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Poslední čtvrtletí roku 2020 nám přineslo 
jednu zajímavější akci za druhou. Náš aktivní 
přístup k terénní ochraně přírody nabral na 
neskutečných otáčkách a učinil z nás silný 
mezinárodní subjekt v ochraně a monitorin-
gu kriticky ohrožených druhů zvířat na ně-
kolika kontinentech. 

Vydejte se s námi po stopách naší činnosti 
v závěru tohoto složitého covidového roku, 
který nám však přál při ochraně medvědů, 
tygrů a nově goril a jaguárů.



Monitorovací program Oko medvěda dosáhl za 
poslední měsíce několika významných posunů 
v ochraně velkých šelem na Slovensku. 

Začněme však negativními událostmi, kdy nám 
bylo v ochranné zóně NAPANT odcizeno šest fo-
topastí UV595HD a další čtyři byly během pod-
zimu ukradeny v Kremnických vrších. Důvodné 
podezření padá na myslivce, kteří se v období 
jelení říje pohybují ve zvýšené míře  v zalesněné 
krajině, navíc ke všem ztrátám došlo na lovec-
kých chodnících s evidentní mysliveckou aktivi-
tou. 

V roce 2021 se hodláme na tuto zlodějinu zamě-
řit intenzivněji. 

OKO MEDVĚDA
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Vrchní snímek - zničený box a ukradená fotopast, 
Spodní snímek - ukradená fotopast i s boxem
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Vraťme se však k monitoringu samotnému. V NAPANT se nám podařilo ve spolupráci s ran-
gery nalézt čtyři unikátní zvířecí chodníky, po kterých se intenzivně pohybují vlci, medvědi 
a na dvou z nich také rysi. K dalším úchvatný nálezům došlo v Kremnických vrších, kde jsme 
měli ve čtyřech případech štěstí na rysa a na jednom chodníku se nám pravidelně objevují 
všechny tři velké šelmy. V listopadu jsme stáhli z NAPANT až na jednu všechny fotopasti, za-
tímco v Kremnických vrších je v terénu 24 fotopastí. Další sběr dat provede tým Oko medvěda 
v lednu 2021. 
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Součástí naši monitorovací mise, která se ode-
hrává ve spolupráci s ŠOP SR je monitoring mig-
račního koridoru velkých šelem mezi Štiavnický-
mi a Kremnickými vrchy, kde jsme ve spolupráci 
s občany obce Pitelová a spolkom Prales deťom 
rozjeli kampaň proti výstavbě oplocené lovecké 
obory, kterou zde má mít na svědomí firma MJ 
Business. Tato oplocená obora může silně ohro-
zit migraci velkých šelem a jejich genofond a tak 
nám nezbývalo, než se k tomuto problému po-
stavit čelem. 

Zahájili jsme monitoring, potvrdili zde pohyb 
medvědů hnědých a dokázali vznést podnět na 
ŠOP SR, která nakonec vydala k tomuto projektu 
v prosinci 2021 negativní stanovisko. Stejně tak 
se podařilo ve spolupráci s lidmi z Pitelové rozjet 
petici proti oplocené oboře, na jejíž popud sta-
rostka a zastupitelé obce taktéž vydali během 
podzimu negativní stanovisko. Nyní se čeká na 
finální rozhodnutí Odboru ŽP ve Žiaru nad Hro-

nom. 
Dále jsme odhalili nelegální přikrmování na jed-
nom z mysliveckých zařízení v lovecké honitbě 
Ihráč, kde bylo intenzivně přikrmováno kuřecími 
křídli a jiným biologickým živočišným odpadem 
pocházejícím z bagetárny Grotto z Bartošovy 
Lehotky, jejíž majitel je myslivec a jeden ze spo-
lečníků lukrativní myslivecké honitby. Celý případ 
byl předán a oznámen na ŠOP SR a převzala ho 
SIŽP. 
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Naším posledním velkým tažením je moni-
toring pro CHKO Štiavnické vrchy, pro které 
zjišťujeme důkazy o existenci ohrožených 
a zákonem chráněných druhů živočichů 
v těžebních oblastech bentonitových, per-
litových a pucolánových lomů nad Bartošo-
vou Lehotkou a u Jastrabé. Pomáháme najít 
důkazy, které by zabránily legálnímu rozší-
ření těžebních činnostír v těchto oblastech. 

