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Abstrakt 

Tato bakalá ská práce se zabývá vývojem a zm nami balijské lidové architektury ve 

20. století. Práce je podložena vlastním výzkumem, který byl proveden formou 

polostrukturovaných rozhovor . Hlavním cílem je objektivn  zhodnotit, do jaké míry se 

b hem posledního století koncept tradi ního obytného domu na ostrov  Bali odlišil od své 

p vodní podoby. Zam uji se nejen na zm ny b hem stavby, ale také z hlediska náboženství a 

vztahu mezi lov kem a jeho obydlím. Pro komparaci jsem zvolila ty i domy z r zných 

asových období. První z t chto dom  je uchováván v p vodní podob  a slouží jako skanzen. 

Druhý a t etí d m si ješt  stále zachovávají p vodní rozvržení, avšak konstrukce byly již 

modernizovány a objevují se také n které inovace, které narušují principy vycházející z 

tradi ní metodiky Asta Kosala Kosali. Posledním objektem je moderní m stský d m, který se 

od p vodního konceptu již znateln  odchýlil, avšak i zde se objevují n které p vodní prvky, 

jako jsou dekorace i sakrální prostory. Po porovnání t chto ty  objekt  poukazuji na zm ny 

z hlediska Asta Kosala Kosali, ímž se od tradi ního konceptu balijského domu dostávám 

k sou asné situaci výstavby moderních m stských dom . Záv r práce shrnuje problematiku 

preference levn jší varianty stavby, nežli dodržení tradi ních filozofických i praktických 

princip  a zárove  zmi uje hlavní faktory, které v sou asnosti b hem stavby místní obyvatele 

ovliv ují. 

 

Klí ová slova: d m, architektura, lidový, výstavba, asta kosala-kosali, Bali, Indonésie 



 

Abstract 

The Bachelor thesis deals with the development and changes of Balinese vernacular 

architecture in the 20th century. This thesis is supported by my own field research which was 

realized through semi-structured interviews. The main aim of this work is to objectively 

assess the extent to which during the last century the concept of a traditional architecture on 

the island of Bali has been distinguished from its original form. I focused not only to changes 

of construction but also in terms of religion and the relationship between human and his 

dwelling. For comparison, I have chosen four houses from different time periods. The first of 

these houses is maintained in its original form and works as an open-air museum. The second 

and third house are still retaining the original construction but the design has been modernized 

and there are also some innovations that undermine the principles based on traditional 

methodology Asta Kosala Kosali. The last building is a modern town house which has been 

already significantly diverged but also there are some original features, for example 

decorations or sacred spaces. Comparing these four objects I am referring to changes in terms 

of Asta Kosala Kosali, thereby the concept of the traditional Balinese house brings me to the 

current situation of construction of Balinese modern townhouses. The conclusion summarizes 

the issue of preference of cheaper variant of construction, rather than respecting traditional 

philosophical and practical principles and also mentions the main factors which currently 

affect local residents during construction. 
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Úvod 

Bakalá ská práce se zabývá srovnáním tradi ní a moderní balijské obytné 

architektury. Pojmem „tradi ní“ se pro ú ely práce rozumí koncept, který byl podle 

spole enských a kulturních zvyk  i pravidel dodržován až do minulého století, zatímco 

„moderní“ p edstavuje novodobou podobu domu, která se postupn  m nila vlivem n kolika 

faktor , které jsou up esn ny v kapitole 4.2 Modernizace a westernizace. Cílem práce je 

porovnat kompozice nejen domu tradi ního a moderního, ale také dvou rekonstruovaných 

tradi ních dom , které se stále drží své p vodní kompozice, avšak materiály i využití 

jednotlivých prostor  se již liší. 

Informace jsem erpala jak z odborné literatury, tak z vlastního terénního výzkumu, 

který jsem provedla v srpnu 2014 b hem mého studijního pobytu v Indonésii, a v dubnu 2015. 

V eské literatu e není indonéská architektura nijak zvláš  zastoupena, a proto vycházím 

p edevším z anglicky i indonésky psaných prací, zejména z kapitoly Principles and Concepts 

of Balinese Traditional Architecture and Cultural Values (Principy a koncepce tradi ní 

balijské architektury a kulturní hodnoty) z knihy Vernacular Transformations (Suartika 2013). 

Jako modelový p íklad domu jsem zvolila obytný komplex sestavený v knize Arsitektur 

Rumah Tradisional Bali, a to z toho d vodu, že se její autor zam uje na p vodní kompozici i 

stavební materiály typické pro období p ed po átkem urbanizace a masivního turismu. 

Následn  jsem pro komparaci dostupných pramen  také použila literaturu, kterou mi 

doporu ili Ph.D. I Nyoman Widya Paramadhyaksa a Dr. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra 

p sobící na technické fakult  univerzity Udayana. Význam asto užívaných symbol  a 

ornament  jsem hledala v knize Arsitektur Tradisional Daerah Bali (Dwijendra 2008). Na 

základ  t chto informací se pomocí n kolika dalších lánk  a vlastních poznatk  porovnám 

domy, které prošly rekonstrukcí, a také moderní architekturu posledních desetiletí. Text je 

dopln n vlastními fotografiemi, p dorysy, mapkami a citacemi z rozhovor  s majiteli 

srovnávaných dom  a s odborníky, které jsem zmínila výše.  

M j zájem o architekturu je ovlivn n výchovou v rodin  stavebních projektant , ale 

také tím, že jsem na Bali strávila rok svého života a žila jsem v jednom z dom , které v práci 

popisuji. Dalším d vodem, pro  jsem si vybrala toto téma, byla ona specifi nost balijské 

lidové architektury.  

Pro komparaci jsem vybrala ty i r zné domy. Všechny, krom  nejmodern jšího, 

kartograficky spadají do kabupaten (okresu) Gianyar. První d m se nachází ve vesnici 

Batuan, a je starý pravd podobn  sto padesát let. Na jeho stavu lze poznat zna né opot ebení, 
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ale stále si zachovává svoji p vodní podobu a materiály. V sou asnosti funguje jako skanzen 

pro turisty, p esto v n m žijí lidé. Druhý a t etí d m mají tém  stejnou kompozici, ale liší se 

použitím moderních materiál . Tyto dva domy, jeden taktéž v Batuan, druhý ve vesnici 

Tatiapi, prošly p ibližn  p ed padesáti lety kompletní renovací. Oproti tomu tvrtý d m, v 

hlavním m st  ostrova Denpasaru, byl postaven mnohem pozd ji a na první pohled se 

z eteln  liší od ostatních. Je p izp sobený evropským standard m, nicmén  stále si zachovává 

ur ité typické balijské prvky, o kterých se podrobn ji zmíním v podkapitole p edstavující 

jednotlivé objekty, a to 2.3 P edstavení objekt . Krom  vizuální stránky se také budu zabývat 

stránkou významovou a ob adní.  

V první ásti práce popíši demografické, historické i sociální aspekty života na 

ostrov  Bali a p edstavila také metody a techniky svého výzkumu.  

Ve druhé ásti práce p iblížím význam obytné architektury pro místní obyvatele 

z hlediska kultury, náboženství a architektury. Mimo to také blíže p edstavím zkoumané 

objekty, popíši jejich charakteristické znaky, a zam ím se i na jejich majitele a jejich postoj 

k lidové architektu e a udržování tradic.  

Ve  t etí  a  tvrté  ásti  práce  se  budu  v novat  pr b hu  stavby,  dekoracím,  ale  také  

vývoji a zm nám v t chto aspektech b hem posledních sto let. Pro ú ely práce jsem zvolila tu 

ást domu, která m la v minulosti význam nejen ob adní, ale také spole enský, jelikož nejlépe 

ze všech ástí komplexu reprezentovala sociální status dané rodiny. Jedná se o umah metén – 

nejudržovan jší a nejvíce zdobený pavilon z celého obytného komplexu. Na této budov  

zárove  poukáži na dekorace a jejich prom nu v minulém století. Záv rem zmíním sou asnou 

architekturu a popíši hlavní zm ny a pokusím se najít d vod t chto zm n. 
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1. Úvod do problematiky  

V této kapitole stru n  vysv tlím hlavní termín, kterého se práce dotýká, a to pojem 

architektura. Následn  popíši demografickou, kulturní a architektonickou situaci na ostrov  

Bali a p edstavím metodologii výzkumu.  

1.1 Architektura 

Termín architektura je možný chápat r znými zp soby. M že být vnímána jako 

v da, technika i um ní. Podle oxfordského výkladového slovníku existuje hned n kolik 

zp sob , kterými lze toto slovo charakterizovat. Já jsem zvolila definici, která íká, že „se 

jedná o styl, ve kterém byla navržena a konstruována stavba, zejména s ohledem na ur itou 

dobu, místo nebo kulturu“ (Oxforord Dictionaries 2015). Jelikož je architektura dílem 

lov ka, odráží v sob  prvky, které jsou nejvhodn jší pro fyzický i duchovní život daného 

lov ka (Blacksmith 2013, s. 3).  

Balijská architektura je velice otev ená novým trend m a okolním vliv m, což 

potvrzuje Dwijendra, který píše, že díky tomu se jedná o téma, které nelze vy erpat (2008, 

s. ix). V sou asnosti je populární studovat tento obor na univerzit  a práce architekta je velice 

dob e ohodnocená. Bali se pyšní architekturou obytnou i chrámovou a tato dv  témata se do 

ur ité míry prolínají, nebo  hinduismus se prostupuje veškerým d ním na ostrov . Proto 

každý lidový d m zahrnuje prostor ur ený pro rodinnou svatyni. Tento prostor bývá zpravidla 

na p esn  ur eném míst  a rozm rov  pat í mezi nejv tší objekty v daném obytném 

komplexu.  

1.2 Bali  

Bali, které se k indonéskému souostroví zahrnujícímu v sou asnosti sedmnáct tisíc1 

ostrov  p ipojilo v roce 1950 (Sumerta 2011, s. 40), je dvanáctým nejv tším ostrovem 

Indonésie.2 A koli se jedná o stát, který je v sou asnosti ozna ován za nejlidnat jší 

muslimskou zemi sv ta, Bali je hinduistické. Mimo n j se hinduismus nachází také na 

st edním Sulawesi, Jáv , Kalimantanu, ale jedná se p edevším o malé komunity. Toto 

náboženství se v souostroví poprvé objevuje v pátém století našeho letopo tu (z tohoto období 

                                                   
1 Jedná se o obecn  známý údaj, který však není zcela relevantní. Nap íklad CIA (Central 

Intelligence Agency, Úst ední zpravodajská služba) ve své voln  dostupné databázi shrnující 
geografická a demografická data jednotlivých stát  sv ta uvádí, že se jedná o 17 508 ostrov  (The 
World Factbook 2015). 

2 Bali má rozlohu 5 632 km2 (Worldatlas 2015). 
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je nám známa existence hinduistických stát  na ostrov  Kalimantan) a postupn  se rozší il i 

na ostatní ostrovy, v etn  Jávy. Na Bali se však dostal ješt  d íve, než na ostrov za aly 

p sobit silné javánské vlivy (Dubovská 2005a, s. 77), které sem indický hinduismus p inesly. 

Hinduismus, spole n  s buddhismem, byl až do 13. století rozší ený po celém indonéském 

souostroví, avšak následn  s p íchodem islámu z v tšiny ostrov  tém  vymizel. Mnoho 

javánských hinduist  se uchýlilo práv  na ostrov Bali, aby p ed islamizací uniklo. Bali 

z stávalo i nadále pom rn  izolované, a to zejména z n kolika hlavních d vod  – nem lo 

nap íklad žádný velký obchodní p ístav a na rozdíl od Jávy z stali Balijci agrární spole ností. 

Také pozd ji, b hem holandské nadvlády v souostroví, bylo Bali pom rn  izolované a pod 

holandskou kontrolu se dostalo až v roce 1908 jakožto jedna z nejpozd ji dobytých oblastí 

(Kraan 1995, s. 134). Zatímco okolní ostrovy jsou tedy p evážn  muslimské,3 Bali je jedinou 

oblastí, ve které se hinduismus udržel nejen p es islamizaci území, ale také p es 

kolonizátorské pokusy o christianizaci.  

P esto se v sou asnosti se na Bali dostávají vlivy islámu, a to p edevším díky krátké 

vzdálenosti mezi sousedními ostrovy, i vládnímu programu Transmigrasi4. Etni tí Balijci 

tvo í asi devadesát procent populace na ostrov , která ítá p ibližn  ty i miliony lidí (Badan 

Pusat Statistik Provinsi Bali 2014). Práv  proto se balijská kultura stále drží svých tradi ních 

koncept . N které z nich však udržovat nejdou, nap íklad ur itá pravidla a zásady p i stavb  

domu, která, a  jsou velice d ležitá, podléhají globaliza ním vliv m. Podle Dr. Dwijendry 

(nahr. . 1, audio_ad) je to však p irozený proces modernizace, kdy mladá generace nemá 

k tradicím tak silný vztah, jako tomu bylo d íve. Dwijendra také uvádí, že ke 

v domému nedodržování n kterých t chto zásad i ignorace ur itých zákaz  byla balijská 

spole nost donucena také kv li situaci s nedostatkem volných pozemk . 

Balijská kultura se tedy dá rozd lit na tradi ní hinduisty, kte í vyznávají tuto 

starobylou balijskou kulturu (Bali Aga5), a moderní, což jsou ostatní obyvatelé ostrova 

vyznávající hinduismus. Bali Aga se v mnoha ohledech od moderních Balijc  liší – zp sobem 

poh bívání, odmítáním nových, zven í introdukovaných aspekt  i kompozicí vesnice, ale 

také hierarchií ve spole nosti, jelikož tito p vodní obyvatelé ostrova neužívají stejného 

                                                   
3 Na západ  je to ostrov Jáva a z východu Lombok.  
4 Transmigrasi je název vládního programu na podporu st hování indonéských obyvatel z hust  

osídlených oblastí do mén  zalidn ných. Tento program byl vytvo en za vlády prvního 
indonéského prezidenta Sukarna, a koli byl již iniciativou holandské vlády v dob  kolonialismu. 
V té dob  byl však hlavní zám r jiný, a to posílení pracovní síly na plantážích na ostrov  Sumatra.  

5 P íslušníci Bali Aga žijí p evážn  ve vnitrozemí ostrova kolem jezera Batur a jedná se o p vodní 
obyvatelstvo, které nepodlehlo vliv m p icházejícím z hinduistické Jávy (Dubovská 2005b, s. 418). 
Mezi nejvýznamn jší kulturní d dictví pat í nap íklad hrobky král  Gunung Kawi a n kolik 
obytných budov ve vesnici Tampaksiring (Suendi 2005, s. 19). 
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kastovního systému jako ostatní Balijci. Nicmén  m  v této práci bude zajímat práv  ta 

moderní ást obyvatelstva žijící v hust  zalidn ných oblastech, která je neustále v kontaktu 

s vlivy západního sv ta.  

Balijská, ale vlastn  obecn  indonéská, architektura byla, a stále je, ovliv ována 

mnoha faktory, jako je podnebí, sm sice odlišných kultur p icházejících ze sv ta, a 

geografická poloha. Dále také díky vývoji spole nosti, zejména z hlediska rostoucí kupní síly 

obyvatelstva, m žeme pozorovat odlišné architektonické prvky nejen mezi ostrovy, ale i 

v jejich jednotlivých ástech. Podoba a funkce lidových staveb byly v minulosti ovlivn ny 

n kolika konkrétními kulturami, respektive historickými obdobími. Za pozornost, krom  již 

zmín ných Bali Aga, stojí nap íklad období indonéské nezávislosti, kdy za ala být 

architektura mnohem více otev ená vn jším vliv m (Blacksmith 2013, s. 4 – 6). 

Pro tradi ní lidovou architekturu se v Indonésii užívá ozna ení rumah adat6.  A  už  

na Bali i jiném ostrov , stavba domu závisí na mnoha pevn  daných podmínkách. Vzhledem 

k faktu, že Balijci v í v reinkarnaci, je pro n  d m spjatý také s jejich p edky. Víra v n  pat í 

ke každodennímu životu na ostrov  (Dwijendra 2014, s. 92). 

Na Bali žijí více než ty i miliony Indonésan  z celkového po tu 240 milion . Jedná 

se o p ibližný odhad, protože neexistují relevantní data. Nejaktuáln jší íslo udává CIA, podle 

níž ítala Indonésie v roce 2014 celých 253 609 643 obyvatel (The World Factbook 2015). I 

tak se ale jedná o p ibližný údaj.  

D ležitým faktorem, který ovliv uje balijskou architekturu, je urbanizace7. 

V souostroví se míra tohoto typu migrace rapidn  zvýšila v sedmdesátých letech, kdy byla 

zahájena první Repelita8, ímž došlo k masivnímu st hování do velkých m st kv li lepším 

životním podmínkám (Tjiptoherijanto 1996). Ro ní tempo r stu míry urbanizace v Indonésii 

iní 2,69 procent, což je pr m r stanovený z údaj  za posledních p t let (The World Factbook 

2015). To znamená, že neustále p ibývá obyvatel ve m stech, zatímco ve vesnicích je 

zaznamenáván jejich pokles. Mnoho obyvatel m st se musí spokojit s menším pozemkem, 

nebo jen s jedním pronajatým pokojem, který se v indonéštin  nazývá kos-kosan. Tento druhý 

p ípad se ovšem týká p edevším mladých lidí, kte í migrují do m st za ú elem vzd lání a 

nemohou si dovolit lepší bydlení z d vodu nedostatku financí. Po studiích však vysoké 

                                                   
6 Adat je soubor zvyk  a zvyklostí uchovávaných ústním podáním nebo psanou formou (Dubovská 

2005, s. 501). 
7 Urbanizace je soust e ování hospodá ského i kulturního života do velkých m st na úkor venkova 

(ABZ slovník cizích slov 2015) . 
8 Repelita, neboli Rencana Pembangunan Lima Tahun (P tiletý plán rozvoje) zahrnovala p t 
p tiletých plán  na podporu indonéské ekonomiky. Repelita I. vešla v platnost v roce 1969 a 
zam ovala se p edevším na zvýšení produkce základních potravin a rozvoj infrastruktury. 
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procento absolvent  z stává ve m st , jelikož zde mají více pracovních míst a možností 

profesního r stu. To má za následek práv  zmi ovaný pokles populace na venkov . Jsou tu 

tedy dva hlavní aspekty migrace do m st – práce a vzd lání. Tento problém má velký vliv 

práv  na prom ny tradi ní architektury, což potvrdil i respondent Suyasa Giri, žijící 

v moderním dom  v Denpasaru:  

 „Tradi ní d m pot ebuje velký pozemek. (…) A protože p da ve m stech je 

drahá,9 lidé kupují jen malé pozemky, na kterých není možné tradi ní d m 

postavit.“ (nahr. . 5, audio_d04a, 1:20 – 1:44) 

Dalším vlivem je bezpochyby turismus. Bali je v sou asnosti turisticky nejvíce 

navšt vovaným ostrovem Indonésie a ro n  jej navštíví 3,7 milionu cizinc  (Bali Government 

Tourism Office 2014). Díky tomu jsou zde dopady západního sv ta velice znát p edevším 

v sociokulturních aspektech v ur itých sociálních sférách. T mto vliv m jsou náchyln jší lidé 

p icházející do p ímého kontaktu s cizinci. Bali je mezi turisty oblíbené pro svoji jedine nou 

kulturu, kterou si obyvatelé udržují, avšak práv  toto má za následek p ijímání vliv  ze 

západního sv ta. Jde o p irozený proces, který se odráží také v architektu e. Dr. Dwijendra 

toto potvrzuje: 

„Rychle se zm nil d m mého strýce. Ten d m jsem miloval. Ale strýc p istav l 

klasickou toaletu, protože turisté necht jí chodit na toaletu mimo d m.“ (nahr. . 1, 

audio_ad, 1:14 – 1:29) 

Jedná se o d m, ve kterém strýc Dr. Dwijendry bydlí a pouze v jedné jeho ásti 

ubytovává turisty. Dwijendra také dodává, že krom  p estavby toalety se zm nil i celkový 

vzhled domu, jelikož bylo p istav no druhé patro, takže i když d m funguje jako malý 

rodinný hotel lákající na tradi ní bydlení, od své p vodní podoby b žného balijského 

venkovského domu se již liší. Dwijendra pokládá d m jeho strýce za typický p íklad vlivu 

turismu na lidovou architekturu. 

Cestovní ruch je pro tento ostrov základním zdrojem financí. Podle Euro Bali10, která 

se zam uje na pomoc malým a st edním indonéským podnik m v p ístupu na evropský trh a 

podporu indonésko-evropských obchodních vazeb, dosahují p íjmy z turismu na ostrov  

šedesáti až sedmdesáti procent z tam jší ekonomiky (Euro Bali 2006). Místní obyvatelé jsou 

                                                   
9 Cena p dy ve m stech se zvyšuje s p ibývajícím zájmem o koupi. ím v tší je míra urbanizace, tím 

dražší jsou pozemky. Podle Suyasa Giriho (nahr. . 5, audio_d04a.) z domu . 4 se pohybovala 
cena p dy v Denpasaru v sedmdesátých letech okolo 125 až 150 tisíc rupií za jeden ar, zatímco 
v sou asnosti odhaduje cenu na 200 tisíc rupií a více. 

