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Společnost  „Sea 
S h e p h e r d  C o n -
servation Society“ 
byla formálně re-
gistrována v USA, 
ve státě Oregon, 
roku 1981.  Došlo 

k tomu poté, co kapitán Paul Watson – bý-
valý člen Greenpeace – založil v roce 1977 
ve Vancouveru organizaci Earth Force So-
ciety, předchůdce Sea Shepherd. Důvodem, 
proč Watson Sea Shepherd založil, byla dle 
jeho slov skutečnost, že Greenpeace byli 
málo agresivní. Organizace Greanpeace se 
podle Watsona snažila zabránit masakrům 
zvířat příliš mírovou cestou.
„Byl jsem poctěn sloužit velrybám, delfínům 
a tuleňům. A všem ostatním živým tvorům 
na této planetě. Jejich krása, inteligence, 
síla a spirit – to mne inspirovalo. Tyto by-
tosti ke mně hovoří, dotýkají se mě a já jsem 
byl odměněn jejich přátelstvím. V případě, 
že velryby přežijí, tuleni budou nadále žít 
a rodit další mláďata, pak jestli mohu při-
spět k zajištění jejich budoucí prosperity, 
budu navždy šťastný.“ To jsou Watsonova 
slova. A navíc dodává: „Ukažte mi velrybu, 
která má námitky proti tomu co dělám, a já 
toho okamžitě nechám.“
Paul Watson je jedněmi uznáván jako 
ochránce moří a živočichů v nich žijících, 
druhými je vnímán jako novodobý pirát 
či ekoterorista. Je extrémním ochráncem 
přírody, který se sám účastní a účastnil 
mnoha akcí na záchranu zvířat, při kterých 
často nasazoval svůj vlastní život či život 
posádek lodí, jimž velel. 

První loď
Původní myšlenkou byla ochrana mořských 
savců a okamžité zastavení ilegálního lovu 
velryb a tuleňů. Později byla rozšířena sféra 
zájmu na ochranu všech živočišných druhů 
žijících v mořích a oceánech. 

S

Na předchozích stranách jste měli možnost 
se dočíst o velrybářském průmyslu. Nyní 
vám představíme organizaci, jejíž hlavním 
cílem je ochrana moří a oceánů a jejich flóry 
i fauny. Jmenuje se Sea Shepherd 
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V roce 1978 koupila organizace britskou 
rybářskou loď Westella a přejmenovala ji 
na Sea Shepherd. První misí byla plavba 
k ledovým krám východní Kanady, aby za-
sáhla proti každoročnímu zabíjení tuleních 
mláďat. Watson a jeho posádka zachráni-
li přes tisíc tuleňů tím, že jim nastříkali 
na kožichy červené organické barvivo, které 
znehodnotilo jejich kožichy a přitom jim 
neublížilo. Pro lovce se však mláďata stala 
bezcennými. Poté byl Watson zatčen. 

Potopená velrybářská loď
V roce 1979 se lidé ze Sea Shepherd postarali 
o tučné novinové titulky. Vrazili do notoric-
ky známé pirátské velrybářské lodě Sierra. 
Organizace byla zodpovědná i za další četná 
poškození či potopení velrybářských lodí, 
které buď byly poničeny nárazem, nebo rov-
nou potopeny. Organizace zasahovala proti 
ruským, španělským, norským, islandským, 
faerským či japonským velrybářům v opa-
kovaných kampaních vedených po celém 
světě. Stále se držela své filozofie přímých 
akcí. Podařilo se potopit portugalskou vel-
rybářskou loď, přestože při akci organizace 
také ztratila jedno plavidlo. 
80. léta strávili tím, že podnikali řadu často 
kontroverzních a nebezpečných operací. 
Měly společné téma – podporu zachování 
přírodního bohatství v mořích a oceánech. 
V 90. letech došlo k posunu taktiky. Sea 
Shepherd začala více pracovat s veřejností 

a veřejným míněním. Kampaně organizace 
čím dál více zmiňovaly etické hledisko 
činnosti. Sea Shepherd se stali vymahači 
námořního práva. Organizace sama sebe 
označila za členy antipytlácké agentury. 

Široká podpora
Sea Shepherd získali pro svou činnost proti 
pirátskému rybolovu, lovu velryb a tuleňů 
příznivce z řad mnoha celebrit, jako jsou 
hudebníci a televizní osobnosti. Taktika 
a způsoby boje Sea Shepherd se paradoxně 
nelíbily těm, kteří také odsuzují lovy velryb, 
jako je například organizace Greenpeace. 
Japonská vláda nazvala členy Sea Shepherd 
ekoteroristy. Paul Watson a američtí čle-

nové Sea Shepherd mají v současné době 
zákaz amerických soudů k přiblížení se 
k japonským velrybářským lodím. 

Flotila Sea Shepherd
SSS Steve Irwin (původně Bob Hunter)
Těsně před počátkem Operace Migaloo 
(Operace proti anktartickým rybářům) 
2007–2008 byla pojmenována podle aus-
tralského ochránce přírody a vědce Steva 
Irwina. Jde o 53 m dlouhou motorovou 
loď, která dříve sloužila jako služební loď 
na ochranu skotských rybářů. 

