když dorazíme k ostatním, musíme se pět minut vydýchávat. 

Les končí a my se ocitáme opět na planině. Začíná se jakoby zatahovat, procházíme kolem 
jezírka, když tu nečekaně svah nad námi zahalí hustá mlha, která se neuvěřitelnou rychlostí 
valí směrem k nám. Připadáme si jako v horroru, valící se bílá stěna vypadá strašidelně. S 
úlevou vidíme, že zůstává jen v určité výšce, pod kterou jsme se my již dostali, takže 
můžeme pokračovat bez obav ze ztráty směru. 

V dálce vidíme siluetu lesa, před ní by měl být rozcestník, kde jsme ráno zahajovali svou 
cestu. To motivuje i unavené jedince, my unaveni nejsme, ale jsme tu asi nejmladší, takže to 
není tak moc divné. Vidíme nádherně zbarvenou ploštici, vypadá až jedovatě, zejména 
některé ženy se jí skoro bojí. U rozcestníku nám Sena dělá rodinné foto (osvědčil se již 
dříve), k parkovišti už je to jen kousek. Celkem jsme ušli okolo patnácti kilometrů v lehkém 
terénu, na čistém vzduchu, naše těla zlenivělá sezením v minibusu to potřebovala. Chvíli 
trvá, než se všichni sejdeme, pak nasedáme do džípů a vyrážíme na cestu zpět do hotelu. 

Ale hned při výjezdu od parkoviště musíme zastavit. Čeká tu na nás statný jelen, který 
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podobně jako srnečka ráno chce turisty obrat o nějaké ty pamlsky. Strká hlavu až do 
okýnka, my ale nemáme nic připravené. Olízne mně alespoň zpocený loket, asi má 
nedostatek soli. Nakonec nalézáme cucavý bonbón, na rozdíl od opiček mu jej musíme 
rozbalit. Bere jej jemně na jazyk a asi mu chutná… Tím jsme ho uspokojili a propouští nás 
dál.  

  

Cestou ještě jednou obdivujeme otevřené záchody, nakoupíme další vodu a brzy po poledni 
se vracíme na hotel. Milan brumlá: „Co teď tady v té prdeli budeme dělat, měli jsme raději jet 
do Colomba!“ Ale co naděláme. Hotel je zaplacený zde, musíme do večera nějak vydržet. 

V hotelu probíhá svatební hostina, jistě personálu přišlo vhod, že nás ráno mohli odbýt 
snídaňovým balíčkem. Svatebčané jsou oblečeni různě, od stylu téměř evropského (hlavně 
obleky mužů), přes pestrý styl bollywoodských filmových plakátů až po tradiční barevná sárí. 
Jeden z modelů by i u nás mohl být klidně označen za velmi odvážný. Na ženách téměř bez 
výjimky upoutají podpatky. Pod 10 cm mají jen výjimečně, tvar a barva jsou většinou 
přinejmenším překvapivé. Třeba u dvou mladých družiček, jejichž jehlové podpatky jsou 
průhledné, jakoby z nějakého polykarbonátu. 

Svatba pokračuje do odpoledne, slyšíme svatební ruch otevřenými okny našeho pokoje, 
najednou si však uvědomujeme uklidnění a ticho. Svatba nenápadně skončila, aniž jsme si 
toho všimli. Při večeři už není po svatbě ani památky. Sedíme u jiného stolu než včera, 
skladba večeře je podobná, lisí se jen hlavní chod. Většina si vybrala rybu na cejlonský 
způsob s hranolky. Ryba byla upravena ve stejném duchu jako včerejší kuře, takže všem 
chutná. Někteří z nás včetně mne si ale objednali rizoto na indický způsob, které není nic 
moc, rýže je nějaká suchá, přílohy málo a hlavně podle očekávání je vše strašně pálivé. Čaj 
si dává více lidí než včera (včera se báli, že je za peníze, dnes zjistili, že je v ceně), takže už 
na nás vyjde jen po dvou šálcích. 

Ráno vyrážíme do Colomba. Jedeme jinou cestou, s větším spádem, nahoru prý tudy řidiči 
neradi jezdí právě kvůli prudšímu stoupání. Opět několikrát musíme stavět kvůli výhledům. 
Jedeme kolem dvou vodopádů, o obou na chvíli zastavujeme, ale přímo k nim se nedá 
dostat, jsou na protilehlých svazích. Je to škoda, vypadají oba celkem impozantně. 