Součástí terénních aktivit byli též čeští 
a slovenští dobrovolníci, kteří pomáhali při 
monitorovací a pátrací činnosti v přímé akci. 
Tato velmi prospěšná činnost bude pokra-
čovat i v roce 2021



Během podzimu jsme získali další významnou podporu od české firmy Husky CZ, která nám do-
dala pro celý monitorovací tým zimní vybavení, které jsme v listopadu a prosinci úspěšně odskou-
šeli v náročném terénu Nízkých Tater a Kremnických vrchů. Nutno vyzdvihnout především zimní 
spodní zimní, skvělé zateplené kalhoty a perfektní bundy. Naše ženská část týmu dostala ještě 
nádherné slušivé zimní bundy. Skutečností je, že bez kvalitního vybavení si tuto práci nelze ani 
představit a právě funkční oblečení je základem bezpečnosti terénní činnosti v divočině.

ZIMNÍ  VYBAVENÍ OD HUSKY
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Naše druhá projektová činnost Blue Life a jeho protipytlácká hlídka Blue Patrol opustila nuceně 
na podzim ostrov Bangkaru a zahájila neodkladnou rekonstrukci dobrovolnického centra a ost-
rovní základny na Sikandangu. Půlroční absence dobrovolníků, uzavřené hranice a povětrnostní 
podmínky vážně poškodily celý kemp Blue Life a v zájmu jeho zachování jsme museli Blue Patrol 
převelet a zahájit rekonstrukci a nutné opravy, včetně motorových člunů. 

Tyto opravy potrvají několik měsíců. 

BLUE PATROL A JEJÍ ZMĚNA
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OKO TYGRA - SUMATRA 

Náš nejstarší monitorovací program Oko tygra úspěšně pokračuje v rezervaci Green Life, kde se 
podařilo v průběhu září až prosince zmonitorovat několikrát tygry sumaterské, kteří procházejí 
po hřebeni v rezervaci a značkují zde své teritorium. Takto se nám dlouhodobě objevuje tygřice 
a nově i tygří samec. 

Oko tygra bude v průběhu prvního pololetí 2021 potřebovat doplnit technické monitorovací vy-
bavení, včetně kovových ochranných boxů, poněvadž tygřice již několik fotopastí zničila. Od ledna 
2021 bude v rezervaci Green Life zahájen unikátní monitoring tygrů ve spolupráci s mezinárodně 
uznávaným fotografem Vladimírem Čechem, který bude v součinnosti s našim týmem instalovat 
v rezervaci speciální záznamové zařízení. Máme se na co těšit!  



ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE
ŘÍJEN - PROSINEC 2020

OKO GORILY - DR KONGO
Naše světová monitorovací mise Oko Země roztáhla svá programová křídla též do Demokratické 
republiky Kongo, kam jsme z Ugandy poslali 13 fotopastí s 10ti ochrannými kovovými boxy, zám-
ky, SD kartami a AA nabíjecími bateriemi a GPS navigací. V prosinci jsme získali první fotografie ze 
školení rangerů v DR Kongo. 

Styčný důstoník, ranger Jean Claude Ndakasi, je odpovědnou osobou za zdárný průběh monitoro-
vacího programu Oko gorily a jeho první data očekáváme v lednu 2021



OKO JAGUÁRA - KOSTARIKA
Samotný začátek monitorovacího programu Oko jaguára se datuje do listopadu 2019, kdy jsme 
se seznámili z kostarickými rangery Leonelem a Rogerem na 9. světovém kongresu rangerů IRF 
v Nepálu. O rok později jsme již dokončovali dohodu o reálné spolupráci na zahájení monitorova-
cího programu Oko jaguára v Kostarice. Naším cílem je vstoupit na kostarickou půdu s výraznou 
podporou a pomocí při monitorování a ochraně kriticky ohrožených jaguárů, kteří pro nás symbo-
lizují stejnou energii velkých koček, jako to máme na Sumatře s tygry. 
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Naše unikátní výprava směřuje do NP Corcovado a NP Quanacaste, kde budeme rozmisťovat 50 
fotopastí UV595HD a 10 fotopastí Predator Micro, které zde po našem odjezdu zůstanou. Dále 
rangery podpoříme novým fotoaparátem, GPS navigací a laptopem. Jako utužení spolupráce ve-
zeme též 30 programových triček Oko jaguára a odznaky. 

Odlétáme 5. ledna 2021 a náš začátek se bude 
odehrávat na ostrově Caňo Island, kde se budeme 
potápět a natáčet podmořský svět ve spolupráci 
s rangery a poté celý únor budeme rozmisťovat 
fotopasti ve dvou výše uvedených národních par-
cích. 

