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Tisková zpráva 
 Buddhisté otevřeli park s posvátnou stúpou. 

Ochrání město před pohromami 
 

Veřejně přístupný park vznikl na původně městských pozemcích v Kubelíkově ulici v Liberci. A 

neslouží jen k procházkám a odpočinku. Lidé v něm mohou také načerpat pozitivní energii. Nový 

park vytvořili buddhisté z Centra pro tibetská buddhistická studia Rabten Čhödarling, které sídlí 

v přilehlé vile. Mezi stromy a pěšinami dokončují v zahradě buddhistickou stúpu, jež bude první 

stavbou svého druhu v republice. Pro věřící je symbolem soucitu a moudrosti a tyto vlastnosti 

vyzařuje do okolí. 

Pozemky mělo centrum od radnice několik let v symbolickém nájmu. V loňském roce je Statutární 

město Liberec prodalo centru za jednu korunu. Převod pozemků schválila rada města a posléze i 

zastupitelstvo. 

Slavnostního otevření se v úterý 23. dubna zúčastnili mniši různých národností – Vietnamci, 

Mongolci, Tuvinci i Kalmykové, včetně zakladatele libereckého centra Ctihodného lamy Gonsar 

Rinpočheho a náměstka primátorky Kamila Jana Svobody. Nezůstalo přitom jen u stříhání pásky. 

Následovaly modlitby a rituál sang, který má pomocí vonného kouře očistit okolí od negativity. 

Všichni přítomní pak rituál zakončili vyhozením mouky campa do vzduchu. Právě mouka z praženého 

ječmene je základem tradičních tibetských jídel a jejím vyhozením do prostoru přejí buddhisté všem 

lidem dostatek surovin a jídla. Na programu bylo i společné vysazení stromu – slivoně. 

„Věřím, že tento park se stane útočištěm pro lidi, kteří se potřebují zastavit, především s ohledem na 

dnešní uspěchanou dobu. Přál bych všem lidem dobré vůle, aby jim toto místo pomohlo nalézt 

odpovědi na své otázky,“ řekl náměstek Kamil Jan Svoboda. 

Na slavnostním otevření promluvil také Jan Šolc, někdejší poradce Václava Havla. Zavzpomínal na 

osobní setkání prezidenta s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. „Tehdy se Václav Havel 

dalajlamovi svěřil, že vůbec nevěnoval pozornost jeho slovům při přednášce, ale užíval si pocitu 

laskavosti, která z dalajlamy vyzařovala. A já tu stejnou laskavost pociťuji dnes zde. Tu laskavost, 

která zatím není v naší zemi běžná,“ uvedl. 

Park Rabten Šidelingka, jak ho buddhisté pojmenovali, je veřejnosti přístupný každý den od dubna do 

listopadu od 8.00 do 19.00 hodin (v blízkosti zastávka MHD Husitská). Vstup lidé nepřehlédnou, čelní 

plot zdobí lungty - modlitební praporky. Ty také plápolají mezi stromy v parku. Celý park je oplocený 

a nechybí v něm lavičky pro odpočinek. Atmosféru klidného parku a místa pro rozjímání dokresluje 

protékající potok a vzácné staré dřeviny. „Celé místo je cenné také tím, že zde žije téměř čtyřicet 

druhů ptáků,“ podotkl administrátor centra Jan Brázda. 



Dominantou parku je stúpa, jejíž výstavba už finišuje. Má být vůbec první v České republice. Nejbližší 

významná stúpa stojí například v Rakousku. V buddhistické tradici představují stúpy Buddhovu 

osvícenou mysl. Tibeťané jim říkají čhörten a jsou pro ně hlavně místem k meditaci a rozjímaní. 

Stavějí se i jako symbol světového míru. Dovnitř pak ukládají různé relikvie. V liberecké stúpě budou 

konkrétně uloženy relikvie dvou osvícených lamů, a to Ctihodného Geše Rabten Rinpočheho a 

Ctihodného Geše Penby.  

„Okolí stúpy bývá naplněno klidnou, mírumilovnou a harmonickou atmosférou. Její přítomnost 

eliminuje všechny druhy disharmonií a chrání před živelnými pohromami nebo válečnými konflikty. 

Bude přispívat míru naší mysli,“ řekl lama Gonsar Rinpočhe.  

Parky potažmo stromy mají pro buddhisty velký duchovní význam. Právě pod stromem se podle 

legendy narodil Buddha a při meditaci pod stromem také dosáhl osvícení. Proto také buddhisté 

kolem svých chrámů vysazují stromy a vytvářejí parky.  
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