10 Euro Bali je vývozní sí , která byla založena v rámci projektu Asia-Invest, který je iniciativou 
Evropské unie. Euro Bali si klade za cíl mimo jiné také zvýšit vzájemné pov domí o existenci 
podnikatelských komunit v Evrop  i na Bali.  
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turismu naklon ni, a to i v p ípad  malých výd lk . Pan Made Tano, vlastník jednoho z 

p vodních dom , ze kterého se v sou asnosti stal skanzen, tvrdí, že denn  se do jeho domu 

p ijede asi deset aut napln ných turisty (nahr. . 2, audio_d01), což znamená p ibližn  ty icet 

až šedesát návšt vník . Pan Made vybírá pouze dobrovolné vstupné, které z ásti v nuje na 

renovaci (nahr. . 2, audio_d01). Zde je vid t opa ný vliv turismu než u zkušenosti 

Dwijendry, kde byla poznat snaha místního obyvatele využít tradice k podpo e turistického 

ruchu. Zatímco v p ípad , který uvedl Dr. Dwijendra, je muž ochoten kv li turismu p estav t 

sv j d m a vystoupit tak z tradi ního architektonického konceptu, z výpov di Made Tana je 

jasn  vid t, že jde zejména o zájem být v kontaktu s cizinci, který je dopln ný pouze o 

nepatrný výd lek. Jeho stavba z stává i nadále stejná.  

Architektonické zm ny jsou viditelné na první pohled a k jejich popsání není pot eba 

žádného odborného vzd lání. Je však d ležité si uv domit, že tyto konverze k modern jším 

materiál m a obm ny jednotlivých ástí domu nejsou zm nami pouze praktickými, ale pojí se 

nepochybn  také s významovou stránkou domu. Lidské obydlí hraje d ležitou roli v našem 

spole enském život , a podle Dwijendry (2014, s. 1) je význam bydlení složit jší než jen 

ochrana lidského t la p ed nep íznivým po asím, protože jde p edevším o projev vlastní 

kultury a zp sobu života. Jde o vyjád ení identity jednotlivce i celé komunity. Každá etnická 

skupina si vytvo ila odlišné zp soby využití architektury jako odrazu vlastní kultury. Žádný 

tradi ní d m neinterpretuje kulturu stejným zp sobem, a z toho d vodu je d ležité porozum t 

místnímu sociokulturnímu stylu. 

1.3 Metodologie 

Pro sb r pot ebných dat jsem využila kvantitativní a empirické metody výzkumu. 

Hlavním cílem bylo objektivn  zhodnotit uplatn ní tradi ního konceptu balijského obytného 

domu v sou asnosti a porovnat, do jaké míry se udržují zásady užívané ve stavebnictví na 

tomto ostrov  užívané p ed sto až sto padesáti lety, což je období, ze kterého pochází 

typizovaný vzor této architektury. S majiteli zvolených dom  jsem komunikovala osobn , 

první návšt vy probíhaly v srpnu 2014 a hlavním cílem bylo seznámení se s daným tématem, 

výb r vhodných respondent  a zodpov zení spíše obecných otázek ohledn  rozvržení 

obytného komplexu, na jejichž základ  bylo pot eba se zam it na konkrétní problematiku. 

B hem t chto setkání jsem provedla zaznamenané i nezaznamenané rozhovory, nebo  n kte í 

respondenti, nap íklad Made Tano, zpo átku nesouhlasili s nahráváním, ale p i druhé 

návšt v  v dubnu 2015 již ano. Jednalo se o konverzace zam ené na konkrétní dotazy, popis 

domu a vym ení staveb. V tšina z nich byla pro všechny respondenty stejná a následn  jsem 
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ji doplnila o otázky, které byly pro ur ité respondenty odlišné. Seznam t chto otázek uvádím 

v p íloze práce v eském jazyce. V této fázi již prob hly pouze zaznamenané rozhovory, které 

jsou k dispozici ve formátu mp3 jako p íloha na CD. S respondenty jsem komunikovala 

primárn  v indonéštin , anglický jazyk byl použit pouze p i konzultacích v akademickém 

prost edí s Ph.D. Paramadhyaksou a Dr. Dwijendrou, které jsem již p edstavila v úvodu práce.  

Zde je také nutné zmínit n které faktory, které získávání informací komplikovaly. 

Jedním z nich byl nap íklad problém místních obyvatel se zapamatováním dat, kterým 

nep ikládají takovou d ležitost jako my, nebo nepot eb  uchovávat d ležité dokumenty, mezi 

které pat í i doklad o vlastnictví pozemku. V p ípad  nejistých údaj , zejména rok  i celých 

dat, jsou tyto okolnosti v práci vždy uvedeny. 
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2. Balijský d m 

V následující kapitole popíši základní koncept tradi ního obytného domu na ostrov  

Bali. Jelikož se nejedná pouze o vzhled a konstrukci, ale také o významovou stránku stavby, 

je tato kapitola d lena do t í podkapitol. První z nich se v nuje sociokulturním otázkám, ve 

kterých p ibližuji d ležitost domu jako takového a vztah mezi majitelem a obydlím. Druhá 

podkapitola se zabývá dispozi ním uspo ádáním, architektonickými prvky a stru n  také 

užívanými materiály konstrukcí a povrch , a koli se jedná o téma, kterému se v nuji 

v následující kapitole, konkrétn  v 3.3 Stavební materiály. V poslední ásti p edstavím d íve 

zmín né ty i domy, které tvo í nosné badatelské objekty ve st ední ásti Bali. 

Vzorový model typického domu p sobí jako miniaturní chrámový komplex, který je 

tvo en n kolika menšími stavbami, p i emž všechny se od sebe liší jak funkcí, tak vzhledem. 

Sou ástí komplexu, který bývá ohrani en vysokou kamennou zdí, je samostatná kuchy , 

ložnice, p íst ešek (bale), koupelna, prostor pro nezadané dívky i rodi e a malý rodinný 

chrám. Každý z t chto pavilon 11 má své p esné místo a celý komplex je postaven tak, aby 

odpovídal zavedeným normám, které mimo jiné ur ují také vzhled symbol , svaty , 

vhodných dekorací i hodnotu m rných jednotek. Balijci mimo jiné vynikají svým smyslem 

pro detail. Dekorace, a  už d ev ná i kamenná, je velice d ležitá a udržuje v chodu harmonii 

mezi sv tem a lidskou existencí. Ke stavb  domu se také vážou p esná pravidla pro výb r 

vhodného data pro zahájení výstavby, vhodného místa i nasm rování celého komplexu 

vzhledem ke sv tovým stranám, mo i a nejvyšší sopce na ostrov , která má pro místní 

obyvatele z hlediska náboženství velký význam. 

P estože v sou asnosti je ast jší migrace za prací a tradice ur ující d di né právo se 

postupn  vytrácejí, Howe (1983) popisuje standardní skladbu obyvatel tradi ního balijského 

domu: 

„V jednom obytném komplexu bydlí po etná rodina skládající se z rodi , 

ožen ných syn  s manželkami a d tmi, neprovdaných dcer a otcových rodi , 

pokud ješt  žijí. U nižších balijských kast se obvykle dodržuje pravidlo 

ultimogenitury12. Ned dící synové se v tšinou vyst hují bu  po s atku k rodi m 

nev sty, nebo postaví sv j vlastní d m, pokud je v okolí k dispozici ješt  p da 

k prodeji. Pokud v jednom obytném komplexu z stane bydlet více bratr , bude 

                                                   
11 Výkladový slovník vysv tluje termín pavilon jako “budovu i podobnou konstrukci využitou pro 

zvláštní ú ely” (Oxforord Dictionaries 2015). Z toho d vodu jsem zvolila tento termín za 
nejvhodn jší zp sob vyjád ení jednotlivých staveb, které jsou sou ástí celého obytného komplexu.  

12 Ultimogenitura je d dický ád, který p iznává právo na vládu i majetek nejmladšímu synovi a jde 
tak o opak znám jší primogenitury, prvorozenectví (Oxforord Dictionaries 2015). 



- 16 - 

d m sloužit n kolika nukleárním rodinám. V tom p ípad  má každá rodina své 

vlastní obytné prostory a jednu spole nou kuchyni.“ (Howe 1983, s. 138).  

Toto pravidlo však nemusí být vždy platné. K tomuto faktu se vrátím v podkapitole 

2.3 P edstavení objekt , ve které rozeberu jednotlivé zkoumané domy. 

2.1 Balijský d m z pohledu sociální a kulturní antropologie 

Tradi ní, neboli lidová architektura odráží kulturu a styl života každé etnické 

skupiny, díky emuž je vždy odlišná a specifická. Suartika (2013b, s. 1) up es uje, že jde o 

lokální, domácí, oby ejné stavby, na které byly využity místní dostupné zdroje a které byly 

postaveny tradi ním zp sobem. I moderní d m však m že být ozna ován jako lidový, pokud 

se neodkloní od p vodní podoby a vážou se na n j alespo  n které zažité tradice. Lidová 

architektura se ustanovila v dob , kdy bylo obyvatelstvo nuceno používat dostupné p írodní 

materiály, a kdy bylo pot eba ochránit lov ka p ed nep íznivými vlivy klimatu a zajistit ho 

k bezpe nému životu (Edwards 2011). Zatímco ve vysp lých zemích jsme se od lidové 

architektury odchýlili již dávno, v Indonésii probíhá tento odklon v sou asnosti. Balijci žijící 

mimo velká m sta ješt  stále bydlí v tradi ních domech, avšak v tšina obyvatel z m st, krom  

rodin, které osídlily tato místa ješt  p ed po átkem urbanizace, tuto tradici nedodržuje a 

up ednost uje stavby, které jsou pro moderní dobu prakti t jší, pop ípad  nejsou tolik 

finan n  náro né z hlediska oprav a udržování.  

Ovšem také vesni ané žijící v tradi ních domech se vlivem globalizace odklán jí od 

p vodních tradic a jejich vztah k obydlí se m ní. Dr. Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) uvádí 

n kolik hlavních d vod , kterými jsou demografické zm ny v souostroví, globalizace, 

finance a turismus. To vše má dopad zejména na mladou generaci, které neprojevuje zájem o 

uchování tradic a významu p vodní architektury nerozumí. 

D ležité je zmínit také význam samotného slova „d m“. Zatímco indonéština, která 

je v sou asnosti ú edním jazykem, má pouze jeden výraz pro obytný d m, rumah, balijština 

nabízí výraz  hned n kolik. Slova jako umah, jeroan, geria i puri jsou asto používané, 

avšak podle Dwijendry (2008, s. 99-117) má každý z nich odlišný význam. Liší se také 

zp sobem užití, jelikož balijština funguje na t ech zdvo ilostních rovinách.13 Podoba slov 

rumah a umah není pouhá náhoda. Jak indonéština, tak i balijština spadají do austronéské 

lingvistické skupiny, p i emž ve všech t chto jazycích je výraz pro d m obdobný (Fox 2006, 

                                                   
13 T mito rovinami jsou: la (nízká, b žn  užívaná), lpun (zdvo ilá, užívaná nap íklad b hem hovoru 

s lidmi z vyšší kasty i vyššího sociálního statusu) a lda (vysoká a užívaná pro náboženské 
záležitosti).  
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s. 10). Stejn  tak slovo balai (resp. bale), ozna ující typickou malou d ev nou konstrukci 

podobnou altánu, nese v této jazykové rodin  stejný význam.  

Balijský hinduismus u í uctívat a vážit si všech v cí, které jsou sou ástí lidského 

života. Jak vysv tluje Wiryomartono (2014, s. 2), všechny budovy, p edm ty, zví ata i 

rostliny nejsou majetkem i výtvorem lidstva, avšak základními složkami života jako celku. 

Z hlediska architektury jde o podstatný fakt, jelikož jsou díky tomu lidová obydlí vnímána 

jako nedílná sou ást existen ního celku.  

Suartika (2013a, s. xxvii) ve své knize zmi uje, že balijská kultura má jedny 

z nejsložit jších lidových tradic na sv t . Tradi ní architektura je zde založena na starov ké 

hindu-balijské filozofii, která je velice striktní v oblasti stavebních princip  a norem (Ferschin 

aj. 2013, s. 199). Stejn  tak uvád jí (tamt.), že starov ké balijské v d ní a tradice jsou 

uchovávány v psané form  na lontarových listech14. Zde jsou také rozepsány již zmi ované 

principy ur ující p esné postupy b hem stavby, kterým se budu v novat v následující 

kapitole.  

I p es to, že se nyní lidová architektura m ní – p istavují se další pavilony, používají 

se modern jší materiály, které se zdají místním obyvatel m kvalitn jší – , stále existují 

pravidla, které by nem la být porušena. Mezi nejd ležit jší pat í nap íklad d ležitost 

východní ásti domu, takzvané sanggah, kde je umíst n rodinný chrám. Tato ást je nem nná, 

má p esn  danou podobu podle kasty a nem la by projít žádnou výraznou renovací. Ovšem 

podle Dr. Dwijendry (nahr. . 1, audio_ad) existují p ípady, kdy je toto pravidlo porušeno. 

Pokud má lov k ur itý obnos pen z, nep ikládá d ležitost svému sociálnímu statusu a 

postaví rodinný chrám, který by podle zavedených pravidel spadal díky svým rozm r m a 

bohatosti dekorací do vyšší kasty. Dalším pravidlem je také zákaz prodeje domu, což se váže 

na vlastnictví pozemku a kastovní systém. Respondent Gede Purnama vysv tluje, že p estože 

je nyní vlastníkem domu, není možné jej prodat, a to ani v p ípad , kdyby se cht l s celou 

svojí rodinou p est hovat mimo Bali: 

„Není možné d m prodat. Pokud nebude obydlený, navrátí se zp t do vlastnictví 

vesnice. Je možnost ur it d dice, n koho z nejbližší rodiny, který žije ve stejné 

vesnici. To jsou zvyková pravidla.“ (nahr. . 5, audio_d04a, 7:50 – 8:25) 

Jedná se však o fakt, který se u novodobé architektury týká zejména desa adat, 

tradi ních vesnic. Oproti tomu v m stských oblastech je více než osmdesát procent pozemk  

v soukromém vlastnictví (Dwijendra 2014, s. 83).  

                                                   
14 Jedná se o rukopisy na listech lontarové palmy, které jsou uchovány v knihovn  Gedong Kirtya ve 
m st  Singaraja ležícím na severním pob eží Bali. 
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Jak už bylo zmín no, dalším podstatným faktorem ovliv ujícím podobu obytné 

architektury je hinduistický kastovní systém. Tento systém rozd luje balijskou spole nost do 

skupin, které nejsou založeny na povolání i sociálním statusu, nýbrž na genealogii p edk  a 

okolnostem narození. Ke každé z t chto skupin, kast, se vztahují jiná pravidla ur ující 

chování ve spole nosti. Na ostrov  Bali tento systém obsahuje ty i kasty15 (obr.  .  2)  –  

shudra, vaishya, ksatrias a brahmana16. Podle Eisemana jr. (2009, s. 76) spadá devadesát 

procent Balijc  do nejnižší z nich, shudry. Ta bývá ozna ována také jako kasta rolník . Kastu 

lze v tšinou odhadnout podle jmen. Nap íklad p íslušník brahmana se  asto  jmenuje  Ida  

Bagus i Ida Ayu, pokud jde o ženu, a lenové ksatrias zase mohou užívat p ízvisko Cokorda 

(Eiseman jr. 2009, s. 30-35). Toto pravidlo lze pozorovat také u jmen jednotlivých 

respondent .  

Tento kastovní systém výrazn  ovliv uje i architekturu, a to zejména prostorové 

uspo ádání, po et jednotlivých budov v celém obytném komplexu, i výzdobu (Dwijendra 

2014, s. 94). Podle architektury lze rozeznat, do které kasty majitel domu spadá. Zatímco 

p íslušník shudry bydlí v jednoduchém obydlí bez zbyte ných dekorací, Balijci pat ící do 

ksatrias i brahmana se pyšní kvalitními a drahými stavebními materiály a dekoracemi 

v podob  nejr zn jších ornament  vyrytých do d ev ných dve í i okenic, nebo umíst ných 

na st echy. Kasta vaishya poskytuje takzvaný zlatý st ed – p im ené množství ornament , 

asto pouze ty, které jsou nezbytné i mají specifický náboženský význam, b žné stavební 

materiály a jednoduché vybavení. P i svém výzkumu jsem si povšimla faktu, že p íslušníci 

vyšších kast rádi udržují sv j d m v dobré kvalit  a ast ji jej renovují. Díky tomu se také 

prostory více modernizují, nebo se p istavují ke komplexu další pavilony, které již nehrají 

žádnou podstatnou roli v tradi ním uspo ádání.  

Nicmén  Dwijendra (2014, s. 94) mimo to také tvrdí, že sociální status ur ovaný 

p íslušnou varnou není v sou asnosti na Bali tolik d ležitý, jako býval v minulosti. P esto se 

však stále objevují problémy spjaté s tímto systémem v jiných oblastech, jako jsou nap íklad 

s atky. Na druhou stranu ale vysv tluje (nahr. . 1, audio_ad), že v sou asnosti mladí lidé o 

hinduismu nemají dostatek informací, protože se o své náboženství nezajímají. Vysta í si se 

základními znalostmi, ale ztrácí ke svému náboženství respekt. To se potvrzuje práv  i 

v architektu e. N kte í Balijci již nedbají pravidl m, která se týkají jednotlivých kast. 
                                                   
15 Balijský kastovní systém se v n kterých ohledech liší. V indickém modelu je nap íklad spojována 

kasta se zam stnáním (Otting 1996, s. 19). Balijský model je velice podobný varnám v Indii. Sinha 
(nedat., s. 3) vysv tluje, že varny sjednocují všechny hinduistické kasty do ty  skupin, které byly 
d íve rozlišovány podle barvy pleti. V sou asnosti už není tento fakt platný, avšak v balijském 
systému jsou kasty stejné jako indické varny. 

16 Též brahmin. 
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Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) toto interpretuje na modelové situaci – pokud n kdo touží po 

vlastním rodinném hotelu, který by byl postaven v balijském stylu, použije p i stavb  všechny 

architektonické prvky, které uzná za vhodné i pro cizince zajímavé. Nezáleží mu na tom, 

jestli si m že z pohledu vlastního postavení takové prvky dovolit. To následn  zp sobí, že i 

když je tento lov k v nižší kast , není t žké prezentovat se jako len kasty vyšší. Jedná se o 

problematiku zp sobenou mocí pen z a turismem. 

2.2 Balijský d m z pohledu architektury 

Typickým charakteristickým znakem tradi ního obydlí je jeho rozložení. Nejedná se 

o jednu budovu, jako jsme tomu zvyklí v západní kultu e, ale jde o komplex malých staveb, 

jejichž umíst ní striktn  podléhá danému systému Asta Kosala Kosali17. Vzhled tradi ního 

balijského domu je vid t na obr. . 5 zachytávajícího podobu zkoumaného objektu . 1 

v Batuan, který až na drobné detaily odpovídá p vodnímu konceptu tradi ního domu.18 

Jednotlivé domy, respektive pavilony, mají každý svoji specifickou funkci. Vzhledem 

k p esn  stanoveným podmínkám týkajících se rozložení ástí komplexu není možné jej 

p eorganizovat. I v sou asnosti se novostavby tradi ních dom  staví dle t chto pravidel. Není 

však jednoduché vybrat ani samotné místo pro stavbu, i když v sou asnosti už se od 

stereotyp  vázajících se k výb ru parcely ustupuje, a to vzhledem k nedostatku prázdných 

pozemk  a p dy k prodeji. Podle Dr. Dwijendry (nahr. . 1, audio_ad) jsou podstatným 

d vodem také finance, avšak i p es vliv globalizace a modernizace se lidé stále drží svého 

náboženství, hinduismu. Jejich názory a p esv d ení se nem ní, na rozdíl od jejich zp sobu 

myšlení. Rozdíly v cen  za stavební materiály jsou znatelné, což má vliv nap íklad na 

omezení dekorativních prvk . Zm ny však detailn  rozeberu až v následující podkapitole, kde 

se je také pokusím názorn  p edstavit na zkoumaných objektech. 

