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Zatímco se úvod roku 2020 mimořádně povedl 
po stránce dobrovolnických programů na Sumat-
ře, tak od března se svět svezl po vlně covidových 
opatření, která výrazně ovlivnila nejen naše pro-
jektové činnosti, ale zejména jejich financování. Byl 
před námi rok nabitý činnostmi, ale také nejistotou, 
jak to celé finančně ustojíme. 

Rok 2020 ukázal neuvěřitelnou sílu spolku Prales 
dětem a jeho způsobů financování. Naše velké plá-
ny na vstup na africký kontinent s monitorovacím 
programem Oko gorily sice vzaly za své a nebylo 
možné absolvovat letní expedici do DR Kongo, ale i 
přes to byl tento rok neuvěřitelně úspěšný, byť mi-
mořádně složitý. 
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Naši projektovou činnost Green Life v úvodu roku opět podpoři-
ly desítky dobrovolníků, a ať už to byl prales, protipytlácká hlídka 
nebo Tygří dům, tak na všech místech došlo k velkému rozvoji. 

Proběhla standardní údržba rezervace, pokračoval monitoro-
vací program Oko tygra a naše protipytlácká hlídka Green Pat-
rol úspěšně střežila rezervaci Green Life. Začalo se pracovat na 
rozšíření pozemků u Tygřího domu, kde měl být vytvořen prostor 
pro studenty a komunitní zahradu. Veškerý další rozvoj byl však 
pozastaven díky pandemii Covid19, vládním nařízením, zrušením 
letních dobrovolnických programů a s tím vším souvisejícím ohro-
žením financování spolku Prales dětem.

REZERVACE GREEN LIFE
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PRALESNÍ VÝKUP DESETILETÍ + 41,3 HA 
PRO GREEN LIFE
V době, kdy se celý neziskový sektor potýkal s financováním a 
mnoho organizací v okresu Bohorok ukončilo svoji činnost, tak spo-
lek Prales dětem rozšiřoval najednou rezervaci Green Life o celých 
41,3 hektaru, které posunuly velikost rezervace na celkovou rozlo-
hu 175,5 ha. Těmito 41,3 ha jsme získali vytouženou Medvědí rokli 
a celé území Čolese, včetně pralesní chaty. Tento výkup pralesa měl 
na svědomí jediný sponzorský dar od štědrého donora, který se tak 
navždy zapsal na projektový oltář ochrany deštného pralesa v rám-
ci projektu Green Life. 

Tento rok jsme vykoupili ještě další čtyřhektarový pozemek, 
který nás propojil s dalšími pozemky, a postupně se nám tak 
začínaly rýsovat komplexní hranice území mezi Green I a Green 
II. Naše rozsáhlé území se rozšířilo až k řece Berkail a my mohli 
konstatovat, že za sebou máme další velké vítězství pro prales 
a divoká zvířata. 

Od začátku roku 2020 jsme začali registrovat pravidelnou pří-
tomnost tygřice, která si z rezervace Green Life učinila své te-
ritorium, jež se jí v roce 2020 výrazně rozšířilo.
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MAPA REZERVACE GREEN LIFE
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DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY 
NA SUMATŘE
Po zdařilé zimním úvodu dobrovolnických programů se z důvodů covidových 
opatření letní dobrovolnictví úplně zastavilo, což významně poškodilo nejen 
financování projektů, ale také velmi ztížilo údržbu rezervace. Dobrovolníci pro 
náš projekt vždy byli klíčovou silou a též velmi významným šiřitelem myšlenky 
Green Life. 

Léto 2020 bylo dobrovolnicky zcela hluché a po 10 letech se 
rezervace musela obejít bez jejich pomoci a podpory. I přes 
náročnost této covidové doby jsme tuto krizi ustáli a díky 
podpoře lidí překonali toto kritické období bez projektových 
ztrát, a to včetně zaměstnanců. 
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Dalším velmi důležitým okamžikem byla výstavba strážní věže v 
údolí řeky Sekelam, která bude využívána pro hlídkovou činnost 
Green Patrol, ale také pro účely dobrovolnických programů a eko-
turistiky. Tato věž se nachází v údolí, kde se zdržují kriticky ohrožení 
sloni sumaterští a její přítomnost významně narušuje pytláctví v da-
ném regionu.  

NOVÁ STRÁŽNÍ VĚŽ V SEKELAMU
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MONITOROVACÍ PROGRAM
OKO TYGRA
Celý rok 2020 probíhal intenzivní monitoring za 
pomocí fotopastí UV595HD. Od prosince 2019 se 
začala v rezervaci Green Life a jejím okolí objevo-
vat pravidelně mladá tygřice, která se zde zabyd-
lela též v souvislosti s omezeným pohybem osob 
v důsledku covidových opatření. Přerušení dobro-
volnických programů od konce března 2020 mělo 
zásadní vliv na pohyb zvířat v rezervaci. Od dubna 
2020 se nám začala tygřice zcela pravidelně ob-
jevovat na fotopastech a od září procházela často 
přes hřeben na tzv. Wifi Hill nad kempem II. 

Od října se zde však začal objevovat nádherný 
mladý velký tygří samec, jenž začal značkovat na 
stromě na Wifi Hill. Od listopadu se však začali 
šířit zvěsti, že tygr zabíjí krávy v okresu Bohorok 
a našemu týmu Green Patrol začaly složité a ná-
ročné časy. 
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TYGŘÍ INCIDENTY
Od listopadu 2020 začal tygří samec, který se 
nám objevoval na fotopastech v rezervaci Green 
Life, lovit krávy v okresu Bohorok. Během listo-
padu až prosince tygr rozpoutal v našem regionu 
doslova peklo, poněvadž za tyto dva měsíce zabil 
13 krav. Místí lidé a farmáři byli samozřejmě ve 
velké panice a požadovali po Správě NP Gunung 
Leuser a Sekci V v Bukit Lawangu rychlé řešení. 
Nikdo z rangerů ani státní ochrany přírody BKSDA 
nebyl schopen přijít s jediným rozumným roz-
hodnutím. Některá opatření spíše zaváněla ne-
mohoucností, kdy byly páleny zbytky ulovených 
krav, což mělo mít za účel zapuzení tygra, ale bez 
výsledku. Do celého problému se vložil náš tým 
v čele se Zbyňkem Hrábkem a s naší spolkovou 
finanční podporou. 
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Naším prvním krokem bylo tygra ztotožnit a skutečně zjistit, 
zda se jedná o “našeho” tygra, který se zabydlel v rezervaci 
Green Life. Vzhledem k faktu, že jsme měli jeho perfektní do-
kumentaci z fotopastí, tak se hned při následujícím zabití krávy 
rozmístili fotopasti na místo incidentu k mrtvé krávě a bylo jistě 
zjištěno, že je to ten stejný tygr. 

