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ÚVOD

Po roce covidových opatření a vynucených zákazů 
se naše životy překlenuly do roku 2021 s očekává-
ním lepších zítřků. I přes fakt mnoha obav o pokra-
čování naší mise spolku Prales dětem se však první 
čtvrtletí vyvinulo zcela ojedinělým způsobem. 

V lednovém až březnovém zpravodaji se dozvíte, 
jak dopadlo tažení Green Patrol na záchranu tygra 
na Sumatře, jak pokračoval monitorovací program 
Oko medvěda na Slovensku, či jak se povedlo rozjet 
Oko jaguára na Kostarice. Poslední jmenovaná udá-
lost se navíc vyvinula do neuvěřitelné světové spo-
lupráce na té nejvyšší úrovni a nasměřovala naše 
kroky na rozšíření spolkových aktivit do Střední 
Ameriky, kde vzniká další rezervace Green Life a též 
snaha o zahájení fenomenální myšlenky programu 
The Ocean School, který by měl v Kostarice otevřít 
první plovoucí školu o moři spojenou s výzkumnou, 
monitorovací a expediční lodí Adventure. 

Zda se tato mise podaří či nikoliv, se ukáže v měsíci 
dubnu, ale v tomto okamžiku jsou kola velkého pro-
jektu roztočena. Záleží jen na vás, zda se nám tato 
vize podaří zrealizovat a dopřát tak tomuto světu 
mimořádnou myšlenku pro pralesy a oceány. 

Vítejte na palubě velkého životního příběhu nás 
všech! 
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ZAČÁTEK KOSTARICKÉ SPOLUPRÁCE
A PRALESNÍ VIZE
Brzy po příletu jsme se vydali na pracovní schůzku 
s experty, kteří monitorují jaguáry více než 12 let za 
pomocí fotopastí. Mexičan Juan Carlos Cruz, Victor 
Montalvo a Kevin Lloyd nás přijali velmi přátelsky 
a vypadalo to na skvělou spolupráci. Naše podpora 
monitorovacího programu v podobě 60 fotopastí byla 
samozřejmě přijata pozitivně a my jen čekali až to za-
čne. 

Dále nás naše kroky vedli přes město Cartágo do kop-
ců na hranici s NP Tapanti, kde nám náš kolega a prů-
vodce Leonel ukázal nesmírně zajímavý pozemek na 
prodej. Já se do toho místa na první pohled zamiloval, 
ale nebyl čas se zde zdržet a museli jsme vyrazit na 
naši první misi směr Tichý oceán.
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S RANGERY 
NA CANO ISLAND

Naše první cesta ke kostarické spolupráci vedla na na 
ostrov Caňo Island, který je chráněným podmořským 
územím asi 40 minut od zátoky Drake Bay v Tichém 
oceánu. Čekal nás život na stanici rangerů, každoden-
ní hlídkové výjezdy kolem ostrova, kontrola rybář-
ských člunů a filmování pod mořskou hladinou během 
potápění. 

Udělali jsme zde 10 ponorů, z čehož 4 byli skutečně 
nádherné se žraloky, obrovskou mantou, mořskými 
želvami a hejny ryb. Největším úletem bylo setkání 
s keporkaky a jejich natáčení dronem. 
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Právě na Caňo Island vznikla myšlenka spolupráce na Marine Programe Osa Peninsula, 
která jednoho dne otevřela nápad zakoupení expediční lodě. K našemu překvapení nám náš 
sponzor Karel R. na tuto vizi odpověděl kladně, stejně jako na zakoupení 72 ha deštného 
pralesa u NP Tapanti v 1 100 m.n.m. 
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OKO JAGUÁRA 
NÁRODNÍ PARK CORCOVADO

Jednoho dne nás rangeři odvezli strážním člunem směr NP Corcovado, kde jsme se ubytovali na stanici rangerů Sire-
na. Měli jsme několik dní na natáčení divokých zvířat, pralesa a filmování dronem. Pak dorazil celý monitorovací tým 
organizace NAMÁ Conservation. 

Prales Corcovada byl jiný, než jsme byli zvyklí. Byl rovinatý, plný klíšťat a v podvečer nás vysávali moskyti. Příroda 
však byla jedinečná s obrovskými stromy, na nichž Jenda Janoušek rozmisťoval fotopasti. Byli jsme doslova odsy-
pání maličkými klíšťaty, jejichž ranky po odstranění několik dní neskutečně svědili. Setkávali jsme se s tukany, ta-
píry, pekari a několika druhy opičáků, jako jsou vřešťani, chápani a malpy. Na pobřeží nás fascinovali hejna pelikánů 
a papoušci ara, kteří se krmili na mandloních. Další fotopasti jsme se speciálním monitorovacím týmem umisťovali 
na místech, která nám určili. Celkem zde bylo naistalováno 12 fotopasti na zemi a 5 fotopastí na stromech. Naše 
očekávání záběrů mohlo začít a videohon na jaguára byl odstartován. 
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OKO JAGUÁRA 
A CONSERVATION AREA GUANACASTE

CAG Guanancaste je unikátním propojením tří národních par-
ků – Santa Rosa, Guanacaste a Rincon de la Vieja. Tato území 
tvoří několik jedinečných ekosystémů od podmořské zóny, přes 
mangrovové lesy, pláže s kladišti mořských želv, až po suché 
tropické lesy, které přecházejí do horského mlžného lesa obklo-
pujícího sopečné krátery. Prostě magické. 

