
JUSTICEFORNATURE.ORg

- ZPRAVODAJ -

JUSTICE FOR NATURE
LEDEN-BŘEZEN

2022



ÚVOD
Začátek roku 2022 se pro nás stal opět velmi pro-
gresivním a my ho mohli aktivně trávit v Kostarice 
na velmi rychle se rozvíjejícím projektu Green Life 
II. Zatímco sumaterské projekty stále více klopý-
taly se svými finančními rozpočty díky absenci 
dobrovolnických programů a covidovému úpadku 
veřejné podpory, tak naopak kostarická cesta mí-
řila vzhůru k úspěšným dním. 

Dobrovolnické programy v rezervaci se střídaly 
s velmi prospěšnou pomocí národním parkům, 
monitoring pokračoval s novými fotopastmi s vý-
bornými výsledky a my osnovali plán na reálný 
vznik projektu Blue Life II v Kostarice u Tichého 
oceánu. Povědomí o naší činnosti se velmi rych-
le šířilo a zájem o spolupráci na sebe nenechal 
dlouho čekat. Naopak slovenský monitorovací 
program se po velmi úspěšné sezóně 2021 troš-
ku zasekl na neobnovené smlouvě o spolupráci 
na Operaci Migrace ze strany ŠOP SR a MŽP SR, 
které se soustředilo spíše na reformu národních 
parků a dění na Ukrajině. 

Dalo by se říci, že nám rok 2022 začal velice 
úspěšně a divoce zároveň, poněvadž pokračující 
společenská krize přerostla v krizi ekonomickou 
a bezpečnostní, což v obecné rovině nikdy není 
dobrá zpráva pro ochranu přírody.
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ROZŠÍŘENÍ REZERVACE 
NA KOSTARICE
V průběhu ledna 2022 došlo k  jedinečnému rozší-
ření rezervace Green Life II z 95 ha na fantastických 
154  ha.  Tímto se rezervace neuvěřitelně rozrostla 
a mezi benefity patří i to, že jsme takto též rozšíři-
li ochranu hranice NP Tapanti. V oblasti nových po-
zemků byly umístěny dvě nové fotopasti a čekáme na 
výsledky do června 2022. V průběhu ledna až března 
se navíc ukázalo, že rezervace je skutečným skvos-
tem na výskyt vzácných orchidejí, kterých je v naší 
rezervaci minimálně přes 150 druhů včetně nejspíše 
několika doposud neznámých.

Tímto  děkujeme  všem  sponzorům  projektu  Green 
Life II na Kostarice a podporovatelům záchrany pra-
lesa.  Když  sečteme  „naše“  projektové  pralesy  na 
Sumatře (175,5 ha) a na Kostarice (154 ha), tak se 
jedná o nádherných 329,5 ha, a to už je skvělý vý-
sledek společného úsilí a podpory široké veřejnosti 
a sponzorů spolku Prales dětem – iniciativy Justice 
for Nature.
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MAPA REZERVACE 
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V současné době čekáme na oficiální zaměření 
rezervace od kostarického topografa, tedy před-
pokládáme, že v dalším čísle našeho zpravodaje 
uveřejníme mapu s přesnými hranicemi naší re-
zervace i okolních pozemků včetně sousedícího 
národního parku Tapanti a rezervace El Copal. 

Zde přikládáme zatím orientační vyměření. Re-
zervace se nachází mezi městečky Orosi na zápa-
dě a Pejibaye na východě v provincii Cartago zde. REZERVACE ZDE

https://www.google.cz/maps/place/Justice+for+Nature+%2F+Bosque+para+los+Ni%C3%B1os/@9.7779821,-83.7740533,1949m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8fa129b91a59b559:0xf30e2d69ac33643b!2sKart%C3%A1go,+Pejibaye+District,+Kostarika!3b1!8m2!3d9.8096506!4d-83.7041964!3m4!1s0x8fa127b25c77bba5:0xe1fc795093a8d0e6!8m2!3d9.7800669!4d-83.7686267


MONITORING V REZERVACI 
GREEN LIFE II
Monitorovací program Oko jaguára má 
za sebou skvělé tři měsíce získávání dat 
ze života divokých druhů zvířat s jednou 
jedinou vadou na kráse, kterou je fakt, 
že se v naší oblasti zatím neobjevil král 
středoamerické džungle – jaguár. 
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Místo toho jsme však odhalili přítomnost pěti pum 
amerických, z toho tři se u nás objevují pravidelně. 
Dále oceloti stromoví, dlouhoocasí a velcí, toť skvost 
naší rezervace. Obrovskou radostí je odhalení dvou 
míst s výskytem tapírů, velkého samce a samice. 
Biodiverzita v naší rezervaci je unikátní a nechybí ani 
mravenečníci mexičtí, pásovci, či aguti a paky. 

Jediným stínem se stalo zjištění, že sousední rezervaci 
El Copal ovládla tříčlenná smečka zdivočelých toula-
vých psů, kteří se stali reálnou hrozbou pro malé savce 
nejen tam, ale také v naší rezervaci. Od srpna 2021 do 
března 2022 byli tito psi pozorováni na fotopastech 
v rezervaci El Copal 75krát a jejich zájem je evidentně 
lovecký, tedy kriticky ohrožují divoká zvířata. Tuto si-
tuaci budeme muset výhledově vyřešit ve spolupráci 
se státní ochranou SINAC. 
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Důležitým zjištěním je, že naše rezervace není 
napadena pytláctvím, což platí o všech námi mo-
nitorovaných místech. Ani jedna fotopast se ne-
ztratila ani nebyla zničena. Fotopasti UV Green 
se ukázali jako nevhodné pro monitoring, stejně 
jako se nám neosvědčil KeepGuard. Top fotopast-
mi je OXE wifi Lovec a Bunaty Mini, obě se 4K 
rozlišením s minimální poruchovostí. Rezervaci 
monitorujeme s 25 fotopastmi a dalších šest je 
v sousedních rezervacích El Copal a La Marta. Tři 
fotopasti monitorují v NP Palo Verde a osm foto-
pastí pomáhá od března s monitorováním tapírů 
v NP Braulio Carillo. V březnu jsme zahájili jednání 
s Asociací rangerů Victoria z Austrálie, kteří mají 
zájem podpořit nákup 100 fotopastí OXE wifi Lo-
vec s příslušenstvím pro náš nově se tvořící moni-
toring Oko jaguára v pohoří Talamanca Cordillera, 
a možná dokonce i v Guatemale, ale jak toto do-
padne, se uvidí v následujících měsících. Rozhod-
ně má monitorovací program Oko jaguára hodně 
dobře nastartováno.



DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY
NA KOSTARICE

Od prosince 2021 do března 2022 proběhly v Kos-
tarice na projektu Green Life II čtyři dobrovolnické 
programy. 

Za tu dobu se udělal skutečně velký kus práce, 
který rezervaci přinesl zásadní rozvoj. K nejdůle-
žitějším počinům patří výstavba nové chaty, kte-
rá bude sloužit spolku Prales dětem a partnerům 
projektu. V rezervaci byl objeven starý lodní kon-
tejner, který je v zachovalém stavu a byl tak využit  
pro tuto výstavbu. 
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Součástí programu byl zejména monitoring za po-
mocí fotopastí a to nejen v rezervaci Green Life II, 
ale též v rezervacích La Marta a El Copal, se kterými 
jsme navázali spolupráci již v minulém roce. Další 
monitoring byl zahájen v národním parku Palo Ver-
de. Nechybělo prosekávání starých stezek, či tvor-
ba nových. Objevovala se nová místa rezervace, 
provedla se údržba kempu a nechyběly ani neko-
nečné debaty nad etickými otázkami vztahující se 
k naší civilizaci a lidské společnosti...

Každá dobrovolnická parta společně s námi zavíta-
la i do termálních lázní Hacienda Orosi, které nám 
poskytují výraznou slevu pro dobrovolníky, za což 
jim velmi děkujeme. Novinkou se stalo i zařazení 
sjíždění řeky Pejibaye na raftech, a dobrovolníci se 
zapojili též i do výsadby stromků podél odlesně-
ných břehů nebo do úklidu částí řeky od odpadků. 

https://haciendaorosi.com/
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S první skupinou jsme měli možnost navštívit NP 
Braulio  Carillo, kde dobrovolníci pomohli s opravou 
staré strážní stanice, která v současné době slouží 
jako zázemí pro dobrovolníky a případné výzkumníky, 
či monitorovací týmy. Dobrovolníci pomohli i s budo-
váním nové vyhlídky nad vulkanickým jezerem Bar-
va a samozřejmě nahlédli i do tajů tamního horského 
mlžného pralesa. S dalšími skupinami jsme zavíta-
li na sever, do národního parku Palo Verde, který je 
významnou ptačí oblastí zařazenou do Ramsarské 
úmluvy. 

K UNIKÁTŮM DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ 
PATŘÍ SEDMIDENNÍ POMOC NÁRODNÍM PARKŮM
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Hlavní náplní zde byla pomoc strážcům s obnovou 
informačních cedulí, výstavbou nového přístřešku 
u řeky Tempisque, opravou strážní stanice u vstupu 
a s obnovou nové lávky do mokřadu. Ani zde v tom-
to opadavém tropickém lese nechyběl monitoring 
za pomocí fotopastí. 

Za nejúžasnější počin programů lze označit přímou 
dvoudenní účast dobrovolníků při hašení lesního 
požáru v rezervaci Biological Reserve Lomas Bar-
budal.
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Hašení požárů, bylo nejen náročné, ale hlavně 
hrdinské od všech zúčastněných. Navíc měli 
dobrovolníci možnost nahlédnout do nitra prá-
ce lesních hasičů a být přímou součástí zásahu. 
I přes to, že se oheň nepodařilo dostat pod kon-
trolu, ovlivnila tato zkušenost všechny zúčast-
něné v pohledu na požáry a nejen je.

(kompletní zprávu z této akce jsme pro vás zpraco-
vali v další kapitole)

Nemůžeme být než spokojeni s vykonanou prací 
jak pro rezervaci, tak pro národní parky, kterým 
jsme v mnoha věcech ulehčili, a jako dar jsme 
měli možnost vychutnat si krásy parků jinak, 
než může běžný turista. 

Další dobrovolnické programy začínají v červen-
ci a my se těšíme, co nového přinesou a kam 
s dobrovolníky zavítáme pomoci. Děkujeme 
všem zúčastněným za odvedenou práci.



ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
LEDEN AŽ BŘEZEN 2022

13

Rádi bychom se s vámi podělili o zážitek z ha-
šení lesního požáru ve spolupráci s lesními 
hasiči a strážci národního parku Palo Verde, 
čehož jsme se na dva dny společně s dobro-
volníky stali součástí. 

Během okamžiku nám bylo sděleno, že les-
ní hasiči potřebují pomoci při hašení lesního 
požáru v rezervaci Lomas de Barbudal, která 
navazuje na NP Palo Verde, tak jsme neváhali 
a vyrazili. Období sucha bylo v plném proudu, 
takže teplota vzduchu se na slunci pohybovala 
kolem 38 °C a stín nikde. Listí suchého tropic-
kého lesa opadané a vysoká tráva připravena 
na vznícení. Oheň v roli nepřítele a divoká zví-
řata obětmi. Nebyl čas přemýšlet. Tým českých 
a slovenských dobrovolníků vyrazil terénními 
auty směr lesní požár. Když jsme dorazili, byli 
na místě už Forestal bomberos (profesionální 
lesní hasiči). 

