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6 JeÏci

1. Biologie jeÏka

Zoologické zafiazení

JeÏek je savec z fiádu hmyzoÏravcÛ
(Insectivora), je tedy blízk˘m pfiíbuzn˘m
rejskÛ, rejscÛ, bûlozubek a krtkÛ.
HmyzoÏravci jsou povaÏováni za v˘vojovû
nejstar‰í Ïijící Ïivorodé savce, ktefií se na
Zemi vyskytovali jiÏ poãátkem druhohor
v pozdním triasu, tedy v období pfied 220
miliony lety.
Na území âeské republiky se vyskytují dva
druhy jeÏkÛ – jeÏek západní (Erinaceus eu-
ropaeus) a jeÏek v˘chodní (Erinaceus con-
color).

Vzhled

JeÏek se díky bodlinám, jeÏ pokr˘vají jeho
tûlo, nedá splést s Ïádn˘m jin˘m savcem Ïi-
jícím na území Evropy. Bodliny, kryjící
hfibet a boky jeÏka, vznikly splynutím a pfie-
mûnou chlupÛ. JeÏek západní jich má 7 000
– 8 000, jeÏek v˘chodní o 1 000 ménû.
Zatímco bodliny jeÏka západního jsou pravi-
delnû uspofiádané (jakoby „uhlazené“)
a stejnomûrnû tmavobíle pruhované, jeÏek
v˘chodní je má neuspofiádané (smûfiují do
v‰ech stran) a nepravidelnû pruhované (nû-
které mohou b˘t i jednobarevnû bílé nebo
‰edé). Bodliny obou druhÛ jeÏkÛ jsou 2–3
cm dlouhé a ve stfiední ãásti 1–2 mm ‰iroké.
Po celé délce bodliny odlehãují ãetné vzdu-
chové komÛrky, takÏe jsou velmi lehké.
Bodlina konãí pevnou ostrou ‰piãkou, kofie-
nem je vrostlá do pokoÏky a pomocí pod-
koÏních svalÛ se mÛÏe v libovolném smûru
sklápût. Podobnû jako srst se i bodliny jeÏ-
kÛm vymûÀují, av‰ak jednotlivû a v mno-
hem del‰ím intervalu (18 mûsícÛ). Ostatní
ãásti tûla, jeÏ nejsou kryty bodlinami, jsou
porostlé srstí. JeÏek západní a jeÏek v˘chod-
ní se od sebe li‰í i zbarvením hlavy a spodní
ãásti tûla. JeÏek západní má hlavu s tmavo-
hnûdou kresbou, která se táhne od ãenichu
aÏ k oãím (tzv. br˘le) a na bfii‰e má podélnou
tmavû hnûdou skvrnu (u mláìat je celé bfii-

cho hnûdé). JeÏek v˘chodní tmavohnûdou
kresbu na hlavû nemá a na hrdle a na prsou
má skvrnu bílou (u dospûl˘ch jedincÛ je ãas-
to celé bfiicho svûtlé).
Tûlo dospûl˘ch jeÏkÛ je dlouhé 20 aÏ 30 cm
a váÏí 0,6 aÏ 1,3 kg (v závislosti na roãním
období, na jafie, po zimní hibernaci, jsou jeÏ-
ci lehãí, naopak na podzim váÏí nejvíce).
Rozli‰it samce od samice je moÏné podle
umístûní vnûj‰ích pohlavních orgánÛ, samec
má penis umístûn zhruba uprostfied bfiicha,
kdeÏto pochva samice se nachází blízko fiit-
ního otvoru.

Roz‰ífiení a biotop

U obou druhÛ jeÏkÛ probíhá hranice jejich
roz‰ífiení územím âeské republiky. JeÏek zá-
padní Ïije v Evropû aÏ k pobfieÏí Atlantského
oceánu, ve Velké Británii, v jiÏní
Skandinávii a na severozápadû Ruska. Jako
obyvatel pÛvodní lesnaté krajiny se nejradû-
ji zdrÏuje v listnat˘ch nebo smí‰en˘ch le-
sích. Je v‰ak velmi pfiizpÛsobiv˘, a proto je
moÏné se s ním setkat i v otevfiené krajinû,
v parcích, na sídli‰tích nebo v zahradách vi-
lov˘ch ãtvrtí uprostfied mûst. JeÏek v˘chod-
ní Ïije hlavnû ve v˘chodní a jihov˘chodní
Evropû a v nûkter˘ch oblastech Asie. Jako
pÛvodnû stepní a lesostepní druh osídluje
pfiedev‰ím teplej‰í a su‰‰í lokality v otevfie-
né krajinû, rozsáhl˘m lesním porostÛm se
vyh˘bá. Dobfie se v‰ak pfiizpÛsobil i Ïivotu
v zemûdûlské krajinû a uvnitfi vesnic a mûst.

