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MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA PŘÁTEL PŘÍRODY 2022: 

NA REZERVACI DIVOKÝCH KONÍ 

  

Členové a příznivci spolku Přátelé přírody, z. s., mají už počtvrté možnost sdružit 
své dobrovolné příspěvky na jednu hromádku, kterou spolek předá vybranému 

neziskovému projektu zaměřenému na propojení lidí a přírody. První dva ročníky 
podpořily dobročinné aktivity v Africe a v Bosně, které realizují tamní členové 

hnutí Přátel přírody (Naturefriends), v němž jsme spolu s nimi. Loni jsme 
podpořili "valašský prales" Ščúrnica, projekt místních ochranářů. 

  

V roce 2022 zůstane Mikulášská sbírka českých Přátel přírody opět doma v 
Česku a podpoří rezervaci divočiny v bývalém vojenském prostoru 

Milovice, která dokázala obnovit přírodní procesy, ve kterých divocí koně, 
zubři a pratuři hráli po tisíce let klíčovou roli. Daří se tak nejenom vzácným 

květinám, ale také desítkám druhů motýlů, ptáků nebo brouků. Díky 
návratu kopytníků tak příroda dostala potřebný impuls k tomu, aby se 

začala sama uzdravovat. 
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„Divocí koně dodávají již sedm let české přírodě neuvěřitelnou energii. 
Potlačují agresivní druhy trav, vytvářejí místo pro vzácné květiny a motýly, 
pomáhají adaptovat krajinu na změnu klimatu, zadržovat vodu nebo vázat 

uhlík v půdě. Ochranářská společnost Česká krajina společně s 
dobrovolníky nejenže zakládá rezervace těchto velkých kopytníků, ale také 

o ně dlouhodobě pečuje.“ 

  

Co "umějí" Milovice 
Poprvé na světě mají návštěvníci možnost vidět tři klíčové druhy velkých 

kopytníků v jedné lokalitě. Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se 
nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem 

pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. Podobný pohled se přitom lidem 
nenaskytl po celá staletí, a možná i několik tisíc let. V Přírodní rezervaci Milovice 

se tak čas vrátil zpět do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců. 
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Tuny odpadků, množství černých skládek a nebezpečné zbytky vojenských 
objektů – to vše museli ochránci přírody odvézt v letošním a loňském roce z 

nové části rezervace divokých koní a dalších velkých kopytníků. Přesto ještě v 
rezervaci zůstává řada míst, která potřebují pomoc s odstraněním nevzhledných 

a nebezpečných pozůstatků po armádě, ale i odpadků navážených do těchto 
míst lidmi během tři desetiletí před vznikem rezervace. 

  

Dobrovolníci na všechno nestačí. Podstatnou část úklidu musí zvládat těžká 
technika. Každý den její práce přitom stojí více než 10 tisíc korun. "Proto 

bychom chtěli o pomoc s financováním požádat veřejnost,“ říká vedoucí projektu 
Dalibor Dostál. A tak půjde výtěžek naší letošní Mikulášské sbírky společnosti 

Česká krajina, která se o rezervaci v Milovicích stará.  

Filmy o návratu zubrů, losů a divokých koní do české krajiny sledujte zde  

 

Spolek Přátelé přírody, z. s., vybírá na podporu středočeské divočiny až 
do 15. prosince 2022. 

Účet pro vaše příspěvky: 

2400489043/2010, var. symbol 202212 

Za každý obnos moc děkujeme! Vybranou částku pak hromadně 
převedeme na podporu projektu. Nejvyšší příspěvek odměníme milým 

dárkem. 

  

 

  
 

 

Přátelé přírody, z. s. 
Senovážné náměstí 24, Praha 1 

www.pratele-prirody.cz 
Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe. 
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