UPROSTŘED HOŘÍCÍHO PEKLA
Nafasovali jsme vodní vaky, fukary na listí a prošli rych-
lým školením dobrovolných lesních hasičů. Rychlým 
krokem jsme vyrazili vpřed a věděli, že to bude peklo. 
Nikoho však nenapadlo říci „ne“ nebo „necítím se na 
to“. Hrozba upálených zvířat byla silnější než strach. 
Postupně jsme došli na místo, přečerpali vodu z aut do 
vaků, nosili vodu na pití nebo benzín do fukarů, vodních 
čerpadel a motorových pil. Když jsme se dostali na hra-
nu požáru, tak bylo jasné, že to nebude žádná legrace. 
Dusivý dým, někde nulová viditelnost a vše záleželo na 
jasných rozkazech a jejich 100% plnění. Žádné „mož-
ná“ ani „ale“. Muži i ženy ve žlutých tričkách a blůzách 
postupovali vpřed a snažili se ohnivého kohouta zvlád-
nout. 

Byli jsme rozestavení do jedné linie a do několika sku-
pin, každá měla za úkol držet svoji pozici, čistit proti-
požární koridor a nepustit přes něj oheň. Jedni hasili 
v první linii, druzí čistili protipožární koridory a další za-
jišťovali logistiku, tedy nosili důležité vybavení, vodu na 
pití, benzín atd. Místy to bylo náročné nejen psychicky, 
ale i fyzicky a hlavně nápor ohně neustával. Kdo měl 
vodní vaky (na cca 20 litrů vody), tak jsme nejen hasili, 
ale též desítky a stovky metrů chodili vodu do vaků do-
plňovat. Slušná makačka v dýmu a blízkosti šlehajících 
plamenů. 
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Prvního dne se nám podařilo jednu linii uhájit a oheň 
nepustit dále, ale samotné čelo požáru pokračovalo. 
Vyčerpání a hrdí jsme se vrátili k autu po osmé večer 
a ještě čekali na zbytek hasičů, kteří dorazili hodinu 
po nás. Společně jsme opustili krizovou oblast a vě-
děli, že druhý den budeme pokračovat. 

Po návratu na základnu v Palo Verde jsme se vyspr-
chovali, najedli a do hajan. Druhý den jsme začínali 
od rána a věděli, co nás čeká. 

Další den jsme začali nalétávaním oblasti zachváce-
né ohněm dronem. Zuzka byla hlavní pilot a vzlétla 
i přes fakt silného větru. Brzy byla u čela požáru a šéf 
lesních hasičů William viděl, že je to větší problém, 
než se čekalo. Požár už byl skutečně velký a zasta-
vit ho ve vyprahlém a suchém lese byl těžký úkol. 
Při návratu se Zuzce postavil do cesty super silný 
vítr a baterie ubývala rychleji, než jsme čekali. Bylo 
jasné, že to nestihne a dron musel nouzově přistát 
uprostřed vypáleného lesa asi dva kilometry od nás. 
Nafasovali jsme vysílačku a vyrazili na záchrannou 
misi pro dron. Průchod vypáleným lesem se střídal 
s neproniknutelným ostnatými porosty. Nakonec 
jsme to vzdali. Při návratu na základnu jsme potkali 
tři lesní hasiče, kteří nám pomohli v hledání, poně-
vadž měli mačety a průchod terénem byl snazší. Po 
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hodině v popelu se ozval vítězný výkřik jednoho z nich 
a dron byl zachráněn. Spěchali jsme zpět k ohni, aby-
chom pokračovali v hašení a opět jako včera nafasovali 
svůj úsek. Pytle na vodu, fukary, hrabě, motyky, moto-
rová pila a odvaha. 

Boj byl neúprosný a my věděli, že nesmíme polevit. Ho-
diny a hodiny v dýmu, s pálícíma očima, špinaví, vyčer-
pání, ale motivovaní jsme pokračovali až do tmy. Jed-
né ze skupin doslova bouchala suchá tráva před očima 
a plameny se vyšplhaly až do pětimetrové výšky. Oslni-
vá záře, bolest a zmar všude kolem nás. Neřešili jsme 
detaily, plnili jsme rozkazy, žádná diskuse, žádné pole-
mizování. Věděli jsme, že každý z nás je důležitý. Nedě-
lali jsme to pro vládu, peníze nebo posílení ega, ale pro 
zastavení zkázy, která ohrožovala nebohá zvířata, kte-
rých i přes naši snahu jistě uhořely stovky, možná tisíce. 

Na závěr jsme zjistili, že se ani dnes nepodařilo oheň 
zastavit a zvládnout, už byl moc velký, a silný vítr jej 
nebezpečně šířil velkou rychlostí dále. I přes maximál-
ní snahu jsme oheň neporazili. Lesní hasiči však velmi 
ocenili naši pomoc a odvahu všech dobrovolníků, pro 
které to byl doslova křest ohněm v přímé akci. Na zá-
kladnu jsme se vraceli opět až za tmy. 

Třetího dne jsme ještě celou oblast nalétali dronem, aby 
lesní hasiči dokázali vyhodnotit další postup, což se na-
konec i povedlo. Požár nakonec trval 14 dní a vyhořelo 
2500 ha suchého tropického lesa. Důvod? Zemědělství, 
vypalování cukrové třtiny, vykuřování divokých včel, či 
pytláctví. Nebýt tvrdé práce FORESTAL  BOMBEROS, 
mohlo být mnohem hůře. Po zvládnutí požáru byla na-
cházena upálená, ohořelá a vážně popálená divoká zví-
řata. Většina z nich musela být uspána. 

Spolek Prales dětem – iniciativa Justice for Nature, 
a jeho kostarická pobočka Bosque para los Niňos se 
rozhodla, že se stane součástí dobrovolných lesních 
hasičů a společně s dobrovolníky budeme bojovat proti 
ohni v provincii Guanacaste v rámci vznikajícího projek-
tu Blue Life II. 