V březnu budeme mít více času na vlastní filmo-
vý program a též za námi přijedou další kolegové 
a především sponzor celé výpravy pan Karel Ry-
báček. Máme před sebou neuvěřitelných 80 dní 
filmování, fotografování, monitorování a spolu-
práce s kostarickými rangery a národními parky 
v této zaslíbené středoamerické zemi. 

Výstupem z této spolupráce bude natočení filmu, 
který bude veřejně prezentován na 10. kongresu 
rangerů IRF na Azorech v roce 2022.
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GREEN PATROL A REZERVACE 
I přes fakt covidových opatření, 
zákazů a omezení se v rezervaci 
Green Life stále něco děje. Hlavním 
úkolem naší proti-pytlácké hlíd-
ky Green Patrol je strážit rezervaci 
a zároveň udržovat kempy a stezky. 
Jednou z klíčových činností je pravi-
delný monitoring za pomocí foto-
pastí v rámci programu Oko tygra, 
který přináší v současnosti jeden 
lepší záběr za druhým. Je to ob-
rovské množství pravidelné práce, 
která je umocněna obdobím dešťů. 
Náš tým svoji práci zvládá zatím na 
výbornou. 
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KORPORACE NA ZÁCHRANU PRALESŮ

Na Sumatře dochází k jedné z velikých a důležitých změn, které se pojí na vznik nové lokální 
korporace se zaměřením na záchranu deštného pralesa. Tato energie propojuje několik ne-
ziskových organizací, má několik desítek členů, právní zastoupení a jasné cíle výkupu pralesů. 

V lednu 2021 by měla být korporace hotová a bude dokončena smlouva o spolupráci s vlád-
ním úřadem KPH, která má v pravomoci nakládání s pozemky v ochranné zóně národního 
parku Gunung Leuser. Po dokončení této vize bychom měli získat pravomoce nakládání s po-
zemky v ochranné zóně, včetně jejich ochrany a monitoringu. 
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VIZE PROGRAMU KOMUNITNÍCH RANGERŮ

Naší velikou vizí je rozběhnutí programu Community Ranger Programe (CRP) na Sumatře v okresu 
Bohorok. Tento program by měl účinně bojovat proti pytláctví v ochranné zóně NP Gunung Leuser 
a zároveň pomoci chránit hospodářská zvířata před útoky tygrů. Součástí této mise by měla být 
výstavba strážních věží, které bude možno používat i pro speciální ekoturistický program ve spo-
lupráci s místní komunitou. 

Celý tento program je v pokročilém stádiu příprav. Během února až dubna 2021 by mělo dojít 
k výstavbě druhé strážní věže za finanční podpory 75 000 Kč od influencerky Patrície Jarabicové 
ze Slovenska. 

Do budoucna plánujeme v naší 
oblasti výstavbu celkem až čtyř 
takovýchto strážních věží.



V průběhu posledního čtvrtletí došlo ke čtyřem 
tygřím konfliktům, z nichž poslední tři proběhly 
v prosinci 2020. Monitorovaný samec tygra suma-
terského ulovit tři krávy během jednoho jediného 
týdne a zasel tak do místních lidí strach, obavu 
a nenávist. 
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TYGŘÍ KONFLIKTY
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Tým Green Patrol se Zbyňkem Hrábkem 
celou situaci řešil ve spolupráci s TNGL, 
BKSDA, KPH a organizací WCS. Dochází 
k velké spolupráci s YHUA a Green Patrol, 
která se v čele se Zbyňkem Hrábkem sta-
la monitorovacím týmem těchto tygřích 
konfliktů.

WCS si bere na starosti oplocení, v němž 
by měly být přes noc umisťovány krávy 
v problematických oblastech a Green Pa-
trol vykonává monitoring a komunikaci 
s místními farmáři. V současné době silně 
zvažujeme zahájení sledování problema-
tického tygra za pomocí telemetrického 
obojku. Celá tato vize je v současnosti 
v řešení a postupných přípravách. 



SPRAVEDLNOST PRO PŘÍRODU
(podzimní kampaň proti jedům)

Součástí naší české činnosti ochrany přírody je projekt 
Spravedlnost pro přírodu a jeho občanské hlídky proti 
jedům v krajině. Naším dalším podzimním úkolem bylo 
rozeslání informací, plakátů a manuálů pro veřejnost 
do více než 30 obcí na Vysočině, u nichž se v minulosti 
trávilo. V současné době je aktivní travičskou oblastí 
především obec Pikárec a její okolí na Žďársku. 