U jednoho z výhledů je prodejna čaje, na kraji cesty stojí asi šestimetrový měděný čajovar 
jako poutač. Ceny se nám zde zdají nižší než v továrně, kde jsme nakupovali my, ale 
sortiment je poněkud jiný, takže se těžko srovnává. Nemáme sice v plánu už nic kupovat, 
docházejí nám rupie i dolary, eura máme zase v příliš velkých bankovkách a nechceme jimi 
platit, protože rupie už bychom nestihli udat, ale nakonec neodoláme a koupíme za $3 
krabičku s několika sáčky čaje z různých oblastí Srí Lanky. 

Další zastávka fotograficko-kuřácká nás zaujme kopečkem na dně údolí, na který hledíme 
shora a vidíme pěkně symetricky uspořádané soustředné kružnice čajových keřů, od malého 
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kroužku na vrcholku po velká kola na úpatí. 

  

Sjíždíme stále níže, čajová pole po hodině nebo dvou střídá prales. Celkem jedeme asi pět 
hodin, když dojíždíme k řece na dně údolí a dostáváme se na nějakých 50 metrů nadmořské 
výšky. Do Colomba zbývá hodinka jízdy podél řeky a Sena se nás ptá, zda by nás zajímalo, 
kde se natáčel sedmioskarový film Most přes řeku Kwai. K našemu překvapení je polovina 
líná a nechce se jim z klimatizovaného minibusu, ale naštěstí se dva přidávají, takže při 
poměru 50:50 se Sena rozhoduje pro vycházku. 

Nepřekvapuje nás, že Milan s námi nejde, měl v noci těžké sny – zdálo se mu prý, že ho 
pronásleduje švýcarský berňák kvůli daním z pronájmu jeho bytu, naštěstí neznají jeho 
současnou adresu, tak se jich chce zbavit tím, že si nechá natisknout parte, které jim pošle. 

Vystupujeme do parného prostředí tropické vegetace podél řeky, vlhkost je mimořádně 
vysoká, horko je tím nepříjemnější. Hned se k nám přidává tlustá domorodka, která nás 
chce provázet. Říkám jí, že máme svého místního průvodce, ale je neodbytná a jde s námi. 
Jdeme úzkou stezkou mezi banánovníky, procházíme kolem domku, pár domorodců se zde 
věnuje domácím pracím, přímo podél naší cesty je natažena šňůra s prádlem, mimo jiné i 
dost ženského spodního prádla, vypadajícího docela stejně jako v Evropě.  

Samozvaná průvodkyně pořád něco brebentí, samé známé věci, žádné nové zásadní 
informace, snažíme se jí nezavdávat příčinu k budoucímu inkasu bakšiše, ale už vidíme, že 
se z toho nevyzujeme. Vegetací po levé straně místy prosvítá řeka, prozatím to moc 
povědomě nevypadá. 

Příběh popisovaný v knize a ve filmu režiséra Davida Leana se stal samozřejmě v Thajsku, 
ale tam nebyly vhodné podmínky pro natáčení, proto byla pro filmování zvolena tato 
relativně lehce přístupná lokalita. Film zde byl natáčen v roce 1957 a byla tu v průběhu 
několika měsíců skutečně postavena maketa mostu v životní velikosti, později (v závěru 
filmu) vyhozená do povětří. 

Světový věhlas, jež dílo Pierra Boulla Most přes řeku Kwai záhy po svém vydání v roce 
1952, vzbudil, není paradoxně dán tolik svými nezpochybnitelnými literárními kvalitami, kdy 
jeho koncepce balancuje na hraně mezi ironií, absurdnem a žurnalistickou reportáží, ale 
jeho nepochopením, kdy byla Boulleho fikce vzhledem k reportážnímu stylu pokládána za 
ohlas autentických událostí. Druhou a doposud nevysychající vlnu zájmu pak vzbudila 
slavná filmová adaptace z roku 1957, jež byla oceněna 7 Oskary a patří mezi 
nejoceňovanější filmy všech dob. 