Pokud se vám tohle líbí, tedy chránit zvířata a les před 
ohněm, tak se v období prosince až dubna hlaste na 
dobrovolnické programy v KOSTARICE nebo naši čin-
nost podporujte na kostarickém účtu. 

Do poznámky dejte BOMBEROS. Podpora jde na velice 
důležité vybavení a logistiku!!!



BLUE LIFE NA KOSTARICE 
BUDE
Vedení spolku Prales dětem zavítalo několikrát do 
přímořské oblasti Cuajinicquill v provincii Guanacaste, 
aby zde nalezlo pozemek, který by mohl v budoucnu 
sloužit vybudování projektu Blue Life II na Kostarice. 
Jak jsme si předsevzali, tak se i stalo, a nakonec byl 
vybrán  pozemek  o  rozloze  2,13  ha.  Byl  přeměřen 
a  oficiálně  vytyčen  topografem  za  účasti  nás,  naší 
právničky Laury a původního majitele pana Orlanda. 
Jedná  se  o  pastvinu  s  obrovskými  stromy  a  suchý 
tropický les. Dle plánu by zde mělo v roce 2022 vznik-
nout dobrovolnické centrum, které bude od prosince 
2022 otevřeno dobrovolníkům. 

Celá vize se zaměřuje na vznik velkolepého oceánské-
ho vzdělávacího centra, či projektové restaurace. Blue 
Life II bude zaměřen na monitoring na souši i na moři, 
kde bude monitorovat jaguáry a keporkaky, a zároveň 
nabídne ACG Guanacaste pomoc při monitorování ile-
gálních aktivit v chráněných územích. Součástí oceán-
ského monitoringu by měl být člun. Důležitou součástí 
projektových aktivit bude dobrovolnictví u lesních ha-
sičů a pomoc při hašení lesních požárů. Projekt Blue 
Life II by měl spatřit světlo světa od roku 2023 a finál-
ně dokončen by měl být do konce roku 2024.
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HLÍDKY PROTI JEDŮM V KRAJINĚ

V sobotu 19. března proběhla v Jihočeském kraji ve 
spolupráci s Ekoporadnou při Šmidingerově knihovně 
terénní hlídka zaměřená na vyhledávání jedů v kraji-
ně. Se skupinou dvanácti dobrovolníků jsme se sešli 
v 10 hodin dopoledne u železniční zastávky v Řepicích. 
Dobrovolníky jsme proškolili a vydali se do terénu. Tra-
sa byla dlouhá 7 km a vedla převážně podél řepických 
rybníků (částí krajiny intenzivně využívané rybníkářsky, 
lesnicky i zemědělsky). Cílem hlídky bylo odhalovat ot-
rávené návnady nebo uhynulá, potencionálně otrávená 
zvířata. V rámci hlídky nebyl protentokrát učiněn žádný 
nález. 

Kromě vyhledávání jedových návnad a otrávených zví-
řat jsme mimo jiné u Brandýsa nad Labem pátrali též 
po pobytových znacích medvěda hnědého, který se 
v této oblasti údajně dle zdejších (ne)myslivců vyskytu-
je již několik dní. Samozřejmě po medvědovi ani stopa. 

Stručný přehled zásadních informací, na základě kte-
rých můžete podobnou aktivitu provádět sami i na 
ostatních místech, uvádíme zde. 

Děkujeme všem dobrovolníkům za aktivní účast a dě-
kujeme Strakonické televizi za rozhovor a prezentaci 
naší aktivity ve vysílání. 
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SPRAVEDLNOST PRO PŘÍRODU

https://justicefornature.org/cs/ke-stazeni-2/


STRATEGIE VÝKUPU PRALESŮ 
SMĚŘUJE NOVĚ NA KOSTARIKU
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Spolek Prales dětem - Justice for Nature se rozhodl po zvážení současných okolností změ-
nit strategii vykupování deštných pralesů. Veškeré úsilí budeme nyní směřovat na Kos-
tariku, kde vznikla v roce 2021 oficiální pobočka spolku Prales dětem s názvem Bosque 
para los Niňos a byl zahájen výkup unikátního horského mlžného pralesa v nové rezervaci 
Green Life II. Během 8 mi měsíců jsme vykoupili přímo do vlastnictví spolku 154 ha jedi-
nečného území, v němž žijí pumy, všechny tři druhy ocelotů, tapíři a mnoho dalších zvířat, 
což máme zjištěno na základě dosavadního monitoringu s fotopastmi. 

 
V tomto momentu přerušujeme výkup deštného pralesa a rozšiřování rezervace Green Life 
I na Sumatře, kde nedošlo ke 100% zajištění pozemků. Indonéská legislativa neumožňuje 
výhradní vlastnictví, protože se pozemky nacházejí v ochranném pásmu NP Gunung Leuser. 
Na základě smlouvy mezi indonéskou organizací YHUA, kterou jsme v roce 2011 založili 
a 11 let ji podporujeme, a vládní organizací KPH, jsou tyto pozemky využívány za účelem 
ochrany a vzdělávání vždy na dobu 5 ti let. Každých pět let se musí smlouva prodlužovat. 
I přes to, že jsme všem lidem, kteří pozemky v minulosti využívali zaplatili a převzali jejich 
právo pozemky užívat pro účely projektu Green Life, tak je nemůžeme nikdy skutečně bez-
pečně vlastnit. Vzhledem k velice komplikované indonéské legislativě, která nám nedává 
jistotu zachování takových soukromých rezervací, výkup pralesů na Sumatře zastavujeme. 
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Pozemky o rozloze 175,5 ha původně vy-
užívané zemědělci se podařilo v průběhu 
13 let získat pro účel zachování pro bu-
doucí generace a vyjmout je z užívání ve 
prospěch člověka a zisku. Tímto jsme do-
sáhli cíle zdejší ekosystém na hranicích 
s NP Gunung Leuser zachránit. Dnes zde 
žijí orangutani a nikdo po nich nestřílí ze 
vzduchovek, neloví se zde zvířata, nekla-
dou pytlácká oka. V potocích už opět žijí 
ryby, které loví vydry a nikoli místní lidé 
za pomocí elektřiny. Do blízkosti rezer-
vace se v minulých letech vrátili dokonce 
i tygři sumaterští či pralesní sloni. Náš cíl 
byl splněn, ale nelze ho dále posunout na 
základě byrokracie a legislativy, která již 
znemožňuje naši původní vizi o rozšíření 
rezervace až k břehům řeky Berkail na ce-
lém jejím toku mezi řekou Berkail a Sem-
belang. Určitě bude ale nadále nutné re-
zervaci střežit a monitorovat, což je úloha 
našeho týmu Green Patrol, který svou 
službu vykonává svědomitě i se zapoje-
ním místní komunitní iniciativy.