Následoval další monitoring, který potvrdil, že i další následné 
útoky na krávy má na svědomí tentýž jedinec. Útoků a zabíjení 
krav postupně přibývalo a s tím rostla i silná nevraživost lidí. 
Naše činnost pokračovala nejen monitoringem, ale také pravi-
delnými nočními výpravami a plašením tygra v terénu ochran-
ného pásma národního parku, kde lidé pásli krávy. Pátralo se 
po jeho stopách v okolí vesnic a farem s krávami. 
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Tohle byl veliký problém, tedy volně se pasoucí krávy přes noc uvázané 
u stromů. V prosinci jsme uvolnili 20 milionů IDR na výstavbu bambu-
sových ohrad obehnaných ostnatým drátem. Jejich výstavba byla po-
malá a nikdo nevěděl, zda přinesou výsledky, které se od jejich stavby 
očekávaly. 

Mezitím zahájila Správa NPGL rozmísťování odchytových klecí na tygra 
pro jeho možnou translokaci. Náš tým pokračoval v monitoringu míst, 
kde tygr krávy napadl, a pokaždé se nám potvrdil výskyt téhož tygřího 
samce. Pokud by se podařil odchyt, tak jsme navrhovali sledování tygra 
za použití telemetrického obojku, ale naše snaha pomoci se nesetkala 
s kladným přijetím státních úřadů. Následovali další zabité krávy, a to 
dokonce již v bezprostřední blízkosti vesnic, což celou situaci vyhroco-
valo do neúnosného stavu. Bylo složité lidem vysvětlit, že je tygr druh 
kriticky ohrožený vyhynutím, a že není možné ho zabít kvůli kravám. O 
všem měl rozhodnout až měsíc leden 2021.   
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PROJEKT BLUE LIFE 
Rok 2020 nebyl pro projekt Blue Life na Su-
matře vůbec příznivý. Úvod roku fungoval 
skvěle a náš protipytlácký tým Blue Patrol se 
začal skvěle rozjíždět, jak s  úspěšným strá-
žením kladišť mořských želv, tak i s pravidel-
nými výjezdy na kontrolu rybářskách lodí v 
okolí ostrova Bangkaru. 
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Postupně se ale začalo ukazovalo, že spolupráce s druhou organizací 
Haka, jejíž “rangeři” zde předváděli koncert lenosti, neochoty spolupra-
covat a předávat si data, a tak reálně chránit mořské želvy na Bangkaru, 
nebude dlouhodobě v takovéto podobě možná. Následovala informace o 
pandemii COVID 19 a vše se začalo měnit. 
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Po nástupu pandemie covidu zůstal náš tým na ostrově po nějakou dobu sám 
bez personální podpory státní ochrany přírody BKSDA, a bylo pro něj stále 
složitější udržet strážní službu na vysoké úrovni. Nejsložitější bylo vytahování 
člunu na pláž jen ve třech lidech, což byl v podstatě nadlidský výkon. Násle-
dovalo zpřísnění covidových opatření a nutnost opustit Bangkaru. Naše hlídka 
byla stažena na základnu na ostrov Sikandang, kde se nám však naskytl tra-
gický pohled na stav dobrovolnického kempu, který byl doslova sežrán ter-
mity. 
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Rozhodli jsme se zatáhnout za záchrannou brzdu a upřed-
nostnili jsme komplexní rekonstrukci Blue Life kempu před 
strážní činností na Bangkaru. Došlo k postupné přestav-
bě všech chatiček, z nichž u některých došlo v podstatě ke 
kompletní rekonstrukci. Naše hlídka Blue Patrol takto zůstala 
od června 2020 na Sikandangu, kde se její členové střídají, a 
provádějí úklid pláží a hlídkovou činnost kolem sousedních 
ostrovů. Součástí naší podpory je financování vzdělávacího 
programu pro děti ve vesnici Ujung Sialit. 
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Odpadový program ve vesnicích Halo-
ban a Asantola byl z důvodů covidových 
opatření přerušen. Čekáme na zlepšení 
situace a otevření dobrovolnických pro-
gramů Green & Blue, které jsou základ-
ním zdrojem  finanční podpory pro čin-
nost projektu Blue Life. 



MONITOROVACÍ PROGRAM 
OKO MEDVĚDA
Spolek Prales dětem v roce 2020 pokračoval se svým monitorovacím pro-
jektem Oko Země v monitorování velkých šelem v Kremnických vrších v 
rámci programu Oko medvěda a v tento rok spustil i první dobrovolnické 
programy na Slovensku.
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Naše terénní činnost proběhla na Slovensku až v 
červnu a sbírali jsme tak data z fotopastí o stáří až 
půl roku. Již od května se dokončoval proces zahá-
jení oficiální spolupráce se ŠOP SK na monitoringu 
velkých šelem a sběru jejich genetického materiálu, 
a to zejména u medvědů a vlků. 