Nejen příroda je zde však hodna obdivu. Skvostem je zde pře-
devším systém ochrany, vedení a spolupráce, která nezapomí-
ná na vzdělávání, práci s komunitami ani na samotnou strážní 
službu. Vedoucí výzkumu pan Roger Blanco se k nám hned od 
začátku postavil s velikou ochotou a my mohli zahájit další mo-
nitorovací misi s Leonelem a nám již známým týmem organiza-
ce NAMÁ Conservation. 

Během týdne jsme zde opět rozmisťova-
li fotopasti a měli možnost se seznamovat 
s jedinečností zdejší organizace. 
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Byli jsme seznámeni se vzdělávacím programem PEB, 
s paní Mariou Martou a jejím programem na ochranu 
a obnovu mangrovových lesů, a její vzdělávací misí. Roger 
Blanco nám udělal skvělou přednášku o celém systému 
funkčnosti CAG Guanacaste a my jen nevěřícně hleděli, že 
to někde prostě opravdu jde. Velmi váženou osobností ce-
lého parku je americký biolog Daniel Jansen, jehož jméno je 
zde skloňováno ve všech pádech. Jediná část ochrany, kte-
rou zde nemají tak jednoznačně propracovanou, je ochra-
na mořské zóny národního parku, a to byla naše parketa 
k diskusi. 

Díky skvělé Leonelově organizaci a ochotě vedení NP San-
ta Rosa jsme jednoho dne vyrazili vzdělávacím autobusem 
PEB do přístavu Puntarenas, abychom si prohlédli loď Ad-
venture, která byla na prodej, a my jsme zde měli dohod-
nutou schůzku s jejím majitelem panem Lucianem. První 
setkání s lodí bylo pozitivní, její prostory dokonalé, ale stav 
strojovny velmi nejistý. 
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Též jsme zavítali do zátoky Papagayo, kde jsme si pro-
hlédli možné budoucí kotviště “naší” lodi a seznámili se 
s Kevinem, sympatickým týpkem, který nás měl sezná-
mit s budoucím možným sponzorem Rexem Hamilto-
nem, kterého jsme chtěli oslovit o podporu na loď, tedy 
spíše její opravu. Dále jsme se seznámili s několika dal-
šími projekty a chráněnými oblastmi – seznámili jsme 
se s prací lesních hasičů, zavítali jsme do lesní školky, či 
na sopku v NP Rincon de la Vieja. 

Vše bylo skvěle zorganizováno. Maskotem našich vý-
prav se stal oslík Charlie, který zde byl skutečně zná-
mou osobností. Naše návraty do ubytování byly oko-
řeněny o odhalování nájemníků v podobě škorpiónů, 
tarantulí, či hadů ve sprchách. Každý den byl jedinečný 
a neopakovatelný. Ten hlavní zážitek však měl teprve 
přijít. 
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SETKÁNÍ S JAGUÁREM

Jednoho dne jsme se vydali na dvoudenní monitoring a filmování na mořské 
pobřeží v oblasti Narancho. Provázelo nás horko, prach, brutálně hrbolaté 
cesty autem a spousta legrace. Naše výprava směřovala do jedné z pobřež-
ních stanic, kde jsme se ubytovali. 

Magie zdejší pláže nás ohromovala, stejně jako nádherné výhledy ze ska-
lisek na oceán, obrovské kaktusy, hejna pelikánů, či stopy jaguárů na pláži, 
které vedly vždy kolem mrtvých mořských želv, kterými se zde jaguáři při-
rozeně živí. I přes fakt, že je zde loví, tak naopak znemožňují prasatům pe-
kari či kojotům vyhrabávat želví vajíčka, takže nakonec je to taková zvláštní 
symbióza želv a jaguárů. 
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Když se setmělo, tak jsme byli připra-
veni vyrazit na pláž kvůli želvám, ale 
také kvůli šanci vidět lovícího jaguára. 
Ač jsme tomu nevěřili, tak ten oka-
mžik přišel. Po deváté přiběhl Kevin 
Lloyd, že je na pláži jaguár. Bleskově 
jsme sbalili foťáky a kameru a vydali 
se směr pláž. Naše šance byly podle 
nás mizivé, ale opak se stal pravdou. 
Jaguár seděl na pláži několik stovek 
metrů od nás a jeho oči zářily proti 
světlu baterek. Pak zmizel v mangro-
vech. 

Říkali jsme si, že to je konec, ale opět 
jsme se mýlili. Zatímco jsme seděli 
na vyplavených dřevech na pláži, se 
jaguár vrátil a naprosto bez bázně 
prošel kolem nás. Byli jsme zcela pře-
kvapeni jeho chováním, jak nás v pod-
statě ignoroval a šel si za svým cílem, 
tedy hledáním želv. Takhle kolem nás 
během několika hodin prošel asi 4x 
a dal nám možnost jej fotografovat 
a dokonce i filmovat díky světlům 
z baterek. Nejblíže jsme od něj byli asi 
na 10 metrů. Tu noc jsme si připadali 
jako v ráji. Po návratu na stanici nikdo 
nechápal, jak krásné fotografie se 
nám podařilo vytvořit uprostřed noci 
na pláži na břehu Tichého oceánu. 
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Během týdne jsme rozmístili 13 fotopastí na 
zemi a 5 fotopastí na stromech. Bylo nám 
sděleno, že pokud bude loď, uzavřou s námi 
spolupráci. Pomalu, ale jistě se nám začínal 
rýsovat jasný plán, který by při své realizaci 
předčil veškerá naše očekávání a dokonce 
i již existující programy na ochranu moře 
v kontextu se vzděláváním, monitoringem 
a výzkumem v Kostarice nebo spíše rovnou 
v celé Střední Americe. 
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ROZHODNUTÍ O LODI ADVENTURE

Ve dnech 16. a 17. března 2021 proběhla plánovaná kontrola lodi Adventure za pomoci strojníka lodi Modoc 
z NGO Earthrace, který dorazil se svojí přítelkyní na pomoc při odhalení závad a skutečného stavu lodi. 

