
Září 2017 v Zátoce nosatých opic 
V září probíkaly aktivity v Balikpapanském zálivu jednak v duchu natáčení českého dokumentárního 

filmu, ale především pak v duchu velké protestní kace při příležitosti mezinárodní konference guvernérů, 

pořádané v městě Balikpapan. 

 

Nátáčení dokumentu s Danem Bártou  

Na přelomu září a října strávil Stanislav Lhota na Kalimantanu dva týdny s týmem Zdeňka Suchého, který 

zde natácel jeden z dílů seriálu o českých ochranářských projektech. Dokument bude vysílat Česká 

televize a provázet jím bude Dan Bárta. Ten navštívil Balikpapanský záliv už potřetí, ovšem nikoli jako 

zpěvák a propagátor ochrany přírody, nýbrž jako vědec, odonatolog. Výzkum Aleše Dolného a Dana 

Bárty už v předchozích letech vyústil ve dva odborné článly a jednu knihu o vážkách rezervace Sungai 

Wain. Pochopitelně že tedy jedním z témat natáčení dokumentu byly i vážky. Hlavní „tváří“ pořadu 

ovšem bude opice kahau nosatý. 

 



Mezinárodní kontefence pořádaná v Balikpapanu vyvolala vlnu oprávněné kritiky 

Ve dnech 25-29. září se v Balikpapanu konala konference Governors’ Climate and Forest Task Force, 

jejímž hlavním organizátorem se stal guvernér Východního Kalimantanu Awang Faroek (kterého místní 

ochranáři oprávněně přezdívají Awang Buroek, tery “Špatný Awang”). Konference se zůčastnilo 35 

guvernérů z provincií několika zemé celého světa. Cílem mělo byt hledání strategie pro zmírnení emisí 

skleníkových plynů a změmy klimatu. Všem ale bylo už od začítku jasné, že jde jen o greenwashing, tedy 

o klamnou propagandou. Výsledkem konference nebyly žádné rozumné plány ani změny legislativy. 

Hlavním tématem Awangových proslovů byla snaha o získání další mezinárodní finanční pomoci pro 

údajnou záchranu tropických deštných lesů a obhajoba plantáží olejné palmy, které guvernér prohlásil za 

klíčové partnery v boji za záchranu pralesů. Balikpapan byl prohlášen za město, které je příkladem dobře 

fungující ochrany přírody – aniž by byla zmíněna probíhající devastace v souvislosti s průmyslovou 

expanzí a nesmyslných projektů jako je most přes ostrov Balang.  

 Ochranáři a organizace, které se o záchranu přírody v provincii Východní Kalimantan opravdu 

snaží, nebyli na konferenci přizváni. Uspořádali proto vlastní akci v Parku Bakapai před hotelem Novotel, 

ve kterém se konference pořádala. V parku umístili výstavu fotografií, které dokládají skutečný, kritický 

stav ochrany přírody Východního Kalimantanu. Heslem této protestní akce se stalo “Kaltim Green is 

Hoax”, což se odkazuje na guvernérovu kampaň Kaltim Green, v rámci by které byly například rozsáhlé 

oblasti cenných sekundárních lesů prohlášeny za “degradované” a následně “zalesněné” plantážemi 

olejné palmy. K dalším klíčovým bodům protestní akce byla guvernérova 

podpora expandujícím hnědouhelným dolům a také fakt, že několik aktivistů 

z řad místních domorodců bylo kvůli předchozím akcím zadrženo a až několik 

měsíců vězněno. Dokonce i při této akci byl jeden z aktivistů policií zadržen, 

dva dny vyslýchán a fyzicky intimidován. Nakonec však i díky tomu protestní 

akce přitáhla zájem veřejných medií. Takže ačkoli v novinách převládaly 

opěvné články, ve kterých je guvernér Awang Faroek vyzdvihován jako 

hrdina, bojující za záchranu pralesů, během posledních dnů konference 

postupně přibývalo i hrubě kritických článků, které guvernéra zcela 

oprávněně označují za viníka současné environmentální krize východního 

Kalimantanu, který by neměl mít nátok podobnou konferenci hostit. 



Obyvatelé Balikpapanu se přes internet zapojují do boje s pytláctvím 

Podobně jako obyvatelé Balikpapanu reagovali vlnou zájmu a protestů na případy vyplavených mrtvých 

kytovců v minulých měsících, začínají se spontánně zapojovat do boje s pytláctvím - a to prostřednictvím 

své nejoblíbenější aktivity, sledováním Facebooku. Když se na Facebooku objevila fotografie lovce a 

mrtvého medvěda, který byl ulovený do oka, vyvolala vlna protestů nejen zájem tisku, ale i reakce 

zodpovědných vládních úřadů. Ačkoli pytlák svůj Facebook vzápětí zablokoval, jeho fotografie se tak 

dostala do novin a úřad pro ochranu přírodních zdrojů (BKSDA) byl nucen začít případ vyšetřovat. 

Pachatele tento odpovědný úřad doposud nedopadl a pravděpodobně ani  že má k podobným zásahům 

k dispozici speciální policii. Přesto však tak velká a zcela spontánní odezva veřejnosti svědčí o tom, jak 

velkého pokroku se podařilo dosáhnout v šíření povědomí a zájmu o ochranu přírody mezi obyvateli 

města Balikpapanu za několik posledních let. Velkou roli v tom hraje i to, že se maskotem města 

Balikpapanu stal právě medvěd malajský, se kterým se již většina obyvatel města seznámila v centru 

ekologické výchovy KWPLH, kde je několik konfiskovaných medvědů drženo ve velkém přírodním 

výběhu. 

 

 


