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Stanice pro zraněné a 
handicapované živočichy
Kontakt:
Luboš  Vaněk  Jitka  Kupecká,  Simona 
Rendlová,  Michal  Hradecký,  Mgr.  Petra  
Ziková,  MVDr.  Vladimír  Šoltys,  MVDr.  Jan  
Bartoněk, DDM  Mladá Boleslav

Stanice  pro  handicapované  živočichy  při 
základní  organizaci  Českého  svazu  ochránců 
přírody Polabí vznikla v roce 1984. Je jednou 
ze zakládajících stanic Národní sítě stanic ČR 
a  garantuje  péči  o  volně  žijící  živočichy  v 
působnosti  měst  Kolín,  Jičín,  Poděbrady, 
Nymburk,  Český  Brod,  Lysá  nad  Labem, 
Brandýs  nad  Labem,  Mladá  Boleslav  a 
Mnichovo Hradiště.  Vedoucím stanice je pan 
Luboš Vaněk.
Stanice  je  v  současné  době  umístěna  na 
pronajatých  pozemcích  a  členěna  na  dle 
specializací  na  jednotlivé  skupiny  živočichů. 
V sídle  stanice  je  mimo  zázemí  zahrnující 
vybavenou  ordinaci  a  karanténní  místnosti  i 
přípravna  a  sklad  krmení  včetně  technického 
vybavení  pro  odchyt  a  převoz  zvířat.  Ve 
venkovních prostorách je umístěno 27 voliér, 
včetně rozlétávací voliéry.

Pro  zkvalitnění  péče  o  živočichy  a  pro 
zjednodušení  předaní  živočichů  občany  má 
zřízenu síť odběrných míst. Pobočky stanice a 
odběrná  místa  jsou  zřízena  v  Choťánkách  u 
paní Jitky Kupecké, v Brandýse nad Labem u 
pana Michala Hradského, v Dvorcích u Mladé 
Boleslavi  u  paní  Simony  Rendlové,  DDM 
Mladá Boleslav a v Robousích u Jičína u Mgr. 
Petry Zikové. V odběrném místě v Choťánkách 
jsou umístěny chovy krmných živočichů, další 
karanténní  prostory,  voliéry  pro  zpěvné 
ptactvo, voliéry pro savce a vodní plochy pro 
vodní ptactvo.
Stálou  veterinární  péči  stanici  zabezpečují 
MVDr.  Jan  Bartoněk  a  MVDr.  Vladimír 
Šoltys.  Při  složitějších  léčebných  zákrocích 
spolupracuje stanice s Veterinárními klinikami 
v Jičíně a Českém Brodě.

Díky  ověřenému  a  funkčnímu  systému  jsou 
pracovníci  stanice  schopni  do  3  hodin  od 
nahlášení případu na kontaktní telefon rychle a 
kvalitně ošetřit zraněné živočichy v celé oblasti 
své působnosti.

Novinky v roce 2007
V roce 2007 byl  přikoupen nový pozemek o 
rozloze 145 m2, kde byli vybudovány tři nové 
voliéry  pro  ptáky.  Dále  byla  dovybavena 
veterinární  ordinace,  odchytové  zařízení  a 
koupena  narkotizační  foukačka  pro  menší 
druhy živočichů.
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Vedoucí stanice pan Luboš Vaněk

Sídlo stanice je v Pátku č.p. 56

Mláďata výrů 

Veterinární péče -  MVDr. Bartoněk
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Péče o živočichy v roce 2007
V  roce  2007  bylo  přijato  do  stanice  622 
jedinců  v 71  druzích  (55  druhů  ptáků  a  14 
druhů savců, 2druhy plazů). Podrobné druhové 
složení  je  uvedeno  ve  spodním  grafu. 
Úspěšnost léčení ukazuje kruhový graf.

Z  celkového  počtu  přijatých  živočichů  do 
stanice  bylo  291  jedinců  plně  vyléčeno  a 
vráceno do volné přírody. 147 jich uhynulo a u 
60 jedinců měl  charakter zranění za následek 
trvalé  postižení.  7  trvale  handicapovaných 
živočichů  bylo  předáno  do  jiné  stanice, 
organizaci,  či  fyzické  osobě.  117  jedinců 
zůstává v léčebném procesu a zimování.

Ptáci

Největší  skupinou živočichů  ošetřovaných ve 
stanici jsou ptáci. V roce 2007 to bylo 71.1 % z 
celkového  počtu  přijatých  živočichů. 
Nejčastější  příčinou  zranění  jsou  kolize  s 
elektrickým  vedením.  Takto  postižení  ptáci 
mají  mimo  zlomenin  křídel,  které  jsou 
relativně  snadněji  léčitelné,  i  rozsáhlé 
popáleniny.

Léčení těchto poranění je velmi komplikované, 
trvá několik měsíců a ne vždy se podaří případ 
dotáhnout do zdárného konce. 
Po  úspěšné  léčbě  pak  následuje  celková 
rehabilitace v rozplétávající voliéře. Ve většině 
případů  však  dochází  k  nekrózám  tkání  a 
následným nutným amputacím křídel. Poté již 
pak  zůstávají  tito  jedinci  jako  trvale 
handicapovaní  a  bývají  umisťováni  v  rámci 
ekologické  výchovy  do  zookoutků,  případně 
jiným zájemcům z řad občanů nebo organizací. 
Vzácnější  druhy  pak  bývají  využívány  pro 
záchranné programy.

