
V nouzi poznáš
záchrannou stanici

Czechowská, Houžvičková



Jak jsme 
postupovaly?

1. Domluva s institucemi

2. Rozeslání dotazníku

3. Průběžné návštěvy stanice a tvorba 

prezentace

4. Výlet do parazoo

5. Stříhání videa a příprava na konečnou 

prezentaci
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Úvod

• Útulek x záchranná stanice

• Cílem je vrátit zvířata do jejich
přirozeného prostředí



Vyhodnocení dotazníku

Co znamená pro malého zajíčka, když se ho dotkneme?



Vyhodnocení dotazníku

Když uvidíte vodního ptáka, který vypadá zamrzlý ve 
vodě, co byste měli udělat?



Vyhodnocení dotazníku

Když uvidíte ptáče vypadlé z hnízda, co uděláte?



Vyhodnocení dotazníku

Když v přírodě uvidíte osiřelého velkého savce, co 
uděláte?



Vyhodnocení dotazníku

Jak poznáme, že ježek potřebuje pomoct?



Předcházení zranění

• Dohlížet na svoje psy a kočky

• Na zahradě nepoužívat jedovaté látky a dávat 
pozor při sekání

• Nenechávat volně nic, do čeho by se živočich 
mohl zamotat

• Na skla lepit speciální samolepky

• Být pozorný při řízení

• Zajistit světlíky sítěmi

• Nezamořovat řeky a vodní plochy odpadky



Ptáci

• Ptákům pomozte, jsou-li:

• Viditelně zranění

• Po zimě silně vysílení

• Přimrzlí k vodní hladině

• Nekrmivá ptáčata potřebují pomoc, 
když jsou o samotě 

• Krmivá ptáčata potřebují pomoc, 
když:

• Se učí létat na nebezpečném místě

• Od člověka se nesnaží vzdálit

• Nejsou opeřená



Labutě

• Labutím hrozí:

• Pokousání od psů

• Zamotání se či spolknutí odpadků

• Náraz do trolejí na mostech

• Srážka s lodí

• Uvidíte-li na mostě labuť, vždy 
zavolejte na záchrannou stanici



Ježci

• Ježek je nemocný či zraněný když:

• Je aktivní ve dne

• Pohyb mu působí potíže

• Nalétávají na něj mouchy

• Ježčí mláďata potřebují pomoct 
pokud:

• Nejsou v hnízdě a lezou ve dne

• Zraněného ježka

1. přemístěte do vystlané krabice

2. zajistěte mu životní potřeby

3. kontaktujte záchrannou stanici



Aplikace Zvíře v nouzi



Záchranná stanice hl. m. Prahy

• Pomoc handicapovaným živočichům a jejich návrat do přírody

• Téměř pro všechna česká volně žijící zvířata

• Spadá pod organizaci Lesy hl. m. Prahy, sídlo v Jinonicích

• Trvale postižená zvířata zůstávají na záchranné stanici či nalézají nový 
domov v zookoutcích a parazoo



ParaZoo Vlašim

• Zoo s trvale poraněnými zvířaty

• Unikátní vzdělávací zahrada

• Komentované prohlídky a výukové programy

• Ukázky opatření pro ochranu zvířat

• Expozice zvířecích úkrytů vhodných k postavení na zahradě
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