RozmnoÏování a rodiãovské chování

Na území âeské republiky se jeÏci rozmno-
Ïují jednou, ménû ãasto i dvakrát do roka.
K páfiení dochází v bfieznu aÏ dubnu (v pfií-
padû druhého rozmnoÏování v ãervenci aÏ
srpnu). Samec i samiãka jsou promiskuitní
a bûhem rozmnoÏovacího období vystfiídají
nûkolik partnerÛ. O samiãky svádûjí samci
souboj, kter˘ ãasto vede i ke zranûní.
Vlastnímu páfiení pfiedcházejí hlasité námlu-
vy, kdy sameãek obíhá samiãku a doráÏí na
ni. Chování samiãky je zprvu odmítavé, má
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JeÏci 7

najeÏené bodliny a hlasitû funí. Nakonec ale
k páfiení vût‰inou svolí. Pfiesto je ãást jeÏãích
námluv neúspû‰ná. Pfii vlastním páfiení se
samiãka pfiitiskne k zemi, zadní nohy natáh-
ne dopfiedu a zvedne ocásek. Poloha jeÏkÛ
pfii páfiení je stejná jako u v‰ech ostatních
savcÛ. Pfiedpokládá se, Ïe samiãka bûhem
páfiení sklopí bodliny, aby nezranila samco-
vo osrstûné bfiicho, byla v‰ak pozorována
i páfiení, kdy samice mûly bodliny najeÏené.
Páfiení trvá obvykle nûkolik minut, pfiiãemÏ
ke kopulaci dochází opakovanû.
O potomstvo se stará v˘hradnû samice. Po
35 ± 4 dnech bfiezosti pfiivádí v hnízdû vy-
stlaném suchou trávou na svût holá a slepá
mláìata. Pfii narození mají mláìata bodlinky
ukryté v rÛÏové kÛÏi, teprve po nûkolika ho-
dinách pronikají ‰piãky bíl˘ch bodlinek na
povrch. Novorozená mláìata jsou 70 (± 15
mm) dlouhá a váÏí 8–25 g. Ve vrhu mÛÏe b˘t
2–10 mláìat, prÛmûrná velikost vrhu je v‰ak
4–5 mláìat. Pfii porodu pomáhá samice mlá-
ìatÛm vyprostit se z plodov˘ch obalÛ, které
následnû poÏírá. Mláìata pak opatrnû ucho-
pí do tlamiãky a pfiemístí ke svému bfií‰ku.
Novorozenci zaãnou sát jiÏ nûkolik minut po
narození. JeÏãí mléko obsahuje 78,4 % vo-
dy, 10,1 % tuku, 2 % cukrÛ, 7,2 % bílkovin
a 2,3 % minerálních látek.

Bûhem porodu a bezprostfiednû po nûm je
samice velmi citlivá na jakékoliv vyru‰ení.
Pokud k nûmu dojde, mÛÏe svá mláìata o-
pustit nebo seÏrat. Také v pfiítomnosti samce
u porodu (v umûl˘ch podmínkách chovu)
dochází ke kanibalismu. Teprve od 5. dne Ïi-
vota mláìat reaguje samice na vyru‰ení pfie-
nesením mláìat na jiné místo.
První bílé bodlinky, které se u mláìat obje-
vují krátce po narození, jsou po 36–48 hodi-
nách nahrazeny druh˘mi tmav˘mi bodlina-
mi, které jim vydrÏí dva aÏ tfii t˘dny. Poté
jsou i tyto bodliny postupnû nahrazeny tfie-
tím typem bodlin, kter˘ je jiÏ charakteristic-
k˘ pro dospûlá zvífiata.
Mláìata jsou schopna se ãásteãnû zavinout
jiÏ 11. den po porodu, úplnû to ale dokáÏí aÏ
kolem 28. dne vûku. Vidût a sly‰et zaãínají
od druhého t˘dne vûku a v této dobû se jim
také objevuje srst. Schopnost termoregulace
je u mláìat velmi nízká do dvou t˘dnÛ po
porodu a plnû je vyvinuta aÏ od 27.–32. dne
po porodu. První zoubky se mláìatÛm obje-
vují 20.–21. den po porodu a od této doby
zaãínají postupnû pfiecházet na pevnou po-
travu. Plnû odstavena jsou ale aÏ ve vûku
38–44 dní.
Po prvním t˘dnu Ïivota mláìata svou hmot-
nost zdvojnásobí, ve tfietím t˘dnu je jejich

