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ÚVOD
Máme před sebou krásné letní měsíce, které nás 
zavedou na mnohá kouzelná místa divoké příro-
dy několika kontinentů. Zatímco řešíme kritickou 
situaci na Sumatře s projektem Green Life, tak na-
opak v Kostarice je vše připraveno pro další dob-
rovolnickou sezónu, kvalitní monitoring a zahájení 
výstavby oceánského dobrovolnického a vzdělá-
vacího centra Blue Life. Jednou jste nahoře, po-
druhé dole, tak už to v životě bývá, ale jedno je 
jisté. Pozitiva a úspěchy převládají! 

Pojďme se nyní podívat na vývoj událostí od čer-
vence do září 2022.  
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KRITICKÁ SITUACE 
NA SUMATŘE
Od května 2022 řešíme rostoucí kritickou situaci 
na projektech Green Life a Blue Life na Sumatře. 
V červenci byla bez našeho souhlasu rozpuštěna 
protipytlácká oceánská hlídka Blue Patrol s poku-
sem financování přesunout na podporu indonéské 
organizace YHUA, čemuž jsme zabránili a zahájili 
jednání s Riusem na vzniku nové organizace Yaya-
san Ujung Sialit Belajar, která by převzala odpo-
vědnost za projekt Blue Life na Sumatře. Situace 
na projektu Green Life už tak jednoduchá nebyla, 
poněvadž zde náš delegát Zbyněk Hrábek zahájil 
manipulační kampaň proti spolku Prales dětem 
a jeho vedení, s cílem přesvědčit Indonésany, že 
chceme sumaterské projekty zničit ve prospěch 
Kostariky. Této manipulace se Indonésané ne-
šťastně chytili a my byli vystaveni obviňování, že 
na Kostariku peníze jsou a na Sumatru nikoliv. Tato 
situace vyústila v postupnou komunikační propast, 
z níž profitoval Zbyněk Hrábek, jenž se nás snažil 
z projektu vyštípat a převzít ho pod svoji kontrolu. 
Situace se stávala stále vážnější, až jsme byli v sr-
pnu nuceni oznámit přerušení financování YHUA 
s návrhem na podepsání nové smlouvy o spolu-
práci. Financování mělo být obnoveno hned po po-
depsání smlouvy, k čemuž však nedošlo, poněvadž 
to Zbyněk Hrábek s YHUA odmítli. 
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Nakonec jsme Zbyňka Hrábka vyloučili ze 
spolku Prales dětem a zahájili záchrannou 
kampaň se snahou veřejnosti ukázat, co se 
na Sumatře skutečně stalo. Šokovaná ve-
řejnost zprvu nemohla uvěřit skutečnostem 
a mnozí opravdu uvěřili Hrábkovým manipu-
lacím o naší snaze Sumatru položit. Spolek 
Prales dětem se dostal do situace, kdy mu 
hrozila ztráta celého projektu Green Life, ale 
rozhodl se bojovat dále, a to i přes fakt, že 
nám indonéské právo moc nenahrávalo. Klí-
čové měsíce nás však teprve čekají.



PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 
GENETICKÉHO MONITORINGU 
MEDVĚDA HNĚDÉHO NA SLOVENSKU

Fotopasti nám mohou prozradit spoustu klíčových informací o životě nejrůznějších 
druhů zvířat. Umožňují nám blíže nahlédnout do dynamiky jednotlivých populací 
v různých časových obdobích. Sledujeme tak například potravní, reprodukční nebo 
třeba výchovné návyky u jednotlivců, ale i u různě velkých skupin zvířat. Pokud však 
potřebují ochranáři v rámci nějakého chráněného území, nebo na území celého státu 
zjistit alespoň přibližnou velikost populace 
daného druhu, jsou fotopasti méně účinnou 
metodou, a je třeba využít sofistikovanější 
metodiku. Jednou z takových metod je na-
příklad genetický monitoring, který v po-
sledních dvou letech probíhal na Slovensku 
s cílem určit minimální počet medvědů. Do 
tohoto výzkumu byl oficiálně zapojen i spo-
lek Prales dětem, a nyní přicházejí první vý-
sledky. 

