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Základní organizce 63/03 Českého svazu ochránců přírody 
Buchlovice jako každý rok vydává v tištěné podobě bro-
žuru, v níž je zhodnocena činnost organizace za uplynulý 
rok. Nyní je to za rok 2010 a jedná se již o osmou tiskovinu 
tohoto druhu.

Ti z Vás, kteří mají možnost srovnat zprávy za uplynulé 
roky, si jistě všimnou, že zpráva, kterou drží v ruce, má nový 
design. Ostatně i rok 2010 byl ve znamení několika změn.

Měli jsme možnost vykonávat naši hlavní činnost a tou je 
záchrana zraněných živočichů, ale také zapojit se do něko-
lika projektů a grantů na podporu biodiverzity naší přírody. 
Členové organizace se zúčastnili mnoha rekvalifikačních 
kurzů, jež doplňují odbornost při vykonávání různých čin-
ností ogranizace.

Započala nová jednání o úpravě podmínek nájmu pro-
stor, na nichž je vybudováno zázemí stanice pro volně žijící 
živočichy.

Děkujeme za spolupráci všem subjektům i osobám, které 
se na činnosti organizace podílely a podporovaly ji. 

Karel Tomešek, leden 2011 

Úvodem



Záchrana zraněných či jinak potřebných volně žijících ži-
vočichů je hlavní a prioritní činnost naší organizace. Jde 
především o zajištění ošetření, následné péče a přípravy 
na zpětné vypuštění do přírody, záchranné transfery a od-
chyty živočichů, kteří se dostali do situace, z níž si nemohou 
sami pomoci. U živočichů, jejichž zranění již neumožňuje 
navrácení do přírody, zajišťujeme jejich trvalou péči v pro-
storách záchranné stanice, která je k tomuto účelu zbudo-
vána, nebo prostřednictvím osob, jež mají prostory pro dr-
žení trvale handicapovaných živočichů.

Činnost záchranné stanice 
v roce 2010

V očích mnoha lidí jde o aktivity spojené s extremní 
ochranou přírody. Pravdou ovšem je, že to tak není. Zá-
chrana živočichů z našeho pohledu je především náprava 
problémů, které volně žijícím živočichům způsobil člověk. 
Ať už se jedná o střety s dopravními prostředky, popáleni-
ny na sloupech elektrického vedení nebo mláďata zbyteč-
ně ,,zachráněná“ a vytrhnutá z normálního režimu přírody, 
vždy se v převážné většině jedná o situace způsobené lid-
mi. Je-li to jen trochu možné, snažíme se mnoho případů 
vyřešit operativně bez nutnosti přijetí živočichů do stanice, 
a to způsobem odborné rady či zodpovězením případných 
dotazů týkajících se ochrany živočichů.

Zarybňování rybníka na stanici



Záchranná stanice v Buchlovicích je součástí tzv. Národní 
sítě záchranných stanic, jež spravuje Český svaz ochránců 
přírody. Do územní působnosti stanice, kde zajišťujeme péči 
o zraněné živočichy, spadá větší část Zlínského kraje mimo 
území ORP Bystřice pod Hostýnem, Rožnov pod Radhoš-
těm, Valašské Meziřící a Vsetín. Z Jihomoravského kraje 
spravujeme území ORP Hodonín, Kyjov a Veselí nad Mo-
ravou.

V roce 2010 bylo celkem přijato 165 živočichů 43 dru-
hů. Z tohoto množství bylo zpět do přírody vypuštěno 72 
jedinců, tj 44 %.

