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„Velké Jaroměřsko“ 



 

Provozujeme Záchrannou stanici pro zraněné 
volně žijící živočichy v Jaroměři 



Objekt vojenského vepřína 
1998 



Objekt vojenského vepřína 
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Opravili jsme 15 funkčních čapích hnízd (mnohdy včetně rekonstrukce komína), 
nainstalovali 13 nových umělých čapích hnízdních podložek. 

 

 



 

 

 
Vysadili jsme stovky stromů a keřů do volné krajiny i ve městech, o více než 400 volně 

rostoucích ovocných dřevinách starých krajových odrůd vedeme podrobnou 
evidenci. 



 

Přes rizikové úseky silnic jsme přenosili nejméně 45 000 kusů 
obojživelníků… 



 

…ale hlavně vyhloubili nejméně 60 jezírek a tůní pro žáby i další vodní živočichy. 



Mokřady obnovujeme nejen 
rukama, rýčem, lopatou, 

bagrem, traktorem i tankem, 
ale nyní už i buldozerem! 



První ochranářský 

buldozer v republice  

– račte nastoupit!  

 



Obnovené mokřady se následně stávají oázou 

života, kde se pak rozmnožuje celá řada vzácných 

živočichů jako například rosničky, blatnice 

skvrnité či vážky jasnoskvrnné.  

 



 

Stavíme skládané suché zídky pro ještěrky a budujeme desítky 
líhnišť a zimovišť pro plazy. 

 



 

 

Likvidujeme mnohá ohniska invazních druhů. 



 

 

Pořádáme netradiční akce  pro veřejnost zaměřené na poznávání přírody a 
jejích obyvatel  v noci. 



Založili jsme ekocentrum, připravili stovky akcí pro veřejnost, včetně nespočetně 
ekologických soutěží, organizujeme mezinárodní ochranářské konference, 

instalujeme výstavy, infopanely, realizujeme přednášky, naučné exkurze, a úzce 
spolupracujeme se sdělovacími prostředky. 

 



 

Bráníme přírodu ve správních řízeních, čímž jsme mj. zamezili zničení na 
celostátní úrovni unikátně dochovaného toku řeky Dědiny, který byl 

málem zničen  výstavbou plánované přehrady.  



Vyvěsili jsme více než 2000 ptačích budek pro drobné pěvce, poštolky, sokoly, 
sovy pálené, puštíky, sýčky, sýce rousné, kulíšky nejmenší, holuby 

doupňáky, kavky, skorce vodní a dudky. Nainstalovali jsme také nejméně 
60 umělých hnízd a hnízdních podložek pro dravce a sovy a vyvěšujeme 

další. 
 

 



 

Zbudovali jsme přes třicet  

velkých hmyzích hotelů… 



 

 

      …a následně  
  jsme založili e-shop  

a začali vyrábět a prodávat  
ptačí hostince, krmítka i budky  

a pelíšky pro savce, ptáky  
i bezobratlé… 



 

      …takže dnes máme nejen bohatou nabídku 
všech možných druhů a typů budek… 



ř 

 

 

      …ale i několik set výrobků 
na podporu biodiverzity 

skladem. 



A protože průměrný Čech nikdy neměl takovou 
možnost aktivně bránit ničení deštných pralesů…  



 

…podíleli jsme se na založení koalice nevládních organizací, 

odborníků, učitelů, lékařů i veterinářů, jejichž cílem je omezení 

absurdně vyhnané spotřeby palmového oleje a tím i zastavení 

negativního vlivu jeho produkce na přírodu:  

KOALICE PROTI PALMOVÉMU OLEJI 





Dále se snažíme pomoci zachránit jeden z přírodovědně 

nejbohatších pralesů této planety při pobřeží Zátoky 

nosatých opic na tropickém ostrově Borneo v Indonésii.  



• Zatím zde přežívá jedna z nejbohatší 

světových populací ohrožených nosatých 

opic - kahau. Takzvaných "Pivařů z 

Bornea" - více na 

www.ZatokaNosatýchOpic.cz 
Zatím zde přežívá jedna z nejbohatších 

světových populací ohrožených nosatých 
opic – kahau: tzv. „Pivařů z Bornea“  

- více na www.ZatokaNosatýchOpic.cz 

 



Žije zde celá řada pozoruhodných zvířat, jako jsou delfíni orcely 
tuponosé, mořské panny dugongové, želvy karety obrovské,  

krokodýli mořští, orangutani, levharti obláčkoví  
nebo medvědi malajští.  



Přetrvalo zde i několik tradičních rybářských vesnic; obživa jejich 

obyvatel závisí na zachování zdravého ekosystému. 

