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Záchranné stanice handicapovaných zvířat 

 Cíle 

Krátkodobé cíle: 

 seznámení se s činností záchranných stanic a se záchrannými stanicemi 

v Pardubickém kraji 

Dlouhodobé cíle: 

 seznámení se s možností využít záchranné stanice ve výuce 

 

 Průvodce studiem   

Text se zabývá činností ekocenter, jejich financováním a samotnými ekocentry 

v Pardubické kraji. 

 ZÁCHRANNÉ STANICE HANDICAPOVANÝCH ZVÍŘAT 

O zraněná nebo 

handicapovaná volně 

žijících zvířata se starají 

záchranné stanice, které 

jsou začleněny do Národní 

sítě záchranných stanic, 

kordino-vané Českým 

svazem ochránců přírody. 

Stanice pokrývají svou 

působností celé území re-

publiky a ročně jejich péči 

potřebuje několik desítek tisíc živočichů. V současnosti jich tímto způsobem funguje 

26. 
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Činnost stanic 

Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým prou-

dem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Zákon vymezuje, že 

jejich pomoc se má vztahovat výhradně na původní divoká zvířata z České republiky 

a nikoliv na nepůvodní zvířata uprchlá z domácích chovů (nosálové) nebo zavlečená 

(fretka, norek). Asi 55 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Bohužel velká 

část zvířat musí být pro rozsah zranění utracena a pro část z těch, co se podaří 

zachránit už není z důvodu rozsahu zranění návrat možný. Záchranné stanice jsou 

tak zároveň s jistou nadsázkou malými zoologickými zahradami, kde se děti 

seznamují s volně žijícími živočichy české fauny. Je tak trochu paradox, že většina 

z nich viděla mnohokrát v životě slona nebo zebru, ale živého jezevce nebo lišku 

spatří poprvé až v záchranné stanici. 

Záchranné stanice spolupracují s orgány státní ochrany přírody, zejména s 

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Státní veterinární správou, Českou inspekcí 

životního prostředí a dalšími.  

Financování záchranných stanic 

Legislativně jsou záchranné stanice nejčastěji organizované jako neziskové 

organizace. Financované jsou prostřednictvím grantů i rozpočtů z jednotlivých krajů, 

obcí a EU. Významným zdrojem příjmů jsou pro ně také sponzorské finanční a 

materiální dary lokálních firem 

i velkých často nadnárodních 

korporací (ČEZ). Část příjmů 

si firmy zajišťují ze 

vstupného, přednáškovou a 

vzdělávací činností, veřejnými 

sbírkami, poskytováním 

služeb turistického charakteru 

a prodejem drobných 

předmětů a občerstvení. 

Významnou pomocí jsou také bezplatné služby spřízněných veterinárních klinik a 

konkrétních lékařů. V poslední době pomáhají stanice spolufinancovat i programy 
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adopce zvířat, kdy si obdobně jako v zoologických zahradách mohou jednotlivci, 

rodiny nebo školní skupiny „adoptovat“ konkrétního živočicha, kterému pak platí po 

předem danou dobu náklady na stravu.  

Lze však konstatovat, že většina ze záchranných stanic si na sebe musí sama 

vydělat a že je to často každodenní boj o přežití. Návštěva takové stanice je jednou 

z možností, jak stanici podpořit a zároveň motivací pro žáky, kteří mohou získat 

prostředky na podporu stanice třeba sběrem starého papíru. Většina stanic přivítá i 

nepeněžité dary ve formě krmiv a potřeb pro zvířata. Je jen vhodné se v takovém 

případě dopředu domluvit, co by se v danou chvíli stanici nejlépe hodilo.  

 

 ZÁCHRANNÉ STANICE V PARDUBICKÉM KRAJI 

Pasíčka 

Areál záchranné stanice volně žijících 

živočichů „Pasíčka“ je ve spolupráci 

Pardubického kraje a řadou dalších sponzorů 

a subjektů budován poblíž obce Bor u 

Skutče.  