Nemén  d ležité je také nasm rování celé stavby, protože zde záleží nejen na 

sv tových stranách, ale p edevším na poloze hory Agung, nejvyššího bodu na Bali, jelikož 

Balijci v í, že se jedná o kopii posvátné hory Meru19. Orientace je tedy následující – sm rem 

k mo i (kelod), sm rem k ho e Agung (kaja), sm rem na východ (kangin) a sm rem na západ 

(kauh). Krom  toho je také možné hovo it o kaja-kangin, p i emž jde o severovýchod, nebo 

                                                   
17 Asta Kosala Kosali p edstavuje ucelený systém pravidel a filozofických princip  pro dispozici a 

umíst ní jednotlivých obytných ástí tradi ního balijského domu (Blacksmith 2013, s. 9). 
18 Tato axonometrie byla nakreslena Šenky íkem (2015) na základ  mých fotografií a p dorysu 

domu.  
19 Agung je sopka ležící ve st edovýchodní ásti Bali a místní obyvatelé v í, že je obývána 

hinduistickými bohy. Jedná se o nejvyšší a nejposvátn jší horu na ostrov  (Eiseman jr. 2009, s. 
234). 
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kaja-kauh, severozápad. Tradi ní obytný komplex je rozd len na t i ásti podle tohoto typu 

orientace, a to na sakrální ást, která je odd lena kamennou zídkou, obytnou ást, do které 

spadají r zné pavilony plnící funkci ložnice i bale, a nejprofánn jší ást (kelod), ve které se 

nachází nap íklad kuchyn  (Eiseman jr. 1990, s. 9). 

Celý komplex je ohrani en kamennou zdí, která v tšinou sahá do výšky dvou metr . 

Howe (1983) píše, že se tato ze  nachází pouze ze t í stran celého domu, p i emž na tvrté, 

otev ené stran  se nachází zahrada (teba). Jedná se o pozemek za domem, který slouží 

k p stování nejr zn jších plodin, nebo chov prasat (Howe 1983, s. 143). U mých objekt  

tomu tak však nebylo a ze  obklopovala komplex po celém jeho obvodu. Made Tano (nahr. . 

2, audio_d01), jeden z respondent , však tvrdí, že je to pouze otázka osobních preferencí. Ze  

má chránit soukromí obyvatel domu, udržuje pocit domova a také symbolizuje život jedince a 

okolního sv ta (Wiryomartono 2014, s. 4). 

Jednotlivých ástí domu, které jsou nezbytn  nutné, je osm - sanggah, umah metén, 

bale dangin, bale dauh, jineng, paon, tugu a natah. Sanggah pat í mezi nejd ležit jší z nich a 

tento název ozna uje prostor vyhran ný pro rodinnou svatyni. Jelikož se jedná o místo ur ené 

k modlitbám a pokládání ob tin, nachází se v nejposvátn jší ásti celé zastav né plochy. P i 

stavb  je pot eba dodržovat mnoho pevn  daných pravidel a jedním z nich je nap íklad i 

doporu ení nevystavovat sanggah v novém dom  jako první ást, ale až v pokro ilé fázi 

výstavby. Jedná se o velice d ležitý a sakrální prostor, bez kterého by tradi ní balijský d m 

nemohl p esn  plnit svoji funkci. Vzhled sanggah je velice podobný, ale v jednotlivých 

domech se m že lišit v detailech, nebo svojí velikostí. Záleží na finan ní situaci majitel . 

Bohatší rodiny mívají v tší a propracovan jší svatyn , které se nazývají merajan i 

pamerajan (Sulistywati 2013, s. 268). Tato ást musí být vždy umíst na po sm ru kaja-

kangin, tedy severovýchodní roh komplexu.  

A protože se jedná o posvátné místo, na které nap íklad nesmí vstoupit menstruující 

žena, je celý tento prostor ohrani en zídkou, která bývá tradi n  pouze metr až metr a p l 

vysoká. Na základ  výzkumu a respondent  lze usuzovat, že d vod, pro  není ve stejné výšce 

jako ze  okolo domu, je ten, že jejím ú elem není zajistit soukromí, ale spíše vymezit vážený 

prostor. Ke vstupu slouží malá branka, ale m žeme se setkat i se samotným otvorem v zídce, 

bez jakýchkoli uzavíracích možností. Nap íklad u domu . 1 je vid t, že jsou sakrální a 

profánní prostory odd leny pouze vysokým prahem.  

Vstup do sanggah se nachází mezi budovami nazývanými umah metén a bale 

dangin. Slovo metén je odvozeno od slovního základu metu, což znamená „vyjít“ i „narodit 

se“ (Howe 1983, s. 142). Tato budova stojí nalevo od sanggah, tedy na severní stran  domu, a 
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pravd podobn  se jedná o nejhonosn jší i alespo  nejudržovan jší ást domu. Krom  tohoto 

názvu se ozna uje také za bale daja. 

Bale dangin se nachází u východní zdi a pat í mezi obytné prostory. Slovo bale je 

indonéský termín pro specifický typ otev ené d ev né konstrukce, která hraje v život  

každého Indonésana d ležitou roli (Howe 1983, s. 156). Má svou podobou blízko k altánu, 

avšak jeho spodní plocha je postavená na krátkých nožkách. Lidem poskytuje místo pro 

trávení volného asu a konverzaci. Bale dangin je tedy menší stavba bez st n (n kdy m že 

být jedna strana krytá). Sulistywati (2013, s. 270) píše, že slouží jako multigenera ní ložnice, 

ale asto se spole n  s bale delod (neboli bale sumanggen) spojuje v jeden objekt. V takovém 

p ípad  má mnohem více funkcí. Pokud stojí každý z t chto objekt  zvláš , funguje bale 

delod také jako ložnice, avšak asto byla p istav na pozd ji. P vodn  se jednalo o otev ený 

pavilon, v sou asnosti jde o klasický malý d m, v tšinou vícepokojový.  

Naproti bale dangin se nachází bale dauh, které tedy zaujímá polohu u západní zdi 

komplexu. Podle Howa (1983, s. 142) je využíván ned dícími syny a dcerami i návšt vníky. 

I p esto, že stejn  tuto ást domu popisuje Sulistywati (2013), v praxi jsem se setkala 

s n kolika odlišnostmi, které následn  up esním.  

Paon, neboli kuchyn , je umíst ná proti bale daja, nebo až v jihozápadním rohu, což 

znamená p ímo proti sanggah. D vod takto vy ešené situace je ist  praktický. Zatímco 

sanggah je nejposvátn jším místem z celého komplexu, kuchyn  je považována za jedno 

z ne istých míst. Samotný ko en slova, aon, znamená popel z krbového ohn  (Howe 1983, 

s. 142).  

Za kuchyní bývá umíst n jineng, což je na první pohled velice atypický objekt, který 

se ve své tradi ní podob  pyšní vysokou úzkou st echou zužující se do špi ky. Tento prostor 

sloužil pro skladování rýže a postupem asu také pro další potraviny (Dwijendra 2008, 

s. 100). Zatímco tyto zásoby byly uloženy v horní ásti bale, p ímo pod jeho st echou, spodní 

ást sloužila k odpo inku, práci i spánku (tamt.). 

V tradi ním komplexu se nacházely ješt  další pavilony, sloužící jako úložné 

prostory i sýpky, nap íklad kelingking, kelumpu i gelebeg, které m ly obdobnou funkci jako 

jineng. Ten byl však jednou tak velký (Dwijendra 2008, s. 99 – 101). V žádném tradi ním 

dom  se nevyskytovaly všechny tyto objekty. Jejich obecné ozna ení je lumbung, což se dá 

p ekládat jako stodola i sýpka na rýži (Olša 2010). Podle Sulistywati (2013, s. 270-272) je 

lumbung charakteristický svým vzhledem a od ostatních pavilon  se liší p edevším st echou, 

která je zaoblená a vždy z p írodních materiál , protože se v tomto podst ešním prostoru 

nachází uložená rýže i potraviny. Pod st echou se nachází pouze otev ený prostor 
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p ipomínající bale. V sou asnosti m že lumbung vypadat stejn  jako jakýkoli jiný moderní 

pavilon.  

D ležité zmínit také tugu, což je nejmenší jednotka tohoto tradi ního obytného 

komplexu. Jedná se o malý oltá  o standardní velikosti 1 m2, který stojí voln  mimo sakrální 

ást domu. Bývá zpravidla umíst n v severozápadním rohu pozemku, ale také na ve ejných 

místech, jako jsou k ižovatky i hranice vesnice (Howe 1983, s. 141). Jedná se o oltá  

v novaný neur ité nadp irozené síle, která se ne adí ani mezi dobré síly, ani mezi zlé. Nemá 

konkrétní jméno, ale je nazýván „vlastníkem celého komplexu“, což znamená, že je duchem 

strážícím d m (Howe 1983, s. 143).  

Sou ástí domu bývá tradi n  také natah, který není na první pohled vid t, avšak 

p esto hraje v celém komplexu d ležitou roli. Jedná se o volný prostor p ibližn  ve st edu 

celého komplexu. Jednoduše se dá ozna it za bod, kolem kterého se vše oživuje, funguje a 

vyvíjí (Wiryomartono 2014, s. 2). 

2.3 P edstavení objekt  

V této podkapitole p edstavím všechny ty i domy, které jsem zvolila jako zkoumané 

objekty. Snažila jsem se p i výb ru rozhodovat tak, aby mezi nejstarším a nejnov jším 

domem byl rozdíl p ibližn  sto let. Krom  toho jsem do výzkumu zahrnula ješt  dva další, 

které jsou tém  stejn  staré. Pokládala jsem za d ležité zvolit více než jeden objekt, protože i 

když se jedná o stavby na první pohled spl ující koncept tradi ního balijského domu, jsou 

v jistých ohledech odlišné. Toto p echodné období je pro mou práci d ležité, proto vzájemn  

porovnám tyto ty i objekty, porovnala výsledky porovnám také s klasicky u ebnicovým 

modelem domu známým ze starších antropologických výzkum .  

2.3.1 Historický d m - Batuan, Sukawati 

Nejstarší z dom  se nachází ve vesnici Batuan, tedy v centrálním Bali na cest  mezi 

m sty Denpasar a Ubud (obr. . 1).  

Podle Ph.D. Paramadhyaksy, který mi tento d m objekt, je jeho stá í asi sto padesát 

let, avšak tento údaj se podle r zných zdroj  liší v ádu desetiletí. P estože stále ješt  plní 

úlohu obytného domu (v sou asnosti je obýván p ti muži a t emi ženami), pat í k 

hojn  navšt vovaným turistickým míst m ostrova a funguje jako skanzen. Komplex si totiž 

zachovává svoji p vodní podobu a nejsou inovovány ani stavební materiály (obr. . 6). 

St echa je stále ješt  došková a kompozice domu odpovídá modelovému p íkladu, který 
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m žeme vy íst z odborné literatury, jakožto i dom m, které jsou popisovány Dwijendrou 

(2008) v jeho knize, ze které vycházím.  

Made Tano (nar. mezi lety 1955 – 1960)20 zd dil p íbytek po rodi ích a rozhodl se 

jej uchovat v p vodní podob  a pouze jej jednou na n kolik let opravuje. Živí se jako ezbá  a 

své um lecké výrobky prodává turist m, kte í jeho d m navšt vují jako skanzen. B hem 

rozhovoru nejd íve tvrdil, že žije sám a pouze z stává v kontaktu se svou vzdálen jší rodinou, 

avšak pozd ji p iznal, že d m sdílí s rodinou svého mladšího bratra. Nikdy se neoženil. Pat í 

do nejnižší z kast, shudra, a koli d íve býval o jednu úrove  výše, ve vaishya. V této dob  byl 

d m postaven, tudíž pat í i nadále do vaishya. Zm na kasty, respektive varny, je otev ená. 

V podstat  se jedná o sociální t ídu. Lidé se mohou pohybovat nahoru a dol  v závislosti na 

vlastních úsp ších a hodnotách (Dwijendra 2014, s. 94).  

Jak už bylo zmín no, tento d m v sou asnosti získává ást finan ních p íjm  

z turismu. Made Tano tvrdí, že “v hlavní turistické sezón  se na tento typický balijský d m 

p ijede podívat kolem deseti aut s turisty denn ”, což m že znamenat maximáln  ty icet 

osob (nahr. . 2, audio_d01). Mimo toto období je v tšinou íslo o polovinu nižší. Vstupné je 

pouze dobrovolné, protože podle majitele vzhledem k jeho náboženství není vhodné žádat o 

peníze, jelikož jsme všichni svými bratry a sestrami. Jedná se o místo, které je v sou asnosti 

populární, avšak p estože je majitel domu živen pouze pen zi od turist , primárn  jde stále o 

jeho domov, ke kterému má ur itou citovou vazbu. A koli se na první pohled zdá, že celá tato 

konstrukce je udržována jako skanzen zám rn , ve skute nosti jde o nedostate né finan ní 

prost edky pot ebné k rekonstrukci domu.  

Co se tý e vlastnictví objektu, p da náleží vesnici a d m pat í Made Tanovi. V jeho 

vlastnictví se nachází pouze ást pozemku, a to zahrada, kterou je možné také prodat. 

Samotný d m však prodat možné není. Zde se ovšem nabízí otázka, pro  není majitelem 

domu práv  mladší bratr Made Tana, jelikož podle tradice se d dicem stává vždy nejmladší 

syn. B hem výzkumu se mi však nedostalo vysv tlení. Mladší bratr se v dom  v tšinu asu 

nevyskytuje a nebylo možné jej kontaktovat. 

Rekonstrukce a údržba obytného komplexu, jako je tento, není snadná, jelikož obydlí 

z p írodních materiál  je podle Made Tana dražší než z materiál  moderních, protože d evo a 

listy nemají tak dlouhou životnost a musejí se ast ji obm ovat. V p ípad  tohoto domu se 

                                                   
20 Mnoho indonéských obyvatel žijících na vesnicích nezná svoje datum narození a existuje ješt  stále 

hodn  osob, které nevlastní ob anský pr kaz. Pan Made Tano pouze ví, že v roce 1970 byl ješt  na 
základní škole, která trvá zpravidla šest let a minimální v k dít te navšt vujícího první t ídu je 
stanoven na sedm let (Peraturan no. 2/vii/pb/2014, pasal 4(1)a).  
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v minulosti p ibližn  každých deset let renovovala ur itá ást komplexu, ale v sou asné dob  

je nutné opravovat konstrukci ast ji. 

V komplexu je již deset let zaveden elektrický proud, který je zde ale spíše pro 

jistotu, než aby majiteli zlepšil životní podmínky. Made Tano totiž i p esto stále používá 

tradi ní ru ní svítilnu.  

Jak je možno vid t na p dorysu domu (obr. . 4), rozmíst ní jednotlivých pavilon  

odpovídá tradi nímu konceptu. Komplex ohrani uje kamenná ze  a hlavní vchod se nachází 

na západ . Jak je vid t na obr. . 7, vchod je tvo en jednoduchou bránou bez dve í. Z toho 

d vodu je soukromý a ve ejný prostor odd len st nou dvojitou - krom  vysoké zdi 

ohrani ující pozemek byla mezi vchodem a budovami postavena ješt  zídka vysoká 

1,2 metru. Tím je zajišt no dostate né soukromí, nebo  hlavní vchod je netradi n  p ístupný 

p ímo z hlavní ulice. Jelikož se jedná d m typu skanzen, je na brán  také upevn na cedulka se 

základními informacemi - adresa, p íslušnost ke konkrétnímu banjaru21, jméno rodiny a po et 

jejích len . 

Prostor mezi jednotlivými objekty je vypln n pouze kamennou dlažbou. Chybí zele , 

která v ostatních objektech vypl uje podstatnou ást prostoru. Vchod do domu se nachází po 

pravé stran  bale dauh a po levé stran  toalety. Bale dauh slouží jako ložnice majitele domu. 

Vstup do tohoto pavilonu je tvo en podestou, což je otev ená ást stavby, která je Made 

Tanem využívána k výstav  a prodeji ezbá ských výrobk .  

Ihned u vstupu byl p istav n malý domek se dv ma toaletami. Made Tano tvrdí, že 

se k této zm n  rozhodl vzhledem ke stoupajícímu po tu turist , kte í do tohoto domu 

zavítají. P vodn  stála na stejném míst  pouze jedna toaleta a venkovní bak mandi, nádrž 

s vodou. Nyní je zde klasické umyvadlo. Za toaletami se podél zdi nachází kuchyn , která je v 

bídném stavu. Jedná se o otev ený prostor s kamenným ohništ m. Není zde p ívod vody. Za 

ní byl p istav n objekt o ty ech pokojích, v nichž bydlí ostatní lenové rodiny. Dá se íci, že 

Balijci preferují trávit as mimo uzav ené místnosti, takže i prostory p ed t mito pokoji jsou 

zapln ny v cmi pot ebnými p i každodenních innostech. 

Na rozdíl od ostatních objekt  se zde nachází také studna, jejíž p ítomnost se op t 

shoduje s tradi ním konceptem lidového domu. Pro Balijce totiž není studna pouze zdrojem 

vody, ale také lé ivý prvek a požehnaný zdroj života (Wiryomartono 2014, s. 10). Je umíst na 

v zadní ásti komplexu v blízkosti zahrady, která není sou ástí obytného prostoru, nýbrž je za 

ni pokládán volný pozemek východn  od domu.  
                                                   
21 Banjar lze chápat jako specifický systém komunit, který uskupuje obyvatelstvo do jednotlivých 

tvrtí i spole enství. 
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Ve st edu komplexu je umíst no bale dangin, což je otev ený pavilon, který 

poskytuje další prostory k p espání a také se jedná o místo konání náboženských ob ad . 

Dwijendra (2008, s. 89) píše, že centrem domu by m l být natah, což je prázdný prostor ve 

st edu komplexu. Avšak zde byla tato záležitost vy ešena spojením natah a bale dangin, které 

bylo rozší eno a poskytuje volný prostor. V bale dangin je umíst na jedna postel s matrací.  

Po levé stran  bale dangin se nachází metén, o kterém se více rozepíšu v podkapitole 

4.3 Umah Metén, avšak jedná se o objekt, který má pro obyvatele hlubší význam než ostatní 

obytné prostory. V tomto p ípad  se jedná o jednoduchý pavilon bez oken. Nachází se v t sné 

blízkosti sanggah, rodinného chrámu. Tento sakrální prostor je ohrani en zídkou postavenou 

z pálených cihel a kamene. Je zde umíst no p t oltá  a jedno bale ur ené k p íprav ob tin.  

Tugu, které by m lo být v každém balijském obytném komplexu, zde chybí. Jelikož 

se jedná o jednoduchý d m a vlastníkem je len nižší kasty, tugu, jiné oltá e mimo prostor 

sanggah a dekorace jsou zcela vynechány. 

U tohoto domu lze jednoduše rozeznat ásti, které jsou stále zachovávané v p vodní 

podob , a ásti, které byly p istav ny pozd ji. Zatímco bale dauh, umah metén, bale dangin a 

kuchyn  jsou postaveny z cihel z nepálené hlíny a dopln ny ratanovými zást nami, p istav né 

obytné prostory mají nepálené cihly s omítkou. St echy pokrývá ijuk22, vlákna palmy arekové. 

Výjimkou je pouze kuchyn , toaleta a p istav né obytné prostory, které mají moderní tvrdou 

st ešní krytinu. 

2.3.2 Renovovaný d m - Batuan, Sukawati 

Druhý z objekt  leží ve stejné vesnici, avšak už na první pohled se z eteln  liší. 

Kompozi n  je velmi podobný, ale vícemén  je zrenovovaný a jsou zde použity modern jší 

stavební materiály jako jsou cihly, dlažební kostky a beton. D m je p ibližn  sto let starý a 

p vodn  m l stejnou podobu jako jeho starší soused, ale rodina postupn  celý komplex 

renovuje. Podle majitele domu bylo bale dauh v roce 1960 postaveno zcela znovu, zatímco 

metén byl poprvé renovován až v roce 1964 a podobu, kterou má v sou asnosti, získal teprve 

p ed n kolika lety. 

                                                   
22 Indonéský termín pro dlouhá, erná vlákna pocházející z vnit ní ásti list  palmy arengy 

cukrodárné (lat. Arenga pinnata), jež je známý také pod názvy aren i sagoweer (Polívka 2010). 
Tato vlákna byla b žn  dostupným a pom rn  levným materiálem používaným v tradi ní balijské 
architektu e. Krom  n j se využívalo také suchých list  z kokosové a ságové palmy, i modern jší 
varianty sirap (d ev ných šindel ). 
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Majitelem domu je Ida Bagus Nyoman Apriana (nar. 16. dubna 198723), který 

pracuje jako u itel výpo etní techniky na st ední škole. D m se nachází ve vesnici Batuan, 

v ásti zvané Banjar Geriya. Postavili jej rodi e sou asného majitele. V dom  bydlí šest osob 

– Nyoman Apriana, jeho manželka, dv  d ti a také jeho rodi e. Rodina pat í do kasty 

brahmana, což zna í velice dobré postavení ve spole nosti.  