Dne 30. června jsme podepsali smlouvu o spo-
lupráci s ŠOP SR v Banské Bystrici a zároveň náš 
sedmičlenný tým prošel školením s Majo Hletkem 
a Danem Hartanským. Od 1. července jsme zahájili 
oficiální monitoring v NAPANT a Kremnických vrších 
za pomocí fotopastí. 
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Náš tým měl též za úkol monitorovat zakrmovací zaří-
zení mysliveckých sdružení a hlásit nelegální způsoby 
přikrmování či podezření z pytláctví. Od zahájení spolu-
práce se ŠOP SR jsme se pustili na plný plyn do moni-
torovací činnosti a od července do prosince 2020 jsme 
strávili na Slovensku 72 dní v terénu. Během této doby 
se nám podařilo nalézt značné množství genetického 
materiálu, který byl odevzdáván na Správu ŠOP SR v 
Bánské Bystrici. Též jsme zjistili, že všechna myslivec-
ká sdružení v námi monitorovaných oblastech přikrmují 
zvěř po celý rok a to zejména od srpna, kdy lákají zvěř na 
pravidelné přikrmování u posedů, aby mohli jednodušeji 
střílet, tedy lovit zvěř. Jedná se o období jelení říje. Prá-
vě v tomto období se nám na Slovensku ztratilo nejvíce 
fotopastí a to zejména v ochranné zóně NAPANT, kde 
mohou myslivci a trolejoví lovci bez problémů lovit, a to 
i přes fakt, že se nachází v chráněných území. 
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Celkem nám byl ukradeno 11 fotopastí s důvodným 
podezřením na myslivce. Všechna taková přikrmo-
vací místa jsou přístupná auty, aby mohli mysliv-
ci nebo jejich lovečtí hosté bez problému přijet na 
místo pohodlně autem, a pak lovit ze zateplených 
posedů na krátké vzdálenosti tam, kde je zakrmeno. 
Myslivci nemusí hlásit rangerům svůj pohyb v teré-
nu národních parků, mají zde lovecké chaty a chovají 
se v chráněných územích, jako by ji to tam patřilo. 
V některých případech nálezů nelegálního přikrmo-
vání se jednalo o přikrmování exotickým ovocem, 
zeleninou, chleby a dokonce biologickým odpadem 
z bagetárny Grotto, jejíž majitel je myslivec a jeden 
ze společníků inkriminované honitby Ihráč. Právě 
zde jsme nalezli hromady kuřecích křídel, syrovátky, 
zbytky přepálených olejů a pojali podezření na vna-
zení šelem. 
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Na základě záběrů z fotopastí jsme zjistili, že sem pravi-
delně přicházejí medvědi, často též medvědice s medví-
ďaty, kteří tak již od malička přivykají přikrmování zcela 
nevhodnou potravou, kterou jim myslivci předkládají, a 
mění tak jejich přirozené chování a potravní návyky. Takto 
se medvědi stávají rizikovými jedinci, poněvadž dochází k 
vyhledávání a návyku na takovouto nepřirozenou potravu 
i mimo zalesněná území, či následují turistické stezky a 
nebo směřují ke kontejnerům s odpadky v urbanizovaných 
a turistických oblastech. Medvědi si též zvykají na přítom-
nost aut, lidského pachu a lidských postav v lesích. Jednou 
z významných příčin takovéto změny chování medvědů 
může být právě přikrmování zvěře nevhodnou potravou 
předkládanou myslivci. Právě tento případ nelegálního 
přikrmování z Ihráče jsme nahlásili na ŠOP SR, odkud se 
následně dostal k Inspekci životního prostředí SK, ale zá-
jem o vyřešení nezákonné činnosti byl minimální. 

PRALES DĚTEM / JUSTICE FOR NATURE 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2020



Již několik podnětů takto skončilo na Odboru myslivosti, což nepřineslo 
žádné výsledky, a v nelegálním přikrmování se na Ihráči pokračuje bez 
potrestání i nadále. V naší činnosti však pokračujeme. Během půl roku 
intenzivního monitoringu na Slovensku se nám podařilo získat obrov-
ské množství video materiálu zvířat, včetně všech tří velkých šelem 
(medvěd, vlk, rys) a koček divokých, pro výchovně vzdělávací účely a 
propagaci ochrany přírody. Během této doby se natáčel též film Oko 
medveďa, který by měl být promítán na festivalu Ekotopfilm 2021. 

Veškerá námi pomocí fotopastí získaná data o velkých šelmách, včet-
ně jejich genetického materiálu, byla předána též ŠOP SR. Díky naší 
monitorovací činnosti a datům se podařilo pozastavit nesmyslný pro-
jekt výstavby oplocené lovecké obory u obce Pitelová, kde mělo dojít 
k vytvoření umělé překážky přímo v biokoridoru mezi Kremnickými a 
Štiavnickými vrchy. Díky naší činnosti se podařilo vrátit celý povolovací 
proces zpět do řízení ŠOP SR, která zaujala jasné negativní stanovisko 
k výstavbě této lovecké obory. Tento souboj s firmou M&J Bussiness 
bude pokračovat i v roce 2021. 

Taktéž se zabýváme získáváním dat a důkazů o škodlivosti těžby ben-
tonitu, perlitu a pucolánu v Kremnických vrších. Spolek Prales dětem 
na tom významně spolupracuje se spolkem Prales deťom, rangery a 
místními občany i organizacemi. Jedná se o veřejný zájem zastavení 
činností, které poškozují významné ekosystémy karpatských lesů, 
zdrojů pitné vody a ohrožují ohrožené druhy živočichů a rostlin. Naše 
monitorovací aktivity na Slovensku jsou smluvně ošetřeny až do konce 
roku 2021. V průběhu roku 2020 byly na podzim též vyhlášeny první 
dobrovolnické programy, ale v důsledku covidových opatření a vládních 
nařízení se úspěšně uskutečnil pouze jeden z nich. Pevně věříme, že se 
dobrovolnické programy rozjedou naplno v roce 2021.    
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ZAHÁJENÍ DOBROVOLNICKÝCH 
PROGRAMŮ NA SLOVENSKU 
V září 2020 byly zahájeny první dobrovolnické programy na Slovensku. Lidé dorazili po-
moci s monitoringem velkých šelem, tedy medvědů, vlků a rysů. Cílem však nebyl zdaleka 
jejich monitoring, ale především terénní ochrana před pytláctvím, pátrávání a odhalování 
ilegálních aktivit, tedy nezákonného přikrmování zvěře nevhodnou potravou a v nevhod-
nou dobu. Dobrovolnící se učili pracovat s fotopastmi a pomáhali též s hledáním a sbě-
rem genetického materiálu, což znamená medvědího a vlčího trusu pro určení početnosti 
polulace medvěda hnědého na Slovensku a rozbor potravy vlků. Naší základnou se stala 
obec Pitelová, kde nám bylo poskytnuto zázemí. Tato činnost se děla ve prospěch oficiální 
spolupráce s ŠOP SR. Jedním z našich velkých úkolů bylo zastavení výstavby oplocené 
obory u obce Pitelová, která má sloužit k odstřelu zvěře za plotem, který přeruší migrač-
ní koridor velkých šelem i jiných zvířat mezi Kremnickými a Štivnickými vrchy ve velice 
významném území. Dále jsme pomáhali při odhalování nelegálního rozšířování bentoni-
tových, pucolánových a perlitových lomů v Kremnických vrších a získaná data předávali 
kompetentním úřadům. Otevření dobrovolnických programů na Slovensku přináší velmi 
významnou aktivitu v přímé terénní ochraně přírody. 

