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Vypouštění 
dorostlých mláďat 
kalouse ušatého
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Vážení a milí,

čas plyne jako voda, i když v roce loňském tomu na mnoha místech díky 
suchu tak nebylo, a je třeba informovat Vás o činnosti, kterou se naše orga-
nizace v roce 2015 zabývala, jak se jí dařilo splnit předsevzaté cíle a závazky. 

Postupem doby se Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice, kte-
rou naše organizace provozuje, stala špičkovým zařízením poskytujícím péči 
zraněným a potřebným volně žijícím živočichům ve Zlínském a Jihomorav-
ském kraji.

Během času plynoucího předchozím rokem organizace pokračovala v akti-
vitách směřujících ve prospěch naší krajiny i vzdělávání veřejnosti v oboru 
enviromentální výchovy.

A protože času na to všechno je málo, bylo zapotřebí učinit i personální kro-
ky, aby bylo možné to všechno, čím se organizace zabývá, zvládnout.

Bohužel jak to tak bývá, nejméně času je na získávání dostatečných finanč-
ních prostředků pro zajištění 100% plnění vyměřených cílů.

Přes všechny radosti i starosti nám ten dvanácti měsíci vyměřený čas umožnil 
vykonávat pro společnost této země prospěšnou činnost, což nás velmi těší 
a je hnacím motorem i pro ten čas budoucí.

Doufáme tedy, že i Vy si najdete trochu času prohlédnout si tuto zprávu, 
která ve Vás možná rozšíří obzory vnímání svého okolí, ve kterém žijete a při-
měje k zamyšlení nad tím, že i vy sami můžete v mnohém pomoci, aby se 
vám lépe žilo.

Karel Tomešek, leden 2016
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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 spi-
sovou 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 bioto-
pů a péče o krajinu, to vše spojeno s ekologickým vzděláváním společnosti.

V roce 2003 byla zahájena činnost Záchranné stanice volně žijících živo-
čichů Buchlovice, v roce 2011 bylo založeno Ekocentrum ZO ČSOP Buchlo-
vice 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.	2015:	10
•	 Adresa	stanice	a	ekocentra: Záchranná stanice volně žijících živočichů 

Buchlovice a Ekocentrum ZO ČSOP Buchlovice, areál Státního zámku 
Buchlovice, 687 08 Buchlovice
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VlaštoVka obecná 
zahnízdila na uměle 

VytVořeném hnízdě
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mláďata čápa černého 
na hnízdě při kroužkování
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ZáchrANNá	sTANIcE	v	rOcE	2015
Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice je jediným plně funkč-
ním a erudovaným zařízením sloužícím k záchraně, péči a rekonvalescenci zra-
něných či jinak potřebných volně žijících živočichů ve Zlínském kraji. Stanice je 
součástí Národní sítě záchranných stanic České republiky.

Aktivity související s provozem záchranné stanice jsou nejhlavnějším cílem čin-
nosti naší organizace. V záchranné stanici, která je součástí areálu Státního 
zámku Buchlovice, jsou zbudovány rehabilitační prostory schopné pojmout 
více jak 200 pacientů za podmínek dodržení odpovídajícího welfare živočichů. 
Zajištěno je samozřejmě specializované veterinární ošetření. Cílem v péči o zra-
něné živočichy je jejich navrácení zpět do přírody v co možná největší míře. 
Někteří živočichové, kteří v důsledku svých zranění nemohou být vypuštěni 
zpět do přírody, zůstavají v expozici stanice, která je veřejně přístupná a slouží 
jako vzdělávací prvek široké veřejnosti. V současné době čítá více jak 50 druhů 
zástupců naší fauny. 

Zaměstanci pracující ve stanici neuplatňují své zkušenosti pouze v areálu stani-
ce, ale k případům zraněných živočichů sami vyjíždějí a při mnohých záchran-
ných akcích spolupracují také se složkami Integrovaného záchranného sboru.

Území, které ZS Buchlovice spravuje, zaujímá územní obvody 12 obcí s rozší-
řenou působností, pod které spadá 316 obcí a měst. Jsou to tyto ORP: hodo-
nín,	holešov,	Kroměříž,	Kyjov,	Luhačovice,	Otrokovice,	Uherské	hradi-
ště,	Uherský	Brod,	valašské	Klobouky,	veselí	nad	Moravou,	vizovice	
a	Zlín.
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v	roce	2015	bylo	přijato	celkem	292	živočichů	53	druhů.	Z	tohoto	
počtu	bylo	125	jedinců	vráceno	zpět	do	přírody,	což	činí	42%. 