Stejn  jako u ostatních dom , i zde rodina nemá k dispozici dokumenty o vlastnictví 

p dy, ani stavební povolení. Nyoman Apriana (nahr. . 3, audio_d02) vysv tluje, že není 

možné první z t chto doklad  vlastnit, jelikož pozemek není majetkem rodiny, p i emž 

odkazuje na výraz pekarangan desa (PKD). Jedná se o p du ve vlastnictví vesnice, která byla 

dána jejím obyvatel m za ú elem vytvo ení i rozší ení vesnice, a která má vždy p ibližn  

stejnou velikost pro každý d m (Aspriani nedat., s. 4). U t chto pozemk  mají rodiny v né 

právo jejich využívání, ale musejí p ispívat do spole ného fondu (MacRae 2006, s. 85). 

Pozemky PKD nemohou být prodány. Naopak druhý dokument, stavební povolení, existuje, 

ale nikdo z obyvatel neví, kde se nachází. P i výzkumu jsem se setkala s nejv tšími problémy 

okolo datace obytného komplexu i jeho ástí práv  v tomto domu. Nyoman Apriana nebyl 

ochotný dokument dohledat ani p es opakovanou žádost. 

Tento obytný komplex je standardn  ohrani en kamennou zdí, která je v n kterých 

místech metr a p l vysoká, zatímco na stran , kde se v t sné blízkosti nachází sousední d m, 

dosahuje ze  výšky necelých dvou metr . Vstup je spole ný pro dva domy a tvo í jej velká 

železná brána. Jak lze vy íst z p dorysu domu (obr. . 11), vstup do samotného obytného 

komplexu se nachází mezi metén a krytým parkovacím místem pro auto, které sousedí s bale 

dauh. Naproti metén se nachází jedna kuchyn  a jídelna. Tyto dva prostory jsou spojeny do 

jednoho pavilonu, ale kuchyn  je separována v malé vestav né místnosti. V zadní ásti domu 

se nacházejí další obytné prostory, bale delod, ve kterých spávají d ti majitele. Sám majitel se 

svojí ženou ke spánku využívají bale dauh. Tém  ve st edu popisovaného komplexu se 

nachází bale dangin, na n mž je k dispozici jedno l žko, které však v sou asnosti nikdo 

z rodiny jako postel nevyužívá. Spíše funguje jako odkládací prostor. V neposlední ad  je 

zde umíst no sanggah, které je tradi n  postaveno v té ásti komplexu, která je nejblíže 

k ho e Agung. Sou ástí sanggah jsou ty i oltá e, jedno bale sloužící pro p ípravy na 

náboženské ob ady a také malý jednoduchý domek s dve mi a bez oken (obr. . 16), který 

Nyoman Apriana nazývá lumbung, avšak vysv tluje, že se uvnit  ukládají v ci pot ebné 

k provád ní náboženských ob ad , a to zejména p edm ty, které jsou svaté. Od tradi ního 
                                                   
23 B hem rozhovoru byl uveden rok narození 1987, avšak dovolila bych si tvrdit, že se jedná o špatný 

údaj. Respondent je muž st edního v ku, jehož dcerou byla má informátorka studující vysokou 
školu. 
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využití, kterým bylo p edevším skladování rýže a dalších plodin, se již zna n  odchýlilo. 

Stejný objekt se nachází také za bale dangin, kterého se ze zadní strany dotýká ješt  jedno 

malé otev ené bale. Na rozdíl od lumbung umíst ného v sakrální ásti komplexu, tento druhý 

lumbung slouží jako úložný prostor pro jakékoli profánní p edm ty. Sulistiwati (2013, s. 270) 

vysv tluje, že po et t chto p vodních sýpek odráží ekonomický status obyvatel domu. V 

tomto komplexu chybí teba, zahrada, jelikož se d m nachází v zastav né oblasti, ve které 

bylo pot eba šet it s místem. I když celý prostor p sobí ist  a modern , emuž dopomáhají 

také nov  opravené chodní ky mezi jednotlivými pavilony, které jsou tvo eny oblázky, 

prostor mezi bale dauh a kuchyní je zna n  zanedbaný. I p es snahu oživit prostor rostlinami, 

je tato ást domu využívána pro n které domácí práce, nap íklad praní a v šení prádla, a 

nachází se zde mnoho každodenn  využívaných p edm t . Na samém konci stojí p íst ešek a 

kamenná toaleta. Tugu zde chybí. 

Na první pohled je poznat, které ásti domu byly p istav ny, a které renovovány. 

Opravené pavilony p sobí draze a jsou dopln ny dekoracemi i zlatavou barvou. Oproti tomu 

nové pavilony, kterými jsou nap íklad bale dauh (obr. . 17), kuchyn  i lumbung, jsou 

jednoduché a bez dekorativních prvk . Prostor je dopln n udržovaným trávníkem a n kolika 

stromy a kv tinami. V chodní ku jsou vyobrazeny nejr zn jší ornamenty kv tin. Všechny 

st echy jsou pokryté moderní vypalovanou krytinou. Oproti domu . 1 p sobí prostor velice 

udržovan  a draze, a koli sám Nyoman Apriana zmi uje, že p vodní materiály jsou 

náchyln jší na opravy a stojí více pen z. Oproti nim tyto moderní materiály vydrží více a 

z dlouhodobého hlediska jsou levn jší. 

2.3.3 Renovovaný d m - Tatiapi, Pejeng 

Tento d m se nachází ve vesnici Tatiapi v Pejengu, což je jedenáct kilometr  severn  

od Batuan (obr. . 1). Jedná se o p ibližn  stejn  starý d m jako byl druhý popsaný objekt 

v Batuan, avšak tento již prošel kompletní renovací, takže se o n m mluví jako o moderním 

dom . Rozdíl je vid t také nap íklad v ornamentech, protože už jich zde najdeme mnohem 

mén  než na tradi ním dom . Nepatrn  se odlišuje také rozvržení jednotlivých budov. 

Nap íklad na míst , kde obvykle bývá kuchyn , stojí bale. Obyvatelé tomu však nep ikládají 

žádný zvláštní význam. P vodn  se tu kuchyn  nacházela, ale byla p est hována na vhodn jší 

místo. Rodina obývající tento d m pat í do vyšší sociální vrstvy a je zde kladen d raz na 

modernost.  

Majitelem tohoto domu je starosta vesnice, Cokorda Gede Purnama Pemayun 

(nar. 16. ervna 1962), který se zde i narodil. Stá í obydlí není známé, jelikož ani sama 

majitelova matka si tento fakt nepamatuje. Jediné relevantní informace, kterých se mi od 
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respondent  dostalo, byl rok narození matky, 1928, a rok, ve kterém tu již stoprocentn  žila, 

1957. Dokument o vlastnictví p dy i výstavb  domu rodina nevlastní. Jak sám Gede 

Purnama tvrdí, pozemek nepat í jemu, ale jedná se o tzv. tanah adat, což je p da náležící 

vesnici.  

Tento d m v Tatiapi se pom rn  liší od modernizovaného domu . 2 v Batuan, a to 

z toho d vodu, že jeho majitelé pocházejí z odlišných kast. Zatímco Nyoman Apriana, majitel 

domu v Batuan, pochází z kasty brahmana, Gede Purnama pat í do kshatriyas24. Tento rozdíl 

je rozeznatelný podle dekorativních prvk , avšak podle velikosti i rozmíst ní jednotlivých 

pavilon  ne. V tomto dom  se jich totiž nachází více a n které z nich nemají ani žádnou blíže 

ur enou funkci. 

Vstup je umíst n na jižní stran  obytného komplexu a nenachází se ihned u silnice. 

Fakt, že majitel domu pat í do nižší kasty než Nyoman Apriana z domu . 2, není však jasný 

ani z venkovního pohledu na d m. Zatímco D m . 2 by m l být v tší i alespo  více 

dekorovaný, jeho hlavní vstup je velice oby ejný. Oproti tomu vstup v tomto dom  p sobí 

velice honosn . Je zde umíst na kašna a velká okrasná brána odd lující vstupní prostory od 

ulice, p i emž však nejde o hlavní vstup, který se nachází na levé stran  od kašny (obr. . 20). 

Jak je vid t na p dorysu domu (obr. . 18), p vodní vstup se navíc nacházel o n kolik metr  

vedle toho sou asného. Jednalo se o velký kamenný pr chod, decentn  zdobený. Sou asný 

vstup je pouze malá branka. P vodní vchod je nyní uzav en a bylo p ed ním postaveno 

oby ejné bale. Vedle n j se nachází nespecifikovaný vyvýšený prostor, který byl 

pravd podobn  sou ástí p vodní kuchyn . Ta byla pozd ji zbo ena a postavena v 

jihozápadním rohu obytného komplexu. Tyto prostory jsou odd leny zídkou.  

Jak už bylo zmín no, na tomto pozemku se nachází v tší po et pavilon , než je tomu 

u dom  . 1 a 2. Jsou zde umíst ny t i ložnicové prostory – bale delod vedle kuchyn  a bale 

dauh, který byl p ed pár lety rozší en. V sakrální ásti domu stojí lumbung, který slouží pro 

uskladn ní p edm t  pot ebných pro náboženské ob ady. Druhý lumbung byl také postaven 

dodate n  a je umíst n za bale dauh v severovýchodním rohu tohoto komplexu. Na rozdíl od 

ostatních dom  je zde zachováno jak tugu, tak i teba. Ta se nachází p ímo u vstupu, v 

jihovýchodní ásti domu.  

Zatímco d m . 1 nem l tém  žádnou zele  a d m . 2 pouze pár strom  i kv tin, 

Gede Purnama dbá na zachování již zmi ovaného souzn ní lov ka s p írodou (obr. . 19). V 
                                                   
24 Ksatriayas, nebo také ksatrias, esky satrijové jsou potomky vlada  a nejudatn jších bojovník . 

Jedná se o t etí nejvyšší kastu ze ty  (Nová 2010, s. 19). V d ív jších dobách se jednalo o krále, 
ministry i další státní ú edníky i vojáky. Lze tedy tuto skupinu ozna it za šlechtu (Eiseman jr. 
2009, s. 30-35). 
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tomto obytném komplexu bylo vysazeno hned n kolik strom , ke  a také trávník je 

pravideln  udržovaný. Rozdíl je viditelný také v sanggah.  V  domech  .  1  a  2  má  tento  

sakrální prostor zpevn nou plochu, ale Gede Purnama ponechal prostor bez v tších úprav. Je 

zde trávník a další vegetace.  

D m prošel mnoha rekonstrukcemi a do sou asné podoby se dostal asi p ed t iceti 

lety. Nejvýrazn jší zm nou jsou používané st ešní materiály. Tradi ní ijuk, vlákna z 

palmových list , byl na všech pavilonech obm n n na moderní st ešní krytinu. Ijuk z stává 

pouze v sanggah, protože se jedná o sakrální stavby. Podlahy jsou vydlážd ny keramickými 

kachlemi a každý z pavilon  je vybaven elektrickou zásuvkou z vn jší strany. Bale dauh, 

lumbung, bale delod a kuchyn  jsou nov jší jednoduché stavby bez dekorací, které mají za 

úkol p edevším plnit svoje funkce. Oproti tomu metén, bale dangin a také bale nacházející se 

u p vodního vstupu, jsou sice kompletn  renovovány, ale zachovávají si velkolep jší vzhled. 

Ten je daný p edevším velikostí t chto jednotlivých pavilon . Nepatrn  také dekoracemi, 

které ale nejsou tak výrazné jako u domu . 2. Gede Purnama p i rekonstrukci nepoužil 

pozlacenou barvu, sloupy jsou jednoduché a p evládá spíše kámen nad d evem. Zatímco 

standardn  má bale dangin dv  až t i ady sloup , v tomto dom  jsou ady ty i, což dává 

možnost umístit do prostoru ne jedno, ale dv  odpo inková místa25 (obr. . 21). 

2.3.4 Moderní d m - Denpasar 

Poslední z dom  se nachází v Denpasaru, v malé uli ce u frekventované ulice Teuku 

Umar. Tento d m jsem zvolila ze dvou d vod . Zaprvé, žila jsem v n m rok, díky emuž 

jsem m la možnost stavbu dob e poznat. A zadruhé, kompozi n  je naprosto odlišný od 

klasického balijského domu. Je pom rn  nový a má evropský charakter. Jde o jednu jedinou 

budovu o dvou podlažích, s velkou terasou a koupelnou uvnit . Na pozemku se však nacházejí 

domy dva. Oba vlastní jeden majitel a mezi budovami se nachází dv  garáže a dvorek. 

Ornamenty se na této stavb  objevují už jen v nepatrném množství, a to p evážn  ve vitrážích 

oken. Také dekorativní prvky na st eše z staly, ale nap íklad sanggah, sakrální prostor 

obvykle tvo ící p ibližn  jednu p tinu domu, tu zcela chybí a je nahrazen pouze dv ma 

malými oltá i, které alespo  svým umíst ním vyhovují stanoveným normám. Jeden z nich se 

nachází na stran  nejblíže k ho e Agung, tedy na severovýchod. Druhý z nich je umíst n na 

                                                   
25 Pod termínem „odpo inkové místo“ je zde chápána jednoduchá d ev ná i ratanová plocha o 

standardní velikosti 2 až 3 m2, která je vyvýšená a tvarov  m že p ipomínat klasické bale. Má 
r zné možnosti využití. Pokud se nachází v bale, které je umíst no v sanggah, slouží p edevším 
pro náboženské ob ady, zatímco v bale dangin m že toto místo plnit funkci l žka.  
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severozápad , a to p edevším z d vodu nedostate ného prostoru na pozemku. Tugu26 je zde 

pro oba domy jen jeden a zaujímá pozici mezi nimi (obr. . 28). 

Majitelem domu je I Gede Suyasa Giri (nar. 18. ervna 1963), který se živí jako 

podnikatel. Vlastní rodinnou prádelnu a salon krásy. Jeho rodišt m je sice Denpasar, ale tento 

d m byl postaven až pozd ji. P vodn  bydlel na ulici Nusa Kambangan, která je od 

sou asného bydlišt  vzdálena p t kilometr . P est hoval se a p vodní d m prodal. Koupil 

pozemek, na kterém se rozhodl postavit domy dva, aby mohla žít rodina spole n . Nast hoval 

se do jednoho z dom , ale jeho mladší bratr z stal v Dalungu, což je oblast nacházející 

seseverozápadn  od Denpasaru, a nejmladší bratr v Sangglah, což je ást m sta. Z toho 

d vodu z stal jeden z dom  volný, proto jej pronajal. Poté byl dlouhodob  využíván 

japonským p ist hovalcem, který se následn  odst hoval a nechal d m prázdný na dva roky. 

To stálo mnoho dalších oprav. Nyní je d m pronajímaný zahrani ním student m.  

Jedná se o typický p íklad moderního domu (obr. . 24), který si ovšem zachoval 

mnoho tradi ních prvk . Avšak ani pan Suyasa Giri si nepamatuje, ve kterém roce za al d m 

stav t, ale jednalo se o období mezi roky 1980 – 1990. Všechny pot ebné dokumenty vázající 

se k vlastnictví domu jsou uschované u jeho rodi , kte í žijí mimo Denpasar. On sám mi 

odmítl tyto dokumenty ukázat. 

Rodina Suyasa Giriho p ísluší ke kast  vaishya. Sám respondent však odmítá 

d ležitost kastovního systému a nep ikládá mu, p edevším v kontextu architektury a bydlení, 

žádný podstatný význam.  

Hlavní vstup se nachází na jihovýchodní stran  domu. Dve e jsou z masivního d eva 

a a koli jsou jednoduché, jejich kamenný rám nese ur ité dekorativní prvky. První místností 

za vstupními dve mi je p edsí , která bývala využívána zejména jako úložné místo pro 

motorká ské helmy a také jako botník. Jak je vid t na obr. . 29, další prostory jsou s p edsíní 

propojeny klenutým pr chodem. Následuje kuchyn  propojená s jídelnou. V p ízemí se 

nacházejí také dva pokoje a dv  koupelny (obr. . 26). Jedna z nich je voln  p ístupná, 

zatímco druhá je sou ástí jednoho z pokoj . Na opa né stran  se nachází to ité schodišt  

vedoucí do prvního patra. Tento d m budí pocit nevyužitého prostoru, jelikož chodba 

v prvním pat e je zbyte n  velká. Krom  ní se zde také nacházejí t i pokoje a jedna koupelna. 

Nad hlavním vstupem je terasa, která nahrazuje venkovní ást metén, bale dangin i oby ejné 

bale, což jsou všechno místa sloužící jako spole enské prostory. 

                                                   
26 Tugu je malý oltá , který uctívá ducha strážícího d m. 
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A koli tento d m vypadá naprosto odlišn  od tradi ního balijského obytného 

komplexu, je zde n kolik prvk , které jej s p vodní podobou domu pojí. P íkladem jsou 

zdobené d ev né vitráže oken (obr. . 30), sloupy u hlavního vstupu i na terase, i jeden 

z oltá , který se tradi n  nachází v sanggah. Jelikož zde však tato sakrální ást domu není, 

stojí oltá  samostatn  u severovýchodního rohu domu. Chybí zde také zahrada, jelikož je tento 

pozemek uprost ed zastav né oblasti. Za domem se nachází pouze malý dvorek, na kterém se 

však nenachází žádná zele  a prostor slouží spíše jako sklad nepoužívaných v cí. 
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3. Model typického balijského domu 

Tato kapitola si klade za cíl blíže p edstavit základní pravidla stavby a vnímání domu 

jako n eho víc než jen obydlí. Je vyjmenováno sedm základních bod , kterých se filozofie 

balijské architektury drží, a díky nimž má stavba duchovní význam. Jedná se o hierarchii 

prostoru, kosmologickou orientaci, rovnováhu, lidské míry a proporce, koncept otev eného 

prostoru, p ehlednost a pravdivost použitých materiál  (Ferschin 2013, s. 200). Zam ím se 

na n které z t chto princip , ale také na nejd ležit jší ob ady spojené s p íbytkem, pokusím 

se p iblížit d ležitost dekorativních prvk  a nakonec také stru n  shrnout vývoj všech t chto 

aspekt , které byly pln  platné v minulém století, a poukázat na základní zm ny 

vypozorované na zkoumaných objektech.  

3.1 Principy stavby 

Lidé na Bali jsou otev ení a rádi se socializují. Rodina je pro n  velice d ležitá a 

udržují kontakty nejen se svými nejbližšími p íbuznými, ale i se vzdálen jšími rodinnými 

p íslušníky. Jsou zvyklí trávit hodn  asu spole n  a venku, protože vzhledem ke 

klimatickým podmínkám se v domech asto udržuje vlhkost a teplo. Pro balijskou 

architekturu je proto typický otev ený prostor. Krom  t chto jednoduchých pravidel existuje 

ješt  n kolik filozofických koncept , které je pot eba p i stavb  domu dodržovat, nebo se jimi 

alespo  inspirovat. Jelikož jde o d ležitou sou ást výstavby, nerada bych tyto koncepty 

opominula. Zárove  p iblížím, jak moc se v sou asnosti tyto p edpisy a doporu ení dodržují a 

jaký k nim mají moderní Balijci postoj. 

Tato pravidla byla rozd lena do dvou skupin, a to na „normy“ a „principy“. Aby bylo 

snazší pochopit rozdíl mezi nimi, je pot eba nahlédnout do výkladového slovníku a p iblížit si 

význam obou t chto slov: 

„Norma je pravidlo, jehož zachování je závazné, je n jak vynucováno, nap . 

p edpisy, pravidlem, územ.“  

„Princip je základní myšlenka, zásada.“ 

(Slovník spisovného jazyka eského 2011) 

Lze tedy íci, že zatímco norma jsou pravidla a zákony, které musejí být dodržovány, 

princip je pouze p esv d ení nebo víra v ur ité chování i jednání, které pokládáme za 

správné. Podle Sulistywati (2013, s. 244) jsou principy velice d ležité a je jednoduché se je 

nau it a zapamatovat. Normy by tedy m ly být dodržovány, zatímco principy, kterých se bude 

majitel domu p i jeho výstavb  držet, si vybírá sám na základ  okolních vliv .  
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Sulistywati (2013) uvádí pouze t i normy, a to volbu dobrých dn , ur ení p esné 

míry podle m r obyvatel domu a vnímání budovy jako t la a duše (Sulistywati 2013, s. 243). 

Volba dobrých dn , neboli dewasa ayu, není pouze náhodný výb r vhodného termínu pro 

zahájení stavby, ale jedná se o n kolik komplikovaných po ítacích systém , díky nimž je 

vytvo en kalendá . Ten je v sou asnosti k dispozici i na internetu. 27 Druhá norma, ur ení 

p esné míry, jednoduše spo ívá v tom, že všechny pot ebné míry b hem stavby jsou m eny 

budoucími obyvateli domu. Jde v zásad  o to, že jednotka palce a lokte není totožná p i 

m ení dv ma odlišnými osobami a navíc se tak zajiš uje harmonie mezi domem a jeho 

majitelem. T etí a poslední norma voln  navazuje na tu p edchozí. Ve své podstat  Balijci 

v í, že jejich domy mají t lo i duši. K tomu se vážou r znorodé rituály, které by nem ly být 

porušeny, jinak m že dojít k negativním následk m, a to jak v rámci rodiny, tak i spole nosti 

(Sulistywati 2013, s. 244). 