Po dvou dnech prolézání lodi a zjišťování 
skutečností o jejím stavu jsme se nako-
nec rozhodli, že to riskneme, a v přípa-
dě, že proběhne uspokojivě test tloušťky 
ocelového pláště trupu lodi, tak ji koupí-
me. Bylo to velké a odpovědné rozhod-
nutí, které může spolku Prales dětem 
buďto přinést místo na slunci v rámci 
kostarické ochrany přírody, anebo velký 
finanční problém. 
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Celá tato akce se nesla v přátelském duchu a seznámili jsme se 
s dalšími úžasnými lidmi, jakými jsou Natan a jeho přítelkyně 
Sharna. Další fáze jednání s majitelem proběhla dne 24. břez-
na opět v Puntarenas, kde jsme se dohodli na podmínkách, 
a celou transakci převezme právní oddělení v čele s právničkou 
Laurou. 

Dalším krokem je tzv. thickness test, jehož výsledek rozhodne 
o tom, zda loď koupíme nebo to celé zrušíme. Pokud dojde ke 
koupi, bude následovat oprava trupu, nátěry a poté spuštění 
lodi na vodu a opravy motorické části, rozvodů elektřiny, řízení, 
tedy kompletní oprava vedoucí k bezpečně plavbě. Tato část 
oprav je dle dohody již zahrnuta v rámci ceny lodi v hodnotě 
200 000 USD, tedy spolku tímto nevzniknou další výdaje, kro-
mě samotného thickness testu a nátěrů lodi. 

Další opravy pak už budou na nás a vyžádají si přibližně dalších 
80 000 USD, aby loď splňovala požadavky ke vzdělávacím, vý-
zkumným a monitorovacím plavbám. Je před námi velký pro-
jektový krok, o kterém se finálně  rozhodne do konce dubna. 
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V březnu jsme pokračovali v dokončení první fáze 
sběru dat z fotopastí ve všech spolupracujících 
národních parcích, včetně lokální komunity Ran-
cho Kemajo, kde jsme místní komunitě chránící 
prasata pekari před pytláky poskytli šest foto-
pastí. 

Naše první výsledky z NP Corcovado byly jedineč-
né, byť jsme se nedočkali kvalitních záběrů jaguá-
rů, jak jsme čekali. 

Měli jsme však zachyceny pumy, oceloty, tapíry 
a mnoho dalších unikátních živočichů ekosys-
tému kostarického nížinného deštného pralesa, 
včetně opic a ptáků v korunách stromů. 

SBĚR DAT Z FOTOPASTÍ
CAG A CORCOVADO

Naopak NP Santa Rosa nás dostal počtem záběrů jaguárů a hlavně jejich počtem v pobřežních oblas-
tech. I zde bylo mnoho zajímavých záběrů z korun stromů a my jsme mohli spokojeně konstatovat, že 
se první měsíční fáze monitoringu fotopastmi skutečně povedla. Navíc jsme se utvrdili v zájmu vedení 
NP Santa Rosa o možné spolupráci na vzdělávání, monitoringu, výzkumu a ochraně pobřežní zóny 
a moře. 
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50. VÝROČÍ VZNIKU 
NP SANTA ROSA
Tato velká událost se odehrála 20. března 2021 v NP Santa Rosa a my zde zastupovali Českou republiku ne-
jenom jako hosté, ale též jako členové mezinárodní spolupráce na monitoringu jaguárů. Sešel se zde celý mo-
nitorovací tým, včetně otce této činnosti Eduardo Carrillo Jimenez Jimenez PhD., který potvrdil zájem o spolu-
práci s naší organizací, což pro nás byla velká čest. 

U příležitosti této události jsme předali vedení NP Santa Rosa velkou zarámovanou fotografii jaguára, kte-
rou pořídila Zuzka při našem minulém setkání s touto šelmou na pláži uprostřed noci. Fotografie měla velký 
úspěch. Zároveň jsme se zde setkali s majitelem přístavu v Papagayo Bay a předali mu náš návrh spolupráce 
a projektovou vizi. Celá akce byla zakončena společnou akcí s naším vědeckým týmem, kde jsme si jen potvr-
dili jedinečné možnosti spolupráce. Dne 24. března 2021 byla první fáze projektu Oko jaguára oficiálně ukon-
čena, byť monitoring pod vedením NGO NAMÁ samozřejmě pokračuje s naší podporou formou 60 fotopastí. 
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NAŠE POBOČKA NA KOSTARICE
BOSQUE PARA LOS NIŇOS
Bosque para los Niňos znamená španělsky Prales dětem a je to nová pobočka našeho spolku 
v Kostarice. Dne 24. března jsme se setkali s právničkou a podepsali zakládací listiny směřují-
cí k založení pobočky spolku Prales dětem, která zlegalizuje veškeré naše projektové činnosti 
Green Life a Blue Life v Kostarice. Finální vznik se schválením úřady a přidělením čísla potrvá 
maximálně jeden měsíc, ale doufáme, že to bude dříve.
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GREEN LIFE KOSTARIKA 

V březnu 2021 jsme rozhodli, že dáme vzniknout další projek-
tové činnosti Green Life, tentokrát v Kostarice.
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Na hranicích s NP Tapanti v centrální Kostarice kupujeme 
73 ha horského mlžného pralesa od 84letého pana José Ro-
berta, který nám takto postupuje své celoživotní dílo zno-
vuzalesnění a záchrany tropického údolí v nadmořské výšce 
1100 m. Součástí údolí jsou dvě pralesní chaty. V budoucnu 
zde bude vystavěn dobrovolnický tábor a od července 2021 
zde budou otevřeny dobrovolnické programy pro veřejnost, 
jejichž náplní se stane výstavba centra, monitorovací pro-
gram Oko jaguára za pomocí fotopastí, hlídková činnost a vý-
zkum biodiverzity dané oblasti. 

