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KroužKování 
mladého čápa 
černého v ChřibeCh
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Milí přátelé,

držíte v rukou již dvanáctou zprávu o činnosti organizace, která se 
pravděpodobně do vašeho zorného pole dostala zejména prostřednictvím 
problematiky spojené se záchranou volně žijících živočichů. Péče a záchrana 
živočichů i nadále zůstává prioritou této organizace a během uplynulého 
roku se v této oblasti podařilo posunout výrazně vpřed. Byla dokončena 
realizace projektu „Dostavba Záchranné stanice Buchlovice“ financovaného 
z EU prostřednictvím OPŽP. V areálu záchranné stanice, který je součástí 
Státního zámku Buchlovice, tak došlo k zásadním stavebním změnám, 
které výrazně zvýší kapacitu stanice, zkvalitní péči o živočichy a zpříjemní 
prohlídku návštěvníkům expozice.

Organizace ovšem působí i v jiných odvětvích, které s péčí o živočichy úzce 
souvisí. Je to zejména úprava a údržba biotopů v krajině, kde je snahou 
podpořit jak druhovou pestrost fauny i flóry, tak také navrátit krajině 
ztracený tradiční ráz.

Smysluplnost všech těchto činností a jejich zajištění i v budoucnu je 
třeba prostřednictvím osvěty, v našem případě zejména v rámci expozice 
živočichů a vzdělávacích prvků, vnášet mezi širokou veřejnost, která si tak 
může ochranu přírody „osahat vlastníma rukama“

Karel Tomešek, leden 2015
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Základní údaje o organiZaci
Organizace vznikla v roce 2002 a je registrovaná jako Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody zapsaná jako pobočný spolek pod 
spisovou značkou L 49479 vedenou u Městského soudu v Praze. Základní 
organizace Buchlovice je nevládní neziskovou organizací, má vlastní právní 
subjektivitu a je dílčí organizační složkou Českého svazu ochránců přírody 
České republiky, největší neziskové organizace v ČR. Prioritním posláním 
organizace je ochrana a záchrana živočišných druhů, podpora jejich biotopů 
a péče o krajinu, to vše spojeno s ekologickým vzděláváním společnosti.

V roce 2003 byla zahájena činnost Záchranné stanice volně žijících živočichů 
Buchlovice, v roce 2011 bylo založeno Ekocentrum ZO ČSOP Buchlovice 
a v roce 2013 byl založen Pozemkový spolek ČSOP Buchlovice.

•	 Název	a	sídlo	organizace:	ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, 
687 08 Buchlovice (platí i jako doručovací adresa pro všechny složky 
organizace)

•	 IČO:	70967318

•	 Bankovní	spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 183329166/0300

•	 Telefon:	+420 732 250 240 – Karel Tomešek (předseda organizace)

•	 E-mail:	stanice.buchlovice@seznam.cz

•	 Internet:	www.stanicebuchlovice.ic.cz

•	 Počet	členů	k	31.12.2014:	10
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mláďata jestřába 
lesního na hnízdě 

- projeKt KroužKování 
a potravní speKtrum 

dravCů
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mláďata plCha velKého, 
Která vypadla z hnízda
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Záchranná stanice v roce 2014
Rokem 2014 zahájila Záchranná stanice v Buchlovicích druhé desetile-
tí své působnosti. Vyprofilovala se za dobu své působnosti v odbornou 
instituci, která je schopna poskytnout pomoc a péči téměř všem volně 
žijícím živočichům, kteří to potřebují z důvodu zranění či svízelné situace, 
do které se dostali. V areálu záchranné stanice, která je součástí Státní-
ho zámku Buchlovice, je zařízení odpovídající hygienicko – veterinárním 
požadavkům na péči a dlouhodobé držení volně žijících živočichů s ade-
kvátním odborným personálním zajištěním. Maximální snahou a priori-
tou celého projektu záchrany živočichů je jejich navrácení zpět do volné 
přírody. U těch, kteří v důsledku svých hendikepů nemohou být vypuště-
ni, je zajištěna péče v expozici, která je přístupná veřejnosti a slouží tak 
k environmentálnímu vzdělávání. Odborné zkušenosti získané při odchy-
tu a manipulaci s živočichy pracovníci stanice uplatňují ve spolupráci se 
složkami Integrovaného záchranného sboru a zase naopak.

Území, které ZS Buchlovice spravuje, zůstalo beze změny a zaujímá územ-
ní obvody 12 ORP, pod které spadá 316 obcí a měst. Jsou to tyto ORP: 
Hodonín, Holešov, Kroměříž, Kyjov, Luhačovice, Otrokovice, Uherské Hra-
diště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Veselí nad Moravou, Vizovice 
a Zlín.

