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Výroční zpráva 2010
Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku

Stanice pro zraněné a 
handicapované živočichy

Kontakt:
Luboš Vaněk, Ing. Marta Bryndová, Jitka  
Kupecká,  Kateřina  Soukupová,  Michal  
Hradský,  Mgr.  Petra  Ziková,  MVDr. 
Vladimír  Šoltys,  MVDr.  Jan  Bartoněk,  
DDM Mladá Boleslav, Pavel Kverek

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  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  31  voliér,  včetně 
rozletové 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,  DDM  Mladá  Boleslav  a  v 
Robousích u Jičína u Mgr.  Petry Zikové, 
v Kojících  u  manželů  Soukupových  a 
v Kněžmostě  u  pana  Kverka.  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.
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Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku

Novinky v roce 2010

Na  začátku  roku  jsme  úspěšně  rozjeli  nové  webové  stránky 
www.zachranazivocichu.cz,  které  navštívilo  již  přes  4313 návštěvníků.  Webové  stránky 
obsahují  informace  o  naší  stanici  a  rozsahu  působnosti,  kontakty,  nabídku  exkurzí  a 
přednášek,  fotogalerii,  seznam našich partnerů,  výroční  zprávy a  možnost  adopce  zvířete, 
která je v naší stanici novinkou.

V květnu roku 2010 byl také nově otevřen profil na sociální síti Facebook, který má 
v současnosti 211 fanoušků. 
(http://www.facebook.com/pages/Zachranna-stanice-pro-zranene-zivocichy-v-Patku/370168746433)

Záchranná stanice v roce 2010 vydala novou pohlednici na vlastní náklady, ukázka je 
vidět na Obr. 1. Na zadní straně je odkaz na nové webové stránky. Zároveň bylo vytvořeno i 
nové logo Obr. 2.

Obr. 1 Nová pohlednice Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Pátku

Obr. 2 Nové logo Záchranné stanice pro zraněné 
živočichy v Pátku

V roce 2010 jsme zrealizovali 2 projekty,  které byly pořádané ve spolupráci s Lesy 
České  republiky,  s.p.,  v rámci  programu  Českého  svazu  ochránců  přírody  Národní  síť 
záchranných stanic: 

o Projekt výstavby a rekonstrukce expozičních voliér 
Tento  projekt  umožnil  zrekonstruování  jedné  z  voliér  pro  zpěvné  a  malé  ptactvo,  jedné 
voliéry pro vydry a výstavbu čtyř nových expozičních voliér.

o Projekt  Využití  kamerového  systému  pro  zlepšení  technických  podmínek 
stanice s důrazem na osvětu veřejnosti 

Díky  tomuto  projektu  byla  stanice  vybavena  kamerovým  systémem  pro  sledování 
v karanténní místnosti a webovou kamerou pro přenos dění ve stanici přes webové stránky 
www.zachranazivocichu.cz. 

Strana 3



Výroční zpráva 2010
Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku

Obr. 3 Nové expoziční voliéry v areálu stanice v Pátku

Absolvovali jsme i odborné kurzy:

Luboš Vaněk: Osvědčení o odborné způsobilosti  osoby pověřené za péči o handicapovaná 
zvířata, Praha
Ing. Marta Bryndová: Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných 
zvířat  a  zacházení  s nimi,  včetně péče o ně v útulcích  pro zvířata,  a pro sběr a  neškodné 
odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, Brno
Ing.  Marta  Bryndová: Odborný  kurz  o  odborné  způsobilosti  osoby  pověřené  za  péči  o 
handicapovaná zvířata, Brno, zatím bez osvědčení

V roce  2010  byla  nově  vybudována  i  velká  voliéra  ve  specializované  stanici  pro 
veverky v Kojicích, která slouží pro přípravu veverek před vypuštěním do volné přírody. 

