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Herečka, pro kterou 
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Co stálo za tím, že jste 
se začala zajímat právě 
o mořské želvy?
Asi už jsem se tak narodila. 
Mamka říká, že už jako malá 
jsem měla ráda zvířata s do-
mečkem, ve třech letech 
jsem prý domů ze zahra-
dy neustále nosila šneky. 
V první třídě jsem pak viděla 
želvu v teraristice a okamži-
tě jsem si ji přála, dostala 
jsem ji za vysvědčení a od 
té doby ji máme doma. Je 
to sice želva suchozemská, 
ale právě ona mě k želvám 
přivedla, začala jsem o nich 
hodně číst, zajímat se o ně. 
V osmnácti letech jsem pak 
jako dobrovolník odjela po-
máhat do Mexika projektu 
na záchranu mořských želv. 
Od té doby už jsem měla 
jasno. Viděla jsem, že želvy 
jsou na tom špatně a že 
programy na jejich záchra-
nu nejsou nijak excelentní 
– a to mě vedlo k tomu, 
že jsem se tématu věnovala 
i na PřF UK a chtěla jsem 
situaci do budoucna zlepšit. 
V Mexiku to bylo špatné, o 
Indonésii jsem věděla, že je 
to ještě mnohem horší, proto 
jsem se rozhodla pomoci 
právě v této zemi.
Kdy jste se tedy rozhodla 
odjet na delší dobu?
Do Indonésie jsem poprvé 
odjela v roce 2010. Chtěla 
jsem tam pomoci želvám, 
ale věděla jsem, že zde 
jen málokdo umí anglicky, 
a bez jazyka moc nepo-
můžete. Bylo tedy potře-
ba naučit se indonésky. 

Zúčastnila jsem se progra-
mu indonéské vlády, který 
se jmenuje Darmasiswa 
a studovala jsem indonéšti-
nu na Sumatře v Padangu.
Jak na své začátky v této 
oblasti vzpomínáte?
Nebylo to vůbec jedno-
duché. Ani naši učitelé in-
donéštiny neuměli anglic-
ky, takže celé učení bylo o 
hledání ve slovníku. Tehdy 
byl jen indonésko-anglický, 
dnes již naštěstí existuje 
i indonésko-český slovník.
S jakými největšími odliš-
nostmi jste se setkala?
Pokud budu mluvit o Borneu, 
kde žiji teď, tak člověka uho-
dí do očí hromady odpadu, 
pak také to, že tu není veřej-
ná doprava a vše je daleko. 
Pokud chcete jet na výlet 
v Čechách, každých 20 km 
najdete něco zajímavého, 
tady musíme jet 4 hodiny 
z města mezi plantážemi 
palem olejných, abychom 
se někam dostali. Je zajíma-
vé, že Indonésané nechodí 
vůbec pěšky, i 200 m pro 
ovoce pojedou na motorce. 
Je tu ale pořád krásné po-
časí a měla jsem štěstí na 
lidi. Mám okolo sebe skupi-
nu místních kolegů, kterým 
doopravdy věřím a kteří mi 
pomáhají uskutečňovat to, 
co mi tu přijde podstatné – 
ochrana přírody. 
Jak vnímáte přírodu?
Příroda je tu nádherná – 
želvy, korálové útesy, man-
grovy, orangutani, tropické 
deštné lesy – hrozně rychle 
ale mizí. Většina Indonésanů 

si to neuvědomuje, nemyslí 
na to, co bude zítra, ne-
mají moc peněz a potřebují 
si vydělat, to je to, co je 
zajímá. Proto nejde ničení 
přírody zakazovat, je třeba 
hledat alternativu, dát lidem 
možnost vydělat peníze. 
Někteří z těch, co ničí les, 
by třeba mohli chovat včely, 
to tu zatím nikdo nedělá. 
Med berou v lese přímo ze 
stromů, což je nebezpečné 
a způsobuje to, že 1 litr 
medu stojí na přepočet víc 
než 400 Kč. Věřím, že vče-
lařením by se cena snížila, 
med by kupovalo více lidí a 
mnozí by vydělali. V případě 
želv je to tak, že místní ve 
velkém loví želvy (kriticky 
ohrožené karety pravé) kvůli 
jejich krunýřům. Za živa jim 
z krunýře odřezávají želvovi-
nu, aby z ní udělali náramky. 
Je to strašné a kruté, želvy 
u toho nesmírně trpí a oni 
je pak hodí zpět do moře, 
(tajenka). To je nesmysl, žel-
va ve strašných bolestech 
během několika málo dnů 
zemře. Snažíme se je tedy 
naučit vyrábět šperky a jiné 
suvenýry z jiných materiálů 
především z všudypřítom-
ných kokosových ořechů 
a z plastů, kterých má také 
každá rodina doma hodně.
Co je pro vás největší od-
měnou za vaši práci?
Odměn je spousta – pozo-
rování, jak se klubou z písku 
mláďata, vypouštění malých 
želviček do moře, každý kdo 
přestane vyrábět věci z žel-
voviny, každý přesvědčený 

člověk, co už nebude jíst 
želví vejce, ale i každý člo-
věk, kdo se o program za-
jímá a chce pomoci. Třeba 
jen malinko, třeba i z Čech, 
je spoustu věcí, co lze dělat, 
a každá taková pomoc je 
pro mě signálem, že dělám 
práci, co má smysl. Každá 
želva, co vidím, i každá po-
moc a podpora od lidí je 
motivací pokračovat každý 
den dál v práci.
Kolik máte volného času?
Abych řekla pravdu, moc 
ne. Pracovat jako ochranář 
mořských želv v Indonésii, 
zní to jako nekončící dovo-
lená. Jenže realita je jiná, 
samozřejmě, že se stihnu 
na ostrově vykoupat, ale 
víc než 2 hodiny denně to 
nejsou. Navíc jde o práci 
každodenní, neexistují tu so-
boty a neděle. A v kanceláři 
ve městě je to vůbec těžké, 
není tam jak případný volný 
čas užít, takže člověk raději 
pracuje. Když jsem jela na 
Vánoce domů do Čech, teo-
reticky by to měla být dovo-
lená, jenže já přednášela ve 
školách, knihovnách, zoo, 
natáčeli jsme pro televizi, 
několikrát povídali do rádia. 
Ale za to si mohu sama, ne-
umím odpočívat a to téma 
mi přijde natolik důležité, že 
když už jsem v ČR, chci in-
formovat potenciální turisty. 
Co je pro vás v životě nej-
zásadnější?
Rodina a pak to, že si plním 
svůj sen, dělám práci, která 
mě baví, to si myslím, že je 
strašně důležité.

Od března 2014 působí Hana Svobodová na severovýchodním Borneu
 v oblasti Berau v Indonésii jako odborný poradce pro mezinárodní 
společnost Turtle Foundation věnující se ochraně mořských želv. 
Nejen že díky tomu pomáhá ohroženým tvorům, ale plní i sen.

Příroda je tu nádherná, 
hrozně rychle ale mizí
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