Mladá labuť po střetu s autem – otevřená zlomenina křídla

Dřemlík tundrový při rehabilitaci po nárazu do překážky



Přehled příjmů za rok 2010 
dle druhů
Druh Celkem 

přijato
Úhýn, 

utracení
Předání V držení Vypuštění

Budníček lesní 1 1

Čáp bílý 3 1 2

Čáp černý 1 1

Dlask tlustozobý 1 1

Drozd zpěvný 2 2

Dřemlík tundrový 1 1

Hrdlička divoká 1 1

Hrdlička zahradní 1 1

Husa velká 1 1

Ježek východní 24 1 12 11

Ježek západní 3 3

Jiřička obecná 8 8

Kachna divoká 1 1

Kachna pižmová 1 1

Kalous pustovka 1 1

Kalous ušatý 15 5 10

Káně lesní 25 14 3 8

Kos černý 2 2

Krahujec obecný 11 3 1 3 4

Kukačka obecná 1 1

Kuna skalní 1 1

Labuť velká 4 1 3

Ledňáček říční 1 1

Moták pochop 1 1

Netopýr černý 1 1

Netopýr rezavý 2 2

Ostříž lesní 1 1

Pěnice černohlavá 1 1

Poštolka obecná 25 6 6 12

Puštík bělavý 1 1

Puštík obecný 5 2 2 1

Rorýs obecný 4 2 2

Rybák obecný 1 1

Sojka obecná 2 1 1

Srnec obecný 1 1

Strakapoud velký 1 1

Sýkora modřinka 1 1

Včelojed lesní 1 1

Veverka obecná 1 1

Volavka popelavá 1 1

Výr velký 2 1 1

Zajíc polní 2 2

Zvonohlík zahradní 1 1

CELKEM 165 46 2 45 72



Mapa územní působnosti 
záchranné stanice 
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Další aktivity organizace

Mladým jiřičkám bylo zničeno hnízdo

Monitoring potravního spektra a biologie jestřába les-
ního (Accipiter gentilis) v Chřibech. Projekt probíhá již 
několik let ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně 
a Lesy ČR. Cílem je zjistit stav populace, skutečné potravní 
spektrum a chování tohoto druhu na území Chřibů.

Mapování výskytu doupných stromů na území Chřibů. 
Tento projekt započal v roce 2010 ve spolupráci s Lesy ČR, 
lesní správou Buchlovice a jeho cílem je zmapovat, označit 
a ponechat v lesních porostech stromy vhodné k hnízdění 
ptáků, ale i k životu jiných druhů živočichů až do jejich sa-
movolného rozpadu.

Chov vybraných druhů dravců a sov. V areálu stanice je 
několik chovných prostor a komor, kde jsou umístěny jed-
notlivé páry ptáků. Jedná se především o jestřába lesního, 
sokola stěhovavého, krahujce obecného, poštolku obec-
nou, sovu pálenou a sovici sněžní. Z chovatelského hlediska 
pro nás rok 2010 nebyl příliš úspěšný. Za úspěch ovšem mů-
žeme považovat zahnízdění páru trvale handicapovaných 
krahujců obecných přímo v expoziční části stanice. Snůška 
obsahovala 6 vajíček. Ačkoliv pár velmi dobře fungoval, 
snůška byla neoplozena. Jestřábi lesní, jejichž chov je hlav-
ní chovatelkou aktivitou, v roce 2010 nezahnízdili, ačkoliv 
v roce 2009 odchovali tři mláďata. Úspěchu bylo dosaženo 
v chovu poštolek obecných, které vychovaly 3 mláďata. So-
vice sněžní úspěšně vyseděly snůšku, kde se vylíhla 2 mlá-
ďata. Ta ovšem záhy po vylíhnutí uhynula.

Zarybnění rybníka na stanici. Do 16. 10. byl rybník 
na stanici od posledního čištění v roce 2008 bez rybí ob-
sádky. Díky dohodě s rybařským svazem v Kvasicích se nám 
podařilo získat novou násadu kaprů, takže je nyní život 
na rybníku i pod hladinou.



Na jaře se někteří členové zúčastnili ve spolupráci s ÚVR 
ČSOP Praha a společností Horolezecká abeceda kurzu 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, kde získali po-
třebné zkušenosti a vyzkoušeli si praktiky pro záchranu ži-
vočichů ve stížených podmínkách za použití lanových tech-
nik. Kurz probíhal v malebné krajině CHKO Český kras.

Na podzim se dva členové organizace zúčastnili odbor-
ného kurzu péče o handicapované živočichy v Brně. Absol-
vování tohoto kurzu ukládá dle nařízení vlády z roku 2010 
zákon. Kurz sloužil k získání odbornosti nejen při zacházení 
s volně žijícími živočichy, ale také k orientaci v legislativě 
spojené s provozem záchranné stanice.

