Postup při pomoci zraněným nebo jinak handicapovaným volně 
žijícím živočichům:


Podle možností předem ověřit, zda se jedná skutečně o zraněného, nebo jinak handicapovaného volně žijícího živočicha.

V případě možnosti odchytu živočicha a možnosti vlastní dopravy:

V případě dravce či sovy: převoz k obecně prospěšné společnosti Zayferus,
v období květen až říjen – převoz do zámeckého parku Lednice, kde tato společnost v tomto období denně provozuje ukázky dravců,
v ostatní období roku – převoz do Brna. Vždy nutno předem telefonicky ohlásit. 

V případě ostatních živočichů:
převoz do Zoologické zahrady města Brna
převoz do ZOO Hodonín

V případě možnosti odchytu a nemožnosti  vlastní dopravy:

V případě dravce či sovy: volat telefonicky o.p.s. Zayferus, která zajistí odvoz do svého zařízení.
V případě ostatních živočichů: volat telefonicky Zoologickou zahradu města Brna, která zajistí odvoz do svého zařízení. Ne vždy je to tentýž den – v těchto případech je nutno živočicha umístit dočasně v jiném zařízení.

V případě nemožnosti odchytu (například zvíře na vodě nebo v jinak nepřístupných podmínkách):

	Kontaktovat Hasičský záchranný sbor, který v případě, že je ohrožen život zvířete využije svého technického a personálního vybavení k odstranění bezprostředního ohrožení života zvířete (provede odchyt). Dále je nutno postupovat podle některého ze dvou předchozích bodů.


Dodáváme, že největším problémem u všech organizací je doprava zraněného živočicha do zařízení, kde mu bude poskytnuta náležitá péče. Z tohoto důvodu je vhodné, když nálezce v případě možnosti živočicha sám dopraví do některého z výše uvedených zařízení. Vždy je lépe takový odvoz telefonicky předem tomuto zařízení nahlásit. V případě odchyceného vážně zraněného živočicha je vhodné předem kontaktovat veterinárního lékaře, který posoudí, zda zraněnému zvířeti lze vůbec pomoc poskytnout a zda bude účinná. Stručný návod jak s odchyceným zraněným dravcem či sovou šetrně zacházet je uveden na internetových stránkách společnosti Zayferus, o.p.s.: http://www.zayferus.cz/

Upozorňujeme, že výše uvedený návod se týká pouze volně žijících živočichů. Netýká se tedy domácích zvířat (psi, kočky apod.).




Adresář organizací:

Organizace
Adresa
Telefon
E - mail
Policie ČR OŘ Břeclav
Národních hrdinů 15
690 02  Břeclav
158

Hasičský záchranný sbor JM kraje, územní odbor Břeclav
Smetanovo nábř. 13
690 02  Břeclav
519 360 612
519 360 666
606 141 193
bv.velitel@firerescue.cz

Okresní veterinární správa Břeclav
Nádražní 5
693 01  Hustopeče
519 411 469
519 411 193
ovs.breclav@worldonline.cz

Pohraniční veterinární stanice
Břeclav
519 370 996

Pohraniční veterinární stanice
Mikulov
519 510 169

Správa CHKO Pálava
Náměstí 32
692 01  Mikulov
519 510 585
chko@palava.cz

Městský úřad Hustopeče

Dukelské nám.2/2
693 17  Hustopeče
519 441 084
519 441 086
519 441 011
berka.zivotni@hustopece-city.cz
zivotni@hustopece-city.cz
Zayferus, o.p.s.
Havlíčkova 429
664 34  Kuřim
541 264 432 
608 100 440
info@zayferus.cz

Zoologická zahrada města Brna
U ZOO 46
635 00  Brno-Bystrc
546 432 311 (spojovatelka) 
546 223 363 
(Dr. Král)
546 210 143 (vrátnice)
zoo@zoobrno.cz
http://www.zoobrno.cz


723 431 726
p. Nožička
ZOO Hodonín
U Červených domků
695 03  Hodonín
0628 346 271
0723 288 774
(pan Hyjánek)
zoo.hodonin@zoo-hodonin.cz
zootechnik@zoo-hodonin.cz



