Zpráva o činnosti organizace
v roce 2017

Vážení přátelé,
do naší záchranné stanice se každým rokem dostává stále více živočichů, kteří se ocitli v nouzi.
Ani loňský rok v tomto ohledu nebyl výjimečný a za celý rok 2017 se v naší péči ocitlo nejvíce
živočichů za dobu působení stanice. I z toho důvodu došlo k rekonstrukci přípravny a veterinární
místnosti, které jsou nyní v plném provozu.
V plném provozu je i ekocentrum, které za celý rok přivítalo více než 1000 návštěvníků. Úspěchem
lze považovat i umístění několika pokladniček na území Vysočiny, jež pomáhají propagovat naší
stanici a zároveň vylepšují finanční situaci stanice.
V roce 2017 jsme evidovali i rekordní množství adoptivních rodičů a drobných dárců, jež jsou
důkazem, že se naše počínání ubírá správným směrem.
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Mladá samice
jestřába odchycena
v kurníku

Stanice Pavlov o.p.s. je záchranná stanice pro
handicapované živočichy. Naším hlavním posláním je
zajistit pomoc volně žijícím živočichům a umožnit jejich
plnohodnotný návrat do volné přírody. Další naší činností
je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Zapojujeme
se také do záchranných programů určených pro druhy
naší přírody, kterým hrozí vyhubení.

Stanice využívá služeb
Veterinární ošetřovny Ledeč nad Sázavou
www.veterina-ledec.cz

Mládě zajíce
zbytečně sebrané
lidmi.
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PÉČE O ŽIVOČICHY

DRUH PORANĚNÍ

V roce 2017 bylo přijato 650 živočichů 81 druhů.
Naší snahou je co nejvíce přijatých živočichů
vrátit zpět do přírody. To se nám daří přibližně
u jedné poloviny. U jedinců, kteří v důsledku
svých handicapů nemohou být vypuštěni,
je zajištěná péče v expozici, kde nám následně
pomáhají s environmentální výchovou.

zranění dopravou

Příjem živočichů do stanice má po celou dobu
fungování vzrůstající tendenci. Zvýšený příjem
pacientů si vysvětlujeme jak zvyšováním
povědomí o stanici, tak i morální zodpovědnosti
u obyvatel Kraje Vysočina.
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Mezi nejčastější
příjmy stanice patří
ptáci, jejichž podíl činí
57 % z celkového počtu
přijímaných živočichů.

Největší podíl ze všech přijatých živočichů
patří mláďatům s celkovým příjmem
248 jedinců. Jedná o 38 % všech příjmů
do stanice.
V mnoha případech se stává, že ne vždy
domněle opuštěné či nevzletné mládě
potřebuje pomoci. Vždy si záchranu dobře
promyslete, a pokud si nebudete jisti, raději
nám zavolejte pro radu!
Z kategorie silně ohrožený bylo přijato
celkem 53 živočichů. Mezi nimi 4 jedinci
vydry říční, dudek chocholatý, sýc rousný
a čáp černý.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Pro převážnou část dnešních dětí je prostředí
záchranných stanic jednou z mála možností,
jak se dostat do přímého kontaktu s volně
žijícími živočichy, vidět, jak se chovají, pochopit
co člověk v přírodě způsobuje a co je jí dlužen.
Při bezprostředním kontaktu s živými tvory jsou žáci
otevřenější, připraveni vnímat všemi smysly, ochotni
se zamýšlet nad problémy a klást otázky.
V rámci ekologické výchovy a komentovaných
prohlídek na stanici bylo vzděláno 4302 dětí
a dospělých.
Dlouhou tradici mají zejména organizované
prohlídky stanice, při nichž se účastníci seznámí
nejen se zástupci naší fauny, ale především s tím,
co je nejvíce ohrožuje a jak lze tomu předcházet.
Od května do září se komentovaných prohlídek
zúčastnilo 2431 návštěvníků z řad veřejnosti.
Prohlídky probíhají v časech
10:00, 13:00 a 15:00 hodin.

V rámci výukových programů
se snažíme dětem přiblížit
svět živočichů na dosah.

Mimo stanici jsme se rovněž podíleli na řadě akcí
pro veřejnost - Dětské dny, Vítání ptačího zpěvu,
Dravci a sovy ve Sluneční zátoce, Den s Krajem
Vysočina v Jihlavě, Světový den zvířat v Praze
a mnoho dalších. Těchto akcí se zúčastnilo
7483 osob

Novinky v roce 2017
REKONSTRUKCE
VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNY
V roce 2017 byla díky podpoře
z Nadačního fondu Avast zrekonstruována
veterinární ošetřovna. Rekonstrukcí
se zlepší kvalita péče pro ošetřované
živočichy, zlepší se i pracovní prostředí
pro zaměstnance. Kvalitním zázemím
se zvýší i profesionalizace organizace
a množství úspěšně vyléčených
živočichů.