                   Krahujec obecný chycen do želez           
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Káně bělochvosté
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Mláďata
Mimo  poraněných  dospělců  živočichů  se  do 
stanice  dostávají  také  mláďata  nejrůznějších 
druhů  ptáků  a  savců.  V  roce  2007  to  bylo 
celkem 348 jedinců – 55.9 % všech přijatých 
zvířat.
Jedná se zpravidla o jedince či celé vrhy, kdy v 
důsledku  stavebních  prací,  povětrnostních 
podmínek,  kácení  stromu  nebo  úhynu 
některého  z  rodičů  dojde  k  situaci  kdy  je 
potřeba se o ně postarat.
Úspěšnost  repatriace  –  (navrácení  zpět  do 
přírody  a  zapojení  se  do  volně  žijících 
populací)  je  pro  tyto  jedince  i  přes  vysokou 
časovou  náročnost  a  úzce  specifické  nároky 
jednotlivých druhů velmi vysoká.
Spodní  grafy ukazují  zastoupení  jednotlivých 
druhů  a  úspěšnost  navrácení  jednotlivých 
druhů do volné přírody.

                      Krmení pěnic černohlavých

                                                                                                                         Krmení puštíka obecného
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Záchranné přenosy
Záchranné  přenosy  –  transfery  jsou  tradiční 
činností stanice pro hendikepované živočichy. 
V roce 2007 bylo odchyceno a přeneseno na 
náhradní lokalitu celkem 501 jedinců. Přehled 
o počtech podle druhu je uveden ve spodním 
grafu.
Jedná se zpravidla o případy, kdy jsou jedinci 
přenášeni  z  míst,  kde  jim  hrozí  nebezpečí, 
nebo v případech, kdy se dostávají do konfliktu 
s lidmi. Většinou se jedná o obojživelníky, na 
které  působí  migrační  bariéry  –  například 
náspy silnic a železnic, nebo pasti, jakými jsou 
jímky, či šachty.

V roce 2007 byl  největším transferem přenos 
Ropuchy  obecné  přes  silnici  Bělušice-
Krakovany v době páření a kladení vajíček a to 
340 ks.

Transferovaní živočichové podle druhů
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Odchyt labutě velké z nádrže čističky 
odpadních vod

Odchyt srnce evropského v zahradě

Vypouštění labutě velké 



Výroční zpráva 2007
Stanice pro handicapované živočichy

Přednášky a exkurze
Naše  organizace  se  zabývá  environmentální 
výchovou a osvětou dětí  a mládeže i  široké a 
odborné  veřejnosti,  teoretickou  i  praktickou 
ochranou  přírody,  životního  prostředí  a 
ekologickým  poradenstvím  vycházející  ze 
schválené  Krajské  koncepce  EVVO. 
Environmentální vzdělávání,  výchova a osvěta 
probíhala  v  rámci  činnosti  stanice  pro 
hendikepované živočichy od roku 1984. V roce 
2007 provedla stanice 26 přednášek po školách 
a školkách pro 657 dětí a studentů. 
Navštívili jsme 2 letní tábory pro 310 dětí.

Stanici  prošlo  kolem  1000  návštěvníků 
s odborným  doprovodem  a  výkladem 
pracovníků stanice.
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Exkurze ve stanici 

Vypuštění čápů bílých s veřejností
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Telemetrické sledování
vypuštěných zvířat.
V naší stanici v roce 2007 probíhal projekt na 
monitoring vypuštěných uzdravených zvířat 
zpět do volné přírody. Ke sledování se 
používají miniaturní vysílačky, které se 
připevní na tělo živočicha, tak aby mu 
nepřekážely v pohybu (na záda ve formě 
batůžku, na ocasní pera, jako obojek na krk a 
podobně). Jejich signál se pak zachytí pomocí 
antény a přijímače. Tím se sleduje úspěšnost 
plnohodnotného začlenění zpět v přírodě.

Poštolka obecná s vysílačkou 

  Ježek východní s vysílačkou na zádech

Celkem  bylo  vypuštěno  14  živočichů 
s miniaturní vysílačkou. 2x ježek východní, 1x 
ježek západní, 3x káně lesní, 2x moták pochop, 
1x  sova  pálená,  1x  kalous  ušatý,  3x  poštolka 
obecná, 1x krahujec obecný.
Doba sledování byla daná životností baterie ve 
vysílačce od 59 do 150 dnů dle typu. 

Káně lesní s vysílačkou
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Příjem živočichů v roce 2007
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Důvod vyřazení
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Příjem živočichů dle územní působnosti
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Naši činnost významně podpořili: 
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Text: Radko Samek, Luboš Vaněk
Foto: Radko Samek, Luboš Vaněk

Grafické zpracování: Radko Samek, Luboš Vaněk, Martin Dukay
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