Hlavním posláním zařízení je léčba 

poraněných a oslabených živočichů s 

následným navrácením zpět do přírody. Z tohoto důvodu zde vyrostlo uskupení 

různých léčebných voliér a kotců, zejména pro ptáky, kteří tvoří největší část pacientů 

zařízení. Vlastní léčebné voliéry jsou rozděleny na léčebné komory, kde jsou 

umisťována zvířata po provedení různých zákroků, a to od spojení zlomené kosti za 

pomoci drátu, až po umisťování osiřelých mláďat u adoptivních rodičů tvořených 

trvale handicapovanými zvířaty.  

Navazujícím zařízením jsou rehabilitační rozletové voliéry, kam se jedinci umisťují po 

vyléčení, například proto, aby rozhýbali operované křídlo, či se naučili lovit a 

podobně. Rozletové voliéry jsou různých typů, od voliér pro sovy, přes dravce, až po 
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vodní a brodivé ptactvo. Trvale handicapovaní jedinci jsou používáni jako adoptivní 

rodiče nebo pro odchovy mláďat a část je umístěna v expoziční části stanice. 

Součástí stanice je také ekocentrum s ubytovací kapacitou cca 28 lidí. Ekocentrum 

se zaměřuje na výukové, vzdělávací a zážitkové programy pro mateřské, základní a 

střední školy. Programy zabírají širokou škálu aktivit, ale většina z nich je zaměřená 

na seznámení s českou faunou, ochranou a životem běžných živočichů a základní 

orientací v ekologických vztazích.  

 

Krom ubytování Pasíčka nabízejí také stravování a vícedenní aktivity uzpůsobené 

zájmu a věkovému složení skupiny. Svým pojetím, rozsahem i potenciálem pro další 

vývoj patří Pasíčka mezi největší a svým způsobem i průkopnická zařízení tohoto 

typu u nás.  

Expozice stanice má několik desítek voliér a výběhů s celou řadou zajímavých 

živočichů. Zde můžete spatřit například: divoká prasata, rysa, jezevce, lišky, psíky 

mývalovité, kuny, výry, kalouse, jestřáby, kavky, vrány, krkavce, motáky, poštolky i 

vzácného sokola. Novinkou je voliéra ve které rehabilitují zranění čeští pěvci. 

Jednotlivé programy stojí cca 25 – 50 Kč na žáka a trvají nejčastěji 45 min – 2,5 

hodiny. 

 

Kontakt: Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka 

Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč 

Záchranná stanice:                              Ekocentrum: 

Telefon : 777678777                            603535994 

                 774739595                            776676666 
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e-mail: stanice@pasicka.cz                ekocentrum@pasicka.cz 

www.pasicka.cz 

 

Zelené Vendolí  

Záchranná stanice Zelené 

Vendolí pomáhá zvířatům 

v nouzi už více jak 25 let. 

Nejčastěji jde o zraněná, 

nemocná, vyčerpaná, 

nevyspě-lá nebo jinak 

handicapovaná zvířata. 

Zaměstnanci a dobrovolníci 

se starají o jejich vyléčení a 

opětovné navracení do 

přírody. V areálu stanice 

pečují i o trvale handicapovaná zvířata, pro které již návrat do přírody není možný. Je 

zde vybudován naučný okruh pro veřejnost, kde je vidět proč a z jakého důvodu se k 

nám zraněná. 

Působnost naší stanice je Litomyšl, Polička, 

Lanškroun, Moravská Třebová, Česká Třebová, 

Jevíčko, Letovice, Boskovice, Tišnov, Blansko, 

Kuřim, 

Bystřice nad 

Pernštejnem 

a jejich pověřené obce. Pro veřejnost je stanice 

zpřístupněná od jara do podzimu v neděli a ve 

čtvrtek po 14 hodině. Součástí prohlídky je také 

odborný výklad. Pro skupiny je nutné se dopředu domluvit na termínu prohlídky. 

Cena vstupného je 30 Kč. 
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Kontakt: Záchranná stanice volně žijících zvířat Vendolí 

Zelené Vendolí, Vendolí 42, 569 14 

Telefon: 604 830 851, 732 408 030, 605 167 358, e-mail: 

zelene.vendoli@seznam.cz  

www: zelene.vendoli.sweb.cz 


