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1. Úvod 

Studiem batacké kultury se prozatím nezabývalo mnoho výzkumníků a jejich rituály stále 

skrývají mnohá tajemství. V dnešní době v každé tradiční kultuře dochází k výrazné asimilaci 

a je zde možnost úplného zániku některých tradic a rituálů. Stejně tak se děje na Severní 

Sumatře u Bataků. Mladí lidé se už nechtějí vracet k tradičním zvyklostem a řemeslům, ale 

chtějí se zabývat moderními technologiemi, hlavně z důvodu lepšího výdělku. Děje se tak 

například u tradičního šití ulos, které je spjato s jakýmkoliv rituálem, zejména pak se svatbou. 

Jestliže mladé ženy nebudou chtít dělat toto tradiční řemeslo, zcela vymizí a na Sumatře zůstane 

pouze pásová výroba.  

2. Kdo jsou Batakové? 

Batakové jsou jednou z nejpočetnějších skupin původních obyvatel Indonésie. Je jich okolo 

8 milionů a dělí se do 6 samostatných etnických skupin, z nich má každá trochu jiný jazyk a 

tradice. Etnické skupiny se nazývají: Toba, Simalungun, Karo, Dairi, Angkola a Mandailing. 

Každá skupina je rozdělena na početné rodinné klany neboli margy. Těch je asi 500 a lze je 

přirovnat k našim příjmením. Margy jsou patrilineární a je přísně zakázáno vzít si někoho ze 

své margy. Tradičně je každá marga jednotkou, která dává ženu a přijímá manželku. Zatímco 

mladý muž si bere manželku z klanu své matky, mladá žena se vdává do klanu, v němž žije teta 

jejího otce. V dnešní době, kdy se mnoho mladých Bataků stěhuje do velkých měst, se marga 

poměrně dobře přizpůsobila. Dnes si například příbuzní své margy pomáhají finančně nebo 

společně vytvářejí politické strany.  

Batakové mluví celou řadou úzce souvisejících jazyků. Všechny jsou z australské jazykové 

rodiny. (Hays, 2008) 

3. Původ a oblast Bataků 

Batakové žijí kolem jezera Toba na severní Sumatře, největšího jezera jihovýchodní Asie. 

Bylo zjištěno, že jsou potomci neolitických horských kmenů, které vyhnali Mongolové z jejich 

původního území (území dnešní Barmy, Thajska a Jižní Číny). Před 2 500 lety kmeny dorazily 

na Sumatru přes Filipíny a Borneo a začaly migrovat do vnitrozemí, kde založily společenství 

kolem jezera Toba. Tam žily dlouhá staletí v izolaci od okolního světa. Batakové byli 

odnepaměti bojechtiví. Jednotlivé osady mezi sebou téměř bez ustání bojovaly. Protože 

nedůvěřovali svým sousedům a obávali se útoků, zdráhali se mezi sebou stavět mosty nebo 



dobře udržované stezky. Všechny osady byly obklopeny živým 10metrovým plotem z bambusu 

a měly jen jeden vchod, který byl dobře střežen. (Milošová, 2014) 

 

4. Náboženství 

Batakové si až do příchodu misionářů a holandských vojáků uchovali své původní 

náboženství což byl animismus. Do té doby byli Batakové známí světu jen z cestopisů například 

od Marca Pola, který je popsal jako “divocí obdivovatelé”. Dále je Evropané měli spojené buď 

v rámci magie či kanibalismu, jelikož je takto popsal již zmíněný cestovatel Marco Polo. Po 

Marcu Polovi je jako kanibalistický národ ovšem s vyspělou kulturou a písmem popsal brit 

William Marsden v roce 1783. Jako kanibalisté byli Batakové označování z důvodu zvykového 

práva adatu. Pachatelům byli totiž za přesně stanovené zločiny odsouzeni ke snězení zaživa. 

Jídelníček Bataků byl také doplňován o maso pobitých nepřátel. Kanibalismus byl rituál. 

Obrázek 1 - Mapa, kde se Batakové nacházejí (sever Sumatry, oblast jezera Toba) 



Batakové jej opustili až vlivem systematické christianizace Sumatry holandskými kolonizátory. 

(Kment, 2017) 

Animismus se vyznačuje tím, že všechny entity ať už člověk, zvířata či rostliny a často také 

i neživé objekty mají duši. Ta často přetrvává smrt entity, nebo se vrací v nějaké jiné formě. 

