
Úvod do dějin a kultury Indonésie a představení 
projektu „Zvýšení odolnosti a připravenosti díky 

rozšíření zemětřesení odolných stavebních technik a 
podpory místních komunit na ostrově Sulawesi“





Indonésie



Zdroj: https://sea.mashable.com/science/5676/many-parts-of-jakarta-could-be-submerged-by-2050-experts-warn



Zdroj: https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/21/ancol-houses-damaged-because-of-dredging-at-ciliwung-river-city.html



https://jakartaglobe.id/vision/idul-fitri-in-little-aceh





Zdroj: https://www.fws.gov/international/articles/5-projects-supporting-orangutan-conservation.html



Zdroj: https://www.asiatimes.com/2019/04/article/palm-oil-a-hot-issue-in-
indonesian-election/



Zdroj: http://ensiklopedisukubangsa.blogspot.com/2016/07/konsep-suku-bangsa-di-indonesia.html



Zdroj: https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/yuki-kimoto-orang-di-jakarta-ramah-di-jepang-enggak-9d4ade.html



Indonésie
• 17 tisíc ostrovů, 270 mil. obyvatel

• Prezidentská republika od roku 1998 (Joko Widodo)

• Největší počet muslimů na světě (zároveň není islámskou)

• 6 státních náboženství (a x neoficiálních, tradičních)

• Přes 150 jazyků, spojující jazyk indonéština

• Hl. město Jakarta

• Přes 127 aktivních sopek

Zdroj: http://sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/7075/debat_cawapres__jokowi_datang_prabowo_tidak



Indonésie – administrativní členění

Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_Indon%C3%A9sie#/media/Soubor:Indonesia_provinces_english.png



Ekonomika

• Člen G20, dříve členem OPEC, dle OECD by se měla do roku 2030 stát 
významnou světovou ekonomikou 

• Zastoupení pracovní síly:

• Zemědělství: 32% (před 10ti lety to bylo 50%)

• Průmysl: 21%

• Služby: 47%

• Hlavní komodity: ropa, zemní plyn, těžba drahých kovů, výroba látek a 
oděvů

• Zemědělství: palmový olej, rýže, čaj, káva, koření a kaučuk



Odlesňování

• přeměna na palmové plantáže – 85% 

světové produkce

• Do pár let může zmizet až 98% deštných 

pralesů Bornea

• Porušování lidských práv, zabírání půdy, 

ztráta obživy, vysychání půdy, zhoršená 

kvalita vody..

• Dokument „Zelená poušť“

Zdroj: https://www.treehugger.com/corporate-responsibility/more-
dirty-deforestation-55-of-indonesias-logging-illegal-cargills-two-hidden-
palm-oil-plantations.html



Těžba drahých kovů

• Grasbergův důl (Papua): největší důl zlata na světě, 3. největší důl mědi

• 1936 – holandský geolog upozornil na možná naleziště

• V 60. letech uzavřená dohoda – Američané vlastní majoritní podíl (Freeport 
McMoRan) až do současnosti

• Pomalá genocida původního obyvatelstva (zabito více než 0,5 mil. Lidí), 
časté nepokoje

• Těžba ničí přírodu, odpad ničí vodní zdroje – hlavní obživou bylo rybářství

• Jokowi se snaží zlepšit situaci (snížení ceny benzínu, zlepšení infrastruktury, 
stavba škol..)



https://www.theguardian.com/global-development/2016/nov/02/100-bn-dollar-gold-mine-west-
papuans-say-they-are-counting-the-cost-indonesia



Historie Indonésie

• Množství etnických skupin (cca 633) - migrace z Číny, Indie, Kambodži, Blízkého 

východu, Nizozemska, Portugalska, Anglie...

• V prvních stoletích přichází hinduismus následován buddhismem

• Budhistické říše: Sailendra – Borobudur

• Hinduistická: Prambanan – Mataram

• Významná hinduisticko – budhistické říše se nacházely především na Jávě, 

Súmatře a Borneu



Zdroj: https://www.templepurohit.com/hindu-temple/prambanan-temple/

Zdroj: https://www.traveloka.com/en-id/activities/indonesia/product/candi-borobudur-tickets-
2001162996890



Historie Indonésie
• Zlatá éra: 13. – 16. st. Majapahit (Nejen dnešní Indonésie, ale také Singapur, 

Thajsko, Malajsie)

• Majapahit – poražen muslimským sultanátem Demakem, významná část 
hinduistických kněžích, královské rodiny, bojovníků, umělců uteklo na Bali, kde 
hinduismus dodnes

• Na Jávě hinduistická komunita okolo sopky Bromo - Tenggerové

Zdroj: https://bromoeastjava.com/yadnya-kasada-ceremony-mount-bromo.html



Šíření islámu

• Islám se po několik století šířil postupně obchodními cestami, první 
konvertovali právě obchodníci a králové

• Ne alternativa stávajícího, ale „vylepšení“

• Vznikla synkretická forma

• Vládce sultanátu Mataram Senapati (1584–1601) se snažil získat 
nadpřirozené schopnosti, které by upevnily jeho moc. Dle původních 
náboženských představ odešel uctívat k břehům jižního moře (Indický 
oceán) přírodní síly a především podmořskou královnu Nyai Rara Kidul. 
Počal se modlit k Alláhovi, načež se mu po chvíli královna zjevila. Odešel s ní 
do jejího podmořského zámku, kde strávili tři dny a tři noci v milostných 
radovánkách. Královna ho naučila lepším vladařským schopnostem a také 
přivolávat nadpřirozené síly (Dubovská et. al., 2005, s. 106 – 107).