Velmi zajímavé jsou již zmín né principy, kterým se íká Asta Kosala Kosali. Dá se 

íci, že je to ur itý systém p edpis  pro m rné jednotky, tvary, velikosti dekorací i vzhled 

svaty  a symbol . Jsou velmi složité a stanovené podle p ísných pravidel, které musí ctít jak 

duchovní, tak i stavební tradice (Ferschin aj. 2013, s. 199). Sulistywati (2013, s. 245-263) je 

navíc rozd luje na principy filozofické a praktické. M  v této práci bude zajímat spíše druhá 

skupina, a tak první jen stru n  vysv tlím. Musí být nap íklad zajišt na harmonie mezi celým 

sv tem (buana agung)  a  lidskou  existencí  (buana alit) a jeden z koncept  se také zabývá 

podstatou ú el  života duše lov ka, mezi které mimo jiné spadá uspokojení touhy po 

materiálních v cech. D ležitý je také koncept tri hita karana, který vyjad uje harmonii a 

jednotu. Tento koncept je považován za živý a oživuje tak i tradi ní architekturu, která je 

založena na náboženském vyznání a p írod  (Suendi 2005, s. 415). Pro zajišt ní fungování 

této harmonie a udržení celistvosti balijské reality je pot eba udržovat rovnováhu mezi 

protikladnými silami, které se obecn  nazývají rwa-bhineda28. P íkladem je protiklad muže a 

ženy, dne a noci i severu a jihu. Pokud funguje tato filozofie, funguje také chod všeho 

ostatního. Dwijendra (2014) vysv tluje, že stejn  jako je pot eba zajistit harmonii mezi 

vesmírem a lidskou bytostí, Balijci se inspirovali touto myšlenkou práv  i v jejich pohledu na 

architekturu. Životní prost edí je tvo eno t emi základními prvky, které musejí z stat 

                                                   
27 Jedná se o stránku www.kalenderbali.org, která nabízí možnost vybrat si p esnou událost i akt, 

kterého se má výb r dobrých dn  týkat (nap íklad se liší výpo ty pro vystav ní sakrální stavby a 
kuchyn ). U dn  není napsáno pouze, jestli jsou vhodné, nebo ne, ale kalendá  obsahuje i 
podrobn jší informace o tom, pro jaké innosti je daný den vhodný (mén  vhodné dny jsou ur eny 
nap íklad k p íprav  stavebních materiál ). 

28 Slovo rwa je p ekládáno jako íslovka „dva“ a bhineda vyjad uje opozici i protiklad. Pojem rwa-
bhineda lze tedy vysv tlit jako binární opozici (Wiryomartono 2014, s. 1). 
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v harmonii, a tím p inášejí št stí. T mito prvky jsou atman (duše), prana (síla  i  energie)  a  

sarira (t lo) (Dwijendra 2014, s. 94). Podle této filozofie je nutná harmonie mezi lov kem a 

životním prost edím, ostatními lidmi a bohem. Sulistywati (2013) dále p edstavuje tento 

koncept na praktickém p íkladu v balijské architektu e. Pro udržení rovnováhy mezi 

lov kem a životním prost edím slouží otev ený prostor, ve kterém jsou obyvatelé 

v neustálém kontaktu s p írodou. Rovnováhu mezi lov kem a ostatními lidmi zajiš uje umah 

metén a bale dangin, což jsou prostory, ve kterých se lidé setkávají (Sulistywati 2013, s. 245). 

A kone n  k zajišt ní rovnováhy mezi lov kem a bohem slouží sanggah, místo ur ené 

k modlitbám. 

N které z praktických princip  se týkají ornament , dekorací, barev a materiál , ale 

to je téma, kterému se budu v novat až v podkapitole 4.4 Dekorace. Existují také principy 

zabývající se doporu enou velikostí a výškou budov i správným procesem stavby, ale 

v tomto p ípad  už se jedná o odborné technické téma, kterým není pot eba se v rámci této 

práce zabývat. Jediný z t chto princip , který považuji v tuto chvíli za nezbytný, je takzvaný 

sikut29. Díky tomuto zp sobu m ení se vztah mezi majitelem a domem stává hlubokým a 

nem nným. V západním sv t  v sou asnosti fungují projek ní kancelá e, které za klienta 

projekt vymyslí, d m postaví a majitel se nakonec st huje na místo, které je pro n j nové a 

neznámé. Avšak v balijském pojetí, p estože tam také tyto práce vykonávají projek ní 

kancelá e, je budoucí majitel do pr b hu stavby za len n. D m se následn  p izp sobí p ímo 

pro danou rodinu, protože je založen na rozm rech t la svého majitele i ostatních obyvatel 

(Sulistywati, 2013, s. 260). Made Tano (nahr. . 2, audio_d01) zmi uje, že zp sob tohoto 

m ení je pevn  vysv tlen v Asta Kosala Kosali a je nezbytný i u nových budov. 

Sikut je založen na n kolika r zných postupech. Jak píší Ferschin aj. (2013), filozofie 

tohoto m ení spo ívá v dodržování n kolika základních pravidel, která jsou daná božstvy. 

Každé božstvo je spojeno s ur itými atributy, podle kterých se následn  vypo ítává hodnota 

všech mír (Ferschin 2013, s. 202). Nap íklad vzdálenost mezi jednotlivými budovami se u 

každého domu liší až v ádu desítek centimetr . Podle Sulistywati (2013) existují t i typy 

m ení, které se liší podle zp sobu realizace – dohozová vzdálenost (apenimpug), hlasová 

vzdálenost (apegeluran) a dohledová vzdálenost (apeneleng). 

Ostatní praktické principy se zabývají už samotnou kompozicí budov. Princip 

swastikasana stanovuje, že se žádná z jednotlivých budov nesmí dotýkat jiné st ny a 

                                                   
29 Slovo sikut se p ekládá jako „m ení“. Jde o základní zp sob m ení, který je aplikován na každou 

balijskou budovu. Vyzna uje se tím, že nepoužívá klasických mír, které jsou typické na západ , ale 
používá k ur ování vzdáleností ásti t la – lokty, prsty, nohy. 
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jednotlivé budovy jsou striktn  uspo ádané (Sulistywati 2013, s. 254). Toto je pravidlo, které 

je dodržováno jak v domech starších, tak i v nov jších. A i nejnov jší (d m . 4) stojí sám o 

sob  a nedotýká se jiných staveb i zdí ohrani ujících pozemek. K udržení principu volného 

prostoru slouží také natah – prázdná plocha v samotném st edu komplexu, kde v n kterých 

p ípadech stojí bale dangin, nebo nap íklad i bazén, jak tomu bývá u luxusních balijských 

hotel , které se však necht jí vzdát svých tradi ních prvk . Wiryomartono (2014, s. 2) 

vysv tluje, že st ed hraje podstatnou roli v balijské filozofii. Každý je st edem své existence, 

respektive svého vlastního vesmíru. V architektu e p edstavuje tento prostor práv  natah. 

Naopak Howe (1983) vyzdvihuje princip nawa sanga, což je nem nné kosmologické schéma 

ur ující rozmíst ní jednotlivých pavilon . Toto schéma rozd luje pozemek na dev t stejn  

velkých ástí (obr. . 3). 

Nad d ležitostí zachování t chto princip  není t eba polemizovat. Nasv d uje tomu 

také fakt, že tyto tradice a starov ké znalosti byly zapisovány na listy lontarové palmy a 

uchovávány k využití (Ferschin aj. 2013, s. 199). 

3.2 Ob ady 

Život Balijce je prostoupen celou adou náboženských a inicia ních ob ad , od 

narození až po smrt a obdobnou analogii nalezneme také u stavby domu. Od zahájení projektu 

nejen po jeho dokon ení, ale také poté, je pot eba v ur itou dobu provést ur itý rituál.  

„Rituální ob ady provád né v pr b hu celého stavebního procesu nemohou být 

odd leny od konceptu panca yadnya, p ti typ  ob tních rituál  pro bohy, duše 

p edk , jiné lidi a bhuta kala30. Protože se jedná o zp sob oddanosti (dokonce i 

v architektu e).“ (Sulistywati 2013, s. 264) 

Tyto rituály se však netýkají všech ástí domu, ale pouze t ch nejd ležit jších, 

kterými jsou nap íklad umah metén, balé dangin i sakrální prostor spole n  s lumbung 

(Howe 1983, s. 144). Tyto ob ady postupn  p ivedou d m k životu. Aby všechno prob hlo 

správn , je pot eba také dodržet všechna ustanovená pravidla, které jsem již rozepsala 

v p edchozí podkapitole 4.1 Principy stavby. 

Sulistywati (2013) vyjmenovává ty i nejd ležit jší ob ady, kterými jsou pengruak 

karang (žádost o svolení vybudovat d m na konkrétním pozemku), prayascita (ceremonie pro 

architekta), memakuh a mapulang (pro pozvání dobrých duch  dovnit  domu) a melaspasin 

(Sulistywati 2013, s. 264). Nejd ležit jším ob adem doprovázejícím stavbu domu je práv  

                                                   
30 Bhuta kala jsou bytosti ze sv ta mrtvých (Hooykaas 1973, s. 27). 
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melaspasin31, který se provádí pouze p i dokon ení stavby (Howe 1983, s. 153). B hem n j 

probíhá symbolické išt ní sakrálních prostor a zárove  s ním následují i další rituály, p i 

kterých se nap íklad symbolicky prop j í budov  duše (Sulistywati 2013, s. 264). Tento 

ob ad je rozd len do p ti ástí a provádí se t sn  p ed tím, než se do domu nast hují obyvatelé 

(Eiseman jr. 1990, s. 275). Jejich úkolem je zajišt ní pevnosti a stálosti konstrukce domu, 

op tovné p ivedení k životu všech materiál , které byly p ed zásahem rukou stavitele živé, ale 

také materiál , jež d íve živé nebyly (nap íklad kámen) a odstran ní veškeré ne istoty (Howe 

1983, s. 153 – 154). 

S domem je propojen život lov ka mnohem více než pouze ob ady doprovázejícími 

stavbu. Hraje d ležitou roli také p i inicia ních rituálech, kterými jsou nap íklad svatba i 

tradi ní pilování zub . Zvolánek (2013) píše, že se d m p i takových p íležitostech vždy 

slavnostn  vyzdobí. 

D ležitou osobou b hem stavby domu je undagi, který na celý proces dohlíží. 

Obvykle se jedná o experta na tradi ní balijskou architekturu, který ví vše pot ebné 

(Sulistywati 2013, s. 242). V tšinou se jedná o kn ze i architekta (Sulistywati 2013, s. 264). 

Undagi má povinnosti, které jsou velice d ležité. Eiseman jr. (1990) popisuje, že 

tento lov k musí vytvo it krásný d m a také musí zajistit harmonii mezi domem a p írodou, 

domem a majitelem a v neposlední ad  je to také práv  on, kdo se stará o m ení stavby. 

3.3 Stavební materiály 

Jelikož lidová architektura je propojena s tradi ním životem a symbolizuje svého 

majitele, m žeme podle stavebních materiál  zjistit mnoho informací, jako je nap íklad 

získaný i p ipsaný sociální status obyvatel, velikost rodiny i stá í budovy. 

Balijský d m používá materiály, které pocházejí z p írody (Dwijendra 2008, s. 149). 

Jedná se o jedno z pravidel, které byly popsány v podkapitole 4.1 Principy stavby. D m 

symbolizuje vesmír (buana agung) a jeho majitel lidskou existenci (buana alit). Aby mohla 

být tato harmonie mezi celým sv tem i lidským bytím zachována, použijí se pro stavbu domu 

pouze materiály pocházející z p írody, která je stejn  jako naše zem  považována za sou ást 

hinduistického vesmíru, ímž se mezi domem = vesmírem a lov kem = bytím vytvo í 

požadovaný harmonický vztah (Sulistywati 2013, s. 265). To znamená p edevším d evo, 

kámen a ijuk, vlákna z palmových list . Volba t chto materiál  byla ovlivn na nejen 

historickým pozadím, ale p edevším tropickým klimatem, které je vlhké, teplé a st ídají se 

                                                   
31 Taktéž melaspas i malaspasin. 
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pouze dv  ro ní období - období sucha a období deš . Vzhledem k tomuto faktu je pot eba 

zvolit takové materiály, které jsou prodyšné, lehké, ale i odolné. Jak píše Suendi (2005, s. 

417), výhodami t chto materiál  je snadná udržovatelnost a kvalita. Vhodn  zvolené d evo 

m že vydržet až po n kolik generací. 

Toto tvrzení komplikuje otázka, co všechno je možné ozna it na p írodní materiál. 

Nyoman Apriana (nahr. . 3, audio_d02) totiž tvrdí, že z p írody pochází naprosto vše, 

nap íklad i železo i keramické kachle použité na vydlážd ní podlahy. Tato zajímavá 

poznámka poukazuje na flexibilitu místních obyvatel p i dodržování pravidel daných adatem. 

P estože Nyoman Apriana si stojí za tímto názorem, ostatní respondenti nesouhlasí. 

Made Tano (nahr. . 2, audio_d01) vyjmenovává ty i hlavní druhy d eva, které se 

využívají pro stavbu lidové architektury – teakové d evo, jackfruit (ketewel), santolové32 a 

klasické, ímž je myšleno levné d evo, které je b žn  k dostání. Tím je v sou asnosti 

nap íklad surian. V jeho dom  ( . 1) byl využit také ratan a hlína. Nyoman Apriana (nahr. . 

3, audio_d02) dodává, že vše záleží na majiteli a jeho finan ní situaci, který typ d eva si p i 

stavb  vybere. Nejlepší je dle n j teakové d evo. 

Hlavním d vodem, který p im l Balijce za ít používat moderní stavební materiály, 

byla práv  otázka financí, jelikož p írodní materiály jsou dražší než ty um le vyrobené, a také 

mají kratší životnost. Zatímco klasická st echa pokrytá vlákny palmových list  (atap alang-

alang) vydrží v dobrém stavu asi dvacet p t let, nevzhledná azbestová st ešní krytina má 

životnost až sto let (Suendi 2005, s. 417). 

Krom  obytných prostor  prochází zm nou také sakrální ást domu. Dwijendra 

(nahr. . 1, audio_ad) vysv tluje, že zatímco v minulosti byl základním stavebním materiálem 

kámen, v sou asnosti se asto nahrazuje levn jšími variantami, které se nap íklad tvo í 

s pomocí jiných b žn ji dostupných materiál  a kamenem jsou pouze obaleny. Ve 

zkoumaných objektech však stojí ješt  p vodní svatyn  a oltá e, z istého kamene. 

3.4 Dekorace 

I pouhý laik na první pohled pozná, že balijská architektura vyniká výrazným 

zdobením. A koli se mohou zdát ornamenty asto totožné, jejich význam se m že lišit podle 

toho, kde jsou p esn  situovány, z jakých jsou materiál , i jaká je jejich velikost. Tyto 

dekorativní prvky nemají žádnou praktickou funkci, ale naopak se jedná o vyjád ení víry a 

náboženských zvyk . Krom  toho zvyšují hodnotu a krásu stavby. Jak zmi uje Sulistywati 

                                                   
32 Kecapi i sentul, lat. sandoricum koetjape. 
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(2013, s. 256), jsou inspirovány faunou a florou. V tradi ní architektu e tohoto ostrova je d m 

vnímán jako zt lesn ní krásy lov ka a p írody (Suendi 2005, s. 295), Ornamenty m ly 

v minulosti pouze jednoduchý tvar, ale postupem asu byly komplexn jší a složit jší 

(Dwijendra 2008, s. 154). 

P írodní ornamenty jsou d lené tradi n  do skupin podle jejich symboliky - voda, 

sv tlo, vítr, vzduch a zem . Toto rozd lení se v balijštin  nazývá Panca Mahabhuta (tamt.). 

Jejich umíst ní je obvykle pevn  dané a není možné jej m nit. Sulistywati (2013) to 

vysv tluje na p íkladu vyobrazení ptáka, rostlin a ty nohých zví at. Pta í motivy jsou vždy 

naho e, to znamená na st eše i v její blízkosti, rostliny ve st ední ásti stavby a ty nohá 

zví ata dole (Sulistywati 2013, s. 256). 

Dekoracemi se nerozumí pouze zdobení dve í, oken i sloup , ale také sochy, 

v ži ky na st echu, mozaiky v dlažb  i h ebenové okrasy. Jedním z nejb žn jších symbol  

bývá swastika. Jedná se o známý hinduistický symbol, který je asto vytesán do kamene v 

sakrální ásti domu a stejn  tak se hojn  nachází také ve ve ejných chrámech. Má podobu 

k íže se zahnutými rameny a v hinduismu zna í vznik a zánik vesmíru. 

Made Tano (nahr. . 2, audio_d01) tvrdí, že dekorace nejsou u tradi ního balijského 

domu tolik d ležité. D ležit jší je podle n j rozmíst ní jednotlivých pavilon . Z tohoto 

d vodu prý jeho d m dekorace neobsahuje tém  žádné. Vyskytují se zde pouze malé sochy u 

bale dangin a n kolik prvk  v sanggah, jako nap íklad ozdobná v ži ka na st eše bale. Podle 

Dwijendry (2008, s. 165) má však každá výzdoba sv j význam. A koli obecnou funkcí 

dekorací je zkrášlení stavby, mohou také specifikovat d ležitost budovy i ukazovat její 

funkci (Dwijendra 2008, s. 182-183). 

Podobný názor zastává také Gede Purnama (nahr. . 4, audio_d03), p i emž 

poukazuje na kamenné dekorace kolem dve í do bale daja (obr. . 23). Jedná se podle n j o 

symboliku hory, kterou nem že ve svém dom  použít kdokoli. Tyto ornamenty nejsou 

pouhou výzdobou, naopak mají sv j konkrétní význam a p íb h. 

Nej ast ji používanými materiály jsou d evo – vitráže oken, dve e, sloupy, krovy – a 

kámen – zdi, sochy. D ležitá je barva t chto ornament , jelikož slouží pro lepší orientaci. 

ervená barva stanovuje sm r k pob eží, erná do vnitrozemí k ho e Agung, žlutá na západ a 

bílá na východ (Suendi 2005, s. 305). Avšak ani v jednom ze zkoumaných objekt  se barevné 

dekorace nevyskytují. asto mohou být také pozlacené, což je vid t pouze v dom  . 2 (obr. 

. 14). 
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Ornamenty p edstavující faunu mají d ležitý symbolický význam z rituálního 

hlediska. Suendi (2005, s. 330) píše, že mezi d ležitá zví ata pat í lev, který je symbolem 

výkonnosti, orel, symbol v rnosti, a labu  p edstavující istotu a krásu. asto jsou 

vyobrazeny také postavy z Rámájany nebo pták garuda33. 

Rostlinstvo je vyobrazeno asto velice detailn  a podoba odpovídá skute nosti. Již 

p i prvním pohledu na kterýkoli z tradi ních dom  vyplývá, že nej ast jšími p írodními 

motivy jsou listy. Flora také asto dopl uje jiné dekorace, zobrazující p íb hy z wayang34, 

legendy a náboženství (Dwijendra 2008, s. 166). 

Krom  ornament  symbolizujících faunu a floru se na tradi ních balijských domech 

vyskytují také dekorativní prvky nesoucí náboženskou podobu. asto se jedná p edevším o 

kamenné sochy. Jak je možné vid t na obr. . 6, v dom  . 1 se takové sochy nacházejí po 

stranách bale dangin. Konkrétn  jde o vyobrazení hanumana, opi ího boha, který je synem 

boha v tru, Pavany (na levé stran  obrázku), a tualena, boha moudrosti (na pravé stran  

obrázku).35 Dále je možné nalézt také další dekorace, které jsou již zcela libovolné a svou 

p ítomností i nep ítomností nijak neovliv ují stabilitu domu (Dwijendra 2008, s. 222). Mezi 

ty pat í nap íklad pepatran, což je sice kv tinová dekorace, ale nemá žádný hlubší význam 

(Sulistywati 2013, s. 256.). Pepatran je možné vid t sloupech na obr. . 12. 

V sou asnosti není hlavním kritériem pro výb r dekorací významová stránka 

jednotlivých ornament , nýbrž estetika. Dekorativní prvky slouží jako prost edek vyjád ení 

sociálního i ekonomického statusu rodiny (Dwijendra 2008, s. 154). Je p idáno co nejvíce 

ozdob a symbol  na st echy, st ny i podlahu. Nyoman Adriana (nahr. . 3, audio_d02) toto 

potvrzuje a dodává, že záleží pouze na majiteli domu, zda tyto prvky použije, nebo ne. 