Neexistuje striktní hranice mezi podstatou lidských bytostí, živočichů a rostlin, neživých 

objektů, ale třeba i přírodních jevů, jako jsou bouře, déšť či vítr. V animismu není vyznačena 

hranice mezi spirituálním a fyzickým světem, vše je součástí jednoho celku. Nadpřirozené síly 

a bytosti mohou přímo i nepřímo ovlivňovat lidský život a jeho jednání. V každé animistické 

společnosti je nadřazována jedna osoba, která může komunikovat s duchy či jinými magickými 

bytostmi. Podobné je uctívání mrtvých. (Kandert, 2010) 

Animismus u Bataků se soustřeďuje na duchovní porozumění, že je vesmír rozdělen do tří 

říší: 

1. Horní svět, kde sídlí Boží, 

2. Střední svět, který patří lidem, 

3. Nižší svět, který je domovem duchů a démonů. (Hockings, 1993) 

Animisté věří, že duše zemřelého žije dál, a proto by se s mrtvými mělo zacházet co 

nejuctivěji. Animisté si uvědomují, že i člověk je úzce spjat s přírodou a že nemůže některé 

věci provádět beztrestně. Snaží se prostě vycházet s přírodou tak, aby měli co nejmenší ztráty 

na životech i na úrodě. Aby přežili těžké časy. Toto náboženství se liší od ostatních v tom, že 

se nesnaží spasit svou duši. Nesnaží se chovat v „pozemském“ životě bez hříchů. Chovají se 

tak, aby přežili. (Kandert, 2010) 

V současné době patří Batakové mezi protestanty, ikdyž velkou část této populace tvoří 

muslimové. Víra v duchy v souladu s původním náboženstvím zůstává silná, ikdyž značná část 

obyvatel mluví o době původního náboženství před misionáři jako o  “věku temnoty”. V 

tradičním jazyce se původní animistické náboženství nazývá Sipelebegu či Parbegu. (Hockings, 

1993) 

Holandští misionáři dorazili na batacké území v 50. letech 18. století. Zde se setkali s 

ozbrojeným odporem vůdce Sisingamangaraja XII a kontrolu nad územím získali až po 

válečníkově smrti v roce 1910. Rada nizozemských misionářů pověřila Hermana van der Tuuka 

publikací gramatických knih a slovníků v batackém jazyce a holandštině. Ještě před holandštími 



misionáři, přišli na území Bataků britští baptističní misionáři, kteří pozorovali batackou 

společnost. Po skoro 20 letech misijních činností na batackém území byl přeložen Nový zákon 

do jazyka bataků a to v roce 1869. Některé komunity Toba a Karo přijali křesťanství rychle a 

na začátku 20. století učinili z křesťanství kulturní identitu. (Indonesian Tribe, 2012) 

Obrázek 2 - přehled složení obyvatel dle náboženství 

 

 

5. Život Bataků 

Původně se Batakové zaměřovali na zemědělství a lov. Velké jezero Toba jim poskytovalo 

chov ryb. Dnes je pro ně zdrojem obživy stále pěstování zemědělských plodin, rybolov, chov 

dobytka a nově i turistický ruch. Díky úrodné půdě, která je kolem jezera Toba, mohou 

Batakové pěstovat rýži, ale i kávovník, koření, různé druhy ovoce i zeleniny (například papriky, 

zelí, rajčata, fazole apod.). Dobře se jim daří pěstovat také káva a skořice. (Watch Tower Bible, 

2020) 

Batakové žijí buď v malých vesnicích skládajících se jen ze čtyř nebo pěti domů, nebo ve 

velkých vesnicích o 100 až 200 domech. Většina tradičních domů je postavena na chůdách až 

dva metry nad zemí a postavená bez hřebíků pomocí štěrbin a provázků. Střechy jsou z listů 

cukrové palmy nebo vlnitého kovu. Štíty bývají často vyřezávány do hlav hadů ještěrek nebo 

monster s vypoulenýma očima, které mají chránit obyvatele před zlými duchy. (Kment, 2017) 

Zvířata (skot, slepice, psy, prasata a buvoly) jsou chována v otevřeném prostoru pod domem. 

Tyto domy jsou často tak prostorné, že v nich může žít několik rodin najednou.   

