
Leden 2017 v Zátoce nosatých opic 

Leden by v „Zátoce nosatých opic“, jak jsme začali Balikpapanskému zálivu říkat, hodně 

nabitý měsíc. Toto je výtah alespoň těch nejdůležitějších události: 

 

Stavba mostu a silnice kolem Balikpapanského zálivu přináší první vážné 

problémy 

Projekt výstavby mostu přes ostrov Balang a s ním související transkalimantanské 

silnice, která povede podél velké části pobřeží Balikpapanského zálivu, představuje 

největší hrozbu pro tuto oblast. Bohužel se přes veškeré snahy ochranářských 

organizací nedaří tento nesmyslný projekt zvrátit a se stavbou mostu i silnice už bylo 

započato. Probíhá stavba základů mostu a vybuldozerováno vyli několik prvních 

kilometrů silnice. S tím se začínají projevovat i první závažné negativní dopady tohoto 

megaprojektu. K nim patři i znečištění řek, jejichž horní přítoky silnice protíná. Zvýšený 

obsah sedimentů způsobuje žlutohnědé zbarvení vody a ztrátu její průhlednosti. 

Obrázky srovnávají barvu těchto řek před započetím stavby silnice a nyní: 
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Hrozí výstavba rafinerie palmového oleje financované evropskou společností  

Louis Dreyfus Company 

Indonéský dokumentarista Lutfi Pratomo vypustil nad Balikpapanský záliv dron - 

automaticky pilotované letadélko, vybavené kamerou - aby zdokumentoval prales, který 

se už brzy chystají firma PT DKI a její evropský partner Louis Dreyfus Company vykácet 

a přeměnit v rafinerii palmového oleje. Poslední naději na záchranu území představuje 

chystaná mezinárodní kampaň, na které se podílejí aktivisté z Indonésie, Holandska, 

Německa a České Republiky. 

Náš indonéský tým se snaží zajistit oficiální dokumentaci, což se brzy ukázalo být velmi 

ošemetné. Získali jsme sice několik kilogramů tištěných dokumentu z archive 

zastupitelského úřadu, ale brzy se ukázalo že se všechny vztahují ke 23 hektarům 

pralesa, které byly odlesněné v roce 2011 

(poznamenávám ovšem, že plán na jejich 

odlesnení byl vypracován v roce 2013, 

tedy tři roky poté, co byl vykonán!). 

Dokumentace pro plánované odlesnění 

dalších 100 hektarů očividně vůbec 

neexistuje.  

Situace v terénu je záludná. Korporace 

oplotila území, které má v plánu vykácet, 

ale jakmile začalo vyšetřování případu, 

veškeré aktivity v terénu ustaly. Odlesnění 

mělo proběhnout už v prosinci, ale zatím se 

tak nestalo. Korporace očividně vyčkává svou 

příležitost. Nejspíš teď obchází vlivné 

úředníky, slibuje a uplácí, aby nakonec 

veškerá potřebná povolení dostala.  



Spekulace s pozemky vedou k dalšímu odlesňování Zátoky nosatých opic 

S tím, jak místní vláda přiděluje koncese korporacím, které mají v plánu budovat v 

Balikpapanském zálivu továrny, začínají se objevovat i spekulanti s pozemky. Vypalují 

prales a zakládají políčka, ze kterých ale nikdy nebudou sklízet. Jejich jediným cílem je 

získat finanční kompenzaci od firem, které si nárokují stejné území.  

Na začátku roku jsme tak přišli o dalších 

přibližně 20 hektarů cenného pralesa. Firmy 

takovému nelegálnímu zabírání svého 

území nečinně přihlížejí – a není divu, je 

totiž v jejich zájmu, aby z odlesnění, které si 

sami velmi přejí, mohl být obviněn někdo 

jiný. Pro velké nadnárodní společnosti je 

mnohem snazší zaplatit odškodné 

spekulantovi s pozemkem (který se vydává 

za chudého místního farmáře, takže ho pak 

nikdo nepožene k odpovědnosti), spíš než aby les zničila sama a riskovala tak další 

protestní akce.  