Stav před a po opravě
VENKOVNÍ UČEBNA
Byla dokončena první etapa realizace venkovní učebny, která byla podpořena z Nadace ČEZ.
Učebna by měla sloužit ke zkvalitnění podmínek pro výuku dětí navštěvujících záchrannou stanici.

VSTUPNÍ MÍSTNOST
V roce 2017 se podařilo dokončit rekonstrukci vstupních prostor.

Návštěva paní Zemanové

Dne 28. 6. 2017 jsme v naší záchranné Stanici Pavlov o.p.s. přivítali návštěvu paní Ivany Zemanové,
manželky prezidenta republiky a paní Jitky Běhounkové, ženy hejtmana Kraje Vysočina. Čas delší než
určený pro návštěvu dámy strávily především v expoziční části Stanice mezi našimi zvířecími svěřenci.
Společnost jim dělala například sova pálená Žofinka a lišák Lukáš. Návštěva proběhla ve velmi
příjemné atmosféře. Následně paní Zemanová přispěla na nákup veterinárního stolu, za což ji velmi
děkujeme.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Stanice Pavlov funguje na principu sociálního
podniku, zaměstnáváme více jak 60 %
pracovníků se zdravotním handicapem (OZP).
Pro tyto lidi je často složité nalézt pracovní
uplatnění na běžném trhu práce.
Snažíme se, aby pro ně byla u nás práce
příjemným zpestřením života už tak
komplikovaného různými diagnózami. Dalším
pozitivem je i zapojení do kolektivu a možnost
finančního přilepšení při invalidním důchodu.

Mládě straky při bouřce
vypadlo z hnízda a zlomilo si nohu

ODBORNÁ PRAXE
N stanici každoročně vykonávají odbornou praxi studenti středních
Na
av
vysokých škol. Studenti se u nás učí píli a zodpovědnosti. Pomáhají
při krmení mláďat, ošetřování zraněných živočichů a údržbě areálu.

ODCHOV VYDER
Stanice Pavlov disponuje jako jediné zařízení v ČR
podmínkami, které zaručí u mláďat nalezených
ve volné přírodě úspěšné začlenění do přírodní
populace. Pro rehabilitaci a chov je nezbytné
zařízení s velkými přírodními výběhy,
umožňujícími učení mláďat (plavání, potápění,
lov, využití přírodních úkrytů).
Takto připravení jedinci jsou velmi žádání
v zahraničí, kde jsou vydří populace stále
ohroženy vyhynutím.
Aktivně spolupracujeme se společností The Dutch
Otterstation Foundation, která od nás mláďata vyder
odebírá a vypouští do volné přírody v Holandsku.
Pouze pokud je vazba na člověka příliš silná, zůstávají
odchovaní jedinci v zajetí.

Mládě
puštíka obecného

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY
Na sstanici nadále probíhá záchranný program norka evropského a puštíka
běla
bělavého.
Aktuálně má stanice v držení 3 jedince norka evropského, což je
p
pol
ovin populace žijící v České republice. Ve volné přírodě byla tato drobná
polovina
šelma již vyhubena.

Největší hrozbou pro vydry je automobilová doprava
a lidmi nastražené otrávené nástrahy.

Každý rok se v naší péči ocitne přes 20 veverčích
kojenců, kteří jsou pak v dospělosti úspěšně
vypouštěni do volné přírody.

SPOLUPRÁCE S OBCEMI
POSUZOVANÍ BUDOV

BIOLOGICKÝ DOZOR

Vyhotovujeme odborné
zoologické posudky k výskytu
synantropních druhů živočichů
na budovách. Ty slouží jako
povinná příloha k žádosti
o finanční podporu v Operačním
programu Životní prostředí.
Snažíme se tak předcházet
komplikacím při následné
realizaci zateplení budov.

Na stavbách, kde se vyskytují
synantropní druhy živočichů,
provádíme biologický
dozor, jehož smyslem je
správnou realizací umožnit
bezproblémové soužití těchto
živočichů s lidmi. A předejít
tak zásadním problémům či
prodlevám při realizaci stavby.

POSUDKY ŠKODY
VYDROU
I v roce 2017 zpracovávala
stanice odborné posudky
na výše škod způsobených
vydrou říční, které chovatelé
ryb potřebovali k získání
finanční náhrady za vzniklou
škodu. Jde o trvalou součást
práce stanice. Jedná se jak
o drobné majitele jednotlivých
rybníků, tak o organizace ČRS
nebo komerční rybníkářská
hospodářství.

Krmení rehka domácího

Osobní setkání s rybáři při společné kontrole v terénu přispívá k většímu
oboustrannému pochopení, prohlubování znalosti problematiky na obou stranách.