V roce 2014 bylo přijato celkem 335 živočichů 48 druhů. Z tohoto počtu 
bylo 231 jedinců vráceno zpět do přírody, což činí úctyhodných 69%. 

Byly přijímány druhy podobné uplynulým létům (tzv. tradiční), a to ze-
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jména poštolka obecná (45 ks), ne-
topýr rezavý (38 ks), káně lesní (19 
ks), čáp bílý (14 ks), krahujec obec-
ný (12 ks) a veverka obecná (13 ks).

Typicky se nejčastěji jednalo o mlá-
ďata vypadlá z hnízda (poštolky, ve-
verky), což jsou případy, které vět-
šinou mívají dobrý konec, protože 
tito jedinci jsou navráceni zpět do 
přírody. Velká část živočichů byla 
ovšem přijata do stanice kvůli po-
páleninám el. proudem, kvůli zra-
nění způsobeným srážkou s autem 
nebo nárazem do překážky. Tyto 

případy už tolik šťastných konců nemívají vzhledem k charakteru a roz-
sahu poranění.

 Jedním z nejzajímavějších a nejvzácnějších příjmů je bezesporu mladý 
jedinec horské sovy sýce rousného pravděpodobně pocházejícího z pa-
horkatiny Chřiby, kde bylo hnízdění prokázáno zatím pouze jedenkrát. 
Zajímavým druhem byl jedinec silně ohroženého dudka chocholatého, 
který ovšem zůstal na stanici pro jeho hendikep – komplikovaná zlome-
nina křídla.

Dalšími zajímavými druhy jsou silně ohrožení ledňáček říční a kalous pus-
tovka.
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mladá sojKa obeCná 
a straKa obeCná při 

Krmení
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horsKá sova sýC 
rousný byl nalezen 
vyčerpaný 
v uhersKém hradišti
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další aktivity organiZace
Dostavba	Záchranné	stanice	Buchlovice

Koncem roku 2014 byl dokončen projekt „Dostavba Záchranné stanice 
Buchlovice“ financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu 
životního prostředí. Projektovou dokumentaci vytvořila firma Ateliér 
Krejčiříkovi a vlastní projekt realizovala firma Sanpros, spol. s r.o., která 
byla vybrána v řádném výběrovém řízení. Proinvestováno bylo více než 
1,8 mil. Kč. Na finanční spoluúčasti projektu se podílely i Lesy České 
republiky, s.p. částkou 
200 tis. Kč z programu 
Podpora Národní sítě 
záchranných stanic.
Projekt řešil především 
dostavbu expozičních 
a rehabilitačních voliér 
z důvodu kapacitních. 
Byly vystavěny tři nové 
komplexy a kapacita 
stanice tím byla na-
výšena o 18 jednotli-
vých voliér. Dále pak 
bylo rekonstruováno 
oplocení výběhu pro 
spárkatou zvěř a vodní 
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ptáky, opraveny byly cesty a celkovou revitalizací prošla i zeleň, zejména 
dosadba živých plotů včetně výsadby alejových stromů – třešní ptačích, 
kterých bylo vysázeno 20 ks. Vstupy do jednotlivých úseků byly dopl-
něny o dřevěné branky. V následující letní sezóně budou mít návštěv-
níci stanice možnost vidět jak nové druhy v expozici, tak se také lépe 
orientovat v areálu stanice, který díky realizaci projektu dostal ucelený 
a logický vzhled.

Odchyt	holubů

ČSOP Buchlovice spo-
lupracuje především 
s městy Veselím nad 
Moravou a Kyjovem 
v odchytu městských 
holubů, kteří poško-
zují svým trusem veřej-
né budovy, popřípadě 
způsobují hygienické 
problémy na veřej-
ných prostranstvích. 
Tito holubi následně 
slouží jako potrava 
pro dravce umístěné 
v Záchranné stanici 
Buchlovice.
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expoziční voliéra 
pro drobné ptaCtvo
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osiřelí čápi bílí 
museli být vyChováni 
ve staniCi
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Projekt	„Ochrana	čápa	bílého“	Česká	republika

V roce 2014 navázala organizace spolupráci s plynárenskou společností Vemex 
s.r.o v rámci podpory čápa bílého, který byl vyhlášen ptákem roku 2014. V rámci 
tohoto projektu byla zmapována hnízdiště čápa bílého v okrese Uherské Hradi-
ště a v následujícím roce proběhne instalace hnízdní podložky v areálu stanice, 
která nabídne možnost hnízdění čápům odchovaným ve stanici a vracejícím se 
ze svých zimovišť v Africe. V plánu tohoto projektu je také instalace GPS navi-
gačních batůžků mapujících migrační trasy mláďatům, která se do stanice v roce 
2015 případně dostanou nebo pro mláďata z některého mapovaného hnízdiště.