 



 

 

Založili jsme a spravujeme první „nevládní rezervaci“ pro plazy v ČR  
– Ještěrčí ráj. 



Naši stěžejní aktivitou ale i nadále 
zůstala praktická péče o přírodu. 



 

Dlouhodobě pečujeme o přírodní rezervaci Na Plachtě v 
Hradci Králové, která je proslulá po celé ČR… 



 

  …mj. i jako nejbohatší lokalita vážek v naší zemi, i jedna z nejbohatších v 
celé střední Evropě. 



Pro zajištění údržby některých území v naší správě 
využíváme vlastních stád cca 200 koz, ovcí… 



…ale i osly a stáda divokých koní  

z Exmooru. 



 

 

Specializujeme se však na údržbu i dalších bývalých vojenských 
cvičišť… 



 

 

…včetně vojenských prostorů jako je např. BVVP Ralsko, nebo BVVP 
Milovice – Mladá. 

Modrásek černoskvrnný 



 

 

K tomu ale navíc aktivně pečujeme o desítky voňavých teplomilných 
“motýlích“ strání … 



 

…i spousty orchidejových a mokřadních bledulových luk s masožravou 
rosnatkou … 



 

       …spolu s několika mimořádně hodnotnými panonskými stepními lokalitami, včetně 
proslulé Pouzdřanské a Popické stráně, Kamenného vrchu u Kurdějova, nebo stepních 

enkláv na Čejčsku a Na Adamcích… 



 

       …sopkami Českého středohoří… 



 

 

…stejně jako některé skalní stepi na Pálavě nebo 
 v Českém krasu… 



 

 

       …alpínské hole Hrubého Jeseníku včetně Petrových kamenů a Velké kotliny… 



 

      …ale i opuštěné pískovny a kamenolomy  
v Podkrkonoší s královstvím přesliček, plavuní  

i plavuněk… 



 

 

…nebo třeba extenzivní rybníky s koncerty žab, svatebními tanci čolků a vzdušnými 
reji vážek... 



Za tímto účelem obnovujeme světlé střední lesy a to dost razantním způsobem. 



…a dokonce jak bývalá, tak i stále aktivní odkaliště a 
popílkoviště! 



 

 A když se náhodou ještě nudíme tak jedeme pomáhat kolegům na Slovensko 
zachraňovat jasoně… 



 

 

…i nejcennější vápencová bradla v Bielych Karpatech… 



 

 

…spolu s „echt“ xerotermními lokalitami v Pováží… 



 
…Devínské Kobyle v Bratislavě nebo  

v Povážském Inovci... 
 

       



…a od roku 2012 i v Polsku, 2016 v Rakousku a  
2019 i v Tyrolských Alpách.   

 

       
 

      To, co slyšíme opravdu neradi, 
je, když nám lidé opakují, že 
„to nejde“ a naše cíle jsou 
zcela nereálné… 



…proto dnes 
pomáháme  

s ochranou už  
více než 300  

lokalit ve Střední 
Evropě a 

připravujeme 
záchranu řady 

dalších. 



Na podzim 2021 jsme odstartovali unijní LIFE projekt s partnery z CZ, 
PL, AT a SK na ochranu jednoho z největších a nejohroženějších 

motýlů v Evropě jasoně červenookého a jeho repatriaci do českých i 
polských Krkonoš a Bílých Karpat 
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Marta Jandová 

Lucie 
Vondráčková 

Václav Noid Bárta 

Iva Pazderková 

Do pomoci přírodě dnes zapojujeme tisíce 
lidí v několika státech ale poslední roky  
i některé české nebo slovenské celebrity. 

… a mnoho dalších… 



 

 

Pomáhat s ochranou přírody u nás i v zahraničí může opravdu 
každý!  

 

Uvítáme zejména dobrovolníky (a také schopné brigádníky), kteří by nám 
pomohli při praktické práci v terénu. Stačí zkontaktovat některou z našich 

poboček, ke které to máte nejblíže (případně i centrálu v Jaroměři).  

 

Naše pobočky (i Jaroměřskou centrálu) je možné podpořit i finančně, 
záchrannou stanici i odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS ZVIREVNOUZI 

JAROMER, na číslo 87777 (jednotná cena DMS ze všech sítí je 30 Kč, příjemce 
Vaši pomocí obdrží 27 Kč), nebo zasláním daru účet: 33553322/0800, 

variabilní symbol 4604,  či třeba nákupem na www.PomahamPrirode.cz  

 

Děkujeme za podporu! 

http://www.pomahamprirode.cz/


 Přidejte se k nám, 

příroda nás potřebuje!  