 

Nyní tedy veškerá podpora na výkup pralesů 
bude směřovat do země s fungujícími úřady, zá-
kony a snahou ochránit co nejvíce pralesů. Kos-
tarika je považována za doslova biologickou labo-
ratoř s nejbohatší biodiversitou na planetě Zemi. 
Námi vykupované pozemky jsou monitorované 
fotopastmi, máme v nich dva kostarické správ-
ce a probíhají v nich dobrovolnické strážní hlíd-
ky. Naše rezervace je díky takové činnosti čistá 
od pytláctví a vykrádání orchidejí, které se jinak 
v okolí běžně děje. V budoucnu plánujeme mno-
hem silnější zapojení Kostaričanů i dobrovolníků 
do přímé terénní hlídkové činnosti i v dalších čás-
tech této oblasti, kde pytláctví stále probíhá. 

 
Díky všem, kteří budou společně s námi i nadále 
tvořit unikátní rezervaci Green Life II na Kostari-
ce a doufejme, že YHUA, Green Patrol a Zbyněk 
Hrábek budu i nadále zastupovat zájmy ochrany 
deštného pralesa ve stávající rezervaci Green Life 
I, kterou mají dlouhodobě na starosti. Jedná se 
zde reálně o ochranu tygrů, orangutanů, slonů či 
medvědů malajských před pytláctvím, tedy je to 
velká odpovědnost. Naše organizace je připrave-
na i nadále projekt Green Life I a zejména proti-
pytláckou hlídku Green Patrol, ochranu rezervace 
či údržbu Tygřího domu financovat na základě 
podpory široké veřejnosti skrze transparentní 
účty, a stejně tak projekt Blue Life I. a Blue Pat-
rol v souostroví Pulau Banyak. Spolek Prales dě-
tem však již nebude dofinancovávat sumaterské 
projekty z jiných zdrojů a účtů, jak tomu bylo po 
dobu krize a absence dobrovolnických programů 
a příjmů z nich. YHUA tak dostává volnou ruku, 
aby si hledala i jiné lokální a mezinárodní zdroje 
podpory. Zároveň jsme umožnili YHUA využívat 
rezervaci Green Life I po dobu 6 měsíců v roce též 
pro ekoturistické aktivity. Zbylých 6 měsíců bude 
rezervace Green Life I využívána pro naše dobro-
volnické programy, a to od ledna do března a od 
července do září.



DĚNÍ NA SUMATERSKÝCH 
PROJEKTECH

Po roce tygr opět zaútočil na krávy místních 
obyvatel. Během roku bylo vybudováno několik 
ohrad a mnoho lidí změnilo způsob chovu jejich 
krav, avšak ne všichni stále dostatečně chápou 
význam ohrad a nechají své krávy volně běhat 
bez ochrany daleko od vesnice v lese. A právě na 
tyto nechráněné krávy tygr zaútočil.

Tři sražené krávy od tří různých majitelů, kteří 
nechránili své krávy ani po našich opakovaných 
výzvách během uplynulého roku nebo dokonce i 
v den, kdy jsme nedaleko krav jednoho z majite-
lů našli  v ranních hodinách čerstvé tygří stopy. 
Odpoledne tygr srazil jednu z jeho stáda.
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TIGER GUARD
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Green Patrol opět strávili tři týdny velmi únavnou prá-
ci, když hlídkovali po celém okolí, hledali tygří stopy a 
snažili se chránit místní obyvatele, které doprovázeli 
do jejich plantáže. Všechny majitele krav informovali 
a pomáhali jim zajistit jejich krávy.

Kromě toho nás úřady požádaly o pomoc s identifika-
cí tygra, ale bohužel došlo k velkému odporu místních 
obyvatel z vesnice Tegapen a majitelů krav, kteří se 
domáhali kompenzací nechráněných krav i přesto, že 
na kompenzaci mají nárok pouze v případě, že tygr 
napadne jejich krávu v ohradě a zabezpečenou.

Navzdory všem argumentům a emocím, které celá 
situace vzbudila, se tamní lidi nepodařilo dostatečně 
přesvědčit o důležitosti identifikace tygra a celý mo-
nitoring byl tak neúspěšný.

Do této chvíle tak nevíme, o jakého tygra se jedná, v 
jakém je stavu a kondici, zda jde o samce nebo samici 
nebo je dokonce  březí.

Neuspěsný monitoring a chybějící informace velmi 
komplikují další postupy a stanovení preventivních 
strategií opatření v regionu. Je o to složitější nalézt 
úspěšné řešení.
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Během všech tří tygřích konfliktů docháze-
lo k neshodám mezi místními lidmi a vládou, či 
neziskovým sektorem, přestože ti se ze všech 
svých sil snažili situaci vyřešit a zabránit dalším 
konfliktům.

Mnohokrát jsem byl svědkem provokativních 
a nenávistných hlasů a vždy od stejných lidí. Vždy 
šlo o pytláky nebo jejich spojence.

Takto vyprovokovaní lidé s rozdmýchanými emo-
cemi chtěli za každou cenu dosáhnout rychlého 
a pohodlného řešení. Dokonce při třetím úto-
ku tygra na krávu se majitel pokusil tygra zabít 
a kolem čerstvě sražené oběti proto umístil pasti. 
Naštěstí jsme toto včas zjistili a dorazili krátce po 
jejich nastražení.