Chov	dravců	a	sov

Organizace se i nadále 
zabývá chovem vybra-
ných zvláště chráněných 
dravců a sov. V loňském 
roce se podařil částečný 
úspěch u hendikepo-
vaného páru krahujců 
obecných, kdy se vylíh-
la dvě mláďata. Bohu-
žel zhruba jeden týden 
po vyklubání uhynula. 
Doufejme, že v následu-
jící hnízdní sezóně bude 
chov více úspěšný.
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KrahujeC obeCný si 
nárazem do sKla 
zlomil Křídlo
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i nejdrobnější druhy 
ptáKů potřebují pomoC 

jaKo tato sýKora 
modřinKa
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ČINNOsT	POZEmkOvéhO	sPOlku 
ČsOP	BuChlOvICE
Aktivity Pozemkového spolku jako součásti ČSOP Buchlovice pokračo-
valy i v uplynulém roce a to zejména na lokalitě „Alej pod Hořínkovou 
hájenkou“ v k.ú. Buchlovice, ležící na žluté turistické značce z Buchlovic 
na hrad Buchlov.

Za podpory mnoha dotačních titulů jako je Program péče o krajinu (MŽP), 
Ochrana biodiverzity (ČSOP a Lesy ČR, s.p.) a programu Blíž přírodě 
(NET4GAS, s.r.o.) se podařilo vyčistit velký kus náletů, zpevnit štěrkový 
chodníček středem aleje, vybudovat lavičky a informační panel, zakoupit 
stroje a zbudovat tůňku pro obojživelníky. 

ČINNOsT	EkOCENTra	ZO	ČsOP	BuChlOvICE
Vzhledem k tomu, že areál stanice je v letní sezóně přístupný široké veřejnosti 
v rámci prohlídkové trasy zámeckého parku SZ Buchlovice, mohou se návštěvníci 
stanice, kterých je ročně několik tisíc, seznámit s více než čtyřiceti druhy živo-
čichů naší přírody v expozici zbudované za účelem environmentálního vzdělává-
ní. Zároveň zde mají možnost seznámit se s prvky aktivní ochrany přírody jako je 
portál ptačích budek, broukoviště, hmyzí hotel, makety el. sloupů demonstrující 
rizika popálení ptáků apod.

V rámci předávání zkušeností a rad v oblasti ochrany přírody je možné zakoupení 
upomínkových předmětů, ptačích budek či odborných publikací v informačním 
stánku, který je v rámci ekoncentra umístěn v letní sezóně v areálu stanice.
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alej pod hořínKovou 
hájenKou s dominantou 

hradem buChlovem
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mloK sKvrnitý 
- organizaCe se 
zabývá i úpravou 
biotopů pro 
obojživelníKy
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PODěkOváNí
Za spolupráci, podporu a pomoc děkujeme těmto subjektům a osobám

Zlínský kraj Lesy České republiky, s.p. 
Hradec Králové 
a LS Buchlovice

NPÚ ú.o.p. v Kroměříži 
a správa SZ Buchlovice

ÚVR ČSOP Praha Ministerstvo životního prostředí Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno

Správa CHKO Bílé Karpaty 
a KS Zlín 

Agentura ochrany přírody 
a krajiny 

EBC European Business 
Congress e.V. 

Xavergen a.s. 
Uherský Ostroh

E.ON ČR

Vemex s. r.o. 
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Veselí nad Moravou Huštěnovice Traplice Jankovice

Napajedla Břestek Šumice Holešov

Otrokovice Nivnice PolešoviceTupesy

KroměřížBuchlovice Uherské Hradiště Uherský Brod

Velehrad Morkovice – Slížany Staré HutěBílovice

Tučapy Bystřice pod Lopeníkem OsvětimanyHuštěnovice

Boršice Velká nad VeličkouZlechovDolní Němčí
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založení Chovu 
dříve v přírodě 

běžného KrálíKa 
divoKého
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podpora hnízdníCh 
možností ptáKů 
- npr čertoryje 
v ChKo bílé Karpaty
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Sanpros, spol. s r.o.; Stolářství Kunc; Stolářství Rostislav Tesař; Útulek pro zvířata v nouzi Zlín Vršava; 
MVDr. Alois Jaroš ml.; MVDr. František Luňák; MVDr. Viktor Tukač; Martináková Jitka, Ing.; Procházková 
Pavlína; Mokrá Irena; Madroň Miloš; Marková Martina; Horák Jan; Krejčí J.; Návštěvníci stanice

Fryšták Kostelany nad Moravou Kněždub Koryčany

Komňa Uherský Ostroh Chropyně Hroznová Lhota

Bzenec Kněžpole Brumov - BylniceŽlutava

ZdounkyOstrožská Nová Ves Nezdenice Bojkovice

Kvasice NET4GAS, s.r.o.