Naším velkým úkolem je též zachránit průchodnost migračního 
koridoru u obce Pitelová mezi Kremnickými a Štiavnickými vrchy, 
kde se snaží slovenská firma M&J Bussines prosadit nesmyslný 
projekt oplocené lovecké obory tam, kudy migrují velké šelmy a 
celá tato oblast je uvedena jako regionální biocentrum ve strate-
gickém dokumentu ÚSES a je zde podezření na porušování zá-
kona, které může vážně ohrozit nejen migraci, ale také genofond 
medvědů hnědých v této oblasti.



DR KONGO A SPUŠTĚNÍ 
PROGRAMU OKO GORILY
Díky nové navázané vazbě se strážcem Jean Claude Ndakasim ze světového kongresu 
strážců přírody v Nepálu, jsem se rozhodli rozšířit monitorovací projekt Oko Země do De-
mokratické republiky Kongo, pod návem Oko Gorily a pomoci tak s ochranou goril v této 
nelehké zemi oplývající překrásnou divočinou.

V září 2020 bylo odesláno 10 ochranných boxů a visacích zámků do Konga pro monito-
rovací program Oko gorily do Rezervace primátů Kisimba Ikobo pro ochranu těchto ohro-
žených lidoopů. V říjnu bude odesláno 13 fotopastí UV595HD z Ugandy z ukončeného 
programu Oko nosorožce, včetně nabíjeících AA tužkových baterií a SD karet. 

Klíčovou osobou v Kongu je ranger a prezident organizace CAF Jean Claude Ndakasi, který 
je odpovědnou osobou za zdárný průběh monitorovacího programu Oko gorily a jeho prv-
ní data očekáváme v lednu 2021. 
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SBÍRKA PRO KONGO

V měsíci dubnu došlo k tragické události zavraždění 13 rangerů v NP Vi-
runga v Demokratické republice Kongo, což je pro tamní ochranu přírody a 
hlavně ochranu goril velká ztráta a smutek. 

V rámci mimořádné celosvětové výzvy ke štědrosti #GivingTuesdayNow 
se Spolek Prales dětem bleskově rozhodl konat a přes Darujme CZ rozjela 
Zuzana Koloušková a Alena Bendová podporu ve prospěch rangerů a jejich 
rodin v Kongu. 

Během této časově limitované sbírky (5 dní) se podařilo vybrat úctyhodnou 
částku 82 321 Kč, do které se zapojilo 134 lidí. 

Sbírka se konala prostřednictvím DARUJME.CZ, které si ze získaných darů 
strhává 2% pro svůj chod a správu tohoto portálu. Finální získaná suma tak 
činí 79 421 Kč (2895 €) . 

Tuto částku jsme zaokrouhlili na 3 000 €, kdy jedna polovina (1500 €) byla 
odeslána do NP Virunga na podporu rodinám po zavražděných rangerech 
a na podporu strážců, kteří se i nadále starají o park a potřebují vědět, že si 
jejich práce nesmírně vážíme.

Druhá část 1500 € byla poslána do rezervace primátů Kisimba Ikobo na 
3 měsíční podporu strážního programu v sektorech Kishondja sektor and 
Kira sektor. Tato suma zajistila tří měsíční činnost na ochraně vzácných pri-
mátů, ale též slonů ve dvou sektorech této rezervace. 

Děkujeme všem, kteří se do podpory zapojili.   
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OKO JAGUÁRA NA KOSTARICE
Již od září 2020 jsme komunikovali s šéfem Asociace Rangerů pro 
Střední Ameriku Leonelem Alonso Delgado Pereirou o možnosti rozjetí 
monitorovacího programu Oko jaguára na Kostarice od ledna 2021. Díky 
podpoře našeho hlavního sponzora pana Karla R. jsme získali 500 000 
Kč na realizaci tohoto monitoringu, který byl naplánován na leden až 
březen 2021. 

Za tuto sumu bylo nakoupeno 60 fotopastí, 40 
ochranných boxů, tužkové lithiové AA baterie, SD 
karty a zámky, včetně audiovizuální techniky a pod-
vodního pouzdra. Zbytek finančních prostředků byl 
využit na pokrytí nákladů čtyřech členů monitoro-
vacího týmu Oko jaguára Milana Jeglíka, Zuzany 
Kolouškové, Aleny Bendové a Jana Janouška a s tím 
spojenými výdaji pro tříměsíční monitoring v Kos-
tarice. 

Do konce roku 2020 byla celá expedice připravena ke startu. Oko 
jaguára bude dalším monitorovacím programem, který bude mít za 
úkol nashromáždit materiály a data z fotopastí, které budou vyu-
žity pro vznik mezinárodního vzdělávacího programu Etika Země, 
který plánujeme v roce 2026 předat světovému společenství ran-
gerů na 11. světovém kongresu IRF v Peru. Stejně tak je cílem z 
tříměsíční kostarické monitorovací mise natočit film o rangerech a 
modelu kostarické ochrany přírody pro 10. světový kongres IRF na 
Azorech v roce 2023.    
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OBČANSKÉ HLÍDKY
PROTI JEDŮM V KRAJINĚ

Rok 2020 se pro spolek Prales dětem stal rokem ochrany přírody v Čes-
ké republice, kdy jsme se rozhodli intenzivněji postavit trávení zvířat v 
naší zemi a navázat na činnost z roku 2019. 