Večer se pak majitel omlouval, že se nechal unést 
emocemi.

Po neustálém a urputném tlaku na vládu ohledně 
řešení, se tato rozhodla tygra odchytit a převézt, 
i přesto, že jsme o problémovém jedinci doposud 

neměli žádné informace. Toto by ohrožovalo samot-
ného tygra, nebo i jeho případná mláďata, pokud by 
šlo o samici. Bez předchozí identifikace a sledování 
tygra by byla takovýto odchyt a přeprava velmi ne-
profesionální, ale vyprovokovaní lidé si nedali říct.

U třetí krávy tak byla umístěna klec na odchyt tygra.

Náš tým Green Patrol se instalace nezúčastnil, je-
likož nesouhlasíme s odchytem a transportem ty-
gra z důvodu vysoké pravděpodobnosti budoucích 
útoků takto odchyceného jedince na člověka, jeli-
kož odchycení a traumatizovaní tygři začnou vní-
mat člověka jako negativní element, který jim chce 
ublížit. Kromě toho není téměř vždy jasné a ověře-
né místo, kde může být tygr vypuštěn. Snadno tak 
může dojít k teritoriálním konfliktům mezi tygry 
v místě vypuštění. Navíc převozem jednoho tygra 
se z dlouhodobého pohledu nic neřeší, protože jeho 
místo zaujme pravděpodobně jiný tygr a konflikty 
s krávami místních obyvatel budou pokračovat.

Hlídka Green Patrol se další dny věnovala hlídková-
ní v okolí a hledání stop, abychom věděli přibližnou 
pozici tygra a mohli i předejít tomu, že by se lidé 
opět pokusili tygra upytlačit. K tomu naštěstí nedo-
šlo a naopak se podařilo přesvědčit další lidi k vy-
stavení ohrad chránících jejich krávy.
Tygr se už ke kleci nevrátil a odchyt byl neúspěšný. 
Nenašli jsme ani další stopy a do dnešního dne se 
opět schovává kdesi v lesích jako poslední rok před 
těmito konflikty.

Doufejme, že je v pořádku, a že se nám podaří 
umoudřit všechny strany, než se tygr objev znovu.

VLÁDA VS PYTLÁCI



V rámci našich vzdělávacích projektů jsme se 
zaměřili na osvětu místní komunity a propoje-
ní s ochranou přírody a jejím programem.

Konkrétně šlo o odpadový program a odpado-
vé hospodářství v obci Batu Katak. V období 
ledna až března se konalo mnoho vzdělávacích 
setkání a oficiálních akcí s panem Yasrou (nově 
předsedou YHUA), který založil program Bank 
Sampah New Normal s jedinečným manage-
mentem. 

K edukačním akcím posloužil Tygří dům a jeho 
zázemí, nebo i komunitní zázemí ve vesnici, 
kde jsme se mnohokrát sešli, aby všichni po-
chopili, že je potřeba změnit způsob nakládání 
s plasty a jejich svozem na skládku, neboť jde 
o neefektivní řešení.

Komunita se tak úspěšně vzdělávala v otáz-
kách plastové problematiky a jejím řešení.
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VZDĚLÁVÁNÍ



V rámci osvěty bylo uspořádáno několik akcí 
s KMPA (Komunitas Masyarakat Pencinta Alam) 
za účelem sběru plastového odpadu, který obvyk-
le končí kolem řeky, kam přicházejí místní turisté, 
a kteří si problematiky plastů stále nejsou vědomi.
Jedna taková vzdělávací akce se konala přímo na 
Národní den plastového odpadu. V rámci této spo-
lečné akce, do které se zapojila komunita a místní 
děti z programu Outdoor school, jsme nejen uklidili 
okolí řeky a vesnice, ale hlavně poučili místní turis-
ty, kteří si odvezli nové povědomí a ponaučení zpět 
do místa svého bydliště.
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Ve dnech 8. a 9. února proběhlo velké setkání 40 organi-
zací z neziskového sektoru, z vládního sektoru i místních 
sdružení, které svolala organizace Project Wings.

Náplní a smyslem tohoto setkání bylo mezi všemi zúčast-
něnými najít řešení spolupráce na ochraně nárazníkové 
zóny NPGL.

Během dvou dnů účastníci prezentovali své návrhy i zku-
šenosti a diskutovali o možnostech. Vytvořily se divizní 
skupiny se zaměřením na určitou problematiku, např. 
plastový odpad, konflikty mezi divokými zvířaty a lidmi, 
odlesňování, hlídková činnost či rozvoj ekoturismu.
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WORKSHOP 
STAKEHOLDERS
40 ORGANIZACÍ  A BUDOUCNOST
OCHRANY NÁRAZNÍKOVÉ ZÓNY

Bylo projednáno mnoho strategií i možností, jak 
efektivněji chránit přírodu v celé nárazníkové zóně.
Celé setkání se neslo ve velmi dobré a přátelské at-
mosféře, kdy se všichni lépe poznali a mnozí spojili 
své síly v dosažení téhož cíle, který jim je nejbližší 
a jehož smyslem je ochrana přírody.
 
Každý si našel sobě nejbližší partnery spolupráce 
a celé setkání bylo pro všechny velmi motivující a in-
spirující, o to více v pandemickém období, které je 
význačné zejména finančním úpadkem pro všechny 
v ochraně přírody. Jako největší přínos tohoto se-
tkání je podle našeho právě to nabuzení a motivace 
k dosažení společných cílů v ochraně přírody, pro-
tože období pandemie nám všem vzalo mnoho sil. 
Dalším přínosem je i pokračování spolupráce v jed-
notlivých programech mezi různými organizacemi 
i po tomto setkání.
Je velmi důležité spojit síly a sdílet nadšení v nároč-
ných časech. Zvlášť když se jedná o přímou ochranu 
životně důležitých ekosystémů.

