
Zpráva za roky 2020 a 2021 

Rehabilitační a vzdělávací centrum Kura Kura Nusa Penida 
 
Čtvrtý rok (2020) plného provozu rehabilitačního centra v Indonésii – projektu Kura 

Kura započal slibně. V plném proudu probíhaly jak přednášky informující o problematice 
mořských želv, jejich biologii i konfliktech s člověkem, tak i spolupráce s dobrovolníky, kteří 
přijeli pomáhat s chodem rehabilitačního centra. Osvěta je směřovaná zejména na žáky, 
studenty a místní obyvatele, kteří s mořskými želvami i jejich prostředím přicházejí 
každodenně do kontaktu. Není však zapomínáno ani na turisty, kteří ostrov navštěvují. 

Pokračuje také dlouhodobá spolupráce se zainteresovanými státními institucemi a to 
jak v Indonésii, tak i v České republice. Patří mezi ně Velvyslanectví Indonéské republiky 
v ČR, veterinární Udayana University na Bali či BKSDA Bali.  

Již dlouhodobějšího rázu je spolupráce s dalšími záchrannými centry na Bali, která 
spočívá zejména v opakovaných osobních návštěvách pracovníků projektu Kura Kura, kteří 
na místě provádí anamnézu chovaných želv, a v případě zjištění zdravotních problémů, které 
vyžadují dlouhodobější pozornost, domlouvají způsob veterinární pomoci. 

Situace se radikálně změnila v březnu s nástupem opatření provázejících epidemii 
virem COVID-19. Centrum muselo být dočasně uzavřeno s tím, jak bylo omezeno spojení 
mezi ostrovy, které se tak ocitly v izolaci. Byl zaveden zákaz shromažďování a omezeno i 
vycházení. Bohužel nákazová situace se ani během léta příliš nezlepšila – nadále platil zákaz 
vstupu do země a letištního tranzitu pro všechny cizí státní příslušníky až do odvolání. Pouze 
v říjnu došlo k částečnému rozvolnění rozsáhlých omezení, do kterých spadalo i uvolnění 
spojení mezi ostrovy. Díky tomuto uvolnění mohl být do centra Kura Kura přijat první 
pacient. Optimistická situace však netrvala dlouho, což mělo za následek mj. i to, že v roce 
2020 již žádný pacient v centru léčen nebyl.  

Vzhledem k problematice komunikace ohledně licence na provoz centra Kura Kura 
s BKSDA, začala brněnská zoo hledat indonéského partnera (zoologickou zahradu), která by 
měla zájem o spolupráci na záchraně mořských želv Indonésie. Ve stejném období byla 
shodou okolností zoo oslovena místní zoologickou zahradou Batu Secret Zoo, která leží na 
ostrově Jáva. Batu Secret Zoo projevila veliký zájem o spolupráci na projektu, protože je ve 
fázi rozšiřování portfolia svých projektů zabývajících se ochranou přírody a hledá partnera či 
projekt s dostatečnou zárukou dlouhodobé kvalitní spolupráce.  

Až do konce roku 2020 probíhala on-line komunikace ohledně možností společného 
budoucího směřování projektu. Výsledkem byla rámcová domluva na pokračování projektu 
ve společné režii a s tím souvisejícím přesunem centra Kura Kura na ostrov Jáva. Batu Secet 
Zoo představuje pro projekt silného a stabilního lokálního partnera s vybudovanými 
dlouholetými vazbami na státní orgány ochrany přírody, které jsou pro efektivní fungování 
projektu nezbytné. 

Z návštěvnosti Zoo Brno v roce 2020 byl odvozen dar nadaci Yayasan Kura Kura 
Nusa Penida ve výši 331 298,-- Kč (projekt „Koruna ze vstupného“). O tuto částku byl pak 
snížen neinvestiční příspěvek města zoologické zahradě. V roce 2020 pokračovala i veřejná 
sbírka na ochranu želv Indonésie, na kterou veřejnost přispěla částkou 170 304,-- Kč.  
 

Pátý rok (2021) plného provozu rehabilitačního centra v Indonésii – projektu Kura Kura 
byl, stejně jako celý svět, negativně zasažen pandemií viru SARS-CoV-2. Pokračoval nouzový 
režim, ve kterém se projekt ocitl v předchozím roce.  

Došlo tak k nucenému přerušení přednášek i spolupráce s dobrovolníky, kteří přijížděli 
pomáhat s chodem rehabilitačního centra. Přestala také probíhat osvěta i aktivní dlouhodobá 
spolupráce se zainteresovanými státními institucemi a to jak v Indonésii, tak i v České 
republice. Obdobně utrpěla i spolupráce s dalšími záchrannými centry na Bali. 



S tím, jak se v různé míře rozvolňovala a zpřísňovala opatření spočívající v omezení 
spojení mezi ostrovy, zákazu shromažďování a omezení vycházení, bylo centrum po tuto dobu 
nuceně uzavřeno. Mohly tak pokračovat pouze distanční osvětové aktivity, jakými je např. 
psaní vzdělávacích článků. 

V období s přechodně uvolněnějším epidemickým režimem došlo k přijetí prvního 
pacienta roku 2021. Šlo o samici karety zelenavé, která byla nalezena ve velmi špatném 
výživovém stavu plovoucí na hladině a neschopná se potopit. I přes naši snahu jí již nebylo 
možné pomoci a po krátké době uhynula. 

Situace měla dopad i na aktivity spojené s rozvojem spolupráce s potenciálním 
partnerem Batu Secret Zoo na ostrově Jáva. Posuny v plánování společného projektu ani on-
line komunikace sice neustaly, nebylo však možné navštívit zamýšlené místo pro vybudování 
nového rehabilitačního centra osobně. Tento krok je naprosto klíčový pro vyhodnocení 
vhodnosti celého záměru. 

Dle aktuálních informací indonéské ambasády je země pro turisty uzavřena minimálně 
do konce letošního roku. 

Pokračoval také proces restrukturalizace vedení nadace Yayasan Kura-Kura, který 
započal již předchozí rok. Ten má za cíl zlepšit její chod a komunikaci se spolupracujícími 
institucemi. Došlo ke změně ve vedení nadace tak, aby fungovala jako celek efektivněji. 

Projekt Kura-Kura byl také vybrán do publikace pojednávající o záchranných centrech 
celého světa. V knize mu bude věnováno několik stran textu a fotografií. Její vydání je 
plánováno na konec stávajícího roku. 
 