3.5 Umah Metén  

B hem výzkumu jsem se ptala respondent  p edevším na jeden konkrétní pavilon, a 

to na umah metén neboli bale daja. Jedná se o nejd ležit jší obytnou ást domu, kterou není 

možné p i stavb  vynechat. V této podkapitole stru n  nastíním funkci a vzhled této budovy a 

následn  se v podkapitole 5.3 Umah Metén zam ím na významovou stránku tohoto pavilonu 

a jeho zm ny v posledním století. 

                                                   
33 Garuda je posvátné stvo ení nesoucí podobu ptáka i polovi ního ptáka a lov ka. Jedná se o 

náboženskou postavu, ale také indonéský národní symbol. V p ípad  dekorací p edstavuje garuda 
loajalitu, d v ru a houževnatost (Dwijendra 2008, s. 203). 

34 Wayang je ozna ení pro indonéské divadlo. 
35 Sochy jsem identifikovala podle podrobné encyklopedie od S. Chandry (2001). 
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Umah metén, neboli bale daja, je ozna ení pro pavilon nacházející se na severní 

stran  komplexu, tedy sm rem k ho e Agung. Sousedí s nejsvat jším prostorem domu, se 

sanggah, což napovídá tomu, že se také jedná o velice d ležitý prostor. Navíc symbolizuje 

kastu a bohatství rodiny (Dwijendra 2008, s. 136). Navíc se jedná o ást domu, která je 

vystav na jako první (Howe 1983, s. 147). 

Saraswati (2008) píše, že funkcí má tento pavilon mnoho. Slouží jako prostor ke 

spánku, místo odpo inku po porodu, místo pro p espávání mladých žen i dospívajících dívek 

a také je v n m možné uchovávat cenné p edm ty (Saraswati 2008, s. 35). Tradi n  by m l 

být bale daja uzav ený pavilon bez oken a pouze s úzkou ventilací mezi zdí a st echou 

(Sulistywati 2013, s. 270). Interiér by nem l být p íliš vybavený. D ležitá je pouze postel a 

ur itý volný prostor i st l sloužící jako odkládací plocha. Jelikož se však postupn  renovuje 

celý obytný komplex a inovují se stavební materiály, zm nám se nevyhne ani umah metén. 

Postupem asu se mezi tradi ní funkce tohoto pavilonu za adilo nap íklad i místo pro 

spole enské aktivity, p íprava ob tin používaných b hem náboženských ob ad  i pracovní 

prostory (Saraswati 2008, s. 35). 
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4. Vývoj a zm ny 

V této kapitole stru n  zmíním vývoj obytné architektury m nící se od tradi ní k 

moderní a zm ny, které následkem r zných vn jších vliv  nastaly. Nejd íve nastíním 

sou asnou situaci kastovního systému a náboženských rituál , následn  vysv tlím problémy, 

které zp sobuje modernizace a westernizace ostrova. Poté se detailn ji zam ím na prom ny 

jednoho z tradi ních pavilon , umah metén, a to jak z pohledu antropologie, tak i architektury. 

Nakonec se zam ím na novodobou obytnou architekturu, kterou popíši na základ  moderních 

vil a m stských dom . 

4.1 Kastovní systém a náboženství 

Jak již bylo zmín no v podkapitole 3.1 Balijský d m z pohledu sociální a kulturní 

antropologie, na ostrov  Bali je dodržován kastovní systém, který byl v minulosti d ležitý ve 

všech oblastech lidského života. Podle vzhledu a velikosti domu bylo možné poznat 

p íslušnou kastu, do které majitel pat il. Avšak v sou asnosti hraje tento kastovní systém spíše 

roli pasivn  p etrvávající tradice. Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) vysv tluje, že 

v sou asnosti je p edním kritériem pro stavbu domu finan ní situace majitele, ne kasta. 

V minulosti se tyto dva faktory zcela ovliv ovaly, ale v sou asnosti tomu tak již není. 

„Dnes nemusíme chápat, které ásti a pro  má d m obsahovat. Nemusíme našemu 

domu v bec rozum t. (…) D íve byl ur itý vzhled domu typický pro konkrétní 

kastu. Lišily se od sebe i jednotlivé oltá e, puri. Ale dnes si každý staví to, co chce. 

Jenže si vlastn  staví n co, na co nemá nárok.“ (nahr. . 1, audio_ad, 7:32 – 9:40). 

Je evidentní, že situace ohledn  kast je na Bali mnohem uvoln n jší než v Indii 

(Otting 1996, s. 19). Ani jeden z respondent  nepotvrdil, že by na tomto systému dnes ješt  

tolik záleželo, alespo  co se architektury tý e. Pouze Made Tano (nahr. . 2, audio_d01) se 

zmi uje o své špatné životní situaci, avšak sám prozradil, že se nyní nachází ve vyšší kast , 

než tomu bylo d íve (viz 3.3.1 Historický d m – Batuan, Sukawati). Otting (1996) také 

polemizuje nad tím, zda-li ješt  stále m žeme o kastovním systému jako takovém na ostrov  

Bali hovo it, jelikož v sou asnosti kastovní systém neovliv uje výb r povolání, a ani 

endogamie36 již není na ostrov  b žným pravidlem. K této myšlence se p iklání také Suyasa 

Giri z domu . 4, který mi sice sd lil jméno kasty, do které pat í, avšak dodal, že to není 

d ležitá informace. 

                                                   
36 Endogamie je zvyk povolující s atek pouze v mezích ur ité komunity, klanu i kmenu (Oxford 

Dictionaries 2015). 
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Nejde však pouze o postavení obyvatelstva. Je d ležité zmínit i náboženské ob ady. 

Suendi (2005, s. 418) tvrdí, že zm ny lidové architektury budou mít vliv práv  i na 

náboženství, a to zejména na rituály doprovázející stavbu domu. Jelikož se obytná 

architektura zjednodušuje a snižují se náklady na stavbu, je také pot eba zjednodušit 

náboženské ob ady. Obvykle jde totiž o velice drahou záležitost (Zvolánek 2013). Suyasa Giri 

potvrzuje, že i p i stavb  jeho moderního domu prob hly všechny pot ebné rituály. 

Pravidla stanovená Asta Kosala Kosali, která jsem popsala v podkapitole 3.1 

Principy stavby, jsou zpravidla stále dodržována, avšak je b žné, že na n která z nich se již 

tém  zapomn lo. Vhodným p íkladem je zmi ovaný princip swastikasana, který íká, že se 

žádný z pavilon  nesmí dotýkat st ny jiného pavilonu. Jak v dom  . 2, tak i v dom  . 3 se 

dotýkají kuchyn  a bale delod. V dom  . 2 se navíc i nepatrn  dotýkají bale dangin a malé 

bale, které bylo p istav no pozd ji. 

Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) dodává, že by se m li lidé stále snažit udržovat 

svoji kulturu, protože se jedná o jejich vlastí identitu. 

4.2 Modernizace a westernizace 

Existuje hned n kolik faktor , které ovliv ují sou asnou architektonickou situaci na 

Bali. Je však z ejmé, že tím nejsiln jším je westernizace a p íliv turist . To p ináší na Bali 

nové jevy, jako nap íklad moderní zp sob výchovy (Nová 2010, s. 89). A je to práv  

výchova, která ovliv uje kulturní život jedince. S tímto tvrzením souhlasí i Dwijendra (nahr. 

. 1, audio_ad), který zmi uje, že kultura je p edevším v naší mysli. Pokud lov k sám 

nebude o svoji kulturu pe ovat a v it v ni, postupn  o ni p ijde a z stanou pouhé hmotné 

stopy. To znamená, že nap íklad architektura ztratí sv j sakrální význam.  

T mto vliv m však nelze nijak zabránit a podle Dwijendry (2014) jde o soudobý 

trend hledání inspirace v západních kulturách, což pozvoln  omezuje znalosti odborník  

v oblasti tradi ní balijské kultury (Dwijendra 2014, s. iii). 

Jednou z dalších okolností ovliv ujících podobu balijské obytné architektury m že 

být také p íliv zahrani ních architekt , kte í se p ijížd jí na Bali nejen inspirovat, ale také 

realizovat svoje stavby. Jedná se však o záležitost, která je diskutovaná již n kolik let. Podle 

Widiadany (2004) bylo spoušt cím mechanismem množství architektonických projekt , které 

daly p íležitost mladým nezkušeným stavitel m. Na ostrov  se tak objevuje stále více budov, 

a  už rodinných dom  i turistických resort , které nespl ují tradi ní koncept lidové 

architektury.  
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V praxi je možné sledovat tyto zm ny nejen u nov  postavených budov, ale také u 

postupn  rekonstruovaných. Nap íklad d m v Denpasaru ( . 4) prošel v posledních deseti 

letech n kolika výrazn jšími zm nami, které jsou bezpochyby inspirované západní kulturou. 

Za zmínku rozhodn  stojí kuchyn , která je propojena s jídelnou, tvo íc jednu velkou 

místnost. U dom  . 2 a 3 je paon tradi n  odd lena od jídelních prostor , p edevším 

z hygienických a estetických d vod , avšak u domu . 1, který je nejstarší, je jídelní st l 

umíst n také v prostorách kuchyn . Na obr. . 10, 15 a 27 je z eteln  vid t rozdíl mezi t mito 

typy kuchyní. Pokud se jedná o jednotlivé stavební prvky a úpravy, na obr. . 31 je 

vyobrazeno okno, pro n jž byl prostor ve zdi vybourán až n kolik let po dokon ení stavby. 

Majitel domu, Suyasa Giri, tuto zm nu zd vod uje prosv tlením prostor  a také touhou po 

designovém prvku. Okno je totiž vytvo eno ze sklen ných tvárnic, takzvaných luxfer, které 

byly v západním sv t  populární zejména v druhé polovin  dvacátého století.  

D ležitou roli v t chto zm nách hrají samoz ejm  i finance. Tradi ní stavby jsou 

dražší než jiné domy (Suendi 2008, s. 419). Nejde tedy pouze o cenu pozemku, ale také o 

celkovou cenu domu jako takového - spole n  s výdaji za náboženské ob ady i materiály. 

Velký vliv m la také rozši ující se dostupnost elekt iny. Proces elektrifikace p inesl 

nové možnosti a do dom  za aly být vsazovány elektrické rozvody, p i emž n které z t chto 

staveb prošly kompletní rekonstrukcí (Suendi 2005, s. 415). Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) 

také souhlasí s tvrzením, že vlivem elektrifikace se v tšina spole enských aktivit p esunula 

z otev eného bale dangin do umah metén, jehož funkce více rozeberu v následující 

podkapitole, nebo jiné uzav ené ásti komplexu, ve které je možné sledovat televizi i 

poslouchat rádio.  

Je však pot eba si uv domit, jakou má lidová architektura na Bali cenu nap íklad z 

hlediska turismu. V sou asnosti hraje práv  turismus na ostrov  d ležitou kulturní roli a 

podstatnou ástí také zasahuje do tam jší ekonomiky (Suendi 2005, s. 417). Proto je astým 

jevem výstavba moderních p íbytk , zejména hotel , s tradi ními prvky, avšak na druhou 

stranu množství turist  negativn  ovliv uje architekturu nap íklad nutností stav t 

vícepodlažní budovy, což není pro tradi ní balijské domy b žné. 

Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) tvrdí, že modernizaci se nedá zabránit, jelikož 

pravidla stanovená Asta Kosala Kosali jsou dnes vnímána jako pouhá doporu ení, nejedná se 

o zákony a nemusí být tedy striktn  dodržována. Avšak tradi ní architektura je stále pot ebná 

a i v budoucnu bude hrát d ležitou roli (Suendi 2005, s. 419).  
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4.3 Umah Metén 

V tradi ní balijské architektu e je metén, neboli bale daja, nedílnou sou ástí domu a 

není možné jej p i stavb  vypustit. Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) vysv tluje, že je tento 

pavilon ur en pro rodi e nebo hlavu rodiny. To potvrzuje také Sulistywati (2013) a dodává, že 

se také jedná o místo, kde se uchovávají rodinné poklady (Sulistywati 2013, s. 270). Podle 

Nyomana Apriany z domu . 2 tyto rodinné poklady znamenají také p edm ty pot ebné p i 

náboženských ob adech. Pravd podobn  proto se tento pavilon nachází ihned vedle sanggah. 

Bohužel v sou asnosti, jelikož se staví domy, které již nemají stereotypní koncept a 

všechny pavilony bývají umíst ny v jedné budov , byl metén nahrazen oby ejnou ložnicí. 

V této ásti práce proto porovnám metén ve zkoumaných objektech a na jednotlivých 

p íkladech vysv tlím proces zm ny jak z pohledu antropologie, tak i z pohledu architektury.  

4.3.1 Zm ny z hlediska sociální a kulturní antropologie 

Jak již bylo zmín no, bale daja m že sloužit jako ložnice. Avšak slovo „m že“ je 

zde d ležité, nebo  se nejedná o jeho hlavní funkci. Obytné prostory ur ené ke spaní se 

nacházejí v jižní ásti domu, to znamená vedle kuchyn , nebo je tak využito bale dauh na 

východní stran . Podle Saraswati (2008, s. 85) bývá tento pavilon využíván také pro jiné 

domácí aktivity, nap íklad scházení se s p íbuznými, vítání host , realizování sch zek 

v obchodních i pracovních záležitostech. P vodn  však využití této budovy provázelo 

mnoho pravidel, které z ní inily d ležitý prostor s pevn  danou funkcí. 

„Bale daja má funkci ložnice pro dívky, které jsou ješt  stále panny, nebo ješt  

nejsou provdané. (…) V dnešní dob  toto tvrzení stále platí, avšak krom  mladých 

dívek zde mohou spávat také ostatní lenové rodiny.“ (Dwijendra 2008, s. 136).  

P i rozhovorech s majiteli jednotlivých dom  jsem mimo jiné také zjiš ovala 

pravdivost obsahu této citace a zajímalo mne, jestli je postavení tohoto pavilonu ješt  stále 

významn jší, než postavení ostatních ástí domu, nebo se tento fakt již dávno vytratil.  

Made Tano (nahr. . 2, audio_d01) z domu . 1, který je nejstarším ze všech objekt , 

s tvrzením souhlasil a dodal, že dívky musely v t chto prostorách spávat pouze v období 

mimo menstruaci. Menstruující žena je v balijské kultu e považována za ne istou a bale daja 

se nachází v blízkosti sakrálních prostor. Podle jeho názoru však v této ásti domu spávají 

v tšinou nejstarší lenové rodiny. A koli nejstarším lenem domácnosti je on, p enechal tento 

prostor svému mladšímu ženatému bratrovi a sám nocuje v bale dauh. 

Z toho vyplývá, že metén je ur en svobodným nemenstruujícím dívkám, i 

nejstarším len m domácnosti. Jedná se však o tradici, která už v sou asnosti není 



- 45 - 

dodržována. To potvrzuje také Nyoman Apriana (nahr. . 3, audio_d02) z domu . 2. Záleží 

na rodin , zda-li chce tradice tohoto typu dodržovat, i nikoli. Podle jeho slov se sice jedná o 

sakrální ást komplexu, avšak z hlediska logiky jde o v c zna n  nepraktickou, jelikož by 

v dob , kdy dívka menstruuje, byl metén prázdný. V p ípad , že by v dom  nebylo dostatek 

dalšího místa pro spaní, lidé by nem li kde p enocovat, a koli by stále byli ve vlastním 

obydlí.  

Gede Purnama (nahr. . 4, nahr. . 4, audio_d03) z domu . 3. doplnil, že se jedná o 

prostor pro shromaž ování rodiny a pro odpo inek. N kdy však m že být prostor vysv cen, 

což ale záleží pouze na rozhodnutí majitele domu. I když v bale daja m že spát kdokoli, Gede 

Purnama p iznal, že m že sloužit i pro náboženské ob ady, nap íklad pro p ípravy na kremaci. 

Co se tý e konkrétn  jeho domu, v bale daja nikdo nep espává.  

Podle Dwijendry jsou zde ur itá pravidla: 

„Neexistují žádné normy ur ující, kdo smí využívat bale daja, avšak ur itá norma 

zakazuje provád ní jakýchkoli sexuálních praktik uvnit  t chto prostor.“ 

(Dwijendra 2008, s. 147) 

Saraswati (2008) také zmi uje n kolik dalších nových funkcí tohoto pavilonu. Jedná 

se nap íklad o vhodný prostor pro umíst ní televize, ímž se z p vodn  sakrálního prostoru 

stává prostor profánní, který se již neliší od ostatních obytných ástí domu (Saraswati 2008, 

s. 39).  

S jistotou se však dá íct, že v sou asnosti jsou hlavním rozhodujícím argumentem 

finance a velikost rodiny, nežli vztah k tradicím a kulturní hodnoty. 

4.3.2 Zm ny z hlediska architektury 

Jednou z nejv tších zm n, která se však nevztahuje pouze k této ásti domu, je 

umíst ní. Vzhledem k omezeným rozm r m pozemk  není v sou asnosti nutné dodržovat 

p vodní pravidla, která stanovují nap íklad nasm rování pavilonu. A koli by se stále m l 

nacházet na severní stran  komplexu, u nov  postavených dom  tradi ního vzhledu jej lze 

nalézt také kterékoli jiné sv tové stran , dokonce i na jihu (Dwijendra 2008, s. 148). 

Metén nacházející se v domu . 1 je ideální ukázkou pavilonu, jak vypadal 

v tradi ním balijském dom  p ed sto a více lety (obr. . 8). Stejn  jako i ostatní ásti tohoto 

komplexu je bale daja ob asn  rekonstruován, ale jsou zachovány p vodní materiály. St echa 

je tvo ena vlákny z palmových list , zdi jsou kamenné a dve e stále ješt  ze spleteného 

ratanu. Budova nemá žádná okna.  
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V dom  . 2 byl metén již modernizován. Zatímco konstrukce z stala stejná, došková 

st echa byla nahrazena vypalovanou st ešní krytinou. Zm ny v tomto dom  probíhají 

postupn , poslední inovací bylo p istav ní koupelny, která se nachází v zadní levé ásti 

budovy. V klasickém balijském dom  je koupelna separována a nachází se v tšinou 

v jihozápadní ásti komplexu, mezi bale dangin a kuchyní. Koupelna zde byla p istav na 

z ist  praktických d vod , jelikož Nyoman Apriana zastává názor, že je pot eba dbát na 

pat i né soukromí osob, které v tomto pavilonu bydlí, a to práv  z toho d vodu, že zde v 

tomto p ípad  p espávají jeho rodi e. O toalet  se zmi uje také Saraswati (2008). Jedná se o 

inovaci, která bývá stále populárn jší (Saraswati 2008, s. 38).  

Jak je vid t na obr. . 12 , jedná se o nejvíce zdobenou ást domu. Je kladen d raz na 

pozlacené dekorativní prvky, nap íklad na sloupech, krovu, oknech a dve ích. Dve e jsou 

chloubou celého pavilonu (obr. . 14). Jedná se o vy ezávaný masivní kus d eva, který je 

zdoben ervenou a zlatavou barvou. Fakt, že byl metén již modernizován, je znát také podle 

n kterých inovací, jako je nap íklad elektrická zásuvka v levém rohu terasy, což znamenalo 

p ivedení elektrických rozvod  do zdi. Zde je preferována prakti nost p ed estetikou. Je však 

d ležité si uv domit, že roli p i ovliv ování lidského vnímání pot eb a hodnot hrají r zné 

faktory, kterými krom  náboženství a etnického p vodu jsou také zkušenosti i v k 

(Dwijendra 2014, s. 49).  

Vnit ní prostory metén jsou isté a jednoduché. Nachází se zde jedna manželská 

postel a dva úložné prostory (obr. . 13). Tuto fotku je vhodné porovnat s obr. . 9, který 

ukazuje interiér metén v dom  . 1. Nachází se zde dv  l žka a kamenný stolek.  

V dom  . 3 je podle jednotlivých pavilon  poznat, že se jedná o d m finan n  dob e 

zabezpe ené rodiny, avšak bale daja naopak vzbuzuje pocit, že se jedná o pr m rné obydlí 

(obr. . 22). Je podstatn  v tší než v dom  . 2, avšak dekorace jsou zde pouze kamenné. 

Chybí pozlacení a sloupy i krovy jsou hladce zbroušené. Na obr. . 23 je vid t jednoduchost 

dve í, které jsou také z hladkého d eva. Jedná se však pouze o neodborný dojem, jelikož Gede 

Purnama (nahr. . 4, audio_d03) vysv tluje, že kamenné dekorace jsou podstatn  dražší nežli 

ty d ev né. Bohužel nebylo možné do vnit ních prostor nahlédnout, jelikož si majitel domu 

nep ál, aby bylo narušeno jeho soukromí. 

Jak je vid t u dom  . 2 i 3, bale daja má u renovovaných dom  dokonce i okna, 

která se u tradi ní konstrukce nenacházela. V dom  . 2 se jedná o jedno okno nacházející se 

sm rem do sanggah a dv  falešná okna na p ední stran  budovy. Jedná se o dekoraci, která 

má pouze jako okno p sobit. V dom  . 3 je situace stejná – jedno okno pravé a dv  falešná. 
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Avšak zde se navíc na levé stran  pavilonu nachází druhé dve e, které byly také p istav ny až 

pozd ji.  