Obrázek 3 - protestantský kostel v Belige, severní Sumatra 



Obrázek 4 - tradiční obydlí Bataků 

 

Batakové jsou považováni za jedny z nejvzdělanějších národů Indonésie. Mnoho z nich se 

přestěhovalo do větších měst, jako je Jakarta, Bandung nebo Surabaya a pracují jako státní 

úředníci, učitelé, právníci nebo novináři. Hodně se zapojují i do politiky. Mnoho Bataků bylo 

ministry vlády, řečníky parlamentu, viceprezidenty apod. Zároveň jsou Batakové považováni v 

celé Indonésii jako dobří zpěváci (svým zvučným a procítěným zpěvem) a hudebníci.  (Hays, 

2008) 

6. Svatba Bataků 

6.1.  Nový člen kmene 

Jedním z nejdůležitějších pravidel bataků je povinnost uzavření sňatku pouze s 

příslušníkem bataků. Dle tradice jsou exogenní, což znamená, že si mohou vzít pouze 

příslušníka jiného klanu. V případě, že to tak není, musí být partner bataky adoptován, musí být 

přijat do jejich tzv. margy (klanu).  



Adopce bataky je speciální ceremoniál, který obnáší několik povinností. První z nich je 

obdarování adoptivní rodiny. Ženich rodině tradičně přináší ulos, dýku a symbolický příspěvek 

do rodinné pokladny (obvykle kolem 12.000 Rp, 20 Kč, ale může být i více). Následuje diskuze 

o přijetí nového člena klanu. Při přijetí dostává ženich od své nové rodiny ulos, které mu položí 

na ramena, jako symbolika přijetí. Po tomto ceremoniálu je ženich plnohodnotným členem 

rodiny se všemi právy a povinnostmi bataka. (BEMMELEN, 2018) 

 

6.2.  Žádost o ruku nevěsty 

Žádost probíhá ve dvou tradičních obřadech. V obouch případech je jedná o obřad 

obdarování rodiny nevěsty na náklady ženicha a jeho nové rodiny. Ceremoniál zahajuje 

“Ngembah belo selambar” neboli předání daru nazývaného “kampil”. Jedná se o košík pletený 

z listů, který by měl obsahovat tabák nebo žvýkací tabák, sirky a veškeré propriety k tomu 

potřebné. Obdarování je spojené s přátelskou konverzací a spotřebováním daru. Následuje 

diskuze, zda všichni souhlasí se sňatkem, kde se bude odehrávat, kolik bude stát apod. Při těchto 

diskuzích muži a ženy sedí odděleně a všechna rozhodnutí vždy dělají muži. (SURKATTY, 

2019)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odsouhlasení začíná druhý obřad “nganting manuk”. Ten představuje splacení věna za 

nevěstu. Celá ženichova rodina přináší rodině nevěsty kuře, jako symbol života, a věno. Věno 

je vyčísleno rodinou nevěsty a představuje náhradu za ztrátu dcery. Věno může být různé podle 

bohatství rodiny, ale je vždy splaceno až na svatbě. Jelikož batakové jsou většinou křesťané, je 

Obrázek 5 - obdarování rodiny nevěsty 



zvykem, pořádat dva svatební obřady, jeden tradiční a druhý západní v kostele. (BEMMELEN, 

2018) 

 

6.3. Průvod a bavení hostů 

Svatba začíná dlouhým průvodem celé rodiny v čele s budoucími novomanželi. Po příchodu 

do svatebního sálu obě rodiny rozdělují. Rodina nevěsty sedí odděleně od rodiny ženicha. 

Účastníci svatby si nesedají na židle, ale pletené podložky. Jako symbol respektu rodina nevěsty 

rozdává druhé rodině kampil. Následuje zaplacení věna, které bylo před samotnou svatbou 

dohodnuto. Po převzení věna rodina ženicha formálně prohlašuje, že odteď je nevěsta součástí 

jejich rodiny a snoubenci jsou oficiálně prohlášeni za manžele. Nevěsta s ženichem tančí, 

zpívají a baví své hosty. Zejména tradičním landek dance. Zatímco tancují, mají před sebou 

košík, do kterého dávají příbuzní i kamarádi peníze, aby přispěli do začátku novomanželům, 

jako svatební dar. Jedná se o novodobý zvyk, který se rychle ujal, ale není původní a tradiční. 

Jakmile novomanželé dokončí bavení svých hostů, jsou usazeni do krásně nazdobených křesel. 

(BEMMELEN, 2018) 

 

Obrázek 6 - čerství novomanželé 

 

   

 



6.4. Proslovy 

 Po usazení novomanželů, přichází čas na proslovy příbuzných. Nejprve pronáší proslov 

rodina ženicha, ať už ta nová, která ženicha adoptovala, nebo opravdová. Poté pronáší proslovy 

rodina nevěsty. Proslovy jsou většinou rady týkající se manželství, vztahů a rodinných 

povinností. Následně může poskytnout rady novomanželům kdokoliv ze svatebčanů nebo jim 

předat dar. Po proslovech rodina věnuje novomanželům ulos a společně je do něj zabalí. Čím 

dražš ulos věnují, tím je člen rodiny bližší. Dalšími tradičními dary jsou luah berebere, 

praktické domácí spotřebiče a potřeby. Tradičně se věnují matrace, polštáře, nádobí, povlečení 

atd. Mimo praktické předměty je zvykem darovat jídlo, a to zejména vejce a kuře - ti 

symbolizují plodnost nového páru. (SURKATTY, 2019) 

 Po skončení svatby je zvykem, že se nový pár odstěhuje k rodině ženicha a po čtyři 

dny nesmí vyjít ven. Je tak zvykem od brzkých křesťanských dob, kdy byly nevěsty unášeny. 