Metoda genetického monitoringu spočívá 
ve sběru a následné analýze genetického 
materiálu pocházejícího od sledovaného 
druhu, a který je v terénu zároveň k takové-
mu sběru i dostupný. Protože šlo o zjišťo-
vání minimální početnosti populace medvě-
da hnědého, probíhal na územní Slovenska 
sběr medvědího trusu a kromě toho také 
například srsti, ze které lze rovněž získat 
vzorky DNA. 
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Sběr tohoto materiálu měl svůj přesně daný 
postup, aby bylo dosaženo dostatečné sklad-
nosti všech vzorků a nedošlo ke znehodnocení 
samotného materiálu. Sesbírané vzorky měla 
za úkol vyhodnotit Karlova Univerzita. Do sběru 
vzorků byli pochopitelně zapojeni státní ochra-
náři a spolu s nimi také řada externistů, včetně 
našeho týmu, který se zabýval sběrem vzorků 
na území Kremnických vrchů a národního parku 
Nízké Tatry. V roce 2020 jsme prošli komplet-
ním školením na sběr těchto vzorků na ředitel-
ství ŠOP SR (Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky) v Banské Bystrici. Celkem ochranáři 
nasbírali přes 2000 vzorků. Náš tým z terénu 
přinesl k analýze celkem 47 vzorků medvědího 
trusu. 
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Před několika dny už se veřejnost mohla seznámit 
s předběžnými výsledky tohoto monitoringu. Předběž-
né výsledky ukazují, že od posledního vzorkování z roku 
2014 zřejmě nedochází k žádným razantním změnám 
v početnosti populace a její pohlavní struktuře. Tento zá-
věr je velice důležitým milníkem vzhledem k problemati-
ce údajného „přemnožení“ medvědů na Slovensku, které 
se stalo jedním z hlavních mediálních témat za poslední 
dva roky. Myslivecká (poľovnícká) a lesnická komunita se 
veřejnosti snaží prezentovat svoji tezi, že medvědi jsou 
přemnožení a je nutné regulovat jejich počet pravidelným 
(náhodným) odstřelem. Zde však narážíme už při samot-
ném tvrzení o tom, že jsou přemnožení, což je z ekologic-
kého hlediska nesmysl vzhledem k faktu, že u vrcholo-
vých predátorů ve volné přírodě nedochází k regulování 
jejich počtu jinými druhy živočichů, a proto jsou u nich vy-
vinuty samoregulační mechanismy, což platí i u medvědů 
v podmínkách střední Evropy a tedy i Slovenska. 

Díky tomuto vědeckému výzkumu se zároveň ukazuje, že 
medvědů není na Slovensku ani zdaleka tolik, jako tvrdí 
již zmíněná komunita myslivců a lesníků. Někteří z nich 
dokonce prezentují, že tato medvědí populace čítá až 
4000 jedinců. Výsledky genetického vzorkování začínají 
postupně ukazovat, že jsou jejich odhady a statistiky při-
nejmenším mylné. Své statistiky si zakládají na přímém 
pozorování medvědů myslivci a jejich počítáním ze zábě-
rů z fotopastí. Vzhledem k faktu, že je na Slovensku ale 
stále velmi rozšířeno zakrmování divokých zvířat, často 
i ovocem, zeleninou, kuchyňským odpadem a podobně, 
tak je tato metoda zcela neefektivní. Před fotopastmi 
a dalekohledy se jim totiž objevují opakovaně ti stejní je-
dinci, právě kvůli lehce dostupné potravě, a tak jsou titíž 
jedinci započítání do statistik hned několikrát. 
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OKO MEDVĚDA 
CO SE DĚLO PŘES LÉTO

ZAKRMOVÁNÍ NEUSTALO ANI V LÉTĚ 
A MY BYLI U TOHO
Na přelomu června a července se v Kremnických vrších odehrál 
další plně obsazený dobrovolnický turnus. V průběhu celého týdne 
jsme pokračovali ve vyhledávání ilegálních aktivit na území Krem-
nických vrchů v několika dalších nových oblastech. Ve vztahu k ne-
legálnímu zakrmování není bohužel klid ani v létě. Došlo hned k ně-
kolika nálezům, které jsme samozřejmě standartně zpracovali do 
podnětů k šetření, a odeslali příslušným orgánům. Součástí turnu-
su s dobrovolníky byla též kontrola fotopastí, což je jedna z klíčo-
vých aktivit a zkušeností, které se dobrovolníkům snažíme osobně 
předávat. Po delší době jsme provedli základní údržbu a kontrolu 
všech fotopastí, zpracovávali po večerech získaná data, a navíc se 
členové našeho týmu v průběhu jedné noci vydali na žádost Zása-
hového týmu na noční výjezd.
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DOBRÉ ZPRÁVY Z JASENSKÉ DOLINY!