Na začátku prosince jsme učinili v rámci stráže přírody 
nález odpadní jímky na Jihlavsku, která znečišťovala 
rybník. Tento nález byl odeslán jako podnět k šetře-
ní na ČIŽP do Havlíčkova Brodu a byl aktivně řešen. 
Naším cílem je přivést obyvatele obcí ke spolupráci na 
odhalování zelené kriminality a to zejména travičství, 
ale zatím se nám i přes veškerou snahu tuto bariéru 
mlčení vesničanů nedaří prolomit. Uvidíme, jak pro-
běhne jaro 2021, kdy očekáváme opět další krizové 
období a travičskou sezónu.
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA GREEN LIFE PÁRTY 2021

Rádi bychom vás už nyní v předstihu pozvali na společenskou akci Green Life Párty 
2021 na Vysočinu do překrásného rekreačního areálu Lhotka u Lidmaně. 

Připravujeme pro vás bohatý přednáškový i sportovní program. Součástí areálu je 
basketbalové, fotbalové a beachvolejbalové hřiště, čistý rybník ke koupání a mož-
nost vyzkoušení si paddle boardu. Bude zde mít premiéru film Oko jaguára z Kos-
tariky a též vám představíme aktuální informace z našich projektových aktivit na 
Sumatře. Též se dozvíte novinky o našich nových potápěčských možnostech a ab-
solvování kurzů Open Water Diver v roce 2021. Letošní Green Life Párty bude mi-
mořádně výživná!
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POTÁPĚNÍ 
CESTA K RADOSTI A DOBRODRUŽSTVÍ V ROCE 2021
Předseda spolku Prales dětem Milan Jeglík se rozhodl, že v roce 2021 nabídne lidem 
možnost nahlédnout do podvodního světa a vrátí se ke svému řemeslu instruktora 
potápění. Důvodem k jeho rozhodnutí je fakt, že spatřujeme v současném světě pří-
liš mnoho beznaděje, strachu a nervozity, které pramení z nejistoty a velmi negativ-
ního uzavření se do ulity bezpečí, které lidskou bytost degenerují. 

Tedy 28.-30. května a 4.-6. června 2021 je vyhlášen první termín kurzu potápění 
OWD, na který se vejde maximálně 8 potápěčů. Nabízíme vám celosvětově platnou 
potápěčskou licenci EDS (European Diving School), dva skvělé víkendy s ubytová-
ním v kolektivu dalších kurzantů, zapůjčení výstroje kromě ABC (maska, šnorchl, 
ploutve), nácvik praxe v bazénu, precizní teorii, 5 ponorů na otevřené vodě a promí-
tání filmů z podmořského světa, kterými vás provede Milan Jeglík. Kurz se odehrává 
na Vysočině, včetně potápění v krásném lomu. 

Cena kurzu je 9500 Kč a z toho 1000 Kč jde na podporu 
projektu Blue Life na Sumatře. 

V případě zájmu pomůžeme se zakoupením výstroje a ukážeme 
vám možnou cestu vašeho dalšího potápěčského rozvoje. 
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Aj tento rok sa stal 
SPOLOK PRALES DEŤOM SK 

poberateľom 2 % z dane.

Táto môžnosť sa týka iba ľudí pracujúcich na Slovensku. Či už máte firmu alebo 
ste zamestnaný,nenechajte svoje 2 % z dane prepadnúť štátu ale venujte ich na 

ochranu divokej prírody.

Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť tu.
Do tlačiva vypíšte údaje o prijímateľovi: 

 IČO: 50395092                                           
 Právna forma: OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE
 Obchodné meno:  SPOLOK PRALES DEŤOM SK
 Sídlo: KREMEĽSKÁ                                   
 Súpisné číslo: 806/12
 PSČ: 84110                                                 
 Obec: Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na email: 
pralesdetom@gmail.com

https://www.sroinfo.eu/vyhlasenie-o-2-dane-tlacivo/


Na závěr roku 2020 bychom vám chtěli všem poděkovat za skvělou 
spolupráci na projektových aktivitách spolku Prales dětem, který je 
zde pro divokou přírodu a pro budoucnost vašich dětí, tedy i pro vás. 
Děti jsou radostí a smyslem života, což nám všem nastavuje zrca-
dlo našeho chování vůči životnímu prostředí, jehož stav je klíčem k 
budoucnosti současné generace malých, mladých nebo i těch ještě 
nenarozených. Naše planeta Země je naším společným korábem, na 
němž plujeme vesmírem a bylo by fajn, aby v něm nebyly zbytečné 
díry.  

Přejeme vám šťastný rok 2021 a těšíme se na další spolupráci. 

   Tým spolku Prales dětem.
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VŠE NEJLEPŠÍ DO ROKU 2021