Tímto děkujeme Project Wings za skvělou organi-
zaci a budeme se těšit na další spolupráci na spo-
lečném cíli, kterým je ochrana přírody v Indonésii.
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Po půl roce k nám opět zavítal Vladimír Čech se svými uni-
kátně vyrobenými fotopastmi fotící ve vysokém rozlišení, 
aby obnovil monitoring tygra sumaterského v rezervaci 
Green Life.

Vzhledem k tomu, že se nám známý tygr dlouho nikde ne-
objevil, rozhodli jsme se vyrazit na domluvenou výpravu 
za dalším tygrem, kde budeme mít větší šance na úspěch.
Náš průvodce a kolega v ochraně přírody byl Haray Sam 
Munthe z oblasti Hadabuan Hill, kde má své zavedené 
programy na ochranu přírody, včetně monitorování tygrů.

Během expedice jsme museli plout divokou řeku proti 
proudu, kde koryto lemovaly úžasné skalní útvary, šplhat 
na vysoké vrcholy s batohy a vybavením na zádech, zdolá-
vat rozvodněné řeky v soutěskách a vodopádech nebo se 
pokusit rozdělat oheň z úplně mokrého dřeva, abychom 
si mohli uvařit. Výprava to byla opravdu extrémní, ale za 
odměnou nám byly krásné výhledy, spousta zoborožců, 
siamangů a gibonů.

Na zpáteční cestě jsme dokonce v okolí plantáží našli 
a zničili řadu pytláckých pastí na zvířata.

Výprava byla opravdu výživná a náročná, ale úspěšně 
jsme rozmístili fotopasti a nyní se těšíme na unikátní zá-
běry. Doufejme, že s tygrem konečně uspějeme a kdo ví, 
třeba nás čeká na záběrech i nějaké překvapení.

V létě se vracíme pro záznamy, tak nám držte palce.
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Dne 19. března nás zaskočila nečekaná a smut-
ná událost. Dozvěděli jsme se, že v nedožitých 
šestapadesáti letech zemřel na infarkt náš ko-
lega a předseda naší indonéské sesterké organi-
zace Yayasan Hutan Untuk Anak, pan Sutresno. 

Tuto zprávu náš tým obdržel v ranních hodinách 
a všemi to doslova otřáslo, jelikož toto opravdu 
nikdo z nás nečekal. 

Pan Sutresno byl předsedou organizace YHUA 
od roku 2019. 

NEČEKANÁ ZMĚNA 
NA SUMATŘE
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Aby mohla organizace pokračovat dál jak po 
stránce byrokracie, ale i po stránce funkčnosti 
projektů, bylo třeba najít nového předsedu, kte-
rým se stal pan YASRA AL FARIZA.

Děkujeme celému týmu YHUA a vítáme nového 
a zkušeného člena z ochrany přírody v Indonésii. 

Přejeme mu mnoho úspěchů na naší společné 
cestě Green and Blue life.
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SBÍRKA NA FOTOPASTI 
PRO OKO TYGRA 

V  průběhu  měsíců  listopadu  2021  až  ledna 
2022  jsme  na  portálu  Donio  vyhlásili  sbírku 
pro  získání  finančních  prostředků  na  nákup 
fotopastí  OXE  Spider  4G  pro  Green  Patrol  na 
Sumatře. Tyto jsou důležité pro aktivní ochranu 
rezervace Green Life a přilehlých chráněných ob-
lastí, protože při sepnutí odesílají v reálném čase 
data na mobilní telefon a e-mail. Naše hlídka pak 
může ihned vidět, zda se jedná o zvíře, nebo zda 
se v oblasti pohybuje člověk, potažmo pytlák. Dle 
situace pak může případně do oblasti ihned vyjet 
na akci.
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NA PORTÁLU DONIO Fotopasti budeme využívat i v rámci nového pro-
jektu Tiger Guard, který jsme zahájili v loňském 
roce v reakci na narůstající počet incidentů s tygry 
v komunitách žijících na hranici s divočinou. Nebla-
hým důsledkem pytláctví zvěře je úbytek přiroze-
né potravy a hledání snadné příležitosti, kterou je 
nezabezpečený dobytek přímo u lesa. Green Patrol 
skvěle zvládla situaci a ve složitém období vedla 
akce na zaplašení tygra zpět do divočiny a koor-
dinovala situaci v místní komunitě. Musela hlavně 
odvrátit hrozbu zabití tygra. Chlapi z hlídky pomohli 
farmářům postavit ohrady pro ustájení dobytka na 
noc a podnikli další kroky pro vyřešení situace. Na-
dále pak můžeme díky novým fotopastem monito-
rovat vstup tygrů do obydlených oblastí a zakročit 
včas dříve, než místní obyvatelé vezmou iniciativu 
do vlastních rukou.

Cílová  částka  na  10  fotopastí  s  příslušenstvím 
byla nastavena na 50 000 Kč. Celkem se podařilo 
vybrat 41 804 Kč. Do sbírky se zapojilo 52 dárců.
 
Děkujeme!



OKO MEDVĚDA
NA SLOVENSKU
Zatímco závěr roku 2021 jsme věnovali převáž-
ně „zazimování“ našich fotopastí v Kremnických 
vrších, tedy jejich přeinstalaci v terénu, abychom 
dosahovali kvalitních záběrů i v zimním období, 
úvod roku 2022 jsme strávili stopováním zví-
řat a vyhledáváním dalších pobytových znaků. 
V tomto období nám toho sněhová pokrývka o ča-
soprostorové aktivitě velkých šelem hodně na-
povídá, což nám v následujících měsících značně 
usnadňuje instalaci fotopastí. Ve sněhu se kromě 
stop také dobře vyhledává i trus a my se v mnoha 
oblastech zaměřovali především na vyhledávání 
trusu vlčího. 