Ačkoli má většina místních médií zakázáno psát o ekologických problémech 

Balikpapanského zálivu, zprávu o vypalování lesa na území korporací se nám do novin 

protlačit podařilo. Ředitel úřadu pro životní prostředí se korporací vzápětí zastal - v 

následujícím mediálním prohlášení uvedl, že není vyloučené, že vláda vydala k 

odlesnění povolení. Unikl mu ale malý detail - území bylo vypáleno a k tomu vláda 

povolení zkrátka vydat nemůže! Posléze po této mediální konfrontaci úřad pro životní 

prostředí opět přistoupil ke své obvyklé strategii – k vyčkávání, až zájem médií opadne. 

Mezitím se podařilo získat prostředky k průzkumu ceny takto odlesňovaných pozemků a 

za podpory organizace Rainforest Trust připravujeme strategii jejich skupování. Ceny 

většiny pozemků se však vzhledem k zájmu velkých korporací prozatím ukazují být 

astronomicky vysoké. 



 

Green Generation už má pobočky ve všech 34 indonéských provinciích 

Nečekaný úspěch přineslo 

založení organizace Green 

Generation v Balikpapanu v 

roce 2009. Původně šlo o 

malou skupinu náctiletých 

studentů, kterou jsme založili 

u příležitosti soutěže o 

Zátoce nosatých opic. 

Nepředpokládali jsme tehdy, 

že na začátku roku 2017 už 

bude mít Green Generation 

pobočky ve všech 34 

provinciích Indonésie od 

Sumatry až po Papuu a že bude sdružovat několik tisíc dětí. Protože se Green 

Generation nadále rozrůstá, půjde už brzy o desítky tisíc děti a studentů, včetně mnoha 

velmi silně zapálených a motivovaných. Při tak velkém počtu dětí a škol není snadné 

Green Generation koordinovat a je pravděpodobné, že program mnoha jejích poboček 

bude omezený jen na formální schůzky a oslavy různých mezinárodních a národních 

dnů životního prostředí. Snažíme se proto o navázání alespoň některých poboček na 

vzdělávací instituce a organizace v zahraničí, které by pomohly dát jejich programu 

jasný záměr a smysl. 

 

 



Nová občanská iniciativa – Balikpapan Save Bekantan 

V loňském roce bylo 

z řeky Somber vyloveno 

několik mrtvých 

nosatých opic kahau. 

Nevíme, co bylo 

příčinou jejich smrti. 

Mohlo jít o vyhladovění, 

protože jde o řeku, kde 

v posledních letech 

významně ubylo stromů 

Sonneratia, jejichž 

listím se kahau živí. Je 

také možné, že byli 

kahau zastřeleni 

vzduchovkou, protože 

se na jejich tělech 

údajně našly stopy po zranění. Místním rybářům se podařilo vzbudit zájem médií a 

pozornost veřejnosti. O rok později jeden z těchto rybářů, Ruslan, zakládá novou 

nevládní organizaci, Balikpapan Save Bekantan. Tato organizace se stává naším 

novým partnerem. Bude nám pomáhat nejen s výzkumem kahau, ale také s mediální 

aktivitou. Díky Ruslanovi v novinách vycházejí další články, které zdůrazňují, jak 

současná expanze průmyslu v Zátoce nosatých opic ohrožuje přežití tohoto druhu. 

 

 



Velká protestní akce proti cirkusu s delfíny 

Do Balikpapanu přijel putovní cirkus s třemi 

delfíny. Protestní akce, které okamžitě začaly, 

jsou dokladem toho, jak se environmentální 

uvědomění občanů Balikpapanu posunulo  za 

posledních několik let. Téměř 40 nevládních 

organizací a sdružení se spojilo v “Koalici pro 

ochranu zvířat”. Zabránit příjezdu cirkusu se 

sice nepodařilo, ale demonstrace budou 

pokračovat až do jeho odjezdu 19 února. V lednu proběhlo pět demonstrací. Media se 

postavila převážně stavěla na stranu protestantů. Starosta Balikpapanu cirkus zprvu 

hájil. Jeho argumentem bylo, že jde o vzdělávací program, na kterém se školní děti 