Zdroj: https://www.wisatapalabuhanratu.com/vihara-di-palabuhanratu-sukabumi-jawa-barat/hasil-gambar-untuk-

foto-nyi-roro-kidul-vihara-pala/

Zdroj: https://id.wikipedia.org/wiki/Nyi_Roro_Kidul



Wali Songo

• 9 „apoštolů“ islámu
• Sunan Kalijaga
• Změna z kastovního systému 

Kawula a Gusti na Masyarakat
• Kawula (označení „já“ již pouze 

před Bohem)
• Někteří vykonávali zázraky (uměli 

létat, proměnit kámen ve zlato..)
• Pro výuku islámu používali tradiční 

umění: gamelan a wayang
• Kalijaga: Rumekso Ing Wengi (píseň 

„Noční modlitba“) https://www.asumsi.co/post/wali-songo-menerapkan-glokalisasi-sebelum-istilahnya-terkenal

https://www.youtube.com/watch?v=Ikl3qGye4nw


Wayang

• Stínové loutkové divadlo

• Dalang: vodič loutek

• https://www.youtube.com/watc
h?v=pfydro4X2t0

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Wayang_kulit#/media/File:Wayang_Pandawa.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=pfydro4X2t0


Gamelan

• Tradiční soubor nástrojů: gongy, 
xylofony a bubny.

• https://www.youtube.com/watc
h?v=UEWCCSuHsuQ

Zdroj: https://londonclc.org.uk/2018/08/30/gamelan-workshops-explore-the-traditional-music-of-
java-and-bali/

https://www.youtube.com/watch?v=UEWCCSuHsuQ


Kolonialismus

• Od 16. století Portugalci (obchod s kořením) – východní Indonésie

• Ostrov Flores, Moluky, Timor..do současnosti křesťanské komunity, 
častá jména Dias, Da Costa, Gonsalves..

• 1602: Východoindická společnost – postupně vítězili nad Portugalci

• Jáva, Moluky, Sulawesi, Sumatra – sice vytvořili základ infrastruktury 
(cesty, rozvody vody, mosty, zavodňovací systémy), ovšem na základě 
zotročení místního obyvatelstva

• Během 2. sv. války: část Indonésie pod Japonskou okupací (zemřelo 
více než 4 mil. Lidí)



Nezávislost

• 17.8.1945 (vyhlásil Sukarno a Hatta)

• Holanďané uznali v roce 1949

• Indonésie v té době ekonomicky slabá, nedostatečný vzdělávací 
systém, vysoká negramotnost, korupce..

• Vysoké zastoupení komunistů, islamistických skupin, armády..

• Sukarno: řízená demokracie, snaha o zapojení všech 3 skupin do 
vlády, 1965 – vládu přebírá Suharto: masové vraždění komunistů 
(nejenom, také Abangan – méně ortodoxní Jávanci, ateisté a etničtí 
Číňané)

• 1998: pád diktatury, současná demokracie

Zdroj: https://padebooks.com/kepada-sukarno-hatta/



Současnost
• Indonésie jako islámský či sekulární stát

• Aktuálně na pomezí – lidé se musí hlásit k jednomu z 6ti 
MONOTEISTICKÝCH náboženství (v Indonésii existuje dalších 200 
neoficiálních)

• V roce 2016 – guvernér Jakarty uvězněn (údajná urážka Koránu)

• Situace se stále vyostřuje

Zdroj: https://www.wsbtv.com/amp/news/the-latest-jakarta-gov-to-appeal-blasphemy-prison-sentence/520709976



Program Darmasiswa
• Každoročně vyhlašuje indonéská ambasáda

• Studium jazyků (indonéština nebo jávanština) nebo tradičního umění 
– tanec, gamelan, wayang, batik, bojové umění…

• Měsíční stipendium

• Malang, Jáva



Co je dobré vědět před odjezdem…

• Sabar!
• O nepříjemných věcech se nemluví (a když, tak s úsměvem)
• Ano neznamená vždycky ano, nevím a možná znamená ne
• Nezvyšujte hlas – vždycky s klidem
• Jam karet
• Vztah guru - žák
• Budete za „bulé“
• Velký nos neznamená všude nevýhodu
• Pozor na vniknutí větru!
• Alam Gaib





28. srpna 2018, zemětřesení a následná vlna 
tsunami ve městě Palu

2000 mrtvých, 3000 zraněných, 5000 
pohřešovaných

Zdroj: https://www.abc.net.au/news/2018-09-29/aftermath-of-
sulawesi-tsunami/10321162

Zdroj: https://www.abc.net.au/news/2018-09-29/aftermath-of-sulawesi-
tsunami/10321162







Projektové výstupy
• 6 zdravotních center v okresu Sigi (postižen sesuvy 

půdy, zemětřesením, povodněmi, zkapalněním půdy)

• Podpora (formou voucherů na stavební materiál) 

• Vyškolení 48 stavitelů na zemětřesení odolné techniky 
video (min 4:30)

• Vytvoření asociace na bezpečné stavební techniky (48 
stavitelů bude součástí)

• Vytvoření plánů na připravenost/evakuaci v případě 
budoucích katastrof (instalace informačních cedulí)

https://www.youtube.com/watch?v=snsAtsj29A0&feature=share&fbclid=IwAR0aQ7tlqfeeBlmZygn3e2J_Lo5S5VAI-6gDZJ89yC9iFM8I8lgHQ3jjIRQ


• Technika, která je výhodná pro místní podmínky, 

využívá dostupného materiálu

• Postižené rodiny by v budoucnu měli získat od vlády 

25 - 50 000 (doufejme) na novou výstavbu/opravy, 

projekt pomůže efektivnímu využití (příjemci budou 

již vyškoleni na bezpečné stavební techniky)







Děkuji za pozornost!