Poděkování
Za spolupráci, podporu a pomoc

děkujeme těmto subjektům a osobám.

Obce a města, dárci a adoptivní
rodiče, kteří nás v roce 2017 podpořili

Obce a města
Brtnice
Březí nad Oslavou
Číhošť
Dlouhá Ves
Dobronín
Dolní Krupá
Dukovany
Golčův Jeníkov
Hněvkovice
Horní Cerekev
Hrotovice
Jemnice
Jihlava
Jiřice
Kámen
Krásná Hora
Krátká Ves
Ledeč nad Sázavou
Lípa
Maleč
Malý Beranov
Měřín
Myslibořice
Nová Ves u Světlé
Okříšky
Ostrov nad Oslavou

Podmoky
Polná
Předín
Puklice
Řečice
Sázavka
Sirákov
Služátky
Sobíňov
Stará Říše
Světlá nad Sázavou
Štoky
Třebíč
Vysoká
Ždírec nad Doubravou
Dárci
OKOambulance HB s.r.o.
MVDr. Alexandra Čižmárová
Šárka Tomická
Jan Takáč
GALATEK, a. s.
ECO-LAURUS s. r. o.
JSG med a. s.
VAVPRO CZ s. r. o.

Adoptivní rodiče
Miroslava Štefková
Petr Kopecký
Rodina Hálová
Zuzana Jírová a Martin Doležal
Kateřina Psotová
Ondra a Bára Gallovi
Lubomír Vnuk
Adelaida Trojanová a Pavel Roušar
Veronika a Markéta Votoupalová
Marie Peňásová
Odbor ŽP magistrátu města Jihlava
Rodina Slavíkova
Monika Toulova a Magda Polanská
Michal Vaněk
Bc. Michal Blažka
Markéta a Aleš Krejčí
Kristýna a Michal Šmídovi
Jiří Straka - Zdravý věk
Eva Straková
Michaela Hedbávná
Kateřina Brožová a Jan Tomášek
Alžeběta a Dalibor Spoustovi
Daniel Tekverk
Marek a Patrik Adamcovi
Barunka a Pavel Šnajdrovi
Rodina Vopěnková
Jan Drápela
Rodina Haičmanova
Radka a Lukáš Dvořáčkovi
Jana Žáková
Viktor Netík
Magdalena Husáková
obec Skorkov
Gabriela Vokálová
Maru K.
Ing. Mgr. Petr Peňás
Martina Grohmann
Eva Bernardová
Eliška Elfmarková
Martin Jodas
Rodina Kozderová

Počet dovezených
živočichů do záchranné
stanice Pavlov 2017

celkem 650
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Dačice, Vlašim, Vodňany, Žamberk
Čáslav

6

Kutná Hora

oblast působení ZS Pavlov
oblast působení ZS Pavlov,
překrývajicí se s jinými ZS

22
Náměšť
nad Oslavou

Moravské 14
Budějovice

Chcete nám v naší práci pomoci?
Pošlete nám dárcovskou DMS ve tvaru

DMS ZVIREVNOUZI PAVLOV
NA ČÍSLO 87777
(Platí pro všechny operátory, účtování DMS: 30,– Kč, příjemce obdrží 27,– Kč.)

Nebo nás můžete podpořit převodem finančního
daru na náš účet
2600402248/2010 heslo Dar
Obzvláště cenná je pro nás pravidelná
podpora formou trvalého příkazu ať se již jedná
o 50, 100 či 200 nebo více Kč měsíčně.
I relativně malá částka zasílána pravidelně
nám dává stabilitu a nezávislost organizace.

Nebo nás můžete navštívit a zúčastnit se
komentované prohlídky, využít možnost ubytování,
případně doporučit naše výukové programy
pro děti pedagogům.
Stanice Pavlov o.p.s. je nezisková organizace,
za každou pomoc budeme vděční.

Při zaslání příspěvku nám do zprávy pro příjemce
prosím napište svoje jméno a příjmení, heslo dar
a kontakt na Vás. Děkujeme
Staňte se adoptivním rodičem a zpříjemněte pobyt
některému z trvale handicapovaných zvířat.
Více informací na našich webových stránkách.

Je pro nás důležité vědět,
že nám fandí konkrétní lidé!

Stanice Pavlov, o.p.s.,
Pavlov 54, 584 01 Pavlov
stanicepavlov@seznam.cz, 734 309 798
IČ: 28771028
Bankovní spojení: 2600402248/2010
Otevírací doba: 8.00 – 16.00
www.stanicepavlov.eu

Vydala Stanice Pavlov, o.p.s.
Foto na titulní straně: luňák červený Pepina. Foto: archiv organizace.

Děkujeme, že pomáháte.
Má to smysl!

