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Mnoho turistů má zafixované Bali jako ráj na zemi. Krásné, nekonečné pláže a Vy
pod stíny palem. Ono možná tím rájem doopravdy je, ale kýčovité pláže jako na
Seychelách nebo Maledivách zde rozhodně nečekejte. Pár takových sice zde je, ale
jsou často schované. Abyste se k nim dostali, musíte nejdříve najít cestu a pak sejít
i 300 schodů dolů...

V první řadě byste měli vědět, že všude na Bali jsou odlivy a přílivy. Občas mohou
být jen nepatrné, ale někdy taky během odlivu moře zmizí a odkryje se tak třeba
až 200 metrů korálového dna. A vůbec nic s tím neuděláte. Odlivy a přílivy se
střídají po 6 hodinách a každý den se o několik minut posouvají, takže nelze říct, že
by odliv byl vždy ráno a příliv odpoledne. Samozřejmě existují tabulky, podle
kterých lze zjistit, v kolik přesně bude odliv/příliv a jak velký bude.
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Další věc je ta, že písčitá dna najdete jen na několika plážích. Jedny z nich jsou
Kuta na západním pobřeží a Sanur na východním. Ostatní pláže mají korály hned
na začátku a boty do vody jsou více než vhodné. Občas jsou ze začátku jen hladké
kameny, takže to není tak hrozné, ale jsou třeba i pláže, kde je korálové dno tak
ostré, že to bez bot vůbec nejde.



A věděli jste, že kromě plážích na poloostrově Bukit, jsou ostatní s černým pískem?
Když se podíváte na mapu, tak to dává i smysl - všechny ty sopky, které jsou ve
středu ostrova, ovlivňují strukturu písku a ten je sopečného původu. Bukit je od
nich daleko, takže právě zde jsou jednak pláže s bílým pískem, a také ty, které jsou
jak z katalogu, ale bohužel těžko dostupné. Celý poloostrov je poměrně skalnatý a
to je právě důvod, proč některé z nich jsou ještě poměrně divoké a schované. Za to
však krásné a nekonečné, jako třeba Nyang Nyang.

Každoročně se v období dešťů mezi prosincem a únorem objevují na internetu
fotky z Bali, kde jsou pláže plné plastů. Bohužel je to pravda. Balijci se s tím snaží
každý rok něco udělat. Nejspíše Vám toto při výběru dovolené v CK neřeknou
nebo zamlčí. Na Bali se během roku střídají dva hlavní proudy větru, ze západu a z
východu. Jsou to právě západní větry, které na ostrov „dofoukají” tuny plastů,
které po cestě z Asie potkají.
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Amed Nyang Nyang



Někdy stačí třeba i bouřka na otevřeném moři, aby se ráno pláž proměnila ve
skládku. Je to hlavně problém během deštného období a týká se to tedy pláží,
které jsou na západním pobřeží. Pokud se vydáte na východ, tak tam žádné odpady
na pláži nebo ve vodě nenajdete. Stačí o tom vědět a dle toho naplánovat, na
kterou pláž se vydat. Nebo, pokud jste na Bali na delší dobu, tak se můžete zapojit
do dobrovolného projektu úklidu pláží, který pravidelně probíhá během celého
roku.

Možná teď přemýšlíte, zda byste měli na Bali vůbec vyrazit, je to tak? Když byste se
mě zeptali, zda tam letět nebo ne, tak odpověď je jednoznačná - ANO. I přesto
všechno si ostrov zamilujete a stojí za to tam vyrazit. Jen musíte vědět, do čeho
jdete a že to nejsou další Maledivy. Krásné pláže najdete hlavně na Bukitu. Tím, že
si poloostrov za ta léta ještě stále uchovává svůj osobitý ráz a není zde tolik turistů,
tak jsou zde ještě stále divoké pláže, které stojí za to vidět. Jen si musíte pospíšit - i
to se může brzy změnit.

Pamatuju si na pláž Pandawa. Ještě 8 let zpátky vypadala úplně jinak než dnes.
Místní zde měli svoje malé farmy na mořské řasy a jednoduché domky. Moře bylo
krásně čisté a na konci pláže jeden jediný warung. Pak přišel nápad místního
starosty udělat z Pandawy atrakci a bylo to. Postavili obrovské a impozantní sochy
ve zdejších skalách, udělala se široká asfaltová cesta a s ní i závora. Každý, kdo
chce projet, musí zaplatit vstupní poplatek, což by nebylo to nejhorší. Bohužel s
novým vzhledem pláže se rozhodlo o vyhoštění místních a zrušení jejích farem.
Všechno se strhlo, postavila se restaurace uprostřed pláže a dnes sem denně
najíždějí autobusy plné turistů - převážně z Číny, Japonska a Indonésie. Jsem ráda,
že jsem Pandawu zažila ještě před tím, než se zcela změnila. Takže si pospěšte,
abyste ještě stihli Bali poznat, než se zcela změní.
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Balangan
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Pandawa 2012
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