Jasenská dolina (okres Martin) je z dlouhodobého hlediska jednou 
z problémových lokalit ve vztahu k synantropii u medvědů hně-
dých. Náš tým se do této oblasti dostal poprvé v minulém roce 
po boku slovenského Zásahového týmu pro medvěda hnědého. 
Tehdy jsme se intenzivně zapojili do audiovizuálního monitorin-
gu problematické medvědice, která po nocích chodila pravidelně 
vybírat odpad z centrálních i jiných kontejnerů napříč dolinou. 
Později jsme se jako dobrovolníci účastnili i preventivních hlídek. 
Základní kámen úrazu byl v centrálních kontejnerech, které byly 
stářím zrezivělé a na mnoha místech úplně děravé. Medvědice 
tak vynakládala jen minimální úsilí na cestě za získáním potravy 
z těchto kontejnerů. Spolek Prales deťom SK opakovaně podával 
zprávy z aktuálního dění v dolině do médií a snažil se tak vyvíjet 
nátlak na obec, která se několik let neměla k výměně kontejne-
rů za nové. Na žádost Zásahového týmu pro medvěda hnědého 
vyrazili počátkem července naši členové na preventivní hlídku 
právě do této doliny.

Cílem hlídky bylo zkontrolovat stav centrálních kontejnerů a při-
nést Zásahovému týmu celkový aktuální stav doliny. Velkým po-
zitivním překvapením pro náš tým bylo zjištění, že namísto sta-
rých děravých kontejnerů se v dolině nachází zcela nové zelené 
kontejnery zkonstruované tak, aby se do nich medvědi k odpadu 
nemohli dostat. Celkovou proměnu odpadové strategie náš tým 
zdokumentoval a přímo z doliny natočil krátkou reportáž. 
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S PODZIMEM ZAČALO ČIŠTĚNÍ LESŮ 
A ROZŠÍŘENÍ MONITORINGU
V polovině září k nám dorazila další kompletní sestava dobrovol-
níků. Potenciál dobrovolnictví ve prospěch ochrany přírody roste 
a s ním i zájem o tuto zajímavou a nevšední činnost. Tento po-
tenciál se rozšířil o další aktivitu, kterou se na území Kremnických 
vrchů stalo likvidování starých zrezivělých oplocenek. Tyto nebez-
pečné zbytky ostrého pletiva zůstávají po myslivcích a lesnících 
v hlubinách lesů na velkých rozlohách a představují riziko zraně-
ní pro divoká zvířata. Hned na první pokus jsme pod kótou Hor-
ný chlm odstranili téměř 100 kilogramů starého pletiva. K odvozu 
tohoto odpadu nám výtečně posloužilo naše zelené terénní auto, 
na které se v roce 2021 konala veřejná sbírka. Všem, kteří jste na 
nákup auta přispěli, patří velký dík, protože toto čištění lesa je nyní 
i vaší zásluhou! Dále jsme s dobrovolníky provedli rutinní kontrolu 
několika fotopastí a zároveň rozšířili monitoring do nových oblastí. 
Opět jsme se věnovali hlídkové činnosti, kterou jsme vždy spojili 
s nějakými nutnými terénními přesuny. Zářijový dobrovolnický tur-
nus byl opravdu velmi produktivní a dobrovolníci nás doprovázeli 
při široké škále aktivit, které si postupně osvojovali. Po skončení 
dobrovolnického programu nám jedna z dobrovolnic dokonce při-
spěla na nákup nové fotopasti pro program Oko Medvěda. 
Děkujeme! 
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BIOOO.CZ PRO GREEN PATROL

V měsíci září probíhala dobročinná akce pořádaná firmou BiOOO.cz ve prospěch podpory 
sumaterských aktivit, tedy Green Patrol. Celý měsíc září probíhala akce 10% z prodeje 
celého sortimentu od značky Dr. Bronner’s ve prospěch naší Green Patrol… 
No a jak to dopadlo?
 

BiOOO.cz se podařilo shromáždit krásných 14 500 Kč, za což jim moc děkujeme!
 
Finanční prostředky momentálně čekají na závěrečné dokončení organizace pod vede-
ním Jusli Farasian Ginting a budou použity na nastartování monitoringu a ochrany divo-
činy v podání naší nové Green Patrol!
 
Děkujeme tímto všem, kteří si v průběhu září 2022 zakoupili nějakou kosmetiku od Dr. 
Bronner’s a společně tak s BiOOO.cz podpořili ochranu divočiny na Sumatře.

Děkujeme BiOOO.cz za podporu ochrany divočiny!

https://www.biooo.cz/
https://www.biooo.cz/
https://www.biooo.cz/
https://www.biooo.cz/


DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY 
NA SUMATŘE 
Po dvouleté covidové pauze a období, kdy se země uza-
vřela pro zahraniční turisty, jsme konečně v létě opět 
zažehli jiskřičku ekoturistických dobrovolnických progra-
mů na Sumatře. Byl to tak trochu last minute vzhledem 
k tomu, že pro české a slovenské turisty Indonésie umož-
nila vstup asi měsíc před začátkem prvního vypsaného 
termínu v červenci 2022. Několik hrdinů ale přece jen 
přijelo pomoci ochraně přírody. Celkem se na třech turnu-
sech vystřídalo 13 statečných.