Boulle se nechal inspirovat skutečnými válečnými událostmi z roku 1942, kdy při stavbě 
východoasijské železnice zahynulo na 16.000 Britů a dalších Evropanů, ale i na 100.000 
Tamilců, a je proto nazývána Železnicí smrti. A konkrétně stavbu úseku s mostem přes řeku 
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Mae Klong (Boullem přejmenovaná na Kwai), na které pracoval britský zajatecký oddíl pod 
velením plukovníka Tooseyho (předloha plukovníka Nicholsona), Boulle použil pro kulisy 
svého absurdního románu. 

Plukovník Nicholson sice není v žádném směru nijak výjimečná osobnost, nicméně má 
výcvik ze staré britské koloniální školy a tudíž nejsou proň vítězní Japonci nic víc, než „žluté 
opice“, jež sice dovedou zdárně napodobovat civilizovanější národy, tedy Brity, ale nejsou 
schopni si osvojit hlubší dovednosti. Stavbu mostu přes řeku Kwai pod vedením japonského 
inženýra tedy od počátku odsuzoval k neúspěchu a svou stávkou, kdy se nechal po několik 
týdnů střídavě bít a hladovět, si na japonském plukovníkovi vynutil, aby se nádenické práce 
netýkaly britských důstojníků, ba dokonce, aby se vedení stavby ujali sami Britové, jenž brali 
stavbu jako důkaz své svrchovanosti i nadřazenosti. Avšak most byl Britskou tajnou službou 
jako nejdůležitější strategický bod železnice určen ke zničení, ale připravovaný atentát 
Nicholson, zaslepený mostem jako symbolem dosavadní britské civilizační nadvlády, 
překazil. 

Kromě známých herců ve filmu hráli i místní domorodci. Jeden z nich, v té době devítiletý 
představitel role ve scénáři vedené jako jungle boy, dodnes bydlí v domku, který jsme před 
chvílí minuli. Teď se k nám připojil a vzpomíná na natáčení. Kromě představitele jedné z 
hlavních rolí Williama Holdena ho nejvíce zaujala scéna ne úplně zdařeného vyhození 
mostu do povětří i s projíždějícím vlakem. Ve vlaku prý při natáčení seděl jen strojvůdce, 
ostatní tváře v oknech patřily gumovým figurínám nalíčeným do podoby Japonců. 

Svá slova potvrzuje ukázkou ohmataných časopisů se svou tehdejší fotografií, ale v 
některých průvodcích prý píšou, že tato role účastníka filmování je zde dědičná a hraje ji 
pokaždé jiný domorodec :-( . Nicméně na uživení mu to asi stačí, vybral jen od naší výpravy 
pár set rupií. Je to celkem pohodové zaměstnání – v 9-ti letech pár dnů být u filmování a do 
důchodu z toho vyžít :-) ! 

Ale místo, na které nás zavedla tlustá domorodka je zcela jasně k poznání. Na skalnatých 
výběžcích stály patky mostu, kousek po proudu řeky jsou vidět kamenné prahy, za kterými 
se schovávali angličtí důstojníci při odpalování nálože a přestřelce s Japonskými vězniteli. 

  

Tato zastávka se nám hodně líbila, dokonce myslíme, že i těm, co původně moc nechtěli. 
Do hlavního města to už je jen kousek, jen nás trápí, zda se stihneme dostat k moři tak 
zavčas, abychom se stihli vykoupat v Indickém oceánu. A zda nám to dovolí počasí, které se 
náhle začíná kazit (ještě u řeky byla modrá obloha a výheň). 

Colombo je přece jen trochu modernější než třeba Kandy. Jsou zde vyšší budovy, i ulice 
jsou takové více civilizované, což neplatí o provozu na nich. Sena nám dělá krátkou 
prohlídku centra, několikrát projíždíme pod hotelem Hilton, oblíbeným u Milana. Projíždíme 
obchodní čtvrtí a bazarem, který nás ale nijak zvlášť nezaujme, máme zastávku na náměstí 
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Nezávislosti s Halou Nezávislosti, podobnou otevřeným antickým chrámům, ale nemající 
jejich eleganci. Radnice Colomba je několikrát zmenšenou kopií washingtonského Capitolu, 
naproti ní je městský park se sochou Buddhy, kterou musíme kvůli Senovi fotit, přestože 
podobných fotek již máme dost z minulých míst. 