21

Předběžné třítýdenní termíny jsou vy-
psány na 3. až 23. 7. a 31. 7. až 20. 8. 
Dále se zde budou odehrávat výzkum-
né a vzdělávací programy ve spolupráci 
s univerzitami a školami. Veškeré infor-
mace se dozvíte na webových stránkách. 

Spouštíme nulté dobrovolnické 
programy na Kostarice. Více zde.

https://justicefornature.org/dobrovolnicky-program-kostarika/


VELKÁ SPOLUPRÁCE 
NA OCHRANĚ OCEÁNU
Naše vize a hlavně reálné finanční prostředky a zkušenos-
ti, které přinášíme do Kostariky, nás přivedly na jedinečnou 
schůzku v San José, kde se u jednoho stolu sešli zástup-
ci spolku Prales dětem Milan Jeglík a Zuzana Koloušková, 
zástupce státní ochrany přírody SINAC a šéf Asociace ran-
gerů pro Střední Ameriku Leonel Alonso Delgado Pereira, 
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zástupci výzkumu a organizace NAMÁ Conservation 
Juan Carlos Cruz a Victor Montalvo, bývalý ředitel 
Sea Shepherd pro Střední Ameriku a současný ředi-
tel organizace For the Oceans Foundation Jorge Se-
rendero a mořský biolog Daniel Arauz - Naranjo, syn 
nejznámějším mořských biologů v Kostarice a snad 
dokonce celé Střední Americe. Jak jinak nazvat tuto 
partu než jako Dream Team! 

Ještě nám tam chyběl ředitel výzkumu NP San-
ta Rosa pan Roger Blanco a Maria Marta, bioložka 
a lektorka vzdělávacích programů o moři pro děti. 
Na této schůzce jsme se dohodli na spolupráci a na 
rozeslání draftu, který Zuzka odeslala všem přítom-
ným 1. dubna 2021 a dne 19. dubna by měla pro-
běhnout finální schůzka, která přinese podepsání 
oficiální spolupráce všech zúčastněných na progra-
mu The Ocean School. V tu dobu už bude nadmíru 
jasné, zda bude loď Adventure naším projektovým 
plavidlem, či nikoliv.  
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SUMATERSKÉ NOVINKY
Zatímco se vedení spolku Prales dětem nachází 
v Kostarice, aby zde vytvořili ve spolupráci s Leo-
nenlem Alonso Delgado Pereirou odnož spolku s ná-
zvem Bosque para los Niňos a paralelní projekty 
Green Life Kostarika a Blue Life Kostarika, tak na Su-
matře Zbyněk Hrábek, indonéská organizace Yaya-
san Hutan Untuk Anak a protipytlácké hlídky Green 
Patrol a Blue Patrol pokračují v dlouholetých stejno-
jmenných projektech v deštném pralese ekosysté-
mu Leuser a v souostroví Pulau Banyak v Indickém 
oceánu.

Co se tam tedy událo za novinky? 

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
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K největším projektovým úspěchům patří v současné době za-
stavení tygra, který v okrese Bohorok v období od listopadu 
2020 do ledna 2021 zabíjel krávy, což se též týkalo přímého 
okolí naší sousedící vesnice Batu Katak. Padlo mu za oběť 15 
krav a nikdo nevěřil, že by bylo možné jeho spanilou krvavou jíz-
du zastavit jinak, než tragicky, tedy že ho někdo zabije, otráví, či 
že bude oficiálně odchycen a přemístěn. Kam, to nikdo netušil. 
Jediné co jsme věděli, že budeme bojovat za to, aby neskončil 
v ZOO.  Zbyněk Hrábek a celý náš sumaterský tým neúnavně 
pracovali na tom, aby k tomu nedošlo. V případě odchytu jsme 
navrhovali použití telemetrického obojku, a po vypuštění inten-
zivní sledování tygrova pohybu. V případě, že by opustil svůj 
přirozený habitat deštného pralesa NP Gunung Leuser a jeho 
ochranné zóny, včetně naší rezervace Green Life, tak by došlo 
ke spuštění alarmu a následnému výjezdu směřujícímu k tygro-
vu zaplašení.