Pokračovali jsme v občanských hlídkách proti jedům v krajině a též jsme 
se stali po složení zkoušky dobrovolnými strážci přírody v Kraji Vysočina 
pod Krajským odborem životního prostředí v Jihlavě. Zaměřili jsme se 
na potlačování trávení zvířat na Vysočině a to nejen pouze jako nezisko-
vá organizace, ale též jako úřední osoby. Měli jsme to skvěle vymyšlené 
a věřili, že to bude mít úspěch. V červnu a listopadu 2020 jsme provedli 
sérii kampaní a informačních akcí s výlepem plakátů a komnunikací s 
úřady i starosty. 
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V rámci hlídkové činností stráže přírody jsme provedli desítky výjezdů do terénu a pátrali 
nejen po travičství, ale též po znečišťování vody a další zelené kriminalitě, ničení stromů 
či pytláctví v naší krajině. Série našich výjezdů a spolupráce s Klárou Hlubockou, psovod-
kou z ČSO, očividně přinášela výsledky v podobě snížení nálezů otrávených zvířat a to 
zejména v oblasti Jamné, či na Třebíčsku a Pelhřimovsku na Vysočině. 

Smutným zjištěním byl fakt, že zájem veřejnosti a zejména vysočinských oslovených 
firem a podnikatelů o podporu této mise byla nulová a tak jsme museli celou aktivitu 
podporovat z rozpočtu spolku Prales dětem a zřízeného transperentního účtu, který fi-
nancoval i výjezdy strážců přírody. Potenciál projektu Občanských hlídek proti jedům v 
krajině je obrovský, ale česká veřejnost očividně problém trávení zvířat vnímá pouze v 
médiích nebo sociálních sítích, ale tím jejich snaha potlačit tento zločin končí. Věříme, 
že tento český projekt má potenciál, který se časem podaří prosadit a přivést k němu i 
mladší generaci.    



Vyhlášená česká oudoorová značka Husky podpořila jedinečnou ko-
lekcí oblečení spolek Prales dětem a tím významně pomohla našemu 
týmu Oko medvěda i strážcům přírody v jejich terénní činnosti. 

FIRMA HUSKY PRO PRALES DĚTEM

Takto bylo oblečeno šest členů týmu, včetně dvou dobrovolných 
strážců přírody do všech čtyřech ročních období, včetně batohů a 
karimatek. Toto vybavení se skutečně osvědčilo i v těch nejsložitěj-
ších podmínkách studeného podzimu, či bílé zimy. 

Obrovsky tímto děkujeme firmě HUSKY, za tuto skutečně hodnot-
nou podporu, které si velmi vážíme.
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JUSTICE FOR NATURE 
NA BRITSKÝCH OSTROVECH

Prales dětem se rozšířil na Britské ostrovy, lépe řečeno 
do Skotska, kde si jej pod svá křídla vzal kamarád, kole-
ga a skvělý člověk Tomáš Lanc. 

Po dlouhých papírových peripetiích je spolek Prales dětem 
oficiálně zaregistrovaný pod názvem Justice for Nature na 
adrese 168 Bath Street, Glasgow, G2 4TP, United Kingdom, 

Scottish Charitable Incorporated Organisation (SCIO) Reg: 
SC050382 
(Registered in Scottish Charity Register)

Organizace má své nutné pojištění a Tomáš pomalu ale 
jistě začíná šířit jednotlivé projekty mezi Skoty a další ang-
lický mluvící národnosti. 

Kromě aktualizování anglického webu, jsme nyní zaregis-
trováni jako charitativní organizace na eBay, kde kdo na-
kupuje může pár drobných přihodit právě naší organizaci. 
Schyluje se k uznané sbírce na Facebooku a nově je zřízen i 
PayPal účet na platby. 

Pomalými ale jistými krůčku budujeme povědomí napříč 
světem a věříme, že se k naší cestě připojí čím dál více lidí, 
kterým to dá stejný smysl, jako nám.
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V ROCE 2020 JSME SE STALI SOUČÁSTÍ ...

Během jara se díky nucené práci z domova využil čas k dokončování úkolů, 
které jsme neustále odsouvali a radši se věnovali práci v terénu. Jedním z 
nich byla i registrace spolku na portálu DARUJME.CZ, abychom všem ulehčili 
cestu, jak nás podpořit.

Je nám potěšením oznámit, že od března 2020 nás lze podpořit jednodu-
chým úkonem – volba podpory jednorázově či pravidelně a stisknutí tlačítka 
DAROVAT… 

Na webu Darujme.cz jsme v průběhu roku 2020 spustili několik prvních sbír-
kových projektů mezi které patří Občanské hlídky - spravedlnost pro přírodu, 
podporu chodu spolku Prales dětem, Oko Země nebo časově omezenou sbír-
ku na podporu strážců do Afriky, do  DR Kongo.

Portál DARUJME.CZ je propojen i skrze naši stránku www.justicefornature.
org, kde portál najdete pod tlačítkem DAROVAT. Cesta podpory pro vás nebo 
vaše přátelé bude tak vždy snadno k nalezení. Věříme, že vám usnadníme re-
alizaci rozhodnutí podpořit naši světovou misi vlastním darem nebo sdílením 
s dalšími lidmi.

Děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám umožní 
fungovat lépe a rozvíjet aktivity v zahraničí i v České 
republice.

Jsme moc rádi, že jsme se stali novými členy Slušné firmy a zařadili se do 
společnosti etických firem a organizací, které mají ambici přispět k budo-
vání lepšího světa a hodnot.
 

Slušná firma je své-pomocná komunita organizací, které se spojily do hnutí 
za změnu toho, jak se u nás podniká směrem od jednostranné maximaliza-
ce zisku a externalizace škod k prospěšnosti pro všechny zainteresované a 
přijetí zodpovědnosti za důsledky podnikání.

Firma je jedním ze základních stavebních prvků našeho společensko-eko-
nomického systému. To, jak funguje, spoluurčuje hodnoty a celkové ladění 
společnosti. Zakladatelé a členové Slušné firmy věří, že změna v myšlení 
a jednání podnikatelů přestává být volbou úzké skupiny lidí a začíná být 
nevyhnutelnou nutností.

Na změnu ovšem není jednoduchý recept. Musí se odehrát, jak odspodu, 
tak shora. Odspodu skrze propojování a podporu organizací, které svým 
konáním chtějí prospět, a shromažďováním příkladů k následování. Shora 
pak skrze snahu spojit síly a přispět ke změně veřejného mínění, včetně 
vyvíjení tlaku na zákonodárce. 