seznámí s biologií kytovců. To spustilo smršť protiargumentů, včetně toho, že v Zátoce 

nosatých opic mohou děti vidět delfíny ve volné přírodě, v rámci ekoturistického 

programu. Jedna z Balikpapanských škol dokonce svým žákům zakázala, aby tuto 

atrakci navštívili. Počet prodaných lístků je malý, o delfíní cirkus v Balikpapanu není 

zájem. Protesty donutily starostu Balikpapanu k tomu, aby se v médiích vyjádřil, že s 

delfíním cirkusem také nesouhlasí a že se sám obrátí na Ministerstvo životního 

prostředí s návrhem jeho zákazu. Koalice nyní na starostu naléhá, aby se Balikpapan 

prohlásil za “Město bez zneužívání zvířat” (Kota bebas eksploitasi satwa), které už 

nikdy nepovolí cirkusové vystupování delfínů, ale ani některých jiných zvířat, například 

velmi krutě cvičených tancujících opic (topeng monyet). 



Projekt Zátoka nosatých opic/Pesisir Balikpapan běží už 10 let. Snažíme se zabránit zničení 
450 km2 tropického deštného lesa na Borneu, který je domovem orangutanů, levhartů obláčkových
a mnoha dalších vzácných druhů. Je protkán řekami, jejichž vody se vlévají do pobřežních
 mangrovů s jednou z nejpočetnějších populací nosatých opic - kahau nosatých - 

na světě a přecházejí v korálové útesy a pobřežní mělčiny mořské zátoky s delfíny, dugongy a
sviňuchami - velmi vzácnými mořskými savci. 
VVíce na www.zatokanosatychopic.cz

Snaha o ochranu zdejší přírody pomáhá také místním domorodým komunitám, jež mohou přijít
o půdu, na které dosud udržitelně hospodaří, ale hlavně o čistou vodu, kterou nezbytně

potřebují k životu, lovu ryb a sběru mořských plodů. Na těchto komoditách jsou totiž závislé celé 
rodiny. Vhodnou osvětou, odbornou pomocí a trvale udržitelnými projekty (např. dlouhodobé
vzdělávání v ekocentru, ekoturistika,..) pomáháme k zajištění místních, řadu z nich zaměstnáváme

jako lektory v ekocentru nebo koordinátory projektu.

NNaše aktivity udržuje zejména finanční podpora celé řady drobných dárců  z České republiky
a Slovenska, také podpora dobrovolníků z nejméně pěti států Evropy a Asie.

Přispívat lze nyní přes Nadační fond CCBC:
č.ú.: 2865271001/5500, variabilní symbol 3 (poznámka příjemci - "Záchrana ZNO")

Také dlouhodobá podpora hlavních partnerů, sponzorů, soukromých dárců a účastníků loňského
crowdfundingu (viz - http://zatokanosatychopic.cz/?page_id=229) stojí za funkčností projektu.
Patronát nad celým projektem převzal Dan Bárta, který se dokonce osobně podílel na výzkumu
vvážek v této lokalitě, zde spolu s Alešem Dolným objevili nový poddruh vážky. Bez výše uvedené 
podpory by již celá Zátoka i s okolním pralesem byla dávno zničená, ať už výstavbou nepotřebné
silnice, expanzí průmyslu, vypálená dřevařskými gangy anebo převálcovaná plantážemi palmy

olejné, pro jejíž pěstování tu nejsou vhodné podmínky.
Dlouhodobě bojujeme nejen s tlakem nadnárodních korporací, ale hledáme také aktivní
dobrovolníky pro práci v Evropě, stejně jako trpíme nedostatkem prostředků pro naši práci

přímo v Indonésii.

PProsíme pomozte nám tento unikátní projekt financovat - význam má pro nás každá pětikoruna
- i díky maličkým příspěvkům to celé zatím funguje. Velmi nám pomůžete už jenom šířením
informací o tomto projektu - nejlépe i s odkazem na webové stránky nebo přímo odkazem 

na sekci Podpora na stránkách:
http://zatokanosatychopic.cz/?page_id=213

č.ú.: 2865271001/5500 a variabilní symbol 3 (poznámka příjemci "Záchrana ZNO")


