
Záchranné stanice Národní sítě
Zraněná zvířata potřebují vaši pomoc!
Pokud naleznete zvíře v nouzi, kontaktujte
prosím záchrannou stanici.

STŘEDNÍ ČECHY

JIŽNÍ ČECHY

Praha
tel.: 773 772 771

Černošice, Praha 
tel.: 774 155 185 – odchyt 
a transport zvířat, konzultace 
(Pražská zvířecí záchranka) 

Čabárna
tel.: 602 336 014, 723 468 462 

Hrachov u Sedlčan 
tel.: 603 259 902

Huslík 
tel.: 603 864 822 

Vlašim 
tel.: 777 800 460, 317 845 169  

Makov 
tel.: 728 252 821, 728 130 527  

Rozovy u Temelína
tel.: 602 112 143

SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

Libštát 
tel.: 732 228 801, 608 335 112 

Jaroměř 
tel.: 731 658 112, 603 847 189, 

Vrchlabí
tel.: 737 890 559, 737 225 421

Pasíčka 
tel.: 777 678 777, 774 739 595

Vendolí 
tel.: 732 408 030, 605 167 358,  

Pavlov 
tel.: 734 309 798

Stránské 
tel.: 777 256 577, 554 291 000 

Bartošovice 
tel.: 602 271 836, 723 648 759  

ZÁPADNÍ ČECHY

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

Soos
tel.: 731 824 390, 354 542 033

Bublava
tel.: 606 840 500, 773 609 610

Tachov 
tel.: 608 154 180 

Rokycany 
tel.: 604 130 618, 603 239 922,   

Plzeň
tel.: 777 145 960, 777 194 095

Spálené Poříčí 
tel.: 728 117 903, 724 759 455

Klášterec
tel.: 731 530 223, 731 530 325 

Chomutov 
tel.: 778 755 177, 777 110 096,  

Dolní Týnec
tel.: 606 280 121, 721 940 170

Liberec
tel.: 728 040 610, 485 106 412

Generální partner 
ČSOP

(Stav k 1. 7. 2018)

JIŽNÍ A STŘEDNÍ MORAVA

Přerov
tel.: 724 947 543, 724 947 544,

Buchlovice 
tel.: 732 250 240, 732 943 438

Němčice 
tel.: 602 587 638

Brno
tel.: 602 524 228, 543 239 396

Rajhrad
tel.: 606 184 100, 735 825 860

Jinačovice
tel.: 702 137 837

Třeboň 
tel.: 384 722 088, 775 588 932

605 251 434

Najdete-li zraněného či nemocného 
živočicha, ihned kontaktujte stanici, 
která má na staros� danou oblast. 
Její pracovníci se s vámi domluví 
na dalším postupu.

V případě, že se jedná o lovnou zvěř, 
můžete kontaktovat příslušného 
mysliveckého hospodáře (kontakt 
poskytne Policie ČR).

Nevíte, na koho se obrá�t? 
Potřebujete radu? 
Volejte centrální dispečink 

Národní sítě, tel.: 774 155 155 

Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi
a mějte kontakty na záchranné stanice 
vždy po ruce.

Ruda

Ruda 
tel.: 731 663 801, 724 618 060 

Není vám lhostejný osud zraněných živočichů nebo opuštěných mláďat?
Podpořte záchranné stanice prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi.

33 55 33 22/0800 Pošlete svůj dar na účet č.: u České spořitelny, a. s.

Nebo odešlete dárcovskou SMS ve tvaru , DMS ZVIREVNOUZI 30
DMS ZVIREVNOUZI 60  DMS ZVIREVNOUZI 90  87777.nebo  na číslo
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč (pla� pro všechny operátory).
Více o DMS na www.darcovskasms.cz.