Jako vždy po měsících klidu bylo i po této delší pauze tře-
ba generálního úklidu a péče, a to na všech našich pro-
jektových zázemích. I když probíhala průběžná rámcová 
údržba našimi hlídkovými týmy, přeci jen bylo práce dost. 
Na Tygřím domě i v rezervaci Green Life jsme provedli ge-
nerální revizí vybavení a uskladněného materiálu, který 
se musel protřídit. Jako první jsme rekonstruovali kuchyň. 
Zbrousili a nalakovali jsme kuchyňský pult a police a vzni-
kl průhled k mycímu pultu. Velkou novinkou a luxusem je 
přívod vody jak na mytí nádobí, tak na vaření a pití, neboť 
voda je přiváděna z pramene nad kempem. Od budovy 
kuchyně jsme se posunuli k broušení společného prosto-
ru jídelny a chatek. 
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Mimo práci v kempu se dobrovolníci vydávali na 
obhlídky rezervace a asistovali u sběru dat z fo-
topastí. Nabývali bezprostřední osobní zážitek 
z divoké přírody třeba i na hlídce se členy Green 
Patrol v hraniční části národního parku. Zde jsme 
na hřebeni nalezli opuštěný pytlácký kemp. Loka-
litu jsme zaměřili a pomohli při dekonstrukci pří-
střešku a úklidu odpadu po nezvaných hostech. 
S další skupinou jsme pozorovali divoké orangu-
tany. 

Na pár dní jsme se přesouvali i do chaty u Čolese, 
která bude druhým projektovým zázemím. Kemp 
1 je z důvodu narůstajícího rizika sesuvu půdy 
nebo pádu stromu již nadále nevyhovující pro 
dlouhodobý pobyt a bude transformován do po-
zorovatelny, zatímco zbytek materiálu se využije 
pro rozvoj základny nové. Započali jsme proseká-
váním prostoru v okolí chaty. aby se docílilo pro-
světlení a eliminace vlhkosti. Čistil se i od odpadu, 
který tu historicky zůstal zarostlý pod houština-
mi. Podnikli jsme ovšem též objevitelské výpravy 
a našli nádherný vodopád hned nedaleko kempu. 
Po návratu na Tygří dům si dobrovolníci dopřáli 
odpočinek, ale i dobrodružný poznávací výlet do 
krasových jeskyní a splouvání řeky Berkail na du-
ších. 

Pak nás čekala další porce práce v kempu Blue 
Life na ostrově Sikandang. Byli jsme velice zvě-
daví na stav. Přeci jen podmínky u moře jsou tro-
chu náročnější, co se týká počasí a jeho působení 
na budovy i vybavení. Po příjezdu jsme provedli 
obligátní rutinu, tedy revizi vybavení a materiá-
lů, vytřídění od již nepoužitelných kusů, a řádné 
vyčištění zejména kuchyně a kuchyňského náči-
ní. Začali jsme drobné rekonstrukční práce a péči 
o okolní prostředí. Vybetonovali jsme patky zadní-
ho schodiště a postavili nový pult na mytí nádobí 
s přívodem tekoucí sladké vody. 
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Postupovali jsme dál k širšímu okolí a čistili pláž 
od naplaveného dřeva, které jsme postupně pá-
lili u večerních ohňů, od kamenů a korálů přiná-
šených mořem. Uklidili jsme kemp od odpadu po 
indonéských turistech, kteří ostrov navštěvují za 
účelem rekreace a rádi se ve stínu palem u kem-
pu občerstvují. Většina odpadu sice byla v koši, ale 
brčka, gumičky a kelímky už tam občas nedopu-
tovaly. Po zútulnění kempu jsme konečně začali 
čistit pláže nejen na našem ostrově, ale i na os-
trovech okolních. Dobrovolníci příležitostně čistili 
odpad z mořského dna.

Na úklid pláží ostrova jsme si přizvali z vesnice 
malé pomocníky. Děti různého věku navštěvují 
vzdělávací klub se zaměřením na angličtinu a en-
vironmentální výchovu. Uspořádali jsme spolu 
s naším kolegou Riusem a jeho organizací Uj-
usng Sialit Belajar vzdělávací a motivační výpravu 
s programem Blue Patrol Kids. Akce se zúčastnilo 
asi 50-75 dětí s doprovodem učitelů a několika 
maminek. Uklízeli jsme společně pláže, tancovali 
a učili se v krásném prostředí. Rozhodně jsme si 
ale celou dobu dobrovolnického nasazení nezapo-
mínali také užít moře a pláž, šnorchlovat, pozná-
vat krásy a živočichy korálového útesu. 