 Novinkou v roce 2010 se také stala možnost adopce trvale handicapovaných živočichů 
z naší  stanice.  Seznam  živočichů  k adopci  je  uveden  na  našich  webových  stránkách 
(www.zachranazivocichu.cz). Adoptivní rodiče obdrží adopční certifikát, fotografii zvířete a 
jejich jméno bude uvedeno na štítku u voliéry adoptovaného zvířete.
Obr. 4 Ukázka Adopčního certifikátu
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Přehled všech přijatých živočichů za rok 2010

Žluna zelená
Želva zelenavá
Želva nádherná
Zvonohlík zahradní
Zvonek zelený
Zmije obecná
Zajíc polní
Výr velký
Výr africký
Vydra říční
Vrána obecná šedá
Vrabec polní
Vrabec domácí 
Vlaštovka obecná
Veverka obecná
Užovka obojková
Užovka čivavská
Užovka červená
Špaček obecný
Sýkora modřinka
Sýkora koňadra
Sýček obecný
Strakapoud velký
Straka obecná
Stehlík obecný
Srnec obecný
Sova pálená
Sojka obecná
Sluka lesní
Slípka zelenonohá
Rorýs obecný
Rehek domácí
Racek chechtavý
Racek bouřní
Puštík obecný
Prase divoké
Potáplice severní
Potápka roháč
Poštolka obecná
Pěnkava obecná
Pěnkava jíkavec
Pěnice pokřovní
Pěnice hnědokřídlá
Pěnice černohlavá
Páv korunkatý
Ostříž lesní
Norek americký
Netopýr vodní
Netopýr velkouchý
Netopýr rezavý
Netopýr pestrý
Netopýr dlouhouchý
Muflon
Moták pochop
Linduška lesní
Lelek lesní
Labuť velká
Kuna skalní
Kukačka obecná
Krkavec velký
Králík domácí
Králík divoký
Krahujec obecný
Kos černý
Koroptev polní
Kormorán velký
Konopka obecná
Klokan rudokrký
Kavka obecná
Káně rousná 
Káně lesní 
Kalous ušatý
Kalous pustovka
Kachna domácí
Kachna divoká
Jiřička obecná
Ježek západní
Ježek východní
Ještěrka obecná
Jestřáb lesní
Chřástal vodní
Hýl obecný
Husa velká
Hrdlička zahradní
Holub hřivnáč
Holub domácí
Havran polní
Gekon sp.
Fretka tchořovitá
Drozd zpěvný
Drozd kvíčala
Drozd brávník
Dlask tlustozobý
Červenka obecná
Čáp černý
Čáp bílý
Břehule říční
Brhlík lesní
Bažant obecný
Andulka vlnkovaná
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Péče o živočichy v roce 2010

V roce 2010 bylo do záchranné stanice přijato celkem 1073 jedinců zahrnujících 100 
druhů (74 druhů ptáků, 20 druhů savců a 6 druhů plazů). V porovnání s rokem 2009 došlo 
k nárůstu o 217 živočichů (v roce 2009 celkem 856 jedinců) a druhová rozmanitost se zvýšila 
o 22 druhů. 
Graf 1: Celkový počet přijatých živočichů podle druhů za rok 2010

Podrobné  druhové  složení  všech 
přijatých živočichů je uvedeno v Grafu 1. 

Z Grafu  1 je  patrné,  že  mezi 
nejvíce  frekventované  druhy  přijaté  do 
stanice patřil netopýr rezavý (104), ježek 
východní  (98),  veverka  obecná  (81), 
poštolka  obecná  (71),  kos  černý  (62)  a 
rorýs obecný (56), jejich počet byl vyšší 
než 50 jedinců u jednoho druhu.  Součet 
všech  těchto  druhů  tvoří  472  jedinců 
z celkového  počtu  přijatých  živočichů. 
Pořadí  nejfrekventovanějších  živočichů 
z minulého roku 2009 je ježek východní, 
káně  lesní,  poštolka  obecná  a  veverka 
obecná. 

Další nezanedbatelná pozice patří i 
dalším druhům, jejichž počet se blíží k 50 
ti  jedincům:  ježek  západní,  zajíc  polní, 
káně lesní.  