PRAES DĚTEM 
NOVĚ NA PORTÁLE DARUJME.CZ

NEJSME JEN NEZISKOVKA, 
JSME NOVĚ I SLUŠNÁ FIRMA
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NAŠE DĚNÍ V ČR V PRŮBĚHU ROKU 2020

GREEN LIFE A BLUE LIFE PÁRTY 2020
Díky problémům a karanténě způsobené Covid-19 jsme si dlouhou dobu ne-
byli jisti, zda proběhne letošní jarní Green Life Párty 2020. Nakonec se vše 
seběhlo v náš prospěch a na jaře i na podzim proběhly naše oblíbené spole-
čenské události, Green Life a Blue Life párty. 

Program byl tradičně bohatý a týkal se nejen přednášek a promítání filmů, ale 
zejména problematiky jedů a zapojení veřejnosti do této činnosti. Na akcích 
se sešlo sice málo lidí, ale i přes to byly akce přínosné a všem zúčastněným 
zvedly náladu v této zvláštní době. 

Většina účastníků prošla školením o spolupráci na zastavení trávení v krajině, 
zhlédli premiéru filmu RANGER, který jim přiblížil světovou událost 9. konresu 
rangerů IRF v Nepálu a náramně se pobavili v kolektivu lidí, kteří souzní s pří-
rodou a její ochranou. 

Veřejné přednáky tento rok vzaly za své a vše se přesunulo na informování 
veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí. a life přenosů. 

I přes to, že to vypadalo, že se pro rok 2020 neuskuteční žádná veřejná 
akce, pár jich bylo a my na nich i s našim info stánkem.

První vlaštovkou byl Planet Fest 1.  března  v  pražském  klubu  Roxy. 
Další zelenou s omezeními dostala tradičně Veggie Náplavka Covid, která 
se i přes omezení relativně povedla. V létě jsme se objevili i na festivalu v 
Nečtinách nebo v Praze na SLOU days a na Vegan Žižkov festu. Závěrečnou 
veřejnou akcí byl z jara přesunutý Festival Evolution.

Bohaté programy o veganství, zdravém životním stylu a udržitelnosti mohly 
obohatit i o naše mezinárodní programy a vyzvat veřejnost ke spolupráci na 
ochraně divočiny, kterou považujeme za stěžejní pro zdravou planetu, tedy i 
pro zdraví nás všech a pro udržitelnou budoucnost.
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Dne 31. července se každoročně účastníme a organizujeme Světový den 
strážců přírody, tedy World Ranger Day. Letošní rok by výjimečný, poně-
vadž jsme tento den strávili jako hosté Světového dne strážců na Panské 
skále v Českém Švýcarsku, který organizovala Asociace strážců přírody 
ČR. Úvodní řeč přednesl předseda české asociace Borek Franěk a násled-
nou řeč měl předseda spolku Prales dětem Milan Jeglík. 

Zatímco my prezentovali naši činnost a vzdali respekt strážcům celého 
světa na Panské skále, tak naše tým organizoval World Ranger Day na 
Sumatře na Tygřím domě. Tato událost má svůj význam ve vztahu utuže-
ní jednoty rangerů a členů International Ranger Federation celého světa.

NAŠE DĚNÍ V ČR V PRŮBĚHU ROKU 2020
WORLD RANGER DAY 2020
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PRALES DĚTEM V MEDIÍCH

V průběhu roku, kdy byly média doslova zaplavena covidem a 
zapomněla na skutečně důležitá témata týkající se budouc-
nosti naší lidské společnosti se nám podařilo představit 
naši činnost na portále Roklen 24 pod titulkem Zachraňovat 
přírodu jde i bez státních dotací a grantů … 

Tak zní titulek našeho článku na portál o ekonomice, financích 
a investicích Roklen24, který nám dal prostor prezentovat, že 
dobré věci s hmatatelnými výsledky lze dělat i nezávisle na 
veřejných financích. Že když lidé přijmou ochranu přírody za 
své, síla komunity překonává kontinenty!

Rozhovor s členkou spolku Prales dětem vedla Alena Bendová 
s Dominikem Stroukalem z Roklen 24 zde.

Mimo české obecenstvo se nám podařilo dostat i za tzv. 
velkou louži, do Spojených států Americkcýh, kde v rozhovoru 
s Catherine Praiswater prostřednictvím podcastu pod názvem 
YOUR POSITIVE IMPRINT, seznámila posluchače Alena Ben-
dová s aktivitami spolku Prales dětem, především s  iniciativou 
Justice for Nature. Poslechnout si jej můžete zde.

POZVÁNÍ DO DEBATY 
V RÁMCI EKOTOP FILMU V BRATISLAVĚ

V listopadu 2020 došlo k velmi významné události, kdy se Milan Jeglík, jakožto 
předseda spolku Prales dětem a šéf monitorovacího týmu Oko Země zúčastnil 
politické debaty na téma odstřelu 50ti vlků na SLovensku v roce 2020. Debata 
se odehrála v rámci EkoTopFilmu v Bratislavě, kde se v jedné diskusi setkal 
minist životního prostředí pan Budaj, s  protějškem ministrem zemědělství 
panem Mičovských, dále s šéfem Hnutí Vlk panem Lukáčem, víceprezidentem 
myslivecké komory Slovenska panem Kašákem a ředitelem dřevozpracujícího 
průmyslu panem Tomčíkem. Poslední tři jmenovaní reprezentovali odstřel 
vlka, zatímto první tři hájili vlky před zlovůlí myslivců. 
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VEGGIE DICK PRO BLUE PATROL 

Čím je však tato restaurace výjimečná, kromě jídla bez kru-
tosti? Z každé porce totiž putuje 5 Kč na pro jekt Blue Life, 
včetně dýšek, kterých se tento skvělý pár zřekl ve prospěch 
projektu.

Od otevření restaurace 2.7. 2020 se jim do konce roku 
2020 podařilo vybrat neskutečných 64 543 Kč na Blue Pat-
rol, 3 228 Kč na Green Patrol a 2 000 Kč na Oko Země. 

Děkujeme moc za jejich píli, kulinářské umění a hlavně za 
podporu Blue Patrol, tedy i ochranu mořských želv a pod-
mořského světa v souostroví Pulau Banyak, kam tyto finanč-
ní prostředky směřují.