Naskočili jsme zpět s energií dělat smyslupl-
né dobrovolnické programy a nastartovat zase 
rozvoj protipytláckých aktivit. Ovšem nyní jsme 
projekty pozastavili a řešíme s partnerskou or-
ganizací, jak dále realizovat dvě rozdílné vize 
pro rozvoj a směřování projektů. Proto zatím 
nejsou vyhlášené žádné dobrovolnické pro-
gramy pod hlavičkou JFN. Jakmile to ale bude 
jasné, ihned budeme zájemce informovat přes 
naše kanály. 
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BLUE PATOL KIDS
Když byla naše protipytlácká oceánská hlídka 
Blue Patrol bez našeho vědomí v červenci roz-
puštěna a byl proveden pokus o získání jejího 
financování pro platy byrokratického aparátu 
YHUA, tak jsme řekli jasné ne. Po domluvě s Riu-
sem z ostrova Sikandang jsme zahájili odtržení 
projektu Blue Life od programu YHUA, a násled-
ně jsme dali vzniknout nové neziskové organizaci 
Yayasan Ujung Sialit Belajar pod vedením právě 
Riuse, který už několik let provozuje povedený 
vzdělávací program pro děti z vesnice Ujung Sia-
lit. Jedná se o jedinou ostrovní vesničku křesťanů 
uprostřed muslimsky ortodoxní provincie Aceh 
na Sumatře. Zdejší vesničané pocházejí z ostrova 
Nias a čas od času jsou s nimi problémy týkající 
se zejména lovu mořských želv. Rozhodli jsme se 
vzdělávací program nejen podporovat, což činíme 
od jeho začátku, ale též ho rozvíjet o oceánskou 
vzdělávací část s názvem Blue Patrol Kids. Tímto 
jsme navázali na hlídkovou činnost Blue Patrol, 
ale tentokrát formou restartu od základu, tedy od 
dětí a jejich rodin. V případě, že se Blue Life pro-
jekt podaří časem obnovit do plné podoby, včetně 
dobrovolnických programů, tak vrátíme na moře 
i protipytláckou hlídku Blue Patrol. Počítáme, že 
by se takto mohlo stát cca v proběhu roku 2024. 
Základem budou fungující dobrovolnické pro-
gramy a především podpora lidí, které jsou obě 
v současnosti nedostačující. 

YAYASAN

BLUE PATROL KIDS můžete podpořit přes 
transparentní účet: 2901151729 / 2010

Děkujeme!



DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY 
V KOSTARICE 
Dobrovolnické programy v Kostarice byly zahájeny v čer-
venci 2022 a již v úvodu jsme věděli, že účast nebude 
nijak bohatá. Ekonomická situace ústící v krizi otřásala 
Evropou, a lidé tak volili bližší destinace. My jsme však 
s dobrovolníky pokračovali v naší spanilé jízdě v horském 
deštném pralese pohoří Cordillera de Talamanca, kde 
jsme dokončovali ze zimy rozdělanou práci, monitorovali 
s fotopastmi, budovali novou relaxační terasu a hlídkovali 
v rezervaci. 
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Součástí toho všeho byl úžasný 
pobyt v divoké přírodě. Náš plán 
dokončení partnerské chaty se 
zatím nezdařil z důvodů problé-
mů s generátorem a spálenou 
úhlovou bruskou, ale také s ne-
dostatkem financí. Chata by 
měla být dokončená v zimním 
období 2022/2023. I přes kom-
plikace jsme zahájili spolupráci 
s NP La Cangreja, kde jsme za-
čali monitorovat s fotopastmi 
a pomohli s mnoha manuálními 
pracemi. 

Během léta proběhly tři dob-
rovolnické programy, kterých 
se zúčastnilo 11 skvělých dob-
rovolníků se zájmem o pomoc 
divočině a s chutí za sebou za-
nechat kus skvěle odvedené 
práce. Všem děkujeme za účast 
a za zájem být prospěšný pro 
planetu Zemi.
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VÝSTAVBA TERASY
Vrcholem prací letního období bylo vybudování rela-
xační jógové terasy s překrásným výhledem do divo-
kého pohoří Cordillera de Talamanca. Tento magický 
výhled návštěvníkům není rušen žádným lidským ob-
jekt, jediným světlem, jedná se tedy o úžasný pohled 
do světa bez lidských zásahů. Celá výstavba trvala 
měsíc a hodně jsme se nadřeli. Materiálem nám byly 
kůly z kmenů cypřišů, 4centimetrové cypřišové fošny, 
šrouby a pozinkované ocelové profily. Finální nátěr 
tomu dal šmrnc a my mohli zahajovat dny snídaní na 
terase či cvičením jógy. Nejlepší však bylo jen tak se-
dět a zírat do zeleného ráje hor a pralesů před námi. 