SSS Bob Barker
Dne 5. ledna 2010 doplula další loď na ochra-
nu velryb do Jižního oceánu. Loď se stala 
hlavním aktérem Operace Tančící Matilda. 
Díky příspěvku od americké televizní hvězdy 
Boba Barkera ve výši 5 000 000 USD byla or-
ganizace schopna koupit a upravit bývalou 
norskou velrybářskou loď. Ta se připojila 
k SSS Steve Irwin a M/Y Ady Gil v Jižním 
oceánu. Barker financoval také náklady 
na nákup vrtulníku, který lodě doprovází. 

SSS Brigitte Bardot – trimaran
Trimaran je 35 m dlouhý, maximální rych-
lost je 24 uzlů, původně byl postavený jako 
charterová loď operující v Jižní Africe. 
Trimaran byl poprvé nasazen do expedice 
Sea Shepherd – No Compromise.

Organizace

Sea Shepherd je nevládní nezisková organizace 
zabývající se ochranou životního prostředí. V USA 
jsou takové organizace osvobozeny od povinnosti 
platit daně. 83 % svých příjmů organizace vyna-

kládá na  financování svých operací, zatímco 17 % 
na správu a získávání dalších finančních prostřed-

ků. Příjmy jsou tvořeny dary, přednáškami Paula Watsona, internetovou 
reklamou a granty. V organizaci pracují dobrovolníci a jen malý počet pla-
ceného personálu. 
Sea Shepherd řídí představenstvo v  čele s  Watsonem. Organizace má 
několik poradců. Jedná se o mezinárodně uznávané vědce, bývalé politi-
ky, herce a jiné veřejně známé a činné osoby. 

SSS Bob Barker

Sea Shepherd v akci
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SSS Sam Simon
Délka 56 m, šířka 9,8 m a ponor 4,5 m. Loď 
byla původně postavena v roce 1993 v To-
kiu jako jedna z velrybářských lodí. Pluje 
rychlostí 16 uzlů a později sloužila jako 
loď japonské vlády pro pozorování počasí. 
Její původní jméno bylo Seifu Maru. Byla 
přejmenována po Samu Simonovi (tvůrci 
seriálu Simpsonovi a členu týmu poradců 
Sea Shepherd). Poprvé nasazena v operaci 
Zero Tolerance – kampaň na ochranu ant-
arktických velryb.

Sea Shepherd mají k dispozici ještě řadu 
menších plavidel a člunů sloužících k ochra-
ně mořských živočichů. Operace a způsob 
ochrany velryb spočívá v obtěžování vel-
rybářských lodí na moři i v přístavech, ni-
čení unášených sítí na moři, házení lahví 
s páchnoucí kyselinou máselnou na lodě 
na mořích, oslňování posádky laserovými 
světly, ale rovněž přímé útoky na lodě. Sea 
Shepherd tvrdí, že jejich agresivní akce jsou 
nutné, protože se ukázalo, že jsou efektivní 
a schopné zastavit ohrožující velrybářské 
a rybolovné činnosti.

Nedávno ukončené  
či probíhající operace
OPERACE SLEPPID GRINDINI  
– Osvoboďte velryby
Mnoho staletí probíhá na Faerských ostro-
vech každé léto tzv. „Grindádráp“, lov kulo-
hlavců. Během léta a počátkem podzimu 
jsou celá stáda těchto kytovců naháněna 
do fjordů a zátok, kde jsou obklíčena, za-
hnána na břeh a poté brutálně usmrcena. 
Následně jsou vyvržena a malá část masa 
zpracována. Zbytek je vyhozen do moře 
nebo zpracován jako potrava pro zvířata. 
Dle oficiálních údajů každý rok přesáhne 
počet mrtvých velryb 1000 kusů. A zde 
nastupují dobrovolní strážci z řad Sea 
Shepherd. Každý rok se vracejí na Faerské 
ostrovy, aby legálním prostředky zabránili 
vybíjení těchto zvířat. Letos dobrovolníci 
pořídili obrazový materiál, který je šířen 
mezi širokou veřejnost. 

OPERACE HENKAKU – Metamorfóza
Na Faerských ostrovech vražedná sezona 
končí, na Taiji začala! Operace Henkaku je 
kampaň vedená společností Sea Shepherd 
na obranu delfínů u přímořského města Tai-
ji, kde každý rok od září do března probíhají 
výlovy delfínů a malých velryb. Hlavním 
artiklem jsou delfíní mláďata, která jsou 
odebírána od stáda, trénována a následně 
prodávána do zajetí (mořské parky, delfi-
nária). Zbytek chycených zvířat je zabíjen 
a zpracováván na maso, přestože měření 
prokázala výskyt řady životu nebezpečných 
těžkých kovů v jejich mase. 

SEA SHEPHERD & OPERACE ICEFISH
V roce 2014 se rozběhlo 110 dní trvající pro-
následování, kdy členové Sea Shepherd 
sledovali pytláckou loď Thunder více než 
10 000 mil ve vodách třech světových oce-
ánů. Celkem se podařilo z vody vytáhnout 
72 kilometrů pytláckých sítí, za všechny byl 
odpovědný Thunder. 
www.standup250.org/take-action

PODíVeJte Se nA videA  
Drastické záběry – Grindádráp – Faerské 
ostrovy – masakr z července 2015.

Nahoře: Následky masakru ve Hvannasundu. Dole: Další krvavá jatka ve jménu tradice  
Faerských ostrovů.