Kurzy a školení

Kurz lezení – Most inteligence Praha

Kurz lezení – Lom Chlum u Srbska – CHKO Český kras



Ekologická výchova a osvěta

Základem ekologicko-enviromentálního vzdělávání je ex-
pozice živých zvířat v areálu stanice. Zvířata jsou umístěna 
ve třinácti voliérách. K dispozici je výběh pro velké savce, 
rybník a mokřadlo, kde jsou umístěni vodní živočichové. 
V expozici je umístěno cca 30 druhů živočichů, jejichž slo-
žení se mění v závislosti na příjmech do stanice. Ve většině 
případů tvoří expozici handicapovaná zvířata nebo zvířata, 
která byla dlouho držena v zajetí a jejich přežití v přírodě 
je prakticky nemožné. Jde především o různé druhy dravců 
a sov, zástupce hrabavých a krkavcovitých (např. orel moř-
ský, výr velký, krkavec velký nebo bažant obecný) Dále růz-
né druhy kachen, husy, labutě, čáp bílý i čáp černý. Ze sav-
ců to pak bývá obvykle srnčí zvěř. Jde převážně o druhy, 
se kterými je možné setkat se v naší přírodě. Seznámit 
s těmito zvířaty se mohou všichni návštěvníci, kteří zamíří 
do zámeckého parku Státního zámku Buchlovice. Stanice je 
totiž součástí zámecké zahrady a otvírací doba ve stanici je 
odvislá od návštěvního řádu zámeckého parku.

Den Země – Uherské Hradiště

Stanici během sezóny navštíví několik desítek tisíc ná-
vštěvníků. Pro školky, školy a zájmové organizace pořádají 
členové organizace po domluvě odborné exkurze ve stanici 
i přednášky zabývající se aktuální problematikou ochrany 
přírody, ochrany druhů, prevencí před zraněním i možnost-
mi aktivní ochrany a zapojení široké veřejnosti.

Naši činnost jsme prezentovali v rámci Dnu Země v Uher-
ském Hradišti. Pravidelně stanici navštěvují žáci středních 
i odborných škol z okolí a v rámci předmětu odborných 
předmětů studenti Mendelovy univerzity v Brně – Fakulty 
lesnické a dřevařské.



Krajský úřad Zlínského kraje
AOPK ČR
E.ON.
ÚVR ČSOP Praha
Lesy ČR s.p. Hradec Králové, LS Buchlovice
NPÚ ú.o.p. v Kroměříži, správa SZ Buchlovice
Ministerstvo životního prostředí
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Kroměříž
Veselí nad Moravou
Kyjov
Otrokovice
Napajedla
Morkovice – Slížany
Buchlovice 
Zlechov
Tupesy
Břestek
Velehrad
Ostrožská Nová Ves
Barum Continental s.r.o. Otrokovice
Xavergen a.s. Uherský Ostroh
CEV Žabka Uh. Hradiště – Kraváčková Petra
Společnost horolezecká abeceda
MRS o.s. MO Kvasice
Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava
Stolářství Rostislav Tesař 
MVDr. Alois Jaroš ml.
MVDr. František Luňák
Jechouxová Miroslava
Majda Eduard
Pracovníci zahradnictví SZ Buchlovice
Návštěvníci stanice

Chcete-li podpořit činnost naší záchran-
né stanice, pošlete svůj dar na účet číslo: 
33553322/0800 u ČS, a.s., var. symbol: 
6303 nebo pošlete dárcovskou SMS ve tva-
ru DMS ZVIREVNOUZI BUCHLOVICE 
na číslo 87777.

(Platí pro všechny operátory a Český Telecom, účtování DMS: 30,– Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,– Kč.)

Poděkování

Za spolupráci, podporu a pomoc děkujeme těmto subjektům a osobám:

Základní údaje o organizaci

Sídlo organizace: Buchlovice, Kostelní 403, PSČ 687 08
IČ: 70967318
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 183329166/0300
Mobilní telefon (vedoucí stanice): 732 250 240
E-mail: stanice.buchlovice@seznam.cz
www.stanicebuchlovice.ic.cz

Stanice je součástí zámecké zahrady Stát. zámku Buchlovice.

Otevírací doba pro veřejnost:
červen a září: 9.00 – 16.00 mimo pondělí
červenec a srpen: 9.00 – 17.00 mimo pondělí

Vypouštění uzdravené káně lesní