371 722 686

474 629 917

604 830 851

581 219 910

www.zvirevnouzi.cz

IOS                        Android

Naši partneři:

Tuto informační kampaň finančně 
podporuje Ministerstvo zemědělství.
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Počty živočichů v záchranných stanicích rok od roku narůstají. 
Příčinou je jednoznačně člověk a jeho bezohledné chování 
k přírodě. Člověk ničí životní prostředí zvířat zahušťováním 
dopravních sí� i zvyšováním provozu na nich. Elektrická vedení 
a chemické prostředky zraňují a zabíjejí �síce živočichů. 
Odcizování člověka od přírody a jejích zákonitos� pokračuje. 
Tento trend se snaží zastavit ochránci přírody v záchranných 
stanicích.

Můžeme za to my, lidé!
Potřebují pomoc?

ptáci

ANO

NE

Holátka, ochmýřená ptáčata či mláďata jen málo opeřená 
potřebují lidskou pomoc vždy! Hledejte hnízdo, z kterého ptáče
vypadlo. Pokud ho tam nelze vrá�t, je nutné ptáče zahřát 
a okamžitě volat záchrannou stanici.

Lidskou péči vyžadují i ptáci zranění či nemocní, zesláblí 
či uvěznění v nepřístupných místech. I tam je třeba co nejrychleji 
kontaktovat záchrannou stanici. Pro transport ptáka do stanice 
je vhodná tmavá krabice, neprůhledný látkový či papírový sáček 
či speciální přepravka (bedýnka) na ptáky, nikoli ptačí klec!

Ptačí mláďata, která začínají svou leteckou kariéru, velmi často 
končí na zemi. Pokud nezapadnou do nějaké škvíry, rodiče si je 
i na zemi bezpečně najdou a nakrmí. Pokud opeřené ptáče není 
viditelně zraněné, není třeba si ho všímat!

Pokud se obáváte, že by ptáče bylo ohroženo dopravou nebo 
predátorem (např. kočkou či psem), můžete je vysadit 
na nejbližší keř či větev stromu. U ptáků hnízdících v lidských 
sídlech, např. poštolek, vysaďte mládě do hnízda, na římsu, 
balkon nebo střechu.

Není vám lhostejný osud 
zraněných živočichů  
a opuštěných mláďat?

Podpořte 

Zvíře v nouzi

Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, 

nemocných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů. 

O to, aby mohli být vyléčeni a opět navráceni do volné přírody, 

se starají záchranné stanice.

Národní síť záchranných stanic vznikla pod patronací Českého 

svazu ochránců přírody roku 1998. Záchranné stanice 

v ní sdružené působí na celém území ČR.

Záchranné stanice přijmou každým rokem přes 20 000 zvířat 

v nouzi. Mnohá z nich jsou zraněná silniční dopravou nebo 

popálená od vodičů vysokého napě�. Častá jsou také zranění 

od psů a koček či u ptáků po nárazu do skleněných ploch. 

Asi 1/3 všech příjmů tvoří mláďata ptáků a savců. Mnohá z nich 

jsou přitom lidmi z přírody odebrána úplně zbytečně. Díky 

vysoké odbornos� a nezměrnému úsilí pracovníků stanic se více 

jak polovinu přijatých živočichů podaří zachránit a vypus�t zpět 

do přírody.

Neméně důležitým posláním záchranných stanic je výchova 

veřejnos�! Na 200 000 návštěvníků záchranných stanic 

se každoročně seznámí  s důsledky nešetrného, bezohledného 

či naopak přecitlivělého chování člověka k přírodě.

Pošlete svůj dar na účet u České spořitelny, a. s.č.: 33 55 33 22/0800 

Odešlete ve tvaru , dárcovskou SMS  DMS ZVIREVNOUZI 30
DMS ZVIREVNOUZI 60  DMS ZVIREVNOUZI 90  87777nebo na číslo .
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč (pla� pro všechny operátory), příjemce
vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Trvalou podporu zajis�te 
prostřednictvím SMS ve tvaru , DMS TRV ZVIREVNOUZI 30  
DMS TRV ZVIREVNOUZI 60  DMS TRV ZVIREVNOUZI 90nebo .
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč/měsíc. Příjemce vaší podpory obdrží 
29, 59 nebo 89 Kč/měsíc.

www.darcovskasms.cz

Podpořit můžete i konkrétní záchrannou stanici. Návod najdete
na internetových stránkách nebo vám poradí www.zvirevnouzi.cz 
přímo ve stanici.

Sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy.

Vydal Český svaz ochránců přírody v roce 2018.

Snažíme se pomáhat 
zvířatům v nouzi

Pokud zajíčci, srnčata, ale i mláďata jelenů, daňků či muflonů zmateně 
pobíhají, vydávají hlasité zvuky či jsou viditelně zraněná nebo bezvládně
leží na boku, či pokud je v jejich blízkos� uhynulá matka, okamžitě 
volejte záchrannou stanici (nebo mysliveckého hospodáře)! Pokud 
s mláďaty těchto druhů manipuloval člověk či pes, je pomoc záchranné 
stanice rovněž nutná. Výjimkou je v tomto případě městské prostředí, 
ve kterém je zřejmě lepší mládě ponechat na místě i v případě, 
že na něm ulpěl pach člověka či psa. 

Mláďata veverek, plchů či kun, která najdete mimo hnízdo, vyžadují 
pomoc záchranné stanice vždy! 

Také dospělci savců, jsou-li zranění či uvěznění v nepřístupných místech, 
vyžadují okamžitý zásah odborníků. 

Ježčí kojenci (do 50 g) nalezení mimo hnízdo potřebují pomoc odborníka 
vždy. U ježčat z pozdních vrhů je to složitější. Traduje se, že ježek aby 
přežil zimu, měl by mít na konci listopadu hmotnost alespoň 0,5 kg. 
Za léta praxe však máme zkušenos�, že bez problémů přežijí i ježci menší. 
Při nálezu opravdu malého jedince během podzimu či zimy je dobré vždy 
kontaktovat záchrannou stanici a řídit se radami jejích pracovníků.

Pokud k vám zabloudil v létě netopýr, nechte večer co nejvíce otevřená 
okna, zhasněte a vyčkejte, až odle�. V zimě nebo je-li zraněný či zesláblý, 
netopýra umístěte do papírové krabice s víkem (na netopýra sahejte vždy 
přes hadr nebo v rukavicích!) a kontaktujte odborníky. 

90 % srnčat a zajíčků se dostává do záchranných stanic úplně zbytečně 
jen proto, že je někdo považoval za opuštěné! Nejsou to�ž schopni ihned 
následovat matku a nehnutě vyčkávají na její příchod někde v trávě či poli. 
Ani při vyrušení se ze svého místa nehnou. Nachází-li se takové mládě 
na pro něj nebezpečném místě (cesta, hřiště apod.), je možné jej 
přesunout max. o cca 3 metry, ale tak, abychom na něm nezanechali 
lidský pach (pomocí nějakého předmětu, lopaty atd.). 

savci

ANO

NE

Choďte do přírody a pokuste se jí naslouchat. Umožněte pobyt 
v přírodě svým dětem! 

Předvídejte v nočních hodinách zvýšený pohyb zvířat na silnicích. 

Hlídejte si své psí miláčky při procházkách v přírodě 
a předcházejte jejich střetu s volně žijícími zvířaty. 

Zabezpečujte místa, do kterých by mohla zvířata spadnout 
(výkopy, šachty, jímky, komíny) či kde si mohou ublížit (skleněné 
stěny, sítě, pohozené provázky či vlasce).

Instalujte jednoduchá pítka. Pozor, i malé vodní rezervoáry však 
mohou být smrtelnou pas�! Zakryjte je nebo do nich umístěte 
předmět (prkno, kámen), po kterém se zvířata budou moci dostat ven. 

Buďte pozorní při sečení trávy. Před začátkem seče na polích 
kontaktujte myslivce, kteří zajis� zaplašení zvěře do bezpečí.

Umožněte zvířatům žít ve vaší blízkos�. Vytvořte si Živou zahradu. 

Držením zvířat z naší přírody porušujete zákon! Na člověka navyklá 
zvířata již nikdy nemohou být puštěna na svobodu. 

Podporujte činnost organizací, které se zabývají záchranou zvířat.
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