Sena je buddhista a nutí nás k návštěvě buddhistického chrámu. Nečekáme od ní nic 
zvláštního, jsme ale velmi mile překvapeni. Zvenku nenápadný chrám je vevnitř skvěle 
nazdobený barevnými sochami a malbami, vše je velmi pestré a lesklé, sochy jsou jakoby 
emailové. Sena shání Milana, aby přeložil jeho výklad, Milan ale tradičně zůstal venku. Jeho 
průvodcovství je velmi zvláštně pojaté, nicméně jeho neustálé vtipkování vynahrazuje 
průvodcovskou neschopnost. Výklad si přeložíme sami, Ti, co rozumějí, překládají ostatním. 
Před chrámem si ještě prohlédneme dagobu a posvátný strom v symbolické ohrádce, 
dohromady s chrámem vrcholy svatého buddhistického trojúhelníku. 

  

Už to vypadá, že míříme ven z města, máme strach, že se zapomnělo na hinduistický 
chrám. To by nás ale velmi mrzelo, kolem jednoho jsme jeli v Kandy, velmi se nám líbil, ale 
nesmělo se u něj zastavit. Díky nepokojům panují obavy z atentátů, proto je u významných 
budov zákaz i zpomalení, natož zastavení. Proto jsme v Kandy rychle cvakli pár nekvalitních 
snímků téměř za jízdy přes mřížovaná vrata chrámu. Teď máme obavu, zda-li nás buddhista 
Sena nechce ochudit o svatostánek konkurenčního hinduistického náboženství. Ale křivdíme 
mu, opravdu už vidíme typickou střechu chrámu v areálu po levé straně ulice, který musíme 
složitě objíždět, abychom se dostali k parkovišti. 

Povedlo se, zastavujeme před chrámem, ale Sena s námi dovnitř nejde. Nevaruje nás ani, 
že za focení a točení se uvnitř platí, možná to ani neví. Pro nás je to nečekaný zásah do 
rezervy na vodu pro zpáteční cestu. Naštěstí na hotelu dostaneme vodu zdarma i na dnešní 
večer i na zítřejší ráno. 

Buddhistické chrámy jsou charakteristické vysokými štíhlými střechami plnými soch, které 
jsou po celém povrchu střechy, jedna vedle druhé. Zdejší chrám je má barevné (v Kandy 
byly přírodní), celek je podobně jako chrám buddhistický skoro kýčovitý, ale to ke zdejší 
kultuře patří. Vůbec si neumíme představit, jak byl chrám stavěný a kolik muselo dát práce 
sochy vytvořit a umístit je na svá místa. 
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Jdeme dovnitř, výzdoba je v podobném duchu jako vnější podoba. Několik praktikujících 
věřících se hlasitě modlí, probíhají zde dokonce nějaké rituály spojené s hraním na flétnu, 
hlasitým bubnováním a poléváním vodou zvláštní barvy. Vycházíme na dvůr a obcházíme 
chrám dokola, podél zdi stojí menší „kapličky“ se stejně konstruovanými střechami. Za třetím 
rohem objevujeme rouru s vytékající posvátnou tekutinou citrónově žluté barvy. 

O kus dál je přivázáno k zábradlí hinduistického sousoší (připomíná křesťanské vánoční 
jesličky uprostřed bazénku tvaru rozvitého lotosového květu) posvátné tele. Chvíli je 
pozorujeme a vidíme, jak z něj začíná vytékat tekutina velmi podobné barvy jako ze 
sousední roury :-( , nikoho to však nepohoršuje. Nenápadně si fotíme domorodé ženy v 
typickém sárí, s tečkami na čelech. Ale už nás svolávají, že máme jet, Senu už asi nebavilo 
na nás čekat.  

Bohužel venku začíná hustě pršet, s koupání to vypadá bledě. 