Náš terénní pracovník Jan Suchý byl při svém led-
novém působení na Slovensku pozván na 7. ročník 
zimního monitoringu velkých šelem v národním 
parku Malá Fatra. Měl jasně určenou trasu, kterou 
měl v daný den synchronizovaného monitoringu 
projít, k tomu i pevně daný seznam druhů, na je-
jichž monitoring se má na trase zaměřit. Bohužel 
ne vždy jde vše podle plánu, a s trochou smůly se 
během sněhové vánice dostal do problémů s vozi-
dlem, které bylo třeba vyprostit ze sněhu, a tak se 
nakonec na danou trasu ani nedostal. Snad nám 
příští rok bude přát větší štěstí a přineseme sprá-
vě NP Malá Fatra užitečné informace o pohybu 
velkých šelem uvnitř parku. 

Těsně před odjezdem zpět do ČR jsme si na ob-
vodním oddělení policajního sboru Sliač muse-
li vyzvednout fotopast, kterou nám myslivci ze 
zdejšího revíru odcizili a následně ji odevzdali na 
tuto policejní stanici. Sabotování ochrany přírody 
z jejich strany nejspíš nezná konce.
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V únoru nás pak čekal první dobrovolnický 
program tohoto roku. Těsně před jeho zaháje-
ním se bohužel mnoho dobrovolníků odhlásilo, 
a tak za námi nakonec dorazily jen dvě dob-
rovolnice, které si s sebou však přivezly velký 
zápal pro ochranu zvířat a přírody. Nakonec 
z toho tedy byl velice úspěšný týden, během 
kterého jsme pokračovali v kontrole nainsta-
lovaných fotopastí. Ty nám přinesly velice za-
jímavá data z oblasti migračních koridorů mezi 
Kremnickými a Štiavnickými vrchy. S velkou 
pravděpodobností jsme v této oblasti zachytili 
i pohyb kočky divoké. 

Kromě toho jsme pokračovali také v kontrole 
zákrmových míst, která jsme v minulosti evi-
dovali jako velice aktivní. Při nynějších kontro-
lách jsme nikde nenarazili na žádné problémo-
vé zakrmování a nacházeli jsme jen objemové 
krmivo, tedy krmelce plné sena. Bohužel nám 
opět několik fotopastí z terénu zmizelo. V této 
rovině se dlouhodobě snažíme vzdělávat laic-
kou i odbornou veřejnou. Někteří bohužel stále 
nechápou, že jsou fotopasti v dnešní době ne-
dílnou součástí ochrany přírody a pro samot-
nou ochranu přinášejí strážcům a ochranářům 
velice důležitá data. 
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Za velký úspěch považujeme, že se na několika krizo-
vých úsecích dálnice R1 podařilo odstranit konstrukční 
a jiné nedostatky v oplocení této pozemní komunikace, 
na které jsme v minulosti upozorňovali. Ty spočívaly ve 
velkých dírách v samotném oplocení, nebo v jeho úpl-
né absenci, kde se tak zvířata na mnoha místech moh-
la dostat přímo na dálnici. Přímo v oblastech, kde byli 
v minulosti při srážkách s vozidly usmrceni dva medvě-
di, bylo dle našeho pozorování pletivo doplněno. Mís-
ta, kde se nedostatky stále nacházejí, budeme i nadále 
monitorovat.

Nyní se náš tým věnuje zpracování nejnovějších 
získaných dat a tvorbou informačních materiá-
lů pro operaci Synantrop. Úvodem tohoto roku 
se nám podařilo odevzdat kompletní reporty 
z audiovizuálního a genetického monitoringu 
v Kremnických vrších a na území NP Nízké Tat-
ry. Tyto materiály od nás obdržela Štátna ochra-
na prírody SR a vedení stráže přírody NAPANT 
v Banské Bystrici. Pevně věříme, že se nám 
na tuto produktivní spolupráci podaří navázat 
i v tomto roce. 



LETNÍ DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY 
NA SUMATŘE, ČI V KOSTARICE
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Koronavirová opatření pomalu ustupují a společně s nimi křísíme naše dobrovolnické progra-
my na Sumatře, které byly po 2 roky pozastaveny. 

 
Pro všechny, kterým chybí džungle/moře a rádi by přiložili ruku k dílu, nasáli atmosféru 
pralesa, smočili tělo v moři a přitom se ohli pro nějaký ten odpadek nebo pomohli s moti-

noringem, je tu opět tato příležitost stát se dobrovolníkem GREEN AND BLUE ... 

 
Na Sumatře i v Kostarice od července do září. 

Stačí si jen vybrat termín a dorazit. 
Více se dozvíte na našich stránkách zde.

Těšíme se na Vás! 

CHCI BÝT DOBROVOLNÍKEM
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https://justicefornature.org/cs/dobrovolnicke-programy/
https://justicefornature.org/cs/dobrovolnicke-programy/


ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
LEDEN AŽ BŘEZEN 2022



ZÁVĚR

První tři měsíce roku 2022 lze označit za veli-
ce úspěšné a to minimálně pro linii kostarických 
projektů. Otázkou bude, jak se nám vyvine dění 
ve společnosti v souvislostech s postcovidovou 
dobou, na níž plynule navázal rusko-ukrajinský 
válečný konflikt, jenž silně otřásl základy naší 
státní ekonomiky, bezpečnosti i občanské mo-
rálky a pudu sebezáchovy. Těžko předpovídat, ale 
jedno je jisté. V takové prapodivné době lidé ne-
budou moc myslet na přírodu a její ochranu, takže 
to pro nás a naše projekty bude další zkouška síly 
a schopnosti přežít v časech, které myšlení spo-
lečnosti vedou zcela opačným směrem. Pevně vě-
říme, že to s hrstkou pár stovek statečných spo-
lečně zvládneme a ukážeme světu, že jsme zdravá 
a čistá organizace. Díky všem!    
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