(SURKATTY, 2019) 

 

Obrázek 7 - tanec Landek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Tradiční slavnostní oděv - Ulos 

Tradiční Ulos vznikl za účelem ochrany těla a duše při pěstování a sklízení rýže. V průběhu 

staletí si Batakové vybudovali rozsáhlý repertoár Ulos, které mají zároveň přísně stanovená 

pravidla a účely. Vždy záleží na složení barev, na zvoleném vzoru a také na technice výroby.  

Ulos odhaluje mnoho podrobností z historie Bataků a k tomu patří samozřejmě legendy. Ta 

praví, že prvním tkalcem Ulos byla bohyně z Horního světa, která chtěla uniknout z nešťastného 

manželství. Při tkání sklouzla z její nově spředené příze do moří Podsvětí, kde poté stvořila 

Zemi - Střední svět. Ulos je tímto spojen se samotným původem života Bataků a je zároveň 

jisté, že tkalcovské umění patří mezi ta nejstarší na Sumatře.  

Po koloniální anexi na přelomu 19. a 20. století se Batakové dokázali přizpůsobit novému 

světu a upravili své umění novým ekonomickým a sociálním okolnostem. Z tradičního 

tkalcovství se začala stávat strojová výroba a ze samotných Ulos módní doplněk. Jde sice o 

poměrně kvalitní přizpůsobení se poptávce, ale bohužel to má skoro vždy za následek ztrátu 

duchovního významu předmětu. Naštěstí dnes vznikají iniciativy, které se snaží starou 

tkalcovskou tradici uchránit a přivédst mladé dívky k této tradici zpět.  

Darováním Ulos vyjadřujete úctu. Množství úcty se dá odstupňovat dle ceny a dle typu 

výroby daného Ulos:  

 

 

Ulos lze vyrábět třemi způsoby. Ručně, ručně na tkalcovském stroji, kompletně strojní 

výroba. Stupeň úcty je nejvyšší při darování ručné tkaného Ulos.  



Obrázek 8 - tradiční oděv Bataků - Ulos 

 

 

 

8. Rodokmen - Dalihan na Tolu 

Jedním z nejdůležitějších atributů batacké kultury je jejich rodokmen. Řídí se podle něj 

veškeré slavnosti a tím pádem také svatba. Každý člen rodiny má svou danou roli. Rodokmeny 

a jednotlivé příbuzenství se Batakové učí již od mala ve školách, aby si složitý systém dokázali 

osvojit.  

Systém Dalihan Na Tolu je založen na pokrevní příbuznosti. Dle postavení v Dalihan Na 

Tolu (DNT) lze určit status, funkci a sociální postavení.  

Dalihan Na Tolu se skládá ze tří hlavních elementů: 

1. HULAHULA - rodina nevěsty - jedná se o nejrespektovanější část v systému DNT. 

Říká se: “Hulahula is the visible God”. HulaHula mají při ceremoniálu funkci nošení a 

darování rýže a Ulos. 

2. DONGAN SABUTUHA - všichni muži ze strany manžela (všichni, kteří mají stejné 

příjmení) 



3. BORU - rodina, která bere manželku z klanu. Nejníže hodnocená část v systému DNT. 

Boru při ceremoniálu věnují manželům peníze.  

V manželském ceremoniálu Marunjuk vždy pořádá svatbu jedna ze stran - manželova nebo 

manželčina. Zvykem ale je, že ji pořádá spíše manžel. Strana pořádající obřad se nazývá Suhut.  

Při svatbě, kterou pořádá strana manžela - Suhut - se za HulaHula považuje rodina ženy a 

Boru je její sestra a manžel sestry. 

Celý systém je opravdu složitý a každý člen ceremoniálu má před obřadem jistou svou 

funkci a pozici. Tyto pozice se mění podle toho kdo se žení a kdo svatbu pořádá. K jednotlivým 

funkcím v průběhu ceremoniálu náleží i speciální proslovy a řeč. 