Vypracovali jsme reálně funkční plán, 
který potřeboval silnou finanční startov-
ní podporu, o kterou jsme v rámci IRF 
členství požádali formou grantu The Thin 
Green Line Foundation. Nemohli jsme 
však čekat na to, zda si naší unikátní čin-
nosti někdo všimne, poněvadž bylo třeba 
tygra zastavit a přitom ho zároveň za-
chránit.
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Náš tým čekaly stovky hodin v te-
rénu, noční plašící akce, monitoring, 
déšť, nevyspanost a též potenciál-
ní riziko přímé konfrontace s králem 
pralesa. Celá mise byla provázena 
lidským nepochopením, nevírou, 
zpochybňováním a nedůvěrou, která 
nám všem ubírala energii, ale naděje 
na záchranu „našeho“ tygra nás na-
opak dobíjela. Ten krásný, silný a jedi-
nečný predátor se totiž zdržoval pra-
videlně v naší rezervaci, a my nechtěli 
dopustit, aby zmizel z naší oblasti jen 
proto, že se farmáři neumí posta-
rat o své krávy, které jsou uvázány 
v ochranné zóně národního parku bez 
dozoru, aniž by to někoho zajímalo. 
Tygr si tam prostě chodil jako do spi-
žírny. Byla umístěna odchytová klec, 
marně. Pak druhá, opět marně. Tygr 
ukázal, že není žádný hlupák. Hrozi-
lo však, že další kráva bude jeho po-
slední, poněvadž jsme měli obavu, že 
jsou lidé schopni tygra otrávit. Inten-
zita hlídek Green Patrol se ještě zvý-
šila a my už nevěděli, zda naši rangeři 
unesou více zátěže. Unesli. Zbyněk si 
vyžádal naši spolkovou podporu na 
výstavbu 5–10 ohrad pro krávy, na 
kterých se postupně začalo pracovat, 
a ukázalo se, že fungují.

Někteří předpovídali, že tygr začne lo-
vit přes den, pokud jsou krávy na noc 
v ohradách, ale to se nestalo. Dnes 
máme začátek dubna a již 2,5 měsíce 
nedošlo k zabití krávy tygrem, což lze 
považovat za reálné vítězství Zbyňka 
Hrábka a našeho týmu, tedy vlastně 
nás všech, kteří tuto jedinečnou cestu 
ochrany tygrů sumaterských podporu-
jeme. Dalo by se říci, že je to první velká 
záchrana tygra, která přesáhla všech-
ny meze možností, poněvadž tomu jen 
málokdo věřil. Jak se říká, nikdy neříkej 
nikdy! Povedlo se. 
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Tým Green Patrol pokračuje též v moni-
toringu Oko tygra a samozřejmě v péči 
o rezervaci, údržbu kempů, prosekávání 
stezek, a nově nyní bourá starou cha-
tu U Francouze, aby postupně přenesl 
vhodný materiál k použití na rekonstruk-
ci chaty U Čolese, z níž se stane strážní 
stanoviště. Čeká je drsná práce přenášení 
těžkého materiálu v těžkém terénu.

Mezitím se Zbyněk Hrábek zaměřil též 
na projekt Blue Life, kde jsme byli nuceni 
opravit všechny chatičky dobrovolnické-
ho plážového kempu, poněvadž je během 
roční nečinnosti sežrali termiti.
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Došlo v podstatě ke kompletní rekonstrukci, kterou 
jsme museli provést z projektových financí, jelikož 
většina členů Blue Life procházela krizovým ekono-
mickým covidovým obdobím a my si řekli, že je ne-
cháme nadechnout a uděláme to sami. Neuvěřitel-
nou práci odvedl náš tým Blue Patrol, který dostal 
jednoznačný úkol – záchranu kempu Blue Life. Tento 
velký a nákladný úkol se však povedl a náš projek-
tový ostrovní ráj žije. Navíc se ještě daří finančně 
podporovat našeho indonéského kolegu Riuse v jeho 
úspěšném vzdělávacím programu pro děti v době, 
kdy jsou zavřeny školy.
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Co se zatím nedaří je dokončit meziná-
rodní neziskovku Forest for Children, 
protože koronavirová opatření nám hází 
klacky pod nohy stejně jako indonéská 
vláda, která mění zákony, jež omezují 
vznik a činnost mezinárodních nezisko-
vých organizací. Zde musíme počkat. Náš 
tým právníků na tom pracuje!

Naopak se konečně začíná rozbíhat spo-
lupráce s univerzitami, což je dobrá zprá-
va a hlavně jedna z velmi důležitých cest 
ke změně společenských návyků, a to ze-
jména ve vztahu k divoké přírodě.

No a na závěr důkaz o tom, že celá ta tygří 
mise funguje, neboť se nám na posled-
ním monitoringu před fotopastí objevil 
náš úžasný tygří samec, jenž se stal po-
strachem okolí, ale my víme, že je tomu 
jinak. Dokud bude mít tygr v pralese do-
statek divokých prasat, jelenů samba-
rů, či muntžaků, do té doby nepotřebuje 
opouštět svá bezpečná teritoria a lovit 
krávy. Právě tohle je naše velká pokraču-
jící mise, která má za úkol ukázat míst-
ním lidem, že pytláci nakonec okrádají je 
všechny, nejenom tygry o jejich přiroze-
nou kořist, a postavit je tak proti schvalo-
vání pytláctví.

I přes fakt, že se naše projektová křídla roztahují do dalších 
zemí, tak Green Life a Blue Life na Sumatře budou vždy topkou 
naší jedinečné cesty, která je lidmi podporována právě proto, že 
dává všem smysl.

Naše projekty můžeme podpořit jednorázově nebo pravidelně. 
Za jakoukoliv finanční podporu děkujeme.
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OKO MEDVĚDA
První tři měsíce roku 2021 byly pro náš terénní 
tým svým způsobem osvěžující. Podařilo se nám 
získat četné množství filmařsky zajímavých zábě-
rů, které jsou ale stejně tak důležité pro systema-
tický monitoring. Ten v Kremnických vrších probí-
há už od roku 2018, a od té doby se dle okolností 
a potřeb už mnohokrát transformoval do činností, 
které byly v terénu v tu chvíli nejvíce zapotřebí. 
I přesto, že naším stěžejním úkolem je audiovi-
zuální a genetický monitoring velkých šelem, ja-
kási výzkumná a dokumentární činnost zároveň, 
máme před sebou každý turnus i řadu jiných ne-
méně důležitých úkolů. 