Za uplynulý rok bylo přijato o 43 živočichů méně než v roce předcháze-
jícím. Tento počet se ovšem meziročně nachází na stále vzrůstající křiv-
ce. Je třeba podotknout, že není snahou při záchraně živočichů jich co 
nejvíce příjmout do záchranné stanice, ale snažit se komplexně chránit 
jejich životní prostředí, předcházet rizikům, která jim hrozí, a snažit se 
zamezit, aby ke zraněním, a tedy nutnému přijetí do záchranné stanice 
docházelo.

Zastoupení druhů přijatých do stanice se příliš nemění. U některých ži-
vočichů totiž dochází ke zraněním častěji, což může být způsobeno je-
jich životní strategií, díky níž se dostávají více do konfliktu s lidmi. V loň-
ském roce to byly nejvíce druhy jako poštolka obecná (61 ks), netopýr 
rezavý (38 ks), kalous ušatý (25 ks), rorýs obecný (19 ks), káně lesní (18 
ks), krahujec obecný (14 ks) a ze savců veverka obecná (25 ks).

Zcela jistě nejvzácnějším druhem přijatého živočicha v roce 2015 je kri-
ticky ohrožený dospělec puštíka bělavého z CHKO Bílé Karpaty, kde 
jde teprve o třetí doložený výskyt tohoto druhu. Po střetu s dopravním 
prostředkem zůstává trvalým hendikepem. Dalším zajímavým příjmem 
byl kriticky ohrožený sokol stěhovavý, jehož stav byl natolik vážný, že 
krátce po přijetí do stanice uhynul.

Mezi další významnější přijaté živočichy patří kvakoš noční, včelojed les-
ní, či ledňáček říční.
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Vypouštění 
kVakoše nočního, 
který se zamotal 

V rybářském Vlasci
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tým projektu na podporu 
čápa bílého při instalaci Gps  
záznamníků mláděti čápa
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DALší	AKTIvITy	OrgANIZAcE
Projekt	„Ochrana	čápa	bílého“	Česká	republika

Tak jako v roce 2014, tak 
i v roce 2015 pokračoval ten-
to projekt ve spolupráci s ply-
nárenskou společností Vemex 
s.r.o. navazujícími aktivitami. 
Těmi byla zejména druhá fáze 
monitoringu hnízdišť v okre-
se Uherské Hradiště, instalace 
umělých hnízdních plošin pro 
čápy bílé ve vhodných lokali-
tách a zejména využití speciál-
ních GPS záznamíků migrační 
trasy čápů.

Z výsledků monitoringu vyplývá, že v okrese Uherské Hradiště se nachází 
18 hnízdních lokalit a v průměru je zde ročně vyvedeno kolem 30 mláďat. 
Ze dvou instalovaných plošin na té v Miloticích u Kyjova čápi již hnízdí. 
Druhá plošina instalovaná v Buchlovicích byla v roce 2015 navštívena mla-
dým párem čápů. Vyvrcholením projektu bylo umístění GPS záznamníků 
v podobě batůžků na záda jednomu mláděti z Milotic a dvěma mláďatům 
ze Starého Města u Uherského Hradiště. Ke konci roku 2015 přežívají dvě 
mláďata, z nichž jedno se nachází v Etiopii a druhé v Tanzánii. Doufejme, 
že přežijí i nadále a v budoucnu se vrátí do blízkosti míst svého narození.
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Projekt	„Kamenná	rotunda“

Tento projekt, jenž byl spolufinancován společností MND a.s., byl realizo-
ván v areálu záchranné stanice Buchlovice s úmyslem inspirovat a motivo-
vat návštěvníky k budování suchých kamenných zídek jako úkrytů pro plazy 
a hnízdiště pro ptáky volné zemědělské krajiny, kde takových běžných úto-
čišť enormně ubývá.

Projekt	„Podpora	Národní	sítě	záchranných	stanic“

V rámci tohoto projektu podporovaného Lesy České republiky, s.p. se po-
dařilo vyměnit část nevyhovující střešní krytiny a doplnit chybějící okapový 
systém na komplexu voliér, které slouží pro léčení zraněných živočichů, 
anebo pro trvalou expozici hendikepovaných živočichů.

chov	dravců	a	sov

V loňském roce se podařilo v záchranné stanici odchovat od hendikepo-
vaného páru krahujců umístěných v expozici 2 mláďata, což je významný 
úspěch v umělém chovu krahujce obecného v České republice.

Odchyt	městských	holubů

 Tak jako v předcházejících letech, tak i v tom uplynulém se ČSOP Buchlo-
vice podílela na spolupráci s městem Veselí nad Moravou a s Kyjovskou 
nemocnicí na odchytu městských holubů, kteří jsou přemnoženi a svým 
trusem poškozují veřejné budovy a způsobují hygienické problémy na ve-
řejných prostranstvích. 
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kamenná rotunda jako 
úkryt pro plazy i ptáky 
- podpora mnd a.s.
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Výměna střešní krytiny 
na části Voliér Ve stanici - 

podpora lesů čr, s.p.
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Včelojed lesní se 
mimo jiné živí 

 i Vosími larVami
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krmení mláděte 
krahujce obecného 
odchoVaného 
na stanici



17

ČINNOsT	POZEMKOvéhO	sPOLKU 
ČsOP	BUchLOvIcE
Hlavní předmět péče pozemkového spolku, jako dílčí složky organizace, je 
lokalita „Alej pod Hořínkovou hájenkou“ V uplynulém roce se opět celé 
území zatraktivnilo pro turisty, kteří alejí míří z Buchlovic na hrad Buchlov. 
Ovšem činnosti prováděné v této lokalitě mají jako jeden z hlavních cílů 
také přispět k podpoře 
výskytu vzácných druhů 
rostlin a živočichů. Jde 
o odstraňování náleto-
vých dřevin, pravidelné 
kosení travního porostu, 
péče o stromy, tvorba tůní 
pro obojživelníky a výsad-
ba cenných listnáčů. 

To vše by nebylo možné 
bez podpory nejrůzněj-
ších dotačních titulů (např. 
Program péče o krajinu) 
a subjektů (Městys Buchlo-
vice, Lesy ČR, s.p.) podí-
lejících se na udržovacích 
pracech a financování.
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ČINNOsT	EKOcENTrA	ZO	ČsOP	BUchLOvIcE
V roce 2015 během letní sezó-
ny od června do září navštívilo 
Ekoncentrum, které je součástí 
Záchranné stanice Buchlovice ně-
kolik tisíc návštěvníků všech vě-
kových kategorií. Během prohlíd-
ky expozice živočichů naší přírody 
s více jak 50 druhy měli návštěv-
níci možnost poučit se o způso-
bech podpory hnízdních možnos-
tí ptáků, podpory vzácných druhů 
hmyzu či užitečných plazů. Dále 
se seznámit např. s hrozícími ri-
ziky, které pro ptáky představují 
sloupy el. vedení nebo zjistit, jak 
probíhá projekt na podporu čápa 
bílého v České republice. 

Odborné rady, výrobky z dílny organizace pro podporu živočichů či suvený-
ry si navštěvníci mohli odnést ze stánku Ekocentra, který je v areálu během 
letní sezóny otevřen.

Záchranná stanice i Ekocentrum je pro veřejnost otevřena v červnu a září 
od 9.00 do 16.00 hod. a v červenci a srpnu od 9.00 do 17.00 hod. v areálu 
Státního zámku Buchlovice.
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alej pod hořínkoVou 
hájenkou s dominantou 

hradem buchloVem

častými příjmy jsou 
netopýři jako např. 
zde netopýr Vousatý
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častým zdrojem zranění 
je střet s dopraVním 
prostředkem - Výr Velký
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D
ruh