Velikost domovského okrsku jeÏka se pohybuje od 2 do 50 ha. Foto Alice Janeãková
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8 JeÏci

hmotnost ‰estinásobkem porodní hmotnosti
a ve vûku 40 dní je pfiibliÏnû desetinásob-
kem (200–235 g) porodní hmotnosti.
Poprvé za potravou mimo hnízdo se mláìa-
ta vydávají v doprovodu matky ve vûku pfii-
bliÏnû 3 t˘dnÛ. S matkou zÛstávají aÏ do vû-
ku 5–6 t˘dnÛ, poté se osamostatní. V té do-
bû váÏí pfiibliÏnû 250 g. Pohlavnû dospívají
ve vûku 9–12 mûsícÛ.

ZpÛsob Ïivota

JeÏci jsou samotáfii, s v˘jimkou samic od-
chovávajících mláìata lze málokdy spatfiit
pohromadû více jeÏkÛ. Nejsou v‰ak teritori-
ální a jejich domovské okrsky se ãasto pro-
línají. Ke vzájemn˘m stfietÛm vût‰inou ne-
dochází.
JeÏci jsou sv˘m domovsk˘m okrskÛm vûrni
a pravdûpodobnû v nich Ïijí cel˘ Ïivot.
Velikost domovského okrsku se pohybuje od
2 do 50 hektarÛ v závislosti na nabídce po-
travy a úkrytÛ. Domovské okrsky samcÛ
jsou vût‰inou vût‰í neÏ samic. Populaãní
hustota jeÏkÛ se pohybuje v závislosti na
prostfiedí v rozmezí 0,2–5 jeÏkÛ na hektar.
JeÏci jsou Ïivoãichové s noãní aktivitou, za
denního svûtla jsou aktivní pouze jedinci
s vysok˘mi potfiebami potravy, jako napfií-
klad kojící samice a jedinci pfied hibernací.
Mimo tyto dva pfiípady jsou jeÏci nalezení
za denního svûtla mimo hnízdo vût‰inou ne-
mocní nebo zranûní. Za potravou vyráÏí je-
Ïek po západu slunce, nejvíce aktivní je br-
zy v noci a potom kolem pÛlnoci nebo k rá-
nu. PrÛmûrnû urazí jeÏek za noc vzdálenost
600 – 1 500 metrÛ, jsou známy ale i pfiípady,
kdy jeÏci urazili za noc vzdálenost 3 aÏ 4 ki-
lometry. Samci obvykle zdolávají vût‰í
vzdálenosti neÏ samice, coÏ patrnû souvisí
s vyhledáváním partnerky v dobû rozmnoÏo-
vání.
JeÏci jsou suchozem‰tí Ïivoãichové, umûjí
v‰ak plavat, hrabat a ‰plhat. Umûjí se také
protáhnout neuvûfiitelnû malou ‰kvírou,
kdyÏ to potfiebují.
Bûhem roku pouÏívají jeÏci nûkolik hnízd,
ve kter˘ch se zdrÏují pfies den a která obãas

stfiídají. Jsou to letní hnízda, hnízda urãená
k odchovu mláìat a zimní hnízda. B˘vají
umístûna v hustém kfioví, pod chrastím a po-
lomy, pod vût‰ímu kameny, v rozsedlinách
skal, pfiípadnû pod rÛzn˘mi pfiedmûty a stav-
bami ãlovûka. JeÏci si mohou hrabat i krátké
(0,3–0,5 m) zemní nory. Základ hnízda ob-
vykle b˘vá hromada suchého listí (prÛmûr
30–60 cm), které si jeÏek nanosí v ãumáãku.
Do té se ponofií, vyhrabe mal˘ prostor a ne-
ustál˘m otáãením listov˘ materiál urovná
a spojí do souvislé vrstvy o síle 5–20 cm.
Nûkdy si zvenku stavbu je‰tû upraví a zpev-
ní dal‰í vrstvou listí.
Zimní hnízdo je budováno dÛkladnûji
a s vût‰í peãlivostí, neboÈ v nûm jeÏek stráví
3,5–6 mûsícÛ. Jeho stûny jsou aÏ 5 cm silné
a témûfi neprody‰né. Hnízdo je zvenku ãasto
je‰tû zakryté vrstvou hrