
Únor 2017 v Zátoce nosatých opic 

Největší veřejnou environmentální událostí v Balikpapanu byl v únoru delfíní cirkus a vlna 

protestů, která se proti němu strhla. Ve stejné době ale probíhaly i další, ne tolik nápadné, ale 

neméně důležité události. 

Balikpapan byl prohlášen městem bez zneužívání zvířat 

V únoru z Balikpapanu odjel putovní cirkus se třemi delfíny. Vyrazil na na další destinaci. I 

v jiných městech proti cirkusu probíhaly demonstrace, ale nikde neměly tak velký ohlas jako 

právě v Balikpapanu. Největší vlna odporu se strhla ve chvíli, kdy starosta Balikpapanu ve svém 

prohlášení na Facebooku cirkus 

prohlásil za vzdělávací instituci. To 

se silně dotklo některých učitelů, 

kteří si environmentální výchovu 

představují úplně jinak. Podařilo 

se spojit síly 27 místních 

organizací, které vytvořili silnou 

Alianci za záchranu zvířat. Ta 

nakonec přiměla starostu 

Balikpapanu k tomu, aby změnil 

názor a podepsal oficiální dopis, 

ve kterém se zavazuje k tomu, že 

v Balikpapanu v budoucnu 

nepovolí delfíní cirkus ani žádnou 

jinou podobnou atrakci s divokými 

zvířaty. Balikpapan se oficiálne 

stal Městem bez zneužívání zvířat 

(Kota Bebas dari Eksploitasi 

Satwa). Jde o úspěch, který 

oceňují aktivisté v celé Indonésii. 

Nyní ovšem musejí následovat 

další kroky. Především se 

z oficiálního dopisu se musí stát 

vyhláška, aby byla opravdu 

vymahatelná. Zájem veřejnosti by 

se měl rozšířit o další téma 

zneužívání zvířat, například 

vystupování cvičených opic a především pak největší problém, obchod s chráněnými a 

ohroženými druhy zvířat. A za třetí bychom chtěli podpořit aktivisty v jiných městech, kde se 

protesty proti delfínímu cirkusu setkaly s menším zájmem medii, veřejnosti a zastupitelů. Byl 

vytvořen národní tým, který by měl být vysílán do jiných měst, kde probíhají protesty. Zatím ale 

bohužel zůstalo jen u založení týmu – jednak chybí prostředky na cestování, a především pak 

všechny členu zaměstnávají problémy přímo na místě do té míry, že je těžké vycestovat jinam... 



PT ITCI – náš první místní korporátní partner 

Přestože s většinou korporací v Balikpapanském zálivu mají ochranáři přírody velké 

problémy a právem je obviňují z ničení pralesa a ohrožování divokých zvířat, existuje i 

několik málo světlých výjimek. Jednou z nich je dřevařská firma PT ITCI. V minulosti 

byla PT ITCI zodpovědná za zničení obrovské plochy pralesů v odlehlé severozápadní 

části Balikpapanského zálivu. Ačkoli po třicet let propagovala dlouhodobě udržitelnou 

těžbu dřeva, ve skutečnosti svým ideálům nedokázala dostát. Před pár lety, těsně před 

tím, než finančmě zkrachovala, vytěžila ze své koncese v rychlosti veškeré zbývající 

velké stromy a zanechala po sobě jen silně zdegradovaný, hospodářsky bezcenný 

prales. Ještě větší zkázu pak způsobila její sesterská organizace, PT IHM, která získala 

část původní zkrachované korporace, zcela jí odlesnila a osázela rychle rostoucími 

exotickými akáciemi, které se pěstují jak surovina pro výrobu papíru. Ze zbytku koncese 

včetně malého městečka, které svého času vzkvétalo kolem dřevařského přístavu, 

zbyly jen opuštěné trosky.  