NOVÉ TRASY 
V OKOLÍ GREEN LIFE 
II V KOSTARICE 
Během léta jsme se rozhodli provést průzkum vrcho-
lové stezky v mlžných horách v nadmořské výšce mezi 
1600–1850 m n. m. nad rezervací Green Life II. Během 
kontroly tří fotopastí jsme si potvrdili, že tudy procházejí 
pumy americké. Po kontrole nejvýše umístěné fotopas-
ti jsme zjistili, že téměř neznatelná stezička pokračuje 
dále, a tak jsme se po ní vydali vstříc neznámu. V jednom 
místě stezka uhýbala na vrchol, který jsme ale vynechali 
a pokračovali po hlavním hřebeni ve směru na vesničku 
Tausito, která byla kdesi hluboko pod námi v sedle mezi 
karibskou a pacifickou částí pohoří Cordillera de Tala-
manca. Po cestě jsme umístili jednu fotopast a našli mís-
ta s pobytovými znaky tapíra, což bylo skvělé zjištění. Po 
čtyřech hodinách pochodu nádherným horským prale-
sem jsme dorazili na hlavní cestu u Tausita, a potvrdili si 
tak propojení mlžných hor s Tausitem. Poté jsme pokra-
čovali další hodinu po hlavní cestě až k rezervaci Green 
Life. Toto zjištění otevřelo novou jedinečnou stezku pro 
monitoring a naše dobrovolníky.

V dalším průzkumu nás čeká pokračující hřeben na vrchol 
mlžných hor.
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SPOLUPRÁCE S 
NP LA CANGREJA
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Národní park La Cangreja nám otevřel své brány 
díky našemu kolegovi Leonelovi Alonsovi Delga-
dovi Pereirovi, který zde vykonává důležitou práci 
rangera. Hned první mise byla velmi náročná, če-
kalo nás první zabydlení staré opravené stanice 
rangerů, ale hlavně bourání starého skleníku, kte-
rý sloužil jako sklad sazenic stromů. Vysoká budo-
va ze dřeva se střechou z průhledné vlnité plasto-
vé krytiny byla dosti velkým oříškem.
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Po dobu dvou dní jsme ji likvidovali a neby-
lo to vůbec jednoduché. Práce s motoro-
vou pilou, páčidly a kladivy byla okořeněna 
i výškovou činností, ale s motorovou pilou 
v akci. Nakonec se nám tento úkol podaři-
lo splnit a dokonce samotní místní range-
ři zírali s otevřenou pusou na neohrožený 
český dobrovolnický tým, který úspěšně 
vykonal kus náročné a místy i nebezpečné 
práce. Třešničkou na dortu bylo vyskládá-
vání 4 000 sazenic stromů, což už byl fakt 
mazec a o stromcích se nám pak i zdálo. 
Jedním z úkolů bylo zahájení monitoringu 
s fotopastmi. Hned na první pokus jsme 
si v NP La Cangreja udělali dobré jméno 
a otevřeli tím bránu i dalším dobrovolní-
kům. 



V dalších měsících jsme se do NP 
La Cangreja vraceli a měli možnost 
nejen pokračovat v monitoringu, 
ale taktéž navštívit nádherná okol-
ní místa s překrásnými vodopády. 
Jedná se o novou jedinečnou spo-
lupráci s dalším národním parkem 
Kostariky.
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OKO JAGUÁRA 
V NP LA AMISTAD 

V červenci 2022 jsme zavítali na velké jednání 
na Správu NP La Amistad, kde došlo k dohodě 
o monitoringu ve spolupráci s americkým bio-
logem Mikem Mooringem a vedením parku. Ve 
dnech 21.–23. 8. jsme se vydali na neuvěřitelnou 
monitorovací výpravu do pohoří Cordillera de Ta-
lamanca a rozmisťovali zde ve spolupráci s ran-
gery Juniorem Porassem, Arthurem Moorem 
a Leonelem Alonsem Delgadem Pereirou prvních 
deset fotopastí.