2. července byla v Mikulově na adrese Husova 68/41 slav-
nostně otevřena nová veganská restaurace s názvem Veg-
gieDick, kterou provozují Veronika Karpíšková a Karel Černý, 
též členové Spolku Prales dětem.
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AKCE VE PROSPĚCH PRALES DĚTEM

Student teplického gymnázia Tadeáš Serafin (bývalý dobrovolník na Sumat-
ře) se rozhodl podpořit Občanské hlídky Spravedlnost pro přírodu nevídaným 
způsobem daru. Vyrobil pro spolek Prales dětem 200 ks ptačích budek, z je-
jichž prodeje na e-shopu získá spolek Prales dětem a jeho občanský hlídky 
finance na provoz terénní činnosti v krajině.

Budka se prodává za 390 Kč + poštovné a balné. Ti z vás, kteří nemají budky 
kde umístit, mohou budku zafinancovat, my ji umístíme za vás a pošleme vám 
zpětně fotodokumentaci a informace o místě, kde byla budka umístěna.

Ke každé budce získá podporovatel a milovník ptactva také prestižní certifikát 
o pomoci při ochraně české krajiny a zvířat. Výtěžek je určen na občanskou 
hlídku, která pátrá v krajině po jedech a travičích zvířat.

Tento typ budky je určen především pro menší druhy sýkor (modřinku, uhel-
níčka, parukářku). Budku bychom měli věšet na místo, v jehož blízkosti budou 
mít ptáci dostatek potravy a nebudou ohrožováni predátory (kočka, kuny) a to 
nejlépe 2 – 5 metrů vysoko, například na kmen s menším počtem větví nebo 
na zeď domu. Světová strana nerozhoduje, budku je ale dobré umístit někam, 
kde nebude přímo vystavena větru a dešti. Budku je potřeba po nějaké době 
vyčistit (nejlépe každý rok na podzim nebo v zimě) kvůli hromadění materiálu, 
kterým si sýkory staví hnízdo. K tomu slouží otevíratelná přední strana budky. 
K budce je potřeba přišroubovat ocelovou desku pro zavěšení. Šrouby, deska i 
hřebíky pro případné přibití na strom jsou součástí balení.

PTAČÍ BUDKY 
NA PODPORU OBČANSKÝCH HLÍDEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2020

PRALES DĚTEM / JUSTICE FOR NATURE 2020



NÁŠ PRVNÍ ESHOP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2019

V roce 2020 se nám podařilo konečně vytvořit a spustit náš první e-shop, 
který jsmedlouho plánovali, ale nikdy na to nebylo dostatek času. 

Nejsme zastánci „nakupování pro nakupování“ a konzumerismu, a proto 
jsem se rozhodli, že na našem eshopu budou výhradně produkty praktické, 
kvalitní a pokud možno s minimálním dopadem na životní prostředí, ohledu-
plní ke zvířatům, ale i lidem.

Věříme, že zde najdete něco, co by vám či někomu blízkému udělalo nejen 
radost, ale třeba se stalo i zero waste (bezobalovou) cestou v běžném životě.

Najdete zde všechny naše aktuální produkty na prodej, včetně certifikátů na 
podporu jednotlivých projektů. 

Webová stánka: https://justicefornature.org/e-shop/
Kontakt: kancelar@pralesdetem.cz
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NOVÝ MERCH V ROCE 2020

DIÁŘ, KALENDÁŘ 
NEBO VOSKOVANÉ UBROUSKY

Abychom měli co nabídnout na našem nově vzniklém eshopu, 
nechali jsme v průběhu roku opět vzniknout několik vlastní ch 
produktům na podporu naší činnosti jak v ČR, tak i na Sumat-
ře.

Ve spolupráci se slovenskou firmou Včelobal vznikly dva krás-
né voskované obaly/Včelobaly, které svou energií a ohledupl-
ností vůči planetě podporují projekt VYČISTI OCEÁN. Jsou ve 
velikostech M (25 x 27 cm), L (34 x 37 cm) a nebo jako DUO 
balení, tedy oba ubrosky L a M spolu. 

Dalším nositelem myšlenky Justice for Nature je stolní ka-
lendář OKO ZEMĚ, s výběrem top fotografií z několikaletého 
monitorovacího projektu Oko Země nebo týdenní diář na rok 
2021. Součástí diáře i kalendářejsou též mezinárodní dny pří-
rody, zvířat a významné události. Oba produkty jsou vytištěny 
na recyklovaném papíře.

I přes aktivní propagaci a širokou základnu podporovatelů se 
však kalendář ani diář vytvořený na podporu protipytláckcýh 
hlídek na Sumatře nesetkal s velkým zájmem a prodalo se jich 
minimální množství, což nás vede k tomu, že je v následujích 
letech již nebudeme nabízet.
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NOVÝ MERCH V ROCE 2020

NOVÁ KOLEKCE TEXTILU 
JUSTICE FOR NATURE

V průběhu jara jsme pracovali na nové kolekci textilu, který 
dostal označení jak jinak, než-li JUSTICE FOR NATURE. 

Kolekci mikin jsme tentokrát zvolili od od dánské firmy NEU-
TRAL, která je předním výrobcem udržitelného oblečení. Jako 
jedna z mála firem vyrábí textil se skutečnou úctou k lidem 
a planetě. Jejich certifikace je toho důkazem. Mikiny, které 
jsem zvolili jsou z BIO bavlny s certifikací Fairtrade. 

Trička jsou od Společnost Continental Clothing, britského lídra 
ve výrobě etických, udržitelných a klimaticky neutrálních tri-
ček. Společnost vlastní velmi úspěšné značky: Earth Positi-
ve, Continental a Salvage. Trička  Earth positive je klimaticky 
neutrální oblečení. Ekologicky a eticky vyráběné, ale zásad-
ně vyráběné výhradně pomocí udržitelné vyrobené energie 
z větrné a solární energie. Oblečení EarthPositive® je vyro-
beno tak, aby prokázalo nejvyšší možné ekologické, sociální 
a etické standardy v jednom z nejškodlivějších průmyslových 
odvětví na světě.

Potisk na tričkách i mikinách zajistila firma MERCHYOU 
s GOTS certifikátem, čímž náš textil zaručuje vysoký ekologic-
ký standart s maximálním ohledem na životní prostředí a onu 
udržitelnost.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI 
V ROCE 2020

Ke spolku Prales dětem i začínající slow fashion 
firma STAY CHILL, která se rozhodla, že z prodeje 
svých produktů, věnuje 5% ze zisku na podporu 
projektu VYČISTI OCEÁN. 