Před dvěma lety se stal ředitelem zkrachovalé PT ITCI stal slavný, ale také velmi 

kontroverzní indonéský ochranář 

holandského původu, Willie Smits 

(na fotografii ten nejvyšší u stolu 

vpravo). Přišel s velkolepou ideou, 

jak celé území znovu zalesnit 

kombinací dřevin, které zde umožní 

přežít orangutanům a jiným divokým 

zvířatům, a rostlin, které přinášejí 

ekonomický zisk. Jeho „primadonou“ 

je cukrová palma. Ta totiž na rozdíl 

od olejné palmy může růst i ve stínu 

pralesa. Jestli se Williemu podaří 

prosadit jeho velkou vizi, je zatím 

otázka. Já osobně s ním v mnoha 

bodech nesouhlasím a často jsme ve 

sporu. Na druhé straně jse ale 

v mnoha bodech a cílech za jedno a 

to je v případě indonéských 

korporací dost vzácný případ. A tak 

se PT ITCI stává, i když zatím jen 

neoficiálně, naším prvním místním 

korporátním partnerem. Uvidíme, jak 

dlouho naše spolupráce vydrží. 

 



Řešení problému s uhlířskými gangy – krátkodobé i dlouhodobé 

Jedním z prvních výsledků spolupráce s PT ITCI jsou zásahy proti gangům, které kácí 

nejkrásnější mangrovy v Zátoce nosatých opic za účelem pálení dřevěného uhlí. Před 

několika lety jsme do zátoky přivezli tradičního náčelníka kmene Pasirů a uzavřeli jsme 

s uhlíři neformální dohodu, podle které můžou pokračovat v kácení mangrovů v těch 

částech zálivu, kde už mangrovy ztratily část ze své původní estetické hodnoty, ale 

budou se vyhýbat centrální oblasti, kterou je nutné zachovat nedotčenou pro účely 

místního rybářství a ekoturismu. Uhlíři dohodu dodržovali několik let, ale jak postupně 

mangrovy v jejich “péči” degradují, začali jí v posledních 

letech porušovat. Problém musíme řešit opakovaně 

dalšími dohodami, což je vyčerpávající. PT ITCI nabídlo 

jiné řešení – represi. Uhlířské gangy jsou ilegální a PT 

ITCI má k dispozici lesní policii. Stačilo jednu skupinu 

uhlířů zatknout, dát na pár dní do vazby, zabavit jim 

vybavení a loď – a ostatní členové gangu oblast 

okamžitě opustili. Vrátili se k práci v původně vymezené 

oblasti – ta ale bude během jejich přítomnosti nadále 

degradovat. Uhlíři jsou jedni z nejchudších vesničanů, 

nemají žádný kapitál, vzdělání ani odbornou zručnost, a 

často jde o ilegální imigranty z jiných ostrovů, kterým 

zkrátka nezbývá nic jiného než kácení stromů. Represe 

je zastaví na čas, ale svojí cestu si vždycky najdou.  

Je potřeba hledat dlouhodobější řešení, které by zajistilo, že s kácením mangrovů 

skončí úplně. Ideální by bylo najít pro ne jinou práci, kterou by dobře zvládali. Což je 

problém v případě vesničanů, kteří celý život jen pálili dřevěné uhlí. Willie Smits jednu 

takovou možnost nabízí – biochair. Jde vlastně také o dřevěné uhlí, vyrábí se ale trochu 

jinou metodou, za vyšší teploty a s 

minimálním přístupem vzduchu. 

Výsledkem není palivo, ale hnojivo. A 

surovinou není tvrdé dřevo, ale jakékoli 

dřevo – včetně odpadu z plantáží, 

kterého má PT ITCI nadbytek. Stačí 

tedy pár drobných změn a z uhlíře je 

výrobce kvalitního organického 

hnojiva. Pokud vše půjde tak, jak si 

Willie představuje, máme jeho slib, že 

dělníky v jeho plánované továrně na 

biochair budou právě uhlíři ze zátoky.  