Třídenní náročný monitoring v oblasti Údolí ticha 
(Valle del Silencio) byl zahájen výstupem ze sta-
nice rangerů z 1400 m n. m. do 2 550 m n. m. 
u terénní chaty magické řeky Teribe. Četné sto-
py tapírů nás nenechávaly na pochybách, že se 
bude jednat o jedinečnou terénní akci. Čekal nás 
desetihodinový výstup vzhůru a o dvě noci poz-
ději šestihodinový sestup, a to vše v plné polní 
s batohy na zádech. Déšť, slunce, chlad, vlhko, to 
všechno se stalo přirozeností této výpravy. 

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
DUBEN AŽ ČERVEN 2022

21



ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
DUBEN AŽ ČERVEN 2022

22



ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
DUBEN AŽ ČERVEN 2022

23

O měsíc později jsme se vydali opět do 
terénu, abychom před odletem domů 
posbírali data z fotopastí a ještě tři 
rozmístili. K naší obrovské radosti se 
podařilo hned napoprvé získat unikátní 
záběry melanické formy jaguára ame-
rického, tedy černého pantera. Data 
o existenci této démonické kočkovité 
šelmy byla naposledy získána pomocí 
fotopastí v roce 2018! Tento obrovský 
úspěch obletěl kostarická média, včet-
ně hlavního zpravodajství. Už nyní se 
těšíme na další kontrolu fotopastí na 
začátku prosince 2022. 
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Kostarika nás přijala s otevřenou náručí a umož-
nila nám vytvořit jedinečný projekt Green Life, 
který zdaleka přesahuje možnosti jeho staršího 
sumaterského bratříčka. Během jednoho roku 
jsme vykoupili 155,9 hektarů horského mlžného 
pralesa, vybudovali dobrovolnické a vzdělávací 
centrum a zahájili velmi kvalitní monitoring za 
pomocí fotopastí. Součástí naší činnosti je kon-
trola a ochrana daného území, která přesahuje 
hranice našich pozemků, tedy soukromé biosfé-
rické rezervace, a dbá na ochranu i sousedních 
oblastí, včetně magických mlžných hor. Právě 
díky těmto činnostem jsme se stali součástí 
snahy o získání prestižního kostarického ocenění 
BLUE FLAG, tedy modré ekologické vlajky (Ban-
dera Azul Ecológica) v kategorii OCHRANA BIO-
DIVERSITY. Toto ocenění jsme osobně s Leone-
lem Alonsem Delgadem Pereirou převzali v San 
José z rukou šéfa státní ochrany přírody SINAC 
a viceministra životního prostředí pana Rafaela 
Gutiérreze Rojase.

Toto ocenění se budeme snažit ze všech sil udr-
žet a rozšiřovat o další hvězdy. 

BLUE FLAG
MODRÁ EKOLOGICKÁ 
VLAJKA
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BLUE LIFE OCEÁNSKÉ CENTRUM 
ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY 

V srpnu 2022 jsme poprvé kopli do země na 
našem pozemku Blue Life u Cuajiniquilu v nej-
severnější kostarické provincii Guanacaste, kde 
jsme se rozhodli postavit oceánské dobrovol-
nické a vzdělávací centrum, které by se od roku 
2023 mělo stát základnou pro monitorovací 
program Oko Oceánu. Tato mise nás všechny 
vede k ochraně podmořského světa, včetně 
monitorování velryb, delfínů a paryb v zátoce 
Santa Elena a jejím okolí. Na začátku září byly 
přivezeny dva přepravní dvanáctimetrové kon-
tejnery, z nichž se centrum bude stavět. Vzhle-
dem k pozemkům a blízké řece jsme byli nuceni 
stavět na betonových pilotách pro případ pre-
vence před vylitím řeky v období monzunu. Do 
konce prosince by mělo být centrum postave-
no a v lednu 2023 slavnostně otevřeno.       
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ŠKOLENÍ NA 
MONITORING VELRYB  
V srpnu 2022 jsme se zúčastnili prvního školení pro monitoring velryb 
s mořským biologem Frankem Garitou. Jedná se o člověka, který se více než 
20 let věnuje monitorování mořských savců a je pro nás obrovskou studnicí 
znalostí, zkušeností a také kontaktů. Frank za námi dorazil do naší oblíbené 
restaurace Jabalí ve vesnici Pejibaye, aby nám představil vybavení v podobě 
hydrofonů a v základu nám vysvětlil principy monitorování velryb v teore-
tické rovině. 

Jednoznačně jsme se dohod-
li na možné spolupráci, které 
bude předcházet vybudování 
vzdělávacího centra Blue Life 
a získání monitorovacího člunu 
a dalšího potřebného vybave-
ní. Jsme na nejlepší cestě pro 
vstup do úžasného světa velryb 
a jejich života v oceánu.  