Na hotel přijíždíme pozdě odpoledne, spíše k večeru. Hotel je na pláži, jen pár kilometrů od 
hlavního města. Je docela pěkný, uměli bychom si zde představit i kratší pobyt u moře. 
Přestalo pršet a tenkou vrstvou mraků se dere večerní slunce. Rychle se převlékáme do 
plavek a francouzskými okny vycházíme k bazénu a kolem něj na písčitou pláž. Já se 
koupat nehodlám, budu hlídat šaty a dokumentovat koupání v Indickém oceánu. 

Moře je příjemně teplé, zapadající slunce jej zbarvuje do oranžova. Po pláži se toulají krabi. 
Dává se se mnou do řeči domorodec, majitel zahrady s kořením. Neodradí ho ani to, že již 
máme nakoupeno a nemáme volné peníze, alespoň si můžeme povykládat nezatíženi 
businessem. Jako všichni domorodci stáčí brzy řeč na tsunami, ukazuje mně, kam až sahala 
záplavová vlna, která mu zabila sestru a rodiče. 

  

Slunce zapadlo, zbytek rodiny pospíchá do bazénu smýt mořskou sůl.  
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Při večeři se dovídáme, že jeden z kolegů plaval dál než ostatní a při pokusu vydrápat se na 
kamenné molo šlápnul na ježka. Zranění je poměrně hluboké, musí do nemocnice, ale 
hlavní léčení ho čeká stejně až doma. 

Ráno brzy vstáváme, Sena nám pomůže se odbavit, loučíme se s ním, řidičem i 
pomocníkem (doufáme, že mu Milan předá vybrané peníze) a přesně podle letového řádu 
odlétáme. Máme opět dobrá místa, na prostřední trojce zase nikdo s námi nesedí. 
Necháváme děti prozatím uprostřed a užíváme si nádherných mraků a fantaskních útvarů 
jimi vytvořených. 

Po trochu více než hodině letu následuje atraktivní mezipřistání na Maledivách, v hlavním 
městě Male. Maledivy shora jsou úchvatné. Tyrkysová barva ostrůvků a atolů, jejich 
pravidelné tvary, rozeznatelné turistické hotely a pláže. Moc se nám přílet na ostrovy líbí, 
tentokrát nám prodloužení letu o mezipřistání vůbec nevadí. 

  

Letiště v Male má přistávací dráhu na uměle vytvořené pevnině, jinak by se zde nenašel 
dostatečně dlouhý rovný kus půdy. Když vidíme plochost ostrovů, nechápeme, jak mohly 
přežít několikametrové tsunami. Asi se voda jen přelila přes ostrovy a neroztříštila se o 
pobřeží jako jinde. 

Z letadla ani nevystupujeme, prohodíme se s dětmi, aby si také užily krásy ostrovů při 
vzletu, který je plánován asi za hodinu. A skutečně, čas odletu je dodržen, vyrážíme na 
jedenáctihodinový let do Amsterodamu. Je téměř celou dobu dobrá viditelnost, letíme nad 
mořem, které střídá ománská poušť. Ta je posléze zakončena prudkým horským hřebenem, 
který si pamatujeme z mezipřistání v Muscatu při cestě do Thajska. A pěkný je i přelet 
zasněženého pohoří, zřejmě někde na iránsko-tureckém pomezí, těžko říci, kde přesně. 
Informační systém letu je při promítání filmu vypnutý. Letušky jsou tentokrát celkem 
neochotné, pití téměř nenosí, na rozdíl od letu tam si ani nesmíme nalít sami vodu, prý to 
není žádný self-service.  

V Amsterodamu čekáme něco přes 4 hodiny, čteme a klimbáme, dá se to vydržet. Skok do 
Prahy už je pak zanedbatelný. Taxíkem se necháme zavézt na Balabenku a autem 
pokračujeme domů. 

Jsme s dovolenou spokojeni, přesně se splnila naše očekávání. Škoda, že nevyšlo třídenní 
prodloužení, to bychom brali. Týden je přece jen málo. Ale z poznávačky jsme asi viděli vše 
důležité, možná by se mohl přidat nějaký národní park, ale nikdy nejde vidět vše. Nejvíce 
nás zaujala Sigiriya, sloni v Pinnawele, čajové plantáže mezi Kandy a Nuwara Eliyí, trek na 
Horton Plains, nakonec ani falešná řeka Kwai a chrámy v Colombu nebyly špatné. 
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