V moderních domech, které mají podobu typickou pro západní sv t – jednopatrové i 

vícepatrové budovy s mnoha místnostmi – , se již metén nenachází, což potvrzuje i Dwijendra 

(2008, s. 148) a dodává, že tento pavilon se opravdu v nových stavbách objevuje jen z ídka, a 

to v domech, které udržují p vodní kompozici tradi ního komplexu. Místo toho je nahrazen 

klasickými ložnicemi. V dom  . 4 se nachází p t ložnic, avšak žádné z nich není p ikládán 

v tší význam. Jde o logickou zm nu, jelikož na malém prostoru ve velkých m stech, kde již 

hodnota pozemku vzrostla, je pot eba využít každého volného místa. Dve e do jednotlivých 

místností jsou jednoduché a není kladen d raz na dekorace. Je to však ovlivn no tím, že se 

jedná o vnit ní prostory, které ani u tradi ních dom  nejsou nijak zvláš  zdobeny. Venkovní 

prostory, nap íklad terasa i hlavní vstup, již obsahují n které dekora ní prvky, jako jsou 

zdobená okna, dve ní klenba a sloupy. 

Jak je z literatury a rozhovor  z ejmé, metén p vodn  sloužil p edevším pro 

svobodné dívky i nejstarší leny domácnosti. Avšak v sou asnosti již nejsou tyto tradice 

dodržovány a je evidentní, že záleží ist  na obyvatelích, jak se rozhodnou tyto prostory 

využívat. P esto je ale s nimi nakládáno s respektem a je na jim stále ješt  p ikládán v tší 

význam než ostatním ástem domu.  

4.4 Novodobá architektura 

V této podkapitole popíši sou asný vzhled balijské obytné architektury, která se 

v posledním století rychle odchýlila od své p vodní podoby, avšak podle Suendiho (2005) 

v tradi ních prvcích hledá asto inspiraci. Vycházím p edevším z lánku od Bagoese 

Wiryomartona (2014), který poukazuje na zm ny u konkrétních p ípad , a to na moderních 

domech architekta Ketuta Arthany37. Pro porovnání doplním tato fakta informacemi 

získanými u domu . 4.  

Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) zmi uje, že pravidla pro stavbu domu jsou 

stanovena legislativou,38 která uvádí nap íklad tyto informace: budova má být bezpe ná, má 

zachovat kulturní identitu balijské komunity, stavba má být postavena na základ  filozofie Tri 

                                                   
37 Ketut Arthana je balijský architekt, známý nap íklad pro n které jeho hotelové projekty i obytné 

vily. Snaží se spojit modernitu a tradici. Vyzna uje se také svým zájmem o bambus jako stavební 
materiál. 

38 Lokální p edpis o požadavcích na architekturu budov z milosti boha všemohoucího (Peraturan 
daerah provinsi Bali no. 5/2005).  
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Hita Karana a v p ípad  netradi ní balijské architektury by m lo být zajišt no harmonické 

souzn ní s místním prost edím (Peraturan daerah provinsi Bali no. 5/2005). 

Z tohoto shrnutí lze soudit, že v p ípad  jakékoli stavby nového obytného domu je 

nutné držet se t chto zásad, což áste n  zodpovídá také otázku, pro  v sou asnosti mnoho 

Balijc  nezná význam ornament  nacházejících se na jejich domech, a pro  jsou tyto 

ornamenty u moderních budov chápány jako pouhé dekorace.  

Tento fakt lze podložit také následujícími dv ma p íklady, Arthanovou architekturou 

a domem . 4, ze kterých je patrné, jakým zp sobem se tradi ní náboženské i dekorativní 

prvky a principy Asta Kosala Kosali p enášejí do sou asné balijské architektury.  

Typickým domem architekta Arthany jsou stavby opírající se o tradi ní balijský 

komplex n kolika pavilon , jak už bylo mnohokrát popsáno v p edchozích ástech práce. 

P estože nedodržuje všechna pravidla, která byla vyty ena v kapitole 4.1 Principy stavby, z 

komplexního pohledu vypadá komplex velice podobn . Zachovává totiž n které základní 

prvky, které však prezentuje modern ji. Tento typ moderní architektury se ast ji vyskytuje v 

oblastech více ovlivn ných turismem. V tšinou se jedná o hotely i turistické vily, jelikož 

spoluje tradici a komfort, který je hosty vyžadován. Pokud nejde o turistický ruch, je takový 

d m využíván v tšinou bohatými Balijci, kte í již dávají p ednost možnosti být moderní a 

odlišit se od svých soused .  

Oproti tomu druhý typ, který jsem se pokusila blíže p edstavit v podkapitole 3.3.4 

Moderní d m – Denpasar, nabízí levn jší variantu a od p vodního konceptu tradi ního 

balijského domu se již v mnoha aspektech z eteln  odlišuje. Jedná se o typický moderní 

m stský d m, který se od svých p edch dc  liší zejména konstrukcí. Stavba vícepatrových 

budov p inesla do balijské architektury nové možnosti využití menších pozemk  a ušet ení 

financí za rozlehlý obytný komplex. 

Tyto dva kontrastní typy moderních staveb jsem zvolila z toho d vodu, že jsou v 

sou asnosti oba velice asté. Zárove  se také každý z nich opírá pouze o ur ité normy i 

pravidla užívaná b hem stavby. Takže p estože se od sebe již na první pohled tyto dva typy 

moderních dom  liší, p i popisu sou asné balijské architektury se vzájemn  doplní. 

Co se tý e domu . 4, v sou asnosti je možné vid t mnoho staveb této podoby, a to 

nejen ve velkých m stech. Je však pot eba dodat, že i p es jejich nar stající po et je stále 

populární držet se p i stavb  již zmín ného tradi ního konceptu. Krom  hotel  v turistických 

oblastech se však spíše jedná o vily, jejichž majitelé mají velice dobrý sociální status. Tento 

typ staveb je však také modernizován, a to nejen z hlediska materiál , ale také rozložení a 
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uspo ádání jednotlivých pavilon , i dokonce jejich po tu. Proto v této podkapitole vysv tlím, 

co vše je možné si pod pojmem moderního balijského domu p edstavit, a do jaké míry je 

opravdu udržován p vodní koncept.  

První otázkou je, zdali se i v sou asnosti dodržují principy stavby, které byly 

rozepsány v podkapitole 4.1 Principy stavby, zejména m ení systémem sikut. Podle 

Suendiho (2005) je tento zp sob postupn  vynecháván. Ne vždy se pln  uplat uje a je také 

možné, že budou tyto principy v budoucnu zapomenuty. Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) 

však oponuje a tvrdí, že sikut je stále používán, zejména pro chrámovou architekturu. Co se 

tý e architektury obytné, dodává, že mnoho Balijc  v posledních letech eší otázku 

prakti nosti a smyslu uchování t chto princip . P estože jsou však dnes tyto služby nabízeny 

projek ní kancelá í, která za majitele domu vykoná všechnu pot ebnou práci, jsou i tak 

použity pat i né míry. Z t chto dvou rozdílných názor  lze soudit, že pravda se nachází n kde 

uprost ed a sikut by mohl být v následujících desetiletích skute n  zapomenut, p estože stále 

existuje vysoké procento architekt  i majitel  dom , kte í se snaží o jeho zachování. Jde 

však o p irozený proces modernizace, který je ovlivn n nejen usp chaným stylem života, ale 

také procesem urbanizace, westernizace a v neposlední ad  také turismem.  

Jak však Suendi (2005, s. 421) píše, pokud se skute n  zapomene tento zp sob 

m ení, obyvatelé p ijdou také o jistou harmonii mezi budovou a lov kem. Podle Suyasa 

Giriho, majitele domu . 4, je však tradi ní sikut stále ješt  uplat ován a bylo tomu tak i u 

jeho stavby.  

V domech architekta Arthany je na polohu a nasm rování kladen silný d raz, což je 

vid t nap íklad i na jeho snaze zvolit nejvhodn jší místo pro stavbu nového domu. Vztahuje 

se to zejména k intenzit  p írodní energie, která se na daném míst  vyskytuje (Wiryomartono 

2014, s. 5). Tato síla se zdá být pro místní obyvatele d ležitým faktorem ovliv ujícím výb r 

pozemku, což je velice zajímavý fakt vzhledem k tomu, že u m stských dom  jde 

v sou asnosti v první ad  o otázku ceny pozemku.  

Jedním z detail , které od sebe také odlišují moderní m stský d m a vilu, je zdroj 

vody v prostorách obydlí. V p vodní lidové architektu e hrála d ležitou roli studna, která 

neplnila pouze ú el zajišt ní pitné i užitkové vody, ale m la také symbolický význam, 

jelikož byla d ležitou ástí filozofického konceptu nawa sanga a vždy zaujímala pozici ve 

sm ru k ho e Agung a byla sídlem sanggah sukan, boha vody (Sulistywati 2013, s. 269). 

Zatímco u domu . 4 jakákoli zásoba vody chybí a je zde zajišt n pouze venkovní vodovodní 

kohoutek, architekt Arthana se snaží o zachování tohoto zvyku, a koli ne v tradi ní podob , 

ale jako malé rybní ky i betonová jezírka (Wiryomartono 2014, s. 10).  
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Dwijendra tvrdí, že výhodou moderních dom  podobných Arthanovu typu je 

dodržování principu kaja-kangin-kelod-kauh, tedy umíst ní sakrálního prostoru k ho e 

Agung, od ehož se dále odvíjí umíst ní ostatních pavilon .  

Oproti tomu zkoumaný objekt v Denpasaru (d m . 4) nemá sanggah a sakrální 

prostor je zastoupen pouze jedním oltá em, který se však nenachází v ásti kaja-kangin, kaja-

kauh, tedy v severozápadním rohu pozemku a sm r k ho e Agung není dodržen. D vodem je 

pravd podobn  prakti nost. Sousední d m, který taktéž stojí na tomto pozemku a v n mž žije 

majitel obou t chto staveb, má také vlastní oltá  namísto sanggah,  který  se  již  nachází  v  

severovýchodním rohu pozemku, tedy správn  v kaja-kangin. Oba oltá e jsou nenápadn  

schovány za budovami, díky emuž nezabírají volnou plochu uprost ed pozemku. Kdyby byl 

oltá  domu . 4 umíst n také v kaja-kangin, zabra oval by tak vstupu do budovy, nebo vjezdu 

vozidla do garáže.  

Jak je vid t v textu od Wiryomartona (2014),ornamenty a symboly jsou v sou asnosti 

brány zejména jako dekorace a asto se na vilách tohoto typu nevyskytují v bec. Moderní 

m stské domy (d m . 4) stále tyto ornamenty a symboly p echovávají, a koli málokdy je na 

n  kladen d raz. Suyasa Giri (nahr. . 6, audio_d04b) tvrdí, že jde pouze o ur itý styl, ne o 

symboliku. 

Po krátké úvaze je možné íct, že v n kolika posledních desetiletích prochází Bali 

výraznými zm nami, které jsou ovlivn né nejen urbanizací, ale také rostoucím turismem a 

westernizací. Podle Suendiho (2005, s. 420) jsou vyhlídky na budoucnost tradi ní balijské 

architektury znepokojivé, což potvrzuje i Dwijendra (nahr. . 1, audio_ad) a dodává, že 

Balijci postupn  ztratí všechny své tradice, nejen z hlediska architektury. Pokud se však 

místní obyvatelé pokusí své tradice udržet, je možné, že z stane živá alespo  ta tradi ní 

architektura, která již byla postavena (Suendi 2005, s. 412). A  už se jedná o sou asný 

m stský d m, jehož stavba je ovlivn na vyšší cenou pozemk , nebo o moderní vilu, ve které 

jsou ubytováni turisté nebo majetn jší Balijci, s tradi ním balijským domem mají již málo 

spole ného. 
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Záv r 

Cílem p edkládané bakalá ské práce bylo nalezení základních zm n v balijské lidové 

architektu e ve 20. století. Hlavním faktorem ovliv ujícím tento zvolený asový úsek, je 

turismus, kterým nebyl ostrov Bali až do první poloviny minulého století dot en. V sou asné 

dob  se však jedná o nejnavšt vovan jší indonéskou destinaci a tento fakt razantn  ovliv uje 

nejen architekturu, ale každou ást balijského každodenního života. Téma architektonických 

zm n je velmi rozsáhlé, proto jsem se zam ila zejména na významovou stránku obydlí a 

všechna fakta vy tená z odborné literatury jiných autor  jsem se pokusila interpretovat na 

ty ech domech, které jsem si zvolila za zkoumané objekty. Každý z t chto dom  spadal do 

jiného asového období, nebo do jiné spole enské kasty.  

Zatímco první ze zkoumaných objekt  stále spl oval koncept tradi ního balijského 

domu, což znamená jeden komplex skládající se z n kolika voln  stojících pavilon , druhý a 

t etí d m se již lišil použitými materiály a také význam jednotlivých ástí obytného komplexu 

byl již od p vodního významu odlišný. Poslední objekt p edstavoval moderní verzi m stského 

domu a s ostatními zkoumanými objekty m l již velice málo spole ného.  

Z toho je evidentní, že se koncept rumah adat na Bali postupn  m nil, a to nejen jeho 

kompozice, ale také náboženský i duchovní význam. Balijská architektura byla vždy 

charakteristická práv  pro svoji nerozlu nost s kulturou a tradicemi, avšak v sou asnosti se, 

vlivem zmi ované globalizace a fascinace místních obyvatel západním sv tem, za íná toto 

tvrzení stávat neaktuálním. 

Z mého výzkumu vyplývá, že majitelé balijských dom  asto nemají základní 

znalosti ohledn  p vodního významu jednotlivých ástí jejich obydlí. P vodní stavební 

materiály jsou nahrazovány za moderní, a koli bylo d íve b žným pravidlem používat pouze 

materiály pocházející z p írody. I toto pravidlo je v sou asnosti tém  zapomenuto, což se 

odráží také ve zm nách tradi ních náboženských rituál , které jsou z d vodu stále vyšší 

finan ní náro nosti zjednodušovány. D ležité obytné ásti, nap íklad umah metén i bale 

dangin, jsou u nových m stských staveb zcela vynechány, a sakrální prostory, sanggah i 

tugu, zmenšovány. Oproti tomu se staví domy, které na první pohled dodržují tradi ní vzhled 

i rozložení jednotlivých pavilon , avšak d ležitým kritériem pro architekta je spíše d raz na 

modernost a styl, nežli na souzn ní majitele a domu.  

Bali má bezpochyby obrovské architektonické d dictví, a jelikož se jedná o jediný 

hinduistický ostrov v p evážn  muslimské Indonésii, o to siln jší je pot eba jej uchovávat. 

Obyvatelé ostrova jsou si tohoto faktu v domi, a koli hlavní motivací pro udržení tradic je již 
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zmi ovaný turismus. Je to sice také ur itá cesta, jak své kulturní bohatství uchovat, avšak 

problémem je zejména ur itá selekce tradic, ke které dochází. Nyní je d ležit jší uchovat ty 

tradice i zvyky, které ocení p evážn  zahrani ní turisté. P estože i pro ty m že být tradi ní 

architektura velice zajímavá, není problém nahrazovat drahé materiály za levn jší i m nit 

kompozici domu podle finan ních prost edk  majitele, nehled  na jeho kastovní za azení i 

znalosti, které o jednotlivých stavebních prvcích má.  

Je jasné, že se lidová architektura v budoucnosti bude dále vyvíjet, ale záleží pouze 

na Balijcích, jak se této zm ny ujmou a zdali pochopí, že je pot eba toto d dictví i nadále 

udržovat ve své tradi ní podob  pro následující generace. Znalosti o tradi ní architektu e 

asto totiž nejsou p edávány jinak než práv  genera n . 



- 53 - 

Literatura 

ANDERSON, Stanford, 1999. Memory without Monuments: Vernacular Architecture. [online]. TDSR. 
Vol. 9, no. 1, s. 13-22. Dostupné z: iaste.berkeley.edu/pdfs/11.1c-Fall99anderson-sml.pdf 

ASPRIANI, Dewa Ayu Oka, nedat.. Status kepemilikan tahan druwe desa di Bali. Malang. 16 s. Teze 
v rámci magisterského studia. Universita Udayana a Universita Brawijaya Malang. Vedoucí práce Dr. 
A. Rahmad Budiono, S.H., M.H. a Prof. Dr. Nyoman Sirtha, S.H., M.S. 
https://www.academia.edu/6928469/STATUS_KEPEMILIKAN_TANAH_DRUWE_DESA_DI_BAL
I 

BLACKSMITH, Parsika, 2013. Arsitektur Bali [online]. 13 s. [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: 
http://ml.scribd.com/doc/145780438/Arsitektur-Bali#scribd  

DUBOVSKÁ, Zorica, 2005a. ‘Po átky indonéských d jin do roku 1602‘. In: DUBOVSKÁ, Zorica aj. 
D jiny Indonésie. Vydání první. Praha: NLN, s. r. o. s. 25-119. ISBN 80-7106-457-2. 

DUBOVSKÁ, Zorica, 2005b. ‘Nástin indonéské kultury‘. In: DUBOVSKÁ, Zorica aj. D jiny 
Indonésie. Vydání první. Praha: NLN, s. r. o. s. 379-441. ISBN 80-7106-457-2. 

DWIJENDRA, Ngakan Ketut Acwin, 2008. Arsitektur Rumah Tradisional Bali: Berdasarkan Asta 
Kosala-kosali. Cetakan Pertama. Denpasar: Udayana University Press. 232 s. ISBN 978-979-8286-69-
8. 

DWIJENDRA, Ngakan Ketut Acwin, 2014. Affordable Housing Provision Projects in Bali, Indonesia: 
Improving Quality and Cultural Acceptability. Perth, 338 s. 

EISEMAN jr., Fred B., 2009. Bali: Sekala & Niskala. Essays on Religion, Ritual, and Art. III. edition. 
Tuttle Publishing. 392 s. ISBN 978-0-8048-4098-9. 

FERSCHIN, Peter aj., 2013. Parametric Balinese Rumah: Procedural Modeling of Traditional 
Balinese Architecture [online]. Digital Heritage International Congress. Marseille. 28.10. s. 199-206 
[cit. 2015-07-08]. Dostupné z: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6744755&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.iee
e.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6744755  

FOX, James J., 2006. Banua Komparative Perspectives on Austronesian Houses: An Introductory 
Essay. In: Inside Austronesian Houses: Perspectives on Domestic Designs for Living. 1st ed. 
Canberra: ANU E Press, s. 1-29. ISBN 1-920942-84-X. Dostupné z: 
www.oapen.org/download?type=document&docid=459294 

HOOYKAAS, C., 1973. Religion in Bali. 1st ed. Leiden: Institute of Religious Iconography State 
University Groningen. 81 s. ISBN 90-04-03797-7. 

HOWE, L.E.A, 1983. An introduction to the Cultural Study of Traditional Balinese Architecture. 
Archipel. Vol. 25, s. 137-158. Dostupné z: 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arch_0044-8613_1983_num_25_1_1812 

CHANDRA, Suresh, 2001. Encyclopaedia of Hindu Gods and Goddesses. 2nd ed. New Delhi: Sarup 
& Sons. 376 s. ISBN 81-7625-039-2. 

KRAAN, Alfons Van der, 1995. Bali at war: a history of the Dutch-Balinese conflict of 1846-49. 1st 
ed. Victoria: Monash University. 240 s. ISBN 0-7326-0398-9. 

MACRAE, Graeme, 2006. Banua or Negara? The Culture of Land in South Bali. In: T. Reuter. 
Sparing the Earth, Dividing the Land. 1st ed. Canberra: ANU E Press, s. 83-112. ISBN 1-920942-70-
x. 

NOVÁ, Kate ina, 2010. Funkce um ní na Bali a jeho využitelnost pro cestovní ruch. Brno. 109 s. 
Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Viktor Pant ek. Dostupné 
z: 
http://is.muni.cz/th/147088/ff_m/Funkce_umeni_na_Bali_a_jeho_vyuzitelnost_pro_cestovni_ruch.pdf 



- 54 - 

OLŠA, Jaroslav, 2010. Indonésko- eský slovník: Kamus Indonesia-Ceko. 1. vyd. Voznice: LEDA spol. 
s. r. o. 479 s. ISBN 978-80-7335-220-2. 

OTTING, Nel, 1996. The Caste System on Bali: an echo of Indian classification [online]. 20 s. 
Dostupné z: http://docslide.us/documents/the-caste-system-on-bali.html  

POLÍVKA, František, 2010. Užitkové a pam tihodné rostliny cizích zemí. Vyd. 3. Praha: Volvox 
Globator. 646 s. ISBN 978-80-7207-765-6. 