 

9. Závěr 

Batacká kultura je založena na jejich systému pokrevního příbuzenství Dalihan Na Tolu, 

který se stává středobodem veškerých slavností této kultury. Dá se říci, že vše u Bataků má svá 

jasná pravidla. Barvy a motivy Ulos a jejich pravidla užívání při jednotlivých slavnostech se 

vešla na téměř šest set stran díla Legacy in Cloth a příbuzenský systém je tak složitý, že se ho 

děti učí ve škole jako samostatný předmět. Zkoumat kulturu Bataků je však velice snadné, 

vzhledem k pohostinnosti těchto lidí a k jejich nadšení z vlastní kultury. Každý Batak je velice 

hrdý na to, že jím je. Doufejme, že se z batacké kultury nestane pouze turistická atrakce a lidé 

doopravdy najdou cestu zpět k jejich pravým kořenům a nenechají zaniknout své původní zvyky 

a tradice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Seznam použitých zdrojů 
Batak Is One Of The Ethnic Groups In Indonesia. Indonesian Tribe[online]. 2012 [cit. 2020-

01-05]. Dostupné z: http://ibdo.blogspot.com/search?q=batak 

BEMMELEN, Sita van. Christianity, colonization, and gender relations in North Sumatra: a 

patrilineal society in flux. Boston: Brill, [2018]. ISBN 9789004345751. 

HAYS, Jeffrey. Bataks: Their rich culture and myths of cannibalism [on-line]. Facts and 

details, © 2008 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: 

http://factsanddetails.com/indonesia/Minorities_and_Regions/sub6_3b/entry-

3997.html?fbclid=IwAR0_oQK2T5XZvfNR3BOWm0XkfIssmi02aKQ3QTs87f4lbxPM9UIQ

aV3vvsw#chapter-3 

HOCKINGS, Paul. Encyclopedia of World Cultures. Vol. V, East and Southeast Asia. G.K. 

Hall, 1993. ISBN 978-0816118144. 

KANDERT, Josef. Náboženské systémy: člověk náboženský a jak mu porozumět. Praha: 

Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3166-7. S. 23. 

KMENT, Petr. Batakové: Indonéský kmen, který své odsouzené jedl zaživa [on-line]. 

Reflex, © 2017 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-

zeme/79707/batakove-indonesky-kmen-ktery-sve-odsouzene-jedl-zaziva.html 

MILOŠOVÁ, Darja. Batakové ze Sumatry [on-line]. Dobrodruh.sk, © 2012 [cit. 2020-01-03]. 

Dostupné z: https://www.dobrodruh.sk/cestopisy/batakove-ze-sumatry 

Na návštěvě u Bataků [on-line]. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, © 

2020 [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/102010286#h=24 

PURBA, A.R. a J. SIAHAAN. The model of conversation in the ceremonial Marunjuk in 

Batak Toba: the study of pragmatics. In: The 8th International Symposium for Sustainable 

Humanosphere [online]. Sumatra: IOP Publishing, 2019, s. 5 [cit. 2020-01-07]. DOI: 

10.1088/1755-1315/374/1/012027. Dostupné z: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/374/1/012027/pdf 

SURKATTY, Danielle. Karo Batak Wedding Ceremonies. [on-line]. Living in Indonesia - a 

site for expatriates © 2019 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: 

https://www.expat.or.id/info/karobatakwedding.html 

 

http://ibdo.blogspot.com/search?q=batak
http://factsanddetails.com/indonesia/Minorities_and_Regions/sub6_3b/entry-3997.html?fbclid=IwAR0_oQK2T5XZvfNR3BOWm0XkfIssmi02aKQ3QTs87f4lbxPM9UIQaV3vvsw#chapter-3
http://factsanddetails.com/indonesia/Minorities_and_Regions/sub6_3b/entry-3997.html?fbclid=IwAR0_oQK2T5XZvfNR3BOWm0XkfIssmi02aKQ3QTs87f4lbxPM9UIQaV3vvsw#chapter-3
http://factsanddetails.com/indonesia/Minorities_and_Regions/sub6_3b/entry-3997.html?fbclid=IwAR0_oQK2T5XZvfNR3BOWm0XkfIssmi02aKQ3QTs87f4lbxPM9UIQaV3vvsw#chapter-3
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-80-247-3166-7
https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/79707/batakove-indonesky-kmen-ktery-sve-odsouzene-jedl-zaziva.html
https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/79707/batakove-indonesky-kmen-ktery-sve-odsouzene-jedl-zaziva.html
https://www.dobrodruh.sk/cestopisy/batakove-ze-sumatry
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/102010286#h=24
https://www.expat.or.id/info/karobatakwedding.html