Je pro nás potěšením, představit vám českou firmu 
WOXKON, která se rozhodla propojit s naší organi-
zací a z každého prodaného batohu věnovat 5% na 
Green life nebo na Blue life.

Rozhodnutí, kam procenta poputují je na zákazní-
cích při nákupu, kam budou chtít peníze poslat, zda 
na Green Life nebo na Blue Life..

Firma WOXKON je nejen milovníkem přírody, ale 
i etickou firmou, která se nebála a spustila svou 
vlastní výrobu v malé rodinné manufaktuře blízko 
Prostějova. 

Tedy co více si přát, než mít perfektně padnoucí, 
odolný, do přírody a města jako dělaný a ještě v 
Česku vyráběný batoh? 

STAY CHILL
WOXKON BATOHY

Na ochranu přírody nejsme sami, ale připojují se k naší iniciativě Justice for Nature další firmy, které ochranu 
životního prostředí vidí jako důležitou a jako nevyhnutelnou cestu pro lepší budoucnost, ať už vytvořením 
limitované edice nebo % z prodeje na podporu projektů.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI 
V ROCE 2020

PRALES DĚTEM / JUSTICE FOR NATURE 2019

Na konci června vznikla limitovaní edice voskovaných ubrousků 
od slovenské firmy VČELOBAL, kteří přišli s krásným návrhem 
voskovaných ubrousků s motivem lišky nebo zoborožce. Výtě-
žek z prodeje putuje na projekt VYČISTI OCEÁN.

Voskované ubrousky zcela nahradí jednorázové obalové mate-
riály, díky čemuž zase o kousek méně ulehčíte odpadu ve své 
domácnosti. Ubrousky jsou ve 2 velikostech M nebo L a zaru-
čeně si najdou uplatnění v kuchyni, lednici ale i jako svačinový 
parťák na cestách. 

Část zisku z prodeje na podporu protipytlácké hlídky Blue Patrol se 
rozhodla darovat česká firma ORGANIKK zabývající se prodejem 
alternativních eko produktů, kde se mnohem více dbá na kvalitu 
než li kvantitu, na ekologický dopad a unikátnost a především na 
nulové plastové obaly. 

Z každého objednávky poputuje 5% 
na transparentní účet Blue Patrol. 

VČELOBAL

ORGANIKK
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SPONZOŘI A PARTNEŘI 
V ROCE 2020

Rok 2020 se stal pro mnoho firem nejistým a to se odrazilo i na financování našeho projektu. Obrovským přínosem se však ukázalo 
financování projektu formou drobných příspěvků z řad jednotlivců, které se ve většině případech zachovaly a pomohly nám vše udržet 
a ufinancovat. I přes nepřízeň, restrikce a omezení podnikání se však našlo spousta jednotlivců, ale i firem, které si mohly dovolit nás 
podporřit v této zvláštní a nelehké době. Všem patří obrovský dík za podporu v roce 2020. 

Největším a pro mnoho z nás neočekávaným darem bylo 105 000 EURO od štědrého donora, který se rozhodl zachránit prales, čímž se 
podařilo vykoupit jednorázvě 41,3 ha pralesa a zvětšit tak současnou rezervaci na 175,3 ha.  
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3 780 402,01 Kč
485 854,32 Kč
308 217,22 Kč

60 907,36 Kč
756 365,08 Kč
152 332,11 Kč

81 030,00 Kč
360 545,23 Kč

81 485,52 Kč
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923 308,90 Kč
477 881,04 Kč

2 761 850,10 Kč
46 000,00 Kč

274 783,40 Kč
31 489,49 Kč
10 559,00 Kč

150 538,98 Kč
81 312,59 Kč

418 400,00 Kč
201 888,85 Kč

42 945,52 Kč
108 115,24 Kč

82 687,00 Kč
214 481,00 Kč
128 702,03 Kč

22 195,26 Kč
81 485,52 Kč
44 563,37 Kč

PŘÍJMY 2020

VÝDAJE 2020

6 103 187,29 Kč
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I přes to, že se po projektových stránkách v roce 2020 dařilo, vzniklo několik 
nových spoluprací, rozjely se činnosti, na které dříve nebyl čas, byl tento rok 
pro spolek Prales dětem díky covidovým opatřením krizovým po stránce fi-
nancování projektových aktivit na Sumatře a to zejména na projektu Blue Life.

Zrušení plánované spolupráce a podpory do Nepálu, mise do DR Kongo, přesu-
nutí protipytlácké hlídky Blue Patrol z Bangkaru na základnu Blue Life, zrušení 
letních dobrovolnickcýh programů na Sumatře, omezené financování Green 
Life aktivit na základně nebo nucené setrvání v České republice byly pro nás 
všechny velkým krokem zpět. 

I přes spoustu negativních zpráv, se nám v tento krizový rok podařilo rozšířit 
rezervaci o 45,3 ha, více se věnovat projektu Občanské hlídky - proti jedům v 
krajině, zahájit monitorovací progra Oko Jaguára na Kostarice nebo naplno roz-
jet monitorovací program Oko medvěda na Slovensku, který se díky věnova-
nému většímu času se rozrostl do smysluplného, hodnotného a významného 
programu na ochranu přírody na Slovensku. Velkým úspěchem bylo podepsání 
smlouvy s ŠOP SR o spolupráci na audiovizuálním a genetickém monitoringu 
velkých šelem v Kremnických vrších a NP Nízké Tatry. 

I přes všechna covidová opatření a nejistoty lze říci, že pro-
jektově jsme opět bodovali, vše v rámci možností ustáli a ne-
zastavili se ani před lockdowny. Jsme v očekávání roku 2021 
a to i přes fakt, že se díky covidu a nařízením nedá téměř nic 
naplánovat. 

Naším velkým úkolem pro rok 2021 je udržet pozice na Su-
matře, ať už na projektu Green Life nebo Blue Life, pokra-
čovat v Oko medvěda na Slovensku i v Občanských hlídkách 
- proti jedům v krajině. Připravujeme expedici Oko jaguára na 
Kostarice a s nasazením, pílí a odhodláním pokračujeme dál 
obstát na poli ochrany přírody doma, i ve světě. 
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