POVÍDKY, KTERÉ
POMÁHAJÍ 

Srdečně vás zveme na křest knihy

za účasti těchto autorů povídek:
Markéta Lukášková
Barbara Nesvadbová / Miloš Čermák 
Sára Saudková / Václav Láska
Kuba Ryba / Jana Pavloušková

Knihu pokřtí Michal Horáček

v úterý 6. září 
od 17:30,

Palác knih Luxor, 
kavárna 1. patro, 

Václavské nám. 41

Výtěžek z prodeje knih 
je věnován neziskové 

organizaci Prales dětem
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POVÍDKY, KTERÉ POMÁHAJÍ
...PŘÍRODĚ
Jednoho dne nám přišel e-mail, jestli bychom byli pro, že by se vyda-
la povídková kniha na naši podporu. Řekli jsme proč ne a pokračovali 
v projektových povinnostech a cestách čekajíc na další informace. Po 
čase přišla druhá zpráva a byla to rovnou pozvánka na křest 6.9. 2022 
v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze. To bylo velké pře-
kvapení a o to víc i věhlasná jména literárních přispěvatelů. 

Otcem projektu je Daniel Fiala, zakladatel a provozovatel DatabazeK-
nih.cz, největšího knižního webu v Česku a na Slovensku. Daniel chtěl 
vydat knihu, „ale nechtělo se mu jí psát“. Vyhlásil proto veřejnou lite-
rární soutěž a oslovil různé osobnosti, profesionální autory, ale i nada-
né nespisovatele, jako třeba senátora Václava Lásku, nebo hudebníka 
a textaře Kubu Rybu. Svou povídkou přispěli do dobročinného sborníku 
například Michal Viewegh, Barbara Nesvadbová, Miloš Čermák, Micha-
ela Klevisová, Sára Saudková, ale také vítězové čtenářské soutěže z řad 
čtenářské veřejnosti. I díky tomu vznikl zajímavý a neotřelý soubor roz-
ličných stylů a žánrů, který spojuje touha pomáhat.

Jak na křtu knihy sami prozradili, manželé Fialovi věnovali velkou po-
zornost  výběru neziskové organizace, kterou výtěžkem z akce podpoří. 
V předchozích letech darovali na fond pomáhající nemocným dětem, 
ale pro povídkový projekt nyní zvolili téma ochrany přírody, protože to 
vnímají jako čím dál důležitější. Nakonec si vybrali naší organizaci právě 
proto, že koná přímo a v terénu. 

Knihu můžete pořídit na portálu DatabázeKnih.cz, ve velkých kamen-
ných knihkupectvích a online v e-shopech. Povídky vyšly i jako audiok-
niha. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/povidky-ktere-pomahaji-497103?orderBy=new&str=2


ZÁVĚR
Léto je za námi a s ním i spousta jedinečných projek-
tových aktivit, na které budou navazovat další kro-
ky. Jediným hlubokým stínem a jizvou je situace na 
Sumatře a snaha Zbyňka Hrábka ukrást 13 let práce 
a investic spolku Prales dětem v Indonésii. Ukazuje 
se, že se jedná o mimořádně propracovanou strategii 
manipulací, kterou se Hrábkovi podařilo znepřátelit 
spolek Prales dětem a YHUA. Další měsíce ukáží nový 
vývoj. Mimo sumaterský problém však výborně šlape 
Kostarika i Slovensko a týmy v obou zemích odvádě-
jí výbornou práci. I přes skutečnost složité doby, kdy 
nám po pandemii covidu přišla rusko-ukrajinská vál-
ka a s ní související ekonomická a energetická krize, 
tak není možné složit pomyslné zbraně a utlumit čin-
nost v ochraně divoké přírody. Právě nyní je ten nej-
důležitější čas lidem ukázat, že se Justice for Nature 
nikdy nevzdává a že společnými silami dokážeme 
překlenout jakékoli kritické společenské období, po-
něvadž divoká příroda prochází obdobím ještě mno-
hem těžším ve vztahu ke snaze lidstva ji devastovat. 
Jsme připraveni i nadále konat a neuhnout z hodnot 
a etického kodexu, který dělá z naší organizace jednu 
z nejkomplexnějších a nejlogičtějších cest v ochraně 
přírody současnosti. Věřím, že společně dokážeme 
ještě mnohem více, než tomu bylo doposud. Jsme 
připraveni vynaložit maximální úsilí v terénní ochraně 
přírody a ohrožených druhů zvířat s vaší podporou! 
Díky všem za odvahu a velkorysost.
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