Tak jako v několika předchozích měsících i nadá-
le mapujeme a monitorujeme jednotlivé migrační 
bariéry mezi Kremnickými vrchy a CHKO Štiavnic-
ké vrchy. Monitoring těchto předmětných lokalit 
je důležitý ve věci plánované výstavby obory, jejíž 
osud je stále nejasný. Tato data samozřejmě mo-
hou napomoci i při prevenci narušování migrač-
ních tras zvěře. Jak víme, mezi nejčastější příčiny 
úmrtí koček divokých (Felis silvetris) patří i srážka 
s autem. A z vlastních zkušeností již nyní může-
me říct, že mezi těmito dvěma územími migrace 
zvěře probíhá. Věříme, že nám fotopasti přinesou 
důležitá data, která následně budeme moci pře-
dat pracovníkům ŠOP SR. V minulosti se i naše 
záběry staly důležitou součástí podnětů vydaných 
Štátnou ochranou prírody SR, a mimo to se obje-
vily i ve stanoviscích souvisejících s výstavbou již 
zmíněné obory.
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Na začátku března odeslal náš tým nezávisle na ŠOP SR pod-
nět k šetření týkající se nálezu nelegálního vnadiště. Jen něko-
lik metrů od moderně zařízeného posedu byly nalezeny zbyt-
ky mléčných výrobků. 

Tímto případem se dle nejnovějších informací zabývá slovenská 
myslivecká komora. Na přelomu března a dubna pak náš tým 
odesílá další podnět k šetření. Tentokrát se jedná o nález man-
darinek a nadměrného množství řepy ve dvou různých honit-
bách. Náš tým disponuje nejen terénními zkušenostmi spojený-
mi s instalací fotopastí, ale postupně se zlepšuje i ve znalostech 
potřebné legislativy, kterou uplatňuje při sepisování takových 
podnětů. Máme za sebou celkem pět jednotlivých případů, kde 
bylo porušeno několik zákonů a platných vyhlášek, z toho jsme 
tři řešili ve spolupráci se ŠOP SR a jejich pracovníky, a dva jsme 
příslušných úřadům ohlásili nezávisle jménem OZ Prales deťom.
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Od začátku roku 2021 se našemu týmu daří 
pravidelně získávat záběry všech čtyř mo-
nitorovaných šelem – medvědů hnědých 
(Ursus arctos), vlků obecných (Canis lupus), 
rysů ostrovidů (Lynx lynx) a koček divokých 
(Felis silvestris). Tato data postupně zpraco-
váváme do tabulek a map, a postupně tak 
vzniká obecný přehled o jejich výskytu a mi-
graci v jednotlivých oblastech Kremnických 
vrchů. 

V tuto chvíli má náš tým přibližně 450 pro-
kazatelných důkazů o výskytu velkých še-
lem. 
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Na přelomu března a dubna absolvovali tři členové 
terénního týmu první část stromolezeckého kurzu, 
který mohou do budoucna využít i během dalších 
monitorovacích programů v rámci Oka Země. V tom-
to období náš tým též strávil několik hodin v terénu 
s novým kontaktním pracovníkem ze ŠOP SR, Jaro-
slavem Slašťanem, se kterým v terénu umístil dvě 
fotopasti, a v budoucnu s ním bude komunikovat 
ohledně jednotlivých postupů v monitorování, a bude 
mu postupně předávat výsledky monitoringu.
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Jedním z největších posunů v celém Oku Medvěda je dokončení dokumentárního snímku Oko Medveďa od fil-
mařského týmu z Perun Cinematic (režie Peter Bursa, kamera Jakub Mičuch), který se v průběhu uplynulého 
roku zúčastnil několika našich terénních výprav za účelem natočení uceleného snímku,  nejen o monitoringu 
našeho týmu jako takovém, ale také o negativních zkušenostech s aktivitami myslivců, které často překračují 
hranice platných zákonů a vyhlášek. 

Film bude mít premiéru 27. 4. 2021 v rámci mezinárodního filmového festivalu Ekotopfilm. Ten letos pro-
bíhá od 26. do 30. dubna online formou přes facebookový profil festivalu, a je zcela zdarma. Filmy bude možné 
shlédnout až do 2. května, bohužel však pouze ze slovenských IP adres, tedy pokud toto nesplňujete, dopo-
ručujeme použití VPN.

Oko medvěda (2021), SK, 
režie Petr Bursa a Jakub Mičuch 

„Dokument Oko Medveďa odhaluje skrytý život slovenské divočiny. Ekosystém lesa má vlastní 
rovnováhu a tu ruší člověk. V dokumentu tým mladých tvůrců odhalí nepřiměřené praktiky mo-
derních lovců. Krmením mění přirozené návyky zvěře, zvyšují riziko přenosu chorob a porušují 
zákony. Velké šelmy seznamují s lidskou potravou, tedy je doslova zvou do lidských obydlí.