V letošním  roce,  stejně  jako 
v minulých  letech,  převládá  jako  hlavní 
důvod příjmu živočichů do stanice nález 
mláďat (42,2 %) nebo zraněných jedinců 
(32,1 %).  Procentuální  zastoupení 
jednotlivých  důvodů  můžeme  vidět 
v Grafu 2 a Tabulce 1. 

Největší  procento  z celkového 
počtu  453  mláďat  zaujímali:  veverka 
obecná  (70),  ježek  východní  (60),  ježek 
západní (39), poštolka obecná (34), rorýs 
obecný (31),  kos  černý  (29),  zajíc  polní 
(19) a jiřička obecná (19). 

Největší  počet  zranění  (celkem 
344  případů)  byl  zaznamenán  u  kosa 
černého (29), poštolky obecné (31), káně 
lesní  (21),  strakapouda  velkého  (17), 
rorýse obecného (16), zajíce polního (16) 
a kalouse ušatého (14).
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Graf 2: Hlavní důvody přijmu živočichů a jejich procentuelní zastoupení v roce 2010

Důvody příjmu jednotlivých živočichů v roce 2010

infekce
mláďata
odchyt
otrava
transfer
vysílení
zranění
výjezd

Tab. 1: Hlavní důvody přijmu živočichů 2010

Důvod příjmu Počet zvířat (ks) Počet zvířat (%)
infekce 9 0,8
mláďata 453 42,2
odchyt 124 11,6
otrava 14 1,3

transfer 1 0,1
vysílení 126 11,7
zranění 344 32,1
výjezd 2 0,2
Celkem 1073 100

V Grafu 3 a  Tab. 2 je možné sledovat důvody vyřazení jednotlivých živočichů resp. 
jejich  další  pobyt  ve  stanici.  Z  celkového  počtu  přijatých  živočichů  do  stanice  bylo  577 
jedinců plně vyléčeno a úspěšně vráceno do volné přírody, 179 jich uhynulo, 17 muselo být 
utraceno, 44 trvale handicapovaných živočichů bylo předáno do jiné stanice, organizaci,  či 
fyzické osobě, 254 jedinců zůstává v léčebném procesu a zimování.
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Graf 3: Hlavní důvody vyřazení živočichů a jejich procentuelní zastoupení v roce 2010

Důvody vyřazení jednotlivých živočichů v roce 2010

úhyn, utracení
v držení
vypuštění
předání
nepřijat

Tab. 2: Hlavní důvody vyřazení živočichů 2010

Důvod vyřazení Počet zvířat (ks) Počet zvířat (%)
úhyn, utracení 196 18,3

v držení 254 23,7
vypuštění 577 53,8
předání 44 4
nepřijat 2 0,2
Celkem 1073 100

*Nepřijat – byl proveden pouze výjezd a zvíře bylo ihned vypuštěno

Obr. 5 Vypouštění uzdravené káně lesní
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Příjem všech živočichů byl největší měrou zastoupen z měst působnosti: Brandýs nad 
Labem (167), Kolín (156), Praha (155), Poděbrady (133), Nymburk (120), Mladá Boleslav 
(112), Lysá nad Labem (63). Menší procento zaujímali města Jičín (29) a Český Brod (27), 
která také spadají pod naši působnost. Podrobný přehled je vidět v Grafu 4.

Počet  přijatých  živočichů  se  v porovnání  s minulým rokem 2009 zvýšil  především 
z měst Praha, Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem.

Graf 4:Celkový počet všech přijatých živočichů za rok 2010 v jednotlivých obcích
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Graf 5: Procentuální zastoupení všech přijatých živočichů dle jednotlivých krajů 2010

Počet všech přijatých živočichů v jednotlivých krajích za rok 2010

Praha
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Vysočina
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Olomoucký
Středočeský
Ústecký
Karlovarský

Největší  procentuální  zastoupení  přijatých živočichů spadá,  jak se  dá očekávat,  do 
kraje středočeského a to téměř 80 %. Další příčku zaujímá Praha (13,5 %), což je zvýšení 
proti  loňským  4,09  %,  a  kraj  královéhradecký  (3,1  %).  Ostatní  procenta  jsou  zcela 
zanedbatelná (Graf 5).