Obnovení činnosti cestovní a vzdělávací agentury Parakayu  

Parakayu je agentura, kterou jsme v Balikpapanu založili před dvěma lety za účelem 

legálního rozvoje a podpory ekoturismu v Zátoce nosatých opic. Po dva roky se 

Parakayu zdála být spíš neúspěchem. Ekoturismus se rozvinout nepodařilo  a agentura 

se tak zaměřila spíš na ekologickou výchovu. Zaměstnala ale mladé dívky bez 

pedagogické i přírodovědecké zkušenosti, takže nabízela jen nevalný vzdělávací 

program.  Bylo dokonce důvodné podezření, že Parakayu zneužívá status agentury ke 

komerčnímu provozování kancelářských služeb.  

Letos se situace konečně mění a Parakayu zahajuje dlouho plánovaný ekoturistický 

program. Do Zátoky nosatých opic už odvezli několik desítek prvních indonéských 

turistů. Zaměření na indonéské výletníky, včetně školních dětí, je důležité – nejde totiž 

jen o byznys, ale především o vzdělávaní místních obyvatel a efektivní šíření kampaně 

za záchranu zátoky.  

Důležité je i to, že se díky Parakayu do 

ekoturistického program zapojují další 

vesničané. Parakayu totiž zaměstnává 

vlastní lodníky, pana Didiho a další rybáře z 

vesnice Kampung Baru. S touto dělnické-

rybářskou komunitou už jsme spolupracovali 

před pár lety, kdy jsem v Kampung Baru 

bydlel. Spolupráce skončila ve chvíli, když 

jsem se odstěhoval do jiné z vesnic dál od 

města, teď se ale vztahy znovu navazují. Na 

základě dohody s neformálním šéfem celé 

komunity, panem Sarkawim, se nám po dvou letech vleklého vyjednávání a odkladů 

podařilo zajistit pro výletní lodě i velmi pěkný a pohodlný přístav, který se tak stává další 

vstupní bránou do Zátoky nosatých opic. Pomalu se nám tak daří do vznikajícího 

ekoturistického programu zapojit další a další vesnice podél celého pobřeží zátoky. 



Ničení pralesa v nově plánované průmyslové oblasti pokračuje 

Bohužel ne všechny environmentální problémy v Zátoce nosatých opic se daří řešit. Nejtěžším 

úkolem je omezit ničení pralesů v nově plánované průmyslové zóně Kariangau, ve střední části 

zálivu. Například mangrovy v okolí nové cementárny na řece Puda umírají, aniž by byly kácené. 

Továrna si totiž  skrz mangrov zbudovala přístupovou cestu a tím zamezila přílivové vlně, aby 

mangrovovou bažinu v pravidelných cyklech zaplavovala. Ostatně už i samotné zbudování 

továrny na území mangrovů, které jsou chráněné jak národní legislativou, tak i místním 

územním plánem, představuje hrubé porušení legislativy. Případ byl nahlášen policii a 

připravuje se i soudní proces. Místní vláda se ale staví na stranu korporace. 

 

Také kácení a vypalování pralesa v povodí řeky Berenga pokračuje. Známe už jméno 

korporace, která si území nárokuje, i jméno spekulanta, který jim pozemek prodal. Známe už I 

samotného pachatelo, je to místní gang, Komando pro udržení dajáckych tradic, který si někdo 

na špinavou práci najal. O případu psaly místní noviny a úřad pro životní prostředí slíbil, že se 

věci bude věnovat - ale neudělal tak. Měli bychom teď případ nahlásit na policii, která teprve 

potom bude povinná případ vyšetřovat. Jenže musíme brát ohled i na bezpečnost našeho 

indonéského týmu, s gangstery není úplně radno si zahrávat. Dostali jsme se do slepé uličky. 

Přišli jsme zatím o 20 hektarů pralesa a bude ho víc... 