Monitoring velkých šelem provádí sdružení Prales deťom SK / Prales dětem CZ za pomoci Stát-
ní ochrany přírody Slovenské republiky. V dokumentu z Kremnických vrchů se dozvídáme více 
o způsobu života divokých zvířat a sledujeme jejich tajemný život s pomocí exkluzivních záběrů 
fotopastí.“

foto: Martin Valica
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Trailer k filmu zde.

https://www.youtube.com/watch?v=P5euwcFFGwU&ab_channel=EkotopfilmSK
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Dobrovolnické programy se vzhledem k pandemickým opatřením 
přesouvají do letních měsíců, i přesto se s námi tři dobrovolníci ze 
Slovenska zúčastnili posledního březnového turnusu. V polovině 
května budeme pokračovat v monitorování a mapování jednotli-
vých migračních bariér, v monitorování okolí bentonitových lomů 
a lomů s perlitem a pucolánem, a v neposlední řadě pátrat po ak-
tivitách porušující zákon o ochraně přírody a zákon o myslivosti. 

Též jsme navázali spolupráci s firmou Grizly.cz, která našim pra-
covníkům poskytla zdravé svačiny do terénu, ale o tom více v ná-
sledujícím příspěvku:
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foto: Martin Valica
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GRIZLY PRO OKO MEDVĚDA

Náš monitorovací program Oko medvěda na Sloven-
sku má svého prvního partnera, a aby to hezky ladi-
lo, je jím český internetový obchod GRIZLY.CZ.

Grizly.cz, který se specializuje na prodej zdravých 
potravin a nejrůznějších semínkových a oříškových 
pochutin, se rozhodl, že se stane partnerem našeho 
spolku, a to jak finanční podporou nákupu fotopastí, 
tak i darováním svačinek pro náš tým a dobrovolníky 
v rámci monitoringu Oko medvěda na Slovensku.

Máme radost, že tak do našeho seznamu spolupra-
cujících a podporujících firem přibyl Grizly.cz, jehož 
produkty jsou skutečně výživné a chutné, a prostě 
jsou to ideální svačinky do náročného terénu a nejen 
tam.
 
Víc o naší spolupráci s Grizly.cz se dozvíte na jejich 
medvědím blogu zde: Medvědí blog.
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https://www.grizly.cz/
https://www.grizly.cz/
https://www.grizly.cz/magazin/zivotni-styl/medvedi-medvedum
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NOVÉ FOTOPASTI 
PRO OKO MEDVĚDA

Oko Medvěda na Slovensku podpořila i slovenský ob-
chod EFOTOPASCE.SK a EFOTOPASTI.EU, který našemu 
monitorovacímu programu daroval 4 různé fotopasti:

 Suntek HC 801A
 Welltar 7350 MMS/GSM
 Welltar 7310 PRO
 Welltar 7330 MCW 940nm

O našem monitorovacím projektu Oko Země se dozvěděli přes našeho dlouholetého partnera Fotopast.cz.

Fotopasti jsou základním stavebním prvkem našeho monitoringu. Pomáhají nám blíže určit stavy populace 
velkých šelem na Slovensku ve spolupráci s ŠOP SR. Stejně tak záběry využíváme pro vzdělávání veřejnosti 
a mládeže, a též jako důkaz o existenci šelem v oblastech s plánovanou těžbou. Záznamy z fotopastí a poby-
tové znaky šelem mají velký vliv na rozhodnutí o umožnění či zamítnutí těžby v dané oblasti. 

Připojte se k monitorovacímu projektu Oko Země, a podpořte nás finanční podporou na nákup fotopasti na 
některém z našich monitorovacích programů jako je Oko medvěda na Slovensku, Oko tygra na Sumatře, Oko 
jaguára v Kostarice nebo chystané programy Oko medvěda II v Gruzii, či Oko sněžného levharta v Kyrgyzstá-
nu. 

Všechny získané záběry poslouží ke vzniku světového projektu Etika Země.
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BETTER MONDAYS
Další ukázka krásné podpory. Tentokrát od cestovatelky 
a propagátorky zdravého životního stylu a jídla Patrície 
Jarabicové. 

Patrícia byla v roce 2020 dobrovolnicí v naší rezervaci 
Green Life na Sumatře, a když se na vlastní oči seznámila 
se situací, ať už pytláckými aktivitami či rozsahem pal-
mových plantáží, rozhodla se, že se bude snažit pomáhat 
i v budoucnu. 

Na svých cestách po světě vytvořila krásný a poutavý 
zápisník s názvem Better Mondays, a z jeho prodeje se 
rozhodla věnovat 10% právě naší organizaci, především 
na Green Life projekt na Sumatře. 

Patrícii se již z prodeje podařilo získat 2000 € a kromě 
toho zapojila do výzvy i svého otce, který poslal dalších 
1000 € za jeho společnost. Tato finanční podpora bude 
použitá na vybudování druhé strážní věže v rezervaci 
Green Life na Sumatře.

Pokud byste chtěli podpořit Patrícii, a tím i náš projekt, 
zápisníky jsou stále k dispozici zde: Zápisnák Better 
mondays.

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
LEDEN - BŘEZEN 2021

fotografie: Patricie Jarabicová
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Děkujeme tímto Patrícii, jejímu tatínkovi i jejím zákazní-
kům za pomoc a krásný příklad pro ostatní.

https://www.patrisjarabicova.com/zapisnik-better-mondays
https://www.patrisjarabicova.com/zapisnik-better-mondays
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POZVÁNKA NA 10. ROČNÍK GREEN LIFE PÁRTY 
OD 11.-13. ČERVNA 2021

I přes to, že je nyní složitá doba na to něco plánovat, a vůbec mít možnost se svobodně a v klidu scházet, 
troufáme si přijít s plánem uspořádat naši tradiční Green Life párty, která patří k našim neodmyslitelným 
společenským aktivitám už mnoho let. Věříme, že v červnu budou již pandemická opatření dostatečně rozvol-
něná, a proto Vás srdečně zveme na v pořadí již desátou Green Life párty, která se uskuteční v areálu Lhotka 
na Vysočině (Lidmaň 1, 395 01) od 11. do 13.června 2021.