Obr. 6 Vypouštění uzdraveného rorýse obecného
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Ptáci

Největší  skupinou  živočichů  ošetřovaných  ve  stanici  jsou  ptáci.  Podrobné  složení 
jednotlivých  tříd  je  zobrazeno  v Grafu  5 a  Tab.  3.  V  roce  2010  bylo  celkem  přijato 
625 jedinců, což tvoří  58,2 % z celkového počtu přijatých živočichů (v porovnání s rokem 
2009 – celkem 556 jedinců, 64,95 %). 

Graf 6: Procentuální zastoupení všech přijatých živočichů dle jednotlivých tříd v roce 2010

Zastoupení jednotlivých tříd z celkového počtu přijatých živočichů

Ptáci
Savci
Plazi

Tab. 3: Zařazení přijatých živočichů do tříd

Třída Počet zvířat (ks) Počet zvířat (%)
Ptáci 625 58,2
Savci 433 40,4
Plazi 15 1,4

Celkem 1073 100

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 rozlétavací 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.
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Obr. 7 Krmení kukačky obecné

Mláďata

Mimo  poraněných  dospělých  živočichů  se  do  stanice  dostávají  také  mláďata 
nejrůznějších druhů ptáků a savců. V roce 2010 to bylo celkem 453 jedinců – 42,2 % (v roce 
2009  to  bylo  celkem  395  jedinců  –  46,15   %)  všech  přijatých  zvířat.  Největší  procento 
z celkového  počtu  zaujímali  (Graf 7):  veverka  obecná  (70),  ježek  východní  (60),  ježek 
západní (39), poštolka obecná (34), rorýs obecný (31), kos černý (29), zajíc polní (19), jiřička 
obecná (19), holub domácí (13), vlaštovka obecná (12), straka obecná (11) a vrabec domácí 
(11).

Jedná  se  zpravidla  o  jedince  či  celé  vrhy,  kdy  v  důsledku  stavebních  prací, 
povětrnostních podmínek, kácení stromů 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.

Graf 7: Zastoupení jednotlivých druhů (v počtu vyšším než 10 jedinců) v kategorii mláďata 
v roce 2010
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Obr. 7 Krmení veverky obecné

Obr. 8 Krmení prasat divokých

Obr. 9 Krmení kalouse ušatého
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Záchranné přenosy

Záchranné  přenosy  –  transfery  jsou  tradiční  činností  stanice  pro  handicapované 
živočichy. jedinců.  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.

Ve spolupráci s Arnikou Kolín byl v letošním roce proveden transfer obojživelníků u 
obce Bělušice, celkem bylo přeneseno 1000 ropuch obecných a 5 ks rosniček zelených. 

Dále byl proveden transfer 35 ks netopýrů rezavých ve škole v Lysé nad Labem po 
zateplování školy.

Obr. 10 Záchrana labutě velké
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Vypouštění živočichů

Z celkového počtu 1073 přijatých živočichů bylo 577 jedinců plně vyléčeno a úspěšně 
vráceno do volné přírody, v procentuálním zastoupení toto tvoří necelých  54 %  úspěšnosti 
(resp. 53,8 %). V roce 2009 to bylo přesně 466 jedinců.

V letošním  roce  se  nám  podařilo  navrátit  zpět  do  volné  přírody  i  vzácného  orla 
mořského, který prodělal hnisavý zánět zápěstního kloubu na pravém křídle a zároveň byl 
zcela vysláblý. Orlovi byla naordinována nitrožilní výživa, která musela být volena vzhledem 
k nefunkčnímu zažívacímu ústrojí. Pomocí probiotických léků pták dosáhl stavu, kdy mohl 
být operován. Tuto operaci provedla veterinární klinika v Českém Brodu, dále prodělal ještě 
řadu dalších menších zákroků, které vedly k úspěšnému uzdravení. 