Hodonín PrušánkyRatajeSpytihněv
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Čáp bílý 1 2 7 2 2 14

Holub domácí 3 3

Hrdlička zahradní 1 3 4

Jestřáb lesní 2 2

Jiřička obecná 3 3

Kachna divoká 32 32

Kalous ušatý 2 14 1 17

Káně lesní 3 6 6 4 19

Kos černý 1 4 3 8

Krahujec obecný 1 6 3 12

Liška obecná 1 1 1 3

Netopýr pestrý 1 1

Netopýr ušatý 2 1 3

Pěnkava obecná 1 1

Poštolka obecná 6 9 25 5 45

Puštík obecný 1 1 2

Rehek domácí 8 8

Rorýs obecný 6 1 7

Sojka obecná 4 4

Srnec obecný 2 2 4

Straka obecná 2 2

Strakapoud velký 3 1 5 9

Vlaštovka obecná 1 1

Vrabec domácí 5 5
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Výr velký 1 2 3

Zajíc polní 3 3

Žluna zelená 2 1 3

Bažant obecný 1 1

Dlask tlustozobý 1 1

Dudek chocholatý 1 1

Ježek východní 1 1

Kalous pustovka 1 1

Krkavec velký 1 1

Labuť velká 2 6 8

Ledňáček říční 1 1 2

Netopýr rezavý 1 37 38

Sýkora modřinka 1 1

Špaček obecný 1 1

Veverka obecná 1 6 6 13

Volavka popelavá 3 2 5

Vrabec polní 2 2

Rehek zahradní 5 5

Strakapoud prostřední 1 1

Sýc rousný 1 1

Volavka bílá 1 1

Zvonohlík zahradní 2 2

Kvakoš noční 1 1

Rak říční 30 30

Celkový	součet 19 38 231 2 9 34 335
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nejčastěji 
jsou přijímána

do staniCe mláďata 
- zde Kalousi ušatí
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častým důvodem 
příjmu je střet 
s dopravním 
prostředKem jaKo 
u této lišKy obeCné
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Chcete-li podpořit činnost naší záchranné stanice, pošlete 
svůj dar na účet číslo: 33553322/0800 u ČS, a.s., var. 
symbol: 6303 nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru Dms	
ZvIrEvNOuZI	BuChlOvICE na číslo 87777.

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

graF	Příjmů	DlE	krajů	-	2014

Jihomoravský kraj - 29

Zlínský kraj - 306

91%

9%
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Hodonín
26 (8%)

Kyjov
12 (4%)

Veselí nad Moravou
16 (5%)

Holešov
18 (5%)

Kroměříž
31 (9%)

Luhačovice
6 (2%)

Otrokovice
12 (4%)

Uherské Hradiště
132 (39%)

Uherský Brod
22 (6%)

Valašské Klobouky
3 (1%)

Vizovice
4 (1%)

Zlín
53 (16%)

graF	Příjmů	DlE	sPrávNíhO	úZEmí 
OBCí	s	rOZšířENOu	PůsOBNOsTí	-	2014
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alej pod hořínKovou 
hájenKou

vypouštění 
uzdravené poštolKy 

obeCné v areálu 
staniCe



Záchranná	stanice 
volně	žijících	živočichů	Buchlovice 
Státní Zámek Buchlovice, 687 08 Buchlovice
Telefon: 732 250 240 – Karel Tomešek (vedoucí stanice)
E-mail: stanice.buchlovice@seznam.cz
www.stanicebuchlovice.ic.cz

Vydala Základní organizace ČSOP Buchlovice,
Foto na titulní straně - Dudek chocholatý (Upupa epops) 

foto: archiv organizace, text: Martin Tomešek, Karel Tomešek, únor 2015

Mapa působnosti

kancelář	úvr	ČsOP
Michelská 5, Praha 4, 140 00,
Telefony: 222 516 115, 222 511 494
E-mail: info@csop.czm
www.csop.cz