SARASWATI, A. A. Oka, 2008. Transformaci arsitektur bale daja [online]. Dimensi teknik arsitektur. 
Vol. 36, no. 1, s. 35-42. Dostupné z: 
https://www.academia.edu/7257193/TRANSFORMASI_ARSITEKTUR_BALE_DAJA  

SINHA, Prabhas C. Caste System in India and Its International Overtones. In: TRASCEND 
International [online]. Nedat. Dostupné z: 
https://www.transcend.org/tri/downloads/Caste_System_in_India_and_Its_International_Overtones.pd
f  

SUARTIKA, Gusti Ayu Made, 2013a. ‘Preface‘. In: Vernacular Transformations: Architecture, 
Place, and Tradition. 1st ed. Denpasar: Pustaka Larasan. s. xxvii. ISBN 978-602-1586-02-0. 

SUARTIKA, Gusti Ayu Made, 2013b. ‘Indroduction‘. In: Vernacular Transformations: Architecture, 
Place, and Tradition. 1st ed. Denpasar: Pustaka Larasan. s. 1-5. ISBN 978-602-1586-02-0. 

SUENDI, I Nyoman, 2005. Arsitektur tradisional daerah Bali: selayang pandang. Cet. 1. Surakarta: 
Diterbitkan atas kerja sama UPT Mata Kuliah Umum (MKU), Universitas Sebelas Maret Surakarta 
dengan Pustaka Cakra, 216 s. ISBN 9793192101. 

SULISTYWATI, Anastasia, 2013. ‘Principles and Concepts of Balinese Traditional Architecture and 
Cultural Values‘. In: SUARTIKA, Gusti Ayu Made (ed.), Vernacular Transformations: Architecture, 
Place, and Tradition. 1st ed. Denpasar: Pustaka Larasan. s. 241-275. ISBN 978-602-1586-02-0. 

SUMERTA, Julie A, 2011. Interpreting Balinese Culture: Representation and Identity. Ontario. 92 s. 
Magisterská práce. University of Waterloo. Vedoucí práce Dr. Thomas S. Abler.  

WIRYOMARTONO, Bagoes, 2014 [online]. Post-Colonial Architecture in Bali Indonesia: the Search 
for Synergy of Duality of the Ketut Arthana´s Architecture. Jati Padang. 11 s. 25.4. [cit. 2015-07-08]. 
Dostupné z: https://www.academia.edu/7164595/Post-
Colonial_Architecture_in_Bali_Indonesia_THE_SEARCH_FOR_SYNERGY_OF_DUALITY_OF_T
HE_KETUT_ARTHANAS_ARCHITECTURE_BAGOES_WIRYOMARTONO_Post-
Colonial_Architecture_in_Bali_Indonesia_the_Search_for_Synergy_of_Duality_of_the_Ketut_Arthan
as_Architecture  

Internetové lánky 
Bali. WorldAtlas, 2015. In: WorldAtlas.com [online] [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: 
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/bali.htm  

EDWARDS, Sarah, 2011. Vernacular Architecture and the 21st Century. In: ArchDaily [online]. 
12.4. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: http://www.archdaily.com/155224/vernacular-architecture-and-
the-21st-century/  

TJIPTOHERIJANTO, Prijono, 1996. Urbanization and Development in Indonesia. AUICK Newsletter 
[online]. Jakarta: The Asian Urban Indormation Center of Kobe, February 8, 23 [cit. 2015-07-08]. 
Dostupné z: http://www.kicc.jp/auick/database/apc/apc023/apc02301.html 

WIDIADANA, Rita A., 2004. Local architects must gear up for free trade era. The Jakarta 
Post [online]. 24.6. [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: http://m.thejakartapost.com/news/2004/06/24/local-
architects-must-gear-free-trade-era.html  

ZVOLÁNEK, Pavel, 2013. Indonésie: Ob ad pilování zub  na Bali. In: Indonesie.Asean.cz [online]. 
5.8. [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: http://indonesie.asean.cz/clanek/1420-indonesie-obrad-pilovani-
zubu-na-bali  



- 55 - 

Webové stránky 
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2015 [online]. Luas Wilayah, Proyeksi Penduduk, Rasio Jenis 
Kelamin, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kebupaten/Kota di Bali Tahun 2014. Badan Pusat 
Statistik [cit. 2015-07-29].  Dostupné z: http://bali.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/7 

Balinese Dictionary Vocabulary, 2004 [online]. Baliwae.com [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: 
http://www.kamus.baliwae.com/  

Dinas Pariwisata, 2013 [online]. Statistics. Dinas Pariwisata [cit. 2015-07-28]. Dostupné z: 
http://www.disparda.baliprov.go.id/en/Statistics2  

Economy Of Bali. Euro Bali: export network [online]. 2006 [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: 
http://eurobali.org/index.php?action=mi&option=buyer&category_id=9&mi_id=5  

Kalender Bali Digital, 1996-2015. [online]. Kemenkumham RI, 27.4.2015 [cit. 2015-05-08]. 
Dostupné z: http://kalenderbali.org/ 

Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, 2013 [online]. Acwin Goldmonk in Design [cit. 2015-07-31]. 
Dostupné z: http://www.acwingoldmonk.com/index.php 

Oxford Dictionaries. Language matters, 2015 [online]. Oxford University Press [cit. 2015-07-08]. 
Dostupné z: http://www.oxforddictionaries.com/ 

Slovník spisovného jazyka eského, 2011 [online]. Ústav pro jazyk eský, v. v. i. [cit. 2015-06-01]. 
Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/ 

The World Factbook, 2013-15 [online]. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2015 [cit. 
2015-07-08]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook 

Legislativa 

Peraturan bersama no. 7/2014, tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak / 
raudhatul athfal / bustanul athfal dan sekolah / madrasah. 

Peraturan daerah provinsi Bali no. 5/2005, tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung dengan 
rahmat tuhan yang maha esa. 

Rozhovory 

APRIANA, Ida Bagus Nyoman. 2015. [D m . 2] [audio_d02, zvukový záznam, indonéština]. 
Denpasar 20.4. Archiv autora. 

DWIJENDRA, Ngakan Ketut Acwin. 2015. [Balijská lidová architektura v sou asnosti] [audio_ad, 
zvukový záznam, angli tina]. Denpasar 14.4. Archiv autora. 

PURNAMA, Cokorda Gede. 2015. [D m . 3] [audio_d03, zvukový záznam, indonéština]. Denpasar 
22.4. Archiv autora. 

SUYASA GIRI, I Gede. 2015. [D m . 4] [audio_d04a, audio_d04b, zvukový záznam, indonéština]. 
Denpasar 21.4. Archiv autora. 

TANO, Made. 2015. [D m . 1] [audio_d01, zvukový záznam, indonéština]. Denpasar 21.4. Archiv 
autora. 

Obrazová p íloha 

ŠENKY ÍK, František, 2015. Axonometrie balijského domu. [kresba tužkou, digitáln  upraveno]. 



- 56 - 

Seznam p íloh 

P íloha . 1 
Obr. . 1 - Lokalizace zkoumaných objekt  
Obr. . 2 - Princip Nawa Sanga (Howe 1983). 
Obr. . 3 - Balijský kastovní systém. 

P íloha . 2 
Obr. . 4 - D m . 1 - P dorys. 

P íloha . 3 
Obr. . 5 - Axonometrie balijského domu (Šenky ík 2015). 

P íloha . 4 
Obr. . 6 - D m . 1 - Pohled do komplexu s bale dangin a sanggah. 
Obr. . 7 - D m . 1 - Vstupní brána. 
Obr. . 8 - D m . 1 - Umah metén. 
Obr. . 9 - D m . 1 - Interiér umah metén. 
Obr. . 10 - D m . 1 - Kuchyn . 

P íloha . 5 
Obr. . 11 - D m . 2 - P dorys. 

P íloha . 6 
Obr. . 12 - D m . 2 - Umah metén. 
Obr. . 13 - D m . 2 - Interiér Umah metén. 
Obr. . 14 - D m . 2 - Dve e do umah metén. 
Obr. . 15 - D m . 2 - Kuchyn  a jídelna. 
Obr. . 16 - D m . 2 - Lumbung. 
Obr. . 17 - D m . 2 - Bale dauh. 

P íloha . 7 
Obr. . 18 - D m . 3 - P dorys. 

P íloha . 8 
Obr. . 19 - D m . 3 - Pohled do komplexu (bale delod a kuchyn ). 
Obr. . 20 - D m . 3 - Brána s kašnou p ed vstupem do domu. 
Obr. . 21 - D m . 3 - Bale dangin. 
Obr. . 23 - D m . 3 - Dve e do umah metén. 

P íloha . 9 
Obr. . 24 - D m . 4 - P dorys. 

P íloha . 10 
Obr. . 25 - D m . 4 - Pohled na d m. 
Obr. . 26 - D m . 4 - Obývací prostor. 
Obr. . 27 - D m . 4 - Kuchyn  a jídelna. 
Obr. . 28 - D m . 4 - Sakrální prostor spole ný pro oba domy na pozemku. 



- 57 - 

Obr. . 29 - D m . 4 - Pr chod z p edsín . 
Obr. . 30 - D m . 4 - Vitráž okna. 
Obr. . 31 - D m . 4 - Okno z luxfer. 

P íloha . 11: Otázky pokládané respondent m 

P íloha . 12: Nahrávky (CD ROM) 
Nahr. . 1 - audio_ad (Rozhovor s Dr. Dwijendrou) 
Nahr. . 2 - audio_d01 (Rozhovor s Made Tanem) 
Nahr. . 3 - audio_d02 (Rozhovor s Nyomanem Aprianou) 
Nahr. . 4 - audio_d03 (Rozhovor s Gede Purnamou) 
Nahr. . 5 - audio_d04a (Rozhovor se Suyasa Girim, první ást) 
Nahr. . 6 - audio_d04b (Rozhovor se Suyasa Girim, druhá ást)



 

 

P íloha . 1 

DENPASAR

UBUD

INDICKÝ OCEÁN

BALIJSKÉ MO E

Tatiapi

Batuan

Mt. Agung
3142 m

0 50 km
 

Obr. . 1 - Lokalizace zkoumaných objekt  
 

kaja-
kauh kaja kaja-

kangin

kauh tengah 
(center) kengin

kelod-
kauh kelod kelod-

kangin

 
Obr. . 2 - Princip Nawa Sanga (Howe 
1983). 

 
Obr. . 3 - Balijský kastovní systém. 



2
4

D M .1
BATUAN, SUKAWATI

LEGENDA:
1 BALE DAUH
2 METÉN / BALE DAJA
3 SANGGAH
4 BALE
5 BALE DANGIN
6 STUDNA
7 TEBA
8 BALE DELOD
9 KUCHYN
10 NATAH
11 WC

1

3

6

8

9

11

10 5

kaja-kangin

Obr. . 4 - D m . 1 - P dorys

P íloha . 2



 

 

P íloha . 3 

 
Obr. . 5 - Axonometrie balijského domu (Šenky ík 2015). 



 

 

P íloha . 4 

 

 
Obr. . 6 - D m . 1 - Pohled do komplexu s bale 
dangin a sanggah. 

 
Obr. . 7 - D m . 1 - 
Vstupní brána. 

 
Obr. . 8 - D m . 1 - Umah metén. 

 
Obr. . 9 - D m . 1 - Interiér umah metén. 

 
Obr. . 10 - D m . 1 - Kuchyn . 



BALE
DAUH

D M .2
BATUAN, SUKAWATI

7

8
8

LEGENDA:
1 METÉN / BALE DAJA
2 STÁNÍ MOTOREK
3 BALE DAUH
4 WC
5 KUCHYN
6 BALE DELOD
7 LUNBUNG
8 BALE
9 BALE DANGIN
10 NATAH
11 SANGGAH

11

7

6

5

43

2

1
9

10

ka
ja-

ka
ng

in

Obr. . 11 - D m . 2 - P dorys

P íloha . 5



 

 

P íloha . 6 

 
Obr. . 12 - D m . 2 - Umah metén. 

 
Obr. . 13 - D m . 2 - Interiér Umah metén. 

 
Obr. . 14 - D m . 2 - Dve e 
do umah metén. 

 
Obr. . 15 - D m . 2 - Kuchyn  a jídelna. 
 

 
Obr. . 16 - D m . 2 - Lumbung. 

 
Obr. . 17 - D m . 2 - Bale dauh. 



D M .3
TATIAPI, PEJENG

kaja-kangin

LEGENDA:
1 P VODNÍ VSTUP 8 METÉN / BALE DAJA
2 BALE 9 SANGGAH
3 VYVÝŠENÝ PROSTOR 10 BALE DELOD
4 TEBA 11 KUCHYN
5 LUMBUNG 12 BALE DANGIN
6 BALE DAUH 13 NATAH
7 TUGU

5

2

1
3

4

6

6

7

8

2

9

5

10

11

1213

Obr. . 18 - D m . 3 - P dorys

P íloha . 7



 

 

P íloha . 8 

 
Obr. . 19 - D m . 3 - Pohled do komplexu (bale 
delod a kuchyn ). 

 
Obr. . 20 - D m . 3 - Brána s kašnou p ed 
vstupem do domu. 

 
Obr. . 21 - D m . 3 - Bale dangin. 

 
Obr. . 22 - D m . 3 - Umah metén. 

 
Obr. . 23 - D m . 3 - Dve e 
do umah metén. 



4

6

6

7

5

3

9

6

6

7
3

9

6

PATRO

P ÍZEMÍ

8

2

2

1

SOUSEDNÍ
D M

SOUSEDNÍ
D M

D M .4
TEUKU UMAR, DENPASAR

LEGENDA:
1 TUGU 6 LOŽNICE
2 GARÁŽ 7 KOUPELNA
3 HALA 8 TERASA
4 OBÝVACÍ PROSTOR 9 DVOREK
5 KUCHYN kaja

-ka
ngin

1

P íloha . 9

Obr. . 24 - D m . 4 - P dorys



 

 

P íloha . 10 

 
Obr. . 25 - D m . 4 - Pohled na d m. 

 
Obr. . 26 - D m . 4 - Obývací prostor. 

 
Obr. . 27 - D m . 4 - Kuchyn  a jídelna. 

 
Obr. . 28 - D m . 4 - Sakrální prostor spole ný pro 
oba domy na pozemku. 

 
Obr. . 29 - D m . 4 - 
Pr chod z p edsín . 

 
Obr. . 30 - D m . 4 - Vitráž 
okna. 

 
Obr. . 31 - D m . 4 - Okno 
z luxfer. 



 

 

P íloha . 11: Otázky pokládané respondent m 

Otázky na majitele dom  1 - 4 
1. Jaké je vaše jméno? 
2. Jaké je vaše zam stnání? 
3. Jaké je vaše datum narození? 
4. Kdo postavil tento d m (vy, vaši rodi e, další p íbuzní, n kdo úpln  jiný)? 
5. Narodil jste se v tomto dom ? 
6. Kdy byl tento d m postaven? 
7. Existuje princip Asta Kosala Kosali, který je velice d ležitý p i stavb  nového domu. Co o 
n m víte a m žete mi íct, jestli byl i tento d m postaven za základ  Asta Kosala Kosali? 
Pokud ne, tak pro ?  

8. Je vzhled tohoto domu stále stejný jako u starších tradi ních dom , nebo byl již modifikován? 
Pokud modifikován, tak jakým zp sobem? Pokud budete chtít renovovat i inovovat d m, co 
musíte ud lat? Musíte nap íklad ekat na dobré dny? 

9. Kolik osob zde žije? Kdo? 
10. Máte n jaké staré fotografie tohoto domu? 
11. Máte k dispozici dokument do koupi i vlastnictví tohoto pozemku? 
12. Máte k dispozici dokument o vlastnictví tohoto domu? 
13. Nachází se zde tebe? 
14. Kdo m že bydlet v bale dauh? 
15. Kdo zpravidla spává v umah metén? 
16. Pokud budu chtít postavit d m, jako je tento, kolik m  to p ibližn  bude stát pen z? 
17. Pokud budu chtít koupit p du na Bali (a budu místní), kolik m  to p ibližn  bude stát? 
18. Jak si lidé na Bali vybírají pozemek, pokud cht jí stav t nový d m? 
19. Co mi m žete íct o t chto termínech: buana agung a buana alit, desa kala patra (princip místa, 

asu a bytí), dewasa ayu, gegulak, ngaung sunduk, pemalaspas, masa in, melaspasin a sekala 
niskala?  

20. Jak je to v sou asnosti s m ením p i stavb  domu? M í se stále tradi ním zp sobem 
(apenimpug, apegeluran, apeneleng)? 

21. Jak je to v sou asnosti s orientací k Agungu, stále se tento princip dodržuje (kaja, kauh, 
kangin, kelod)? 

22. M žete mi ukázat na dom  n které z d ležitých ornament  a vysv tlit je? 
23. etla jsem, že materiály používané p i stavb  domu musejí pocházet z p írody. Je to správn ? 

Jak je to p i renovacích? 
24. etla jsem: „Funkcí bale daja je ložnice pro dívky, které jsou ješt  panny, nebo zatím nejsou 

vdané. Tato funkce se dodnes nezm nila, pouze v t chto prostorech v sou asnosti mohou 
p espávat nejen tyto dívky, ale také ostatní lenové rodiny.“ Takže bych se cht la zeptat, kdo 
spává v bale daja v tomto dom ? Souhlasíte s tímto výrokem? 

25. Co se tý e ornament , etla jsem: „Zem  se skládá z p ti prvk , které se nazývají Panca Maha 
Bhuta – apah (voda), teja (sv tlo), bhayu (vítr), akhasa (vzduch), pertusi (zem ). A tyto prvky 
se objevují jako výzdoba na tradi ních balijských domech.“ Je to tak? M žete mi n kolik 
takových ornament  ukázat, nap íklad patra api-apian, patra mesir, patra ulanda i patra 
damai? 



 

 

Otázky na majitele domu . 1 
26. Kolik turist  denn  navštíví tento d m? 
27. Kolik stojí vstupné? 
28. Jak dlouho je již tento d m p ístupný turist m? 
29. Nachází se na Bali více takových starých dom  p ístupných turist m? 
30. Jsou tyto materiály (p írodní) dražší než moderní materiály, jako jsou cihly i keramické 

kachle? 
31. Nachází se na Bali ješt  hodn  p vodních dom , jako je tento? Kde? 
32. Jak asto musíte d m renovovat?  
33. Používáte na renovace peníze získané z turismu? 
34. Je zde elekt ina? 
35. Nachází se toaleta n kde uvnit , nebo venku? 
36. Je zde p ívod vody, nebo pouze studna? 
37. Jaké je to žít na míst , kam chodí turisti? Co soukromí? 
38. Všichni lidé, kte í tu bydlí, jsou vaše rodina? 

Otázky na majitele domu . 4 
39. Pro  se tento d m tolik liší od tradi ních dom ? 
40. Nachází se zde tebe, sanggah i metén? 
41. Domy na Bali jsou v tšinou postaveny na základ  Asta Kosala Kosali. Existuje mnoho 
d ležitých princip  ohledn  výb ru pozemku, nasm rování k Agungu, ob ad  v pr b hu 
stavby. Jak je to u tohoto domu? Dodržuje se stále princip Asta Kosala Kosali? Jak je to 
s datem za átku stavby a s ob ady?  

42. Kdo žil v tomto dom  p ed tím, než se do n j nast hovali zahrani ní studenti? Jak dlouho byl 
prázdný?  

43. Tento d m vypadá jako evropský. Má nap íklad dv  patra. Pro ? Je d vodem pouze cena 
pozemk  v Denpasaru? 

Otázky na Dr. Dwijendru 
44. Ješt  stále jste prod kanem na UNUD? 
45. Co to vlastn  znamená balijský tradi ní d m? Existuje n jaká definice? Je jím nap íklad ten 

starý d m v Batuan, který je voln  p ístupný turist m? 
46. Nachází se na Bali ješt  mnoho t chto tradi ních dom , jako je ten v Batuan? 
47. Pro  je na Bali mnoho dom , které vypadají evropsky (dv  podlaží, jedna budova místo 

pavilon )? 
48. Vy jste také aktivní v r zných architektonických projektech, také navrhujete nové domy a 

vily. M žete mi íct, co lidé musí ud lat, pokud cht jí postavit nový d m? Vím, že v minulosti 
museli vybrat nejlepší pozemek, zvolit nejvhodn jší dny pro zahájení stavby a také dodržovat 
ur ité tradice. Jak je tomu v sou asnosti? Je stavba domu stále takhle striktní? Dodržuje se 
Asta Kosala Kosali? 

49. Pokud n kdo nechce dodržovat tradice, nap íklad práv  Asta Kosala Kosali, co se stane? Jak 
se takový problém eší mezi sousedy i komunitou? 

50. Kde mohu najít více informací o domech, které jsem zvolila jako zkoumané objekty? Lidé, 
kte í tam žijí, nemají tém  žádné informace o svých domech. Existuje na Bali n jaký stavební 
ú ad, kde bych mohla dohledat informace o konkrétních domech i pozemcích? 
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