Obr. 11 Vypouštění orla mořského

Dalším zajímavým pacientem byl i lelek lesní, který měl otevřenou zlomeninu pravé 
nohy,  která  si  vyžádala  operaci  na  Veterinární  klinice  v  Českém  Brodě.  I  tato  operace 
proběhla úspěšně a lelek byl vypuštěn zpět do volné přírody.

Obr. 12 Lelek lesní
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V posledním  měsíci  roku  2010  se  nám  podařilo  vypustit  i  další  neobvyklé  zvíře, 
potáplici  severní.  Tento  pták  byl  velice  vysláblý,  ovšem po několikadenní  péči  mohl  být 
vypuštěn na Labi panem Hradským z našeho odběrného místa ve Staré Boleslavi.

Obr. 13 Potáplice severní

Největší procento ze všech vypuštěných zvířat tvoří netopýr rezavý, veverka obecná, 
rorýs obecný, poštolka obecná, kos černý, Graf 8.

Graf  8:  Zastoupení  jednotlivých  druhů  (v  počtu  vyšším  než  10  jedinců)  v kategorii  
vypuštěných jedinců v roce 2010
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Přednášky a exkurze

Dne  1.5.2010  jsme  společně  s Východočeskou  společností  České  společnosti 
ornitologické  uspořádali  „Vítání  ptačího  zpěvu“  v ptačí  rezervaci  Rožďalovické  rybníky 
(„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu 
EHP  a  Norského  finančního  mechanismu  prostřednictvím  Nadace  rozvoje  občanské 
společnosti). Této akce se zúčastnilo celkem 58 účastníků.

Obr. 14 Vítání ptačího zpěvu a vypouštění uzdravených živočichu zpět do volné přírody

V roce  2010  provedla  stanice  přednášky  a  exkurze  pro  základní  a  střední  školy, 
mateřské  školy  a  veřejnost  cca  5000  (z  toho  3000  návštěvníků  navštívilo  areál  stanice 
s odborným doprovodem a výkladem pracovníků stanice). 

Obr. 15 MŠ Jestřábí Lhota při návštěvě stanice a adopce netopýra Puňti

Stanice  byla  prezentována  na  výstavě  „Myslivost,  rybářství  a  ochrana  přírody“ 
v Kolíně, kterou navštívilo přes 4500 návštěvníků.
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Obr. 16 MŠ Velké Zboží při předávání vánočních dárku pro zvířátka

Prezentace stanice v mediích
Činnost Záchranné stanice v Pátku byla několikrát v průběhu roku 2010 prezentována 

v mediích: 
Televize  –  Česká  televize  (např.  pořad  Chcete  mě),  hlavní  zpravodajství  TV  Prima  a 
regionální vysílání TV Prima, Public TV (Myslivecký rok), Český rozhlas 
Časopisy - články v časopise ABC, Ona ví, Zemědělský kalendář
Noviny -  Dnes, Nymburský deník, Kolínský deník, Kolínský Pres, Sedmička 

Vydali jsme i nové materiály:
Letáček k akci Vítání ptačího zpěvu
Pohled Záchranná stanice v Pátku

Obr. 17 Léčený muflon se sádrou na zadním běhu
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Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně

Od roku 2009 aktivně  spolupracujeme na výzkumu genetické  diverzity  a  struktury 
populací  dravců  v ČR  na  Ústavu  morfologie,  fyziologie  a  genetiky  zvířat,  Agronomické 
fakulty, Mendelovy univerzity v Brně. Byli jsme zapojeni do dvou projektů v rámci Interní 
grantové agentury AF Mendelu v Brně:

o Využití  mikrosatelitních  markerů  pro  určení  genetické  diverzity  v různých 
populacích dravců (2009)

o Genetická diverzita,  struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými 
druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (2010)

Obr. 18 Poster prezentovaný na mezinárodní odborné konferenci XXIVth Genetic Days 201,  
Brno
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Příjem živočichů v roce 2010
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Důvod vyřazení živočichů v roce 2010
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Příjem živočichů dle územní působnosti v roce 2010
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Naši činnost významně podpořili: 
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