v	držení	stanice	

předání	jiném
u

 
subjektu

vypuštění

nepřijat	-	výjezd
	

úhyn,	utracení

celkový	součet

Bažant obecný 1 1

Brhlík lesní 1 1

Čáp bílý 2 2

Čáp černý 1 1

Dlask tlustozobý 1 1

Drozd brávník 1 1

Holub hřivnáč 5 3 1 9

Hrdlička zahradní 2 1 3

Jestřáb lesní 2 1 3

Ježek západní 9 9

Jiřička obecná 7 2 9

Kalous ušatý 4 15 1 5 25

Káně lesní 7 2 9 18

Kavka obecná 1 1

Kos černý 5 3 8

Krahujec obecný 4 5 5 14

Kvakoš noční 1 1

Labuť velká 2 1 3

Ledňáček říční 1 1

Lelek lesní 1 1

Moták pochop 4 4

Netopýr hvízdavý 1 1

Netopýr rezavý 1 1 2

Papoušek žako 1 1

Pěnkava obecná 1 1

Poštolka obecná 26 24 1 10 61

Puštík bělavý 1 1

D
ruh

v	držení	stanice	

předání	jiném
u

 
subjektu

vypuštění

nepřijat	-	výjezd
	

úhyn,	utracení

celkový	součet

Puštík obecný 1 8 3 12

Racek chechtavý 1 1

Raroh velký 1 1

Rehek domácí 5 5

Rehek zahradní 1 1

Rorýs obecný 16 3 19

Slípka zelenonohá 1 1

Sojka obecná 1 2 3

Sokol stěhovavý 1 1

Sova pálená 1 1

Srnec obecný 2 2 4

Stehlík obecný 2 2

Straka obecná 2 2

Strakapoud velký 7 1 8

Strnad obecný 1 1

Sýc rousný 1 1

Sýkora koňadra 1 1

Včelojed lesní 1 1 2

Veverka obecná 1 7 17 25

Vlaštovka obecná 1 1

Volavka popelavá 1 1 1 3

Výr velký 2 2

Zajíc polní 3 2 1 1 7

Zvonek zelený 1 1

Žluna zelená 1 1 2

Žluva hajní 2 2

celkový	součet 78 6 125 2 81 292

PříjATí	žIvOČIchOvé	v	rOcE	2015
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Hodonín
20 (7%)

Kyjov
22 (8%)

Veselí 
nad Moravou

29 (10%)

Holešov
8 (3%)

Kroměříž
36 (12%)

Luhačovice
13 (5%)

Otrokovice
7 (2%)

Uherské Hradiště
77 (26%)

Uherský Brod
29 (10%)

Valašské 
Klobouky

2 (1%)

Vizovice
4 (1%)

Zlín
45 (15%)

grAf	PříjMů	DLE	sPrávNíhO	úZEMí 
OBcí	s	rOZšířENOU	PůsOBNOsTí	-	2015

grAf	PříjMů	DLE	KrAjů	-	2015

Jihomoravský kraj - 71 (24%)

Zlínský kraj - 221 (76%)
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zVonohlík obecný 
otřesený po nárazu 
do skleněné plochy
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čáp černý po 
amputaci křídla, 
které mu způsobil 
náraz do el. Vedení
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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

AOPK ČR, RP Správa 
CHKO Bílé Karpaty

Agentura ochrany 
přírody a krajiny 

Útulek pro zvířata 
v nouzi Zlín Vršava Nadace na ochranu Zvířat 

EBC European Business 
Congress e.V. 

E.ON ČR

Xavergen a.s. 
Uherský Ostroh

BD Sensors s.r.o.

HP Tronic Zlín, spol. s r.o.

MND a.s.

Vemex s. r.o. 
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Jankovice

Holešov

Kroměříž

Buchlovice

Morkovice – Slížany

Dolní Němčí

HuštěnoviceHroznová Lhota

Bzenec

Fryšták

Chropyně Kněždub Kněžpole

Komňa Koryčany Kostelany nad Moravou Kvasice

Břestek

Brumov - BylniceBoršiceBojkoviceBílovice

Lipov

Blatnice pod Sv. Antonínkem

Domanín

Hluk

Modrá

Ježov

Napajedla Nezdenice

OsvětimanyOstrožská Nová Ves SpytihněvPolešoviceOtrokovice
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mláďata poštolek obecných 
jsou nejčastějšími příjmy
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častým důVodem pří-
jmu je střet s dopraV-
ním prostředkem 
jako 
u této lišky obecné

úpraVa biotopů pro plazy 
patří také k aktiVitám 
orGanizace - ještěrka obecná
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smutný obrázek lidské 
neznalosti - zbytečně 
,,zachráněné“ srnče, 
které již nelze vypustit
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R – Pharma, spol s r. o., Stolářství Rostislav Tesař, Gajdůšek František, 

Gregorovičová Lenka, MVDr. Gregořík Dominik, Gryga Milan, Haša Jaroslav, 

MVDr. Jaroš Alois ml., MVDr. Luňák František, Horák Jan, Horáková Nikola 

a Chaloupka Ondřej, Kašík František, Kopčilová Ema, Krtičkovi Soňa a Karel, 

Martináková Jitka, Mokrá Irena, Peške Lubomír, Procházková Pavlína, 

Salinger Petr, Šik Jaroslav, Zapletalovi Marie a Ivo a návštěvníci stanice 

Zdounky Žlutava

Velehrad

Zlechov

Velká nad VeličkouVeselí nad MoravouUherský Ostroh

Uherské Hradiště

Uherský Brod

TupesyTraplice

ŠumiceStaré Hutě Strážnice StupavaStřílky

Tlumačov Tučapy

Vizovice
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alej pod hořínkoVou 
hájenkou

Vypouštění uzdraVe-
né poštolky obecné 

V areálu stanice

mláďata motáka 
pochopa jsou 
často Vysečena 
kombajnem, 
protože hnízdí 
V obilných 
polích



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 - Puštík bělavý (Strix uralensis) 
foto: archiv organizace, text: Martin Tomešek, Karel Tomešek, únor 2016

Mapa působnosti

Kancelář	úvr	ČsOP
Michelská 5, Praha 4, 140 00,
Telefony: 222 516 115, 222 511 494
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