Program bude opět bohatý, především na přednášky a sportovní aktivity, pro které je tento areál jako dělaný. 
Přijeďte se seznámit se skvělými lidmi a především přijít na jiné myšlenky, nasát pozitivní energii a možnost 
zapojit se do výjimečných projektů napříč světem.

Zájemci o účast se mohou hlásit na email info@pralesdetem.cz . 
Více informací včetně programu naleznete na našem webu zde.

Cena za celý víkendový pobyt: 600 Kč (ubytování a pití)

• jídlo si hradí každý účastník sám a je zajištěno v areálu přes naše dlouholeté přátelé, členy spolku 
a vynikající kuchaře Veronika a Karla z mikulovského VeggieDicku.
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OKO GORILY 

V průběhu měsíců ledna až března se mělo rozhodnout, 
jak naložíme s partnerstvím s CAF Congo na projektu 
Oko gorily v DR Kongo. Tuto organizaci zastupoval Jean 
Claude Ndakasi, kterého jsme poznali na 9. světovém 
kongresu rančerů IRF v Nepálu v listopadu 2019, a kde 
si získal i naši důvěru. Již v září 2020 bylo přesunuto mo-
nitorovací vybavení, včetně 13 fotopastí, ze Ziwa Rhino 
Sanctuary z Ugandy, z ukončeného monitorovacího pro-
gramu Oko nosorožce, do sousední DR Kongo. Postupně 
tam bylo doručeno další vybavení jako nabíjecí tužkové 
baterie, GPS, kovové ochranné boxy a zámky, či SD karty. 
Celkově za cca 4000 USD. Od listopadu 2020 nám bylo 
oznámeno, že je monitoring spuštěn v NP Tayna a my 
v napětí očekávali první výsledky, které měly přijít prá-
vě do konce ledna. Čekali jsme však marně. Naopak nám 
začala přicházet varování od jiných rangerů z DR Kongo 
o nekalých praktických našeho partnera z CAF Congo. 
Jean Claude reagoval velmi podrážděně a sdělil nám, že 
právě zkorumpovaní rangeri se na něj snaží útočit a v na-
šich očích ho pošpinit. Poté nám předložil jen další a další 
výmluvy a požadavky na peníze. Upozornili jsme ho, že 
další podpora může přijít až po předložení pozitivních vý-
sledků z monitoringu goril a reportů o práci strážců. Při-
šlo pár velmi nezdařilých pokusů o monitoring. Skutečně 
hodnotných záběrů z divočiny jsme se však ani do konce 
února nedočkali. 
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Evidentně jsme byli obelháváni a manipulo-
vání s vědomím toho, že možnost kontroly 
činnosti CAF Congo na dálku je velmi kom-
plikovaná. Rozvázali jsme tedy s CAF Congo 
spolupráci a písemně zažádali o přesun fo-
topastí a celého příslušenství do Rezervace 
primátů Kisimba Ikobo, kde jsme dlouhodobě 
komunikovali s Alainem Mitondo. Nakonec 
jsme na konci března napsali zprávu na fa-
cebookovou stránku IRF Member Forum, kde 
se kvůli tomu strhla velká mela, která byla 
řešena až na samotných hlavních centrálách 
jednotlivých kontinentů. Naše zpráva upo-
zorňovala na prapodivné praktiky JCN a CAF 
Congo, které se opírají o jméno a členství 
v IRF. Dále jsme poslali report o celé událos-
ti prezidentovi IRF panu Chrissovi Gillierovi 
z JAR a vedení Asociace afrických strážců. 
Celý případ je šetřen a my doufáme, že do-
jde ke spravedlivému řešení, které znemožní 
JCN požívat podpory a příspěvků od IRF a The 
Thin Green Line Foundation. Nikdo by neměl 
zneužívat důvěry členů IRF pro své osobní 
obohacení a za tím si stojíme. Celý problém 
bude vyřešen v dubnu až květnu 2021.
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ZÁVĚREM  
Zatímco se Česká republika uzavřela během prvních tří 
měsíců tohoto roku do lockdownu, tak my měli příleži-
tost tvořit na Kostarice, monitorovat jaguáry a vytvořit 
zde unikátní možnost pro české i slovenské dobrovolníky 
v pokračování pomoci a spolupráci na ochraně světové 
přírody. 

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
LEDEN - BŘEZEN 2021

Tým Oko jaguára monitoroval ve Střední Americe, tým 
Oko medvěda pilně pracoval na Slovensku a monitoro-
vací tým a protipytlácká hlídka Green Patrol sbírala data 
ze života divokých zvířat v rámci programu Oko tygra 
na Sumatře. Jediná monitorovací mise, kterou se nedaří 
nastartovat je Oko gorily v DR Kongo, přičemž nám ná-
sledující měsíce ukáží, zda bude mít vůbec smysl v této 
zemi podporovat ochranu přírody, a to i přes fakt, že zde 
žijí tak jedinečné bytosti jakými jsou gorily nížinné. Snad 
to dopadne ve prospěch těchto vzácných a ohrožených 
lidoopů. Uvidíme. Nutno však podotknout, že se první tři 
měsíce roku 2021 spolku Prales dětem opět mimořádně 
vydařily. 

Sledujte nás na našich sociálních sítích 
a buďte s námi v obraze. 

Více na www.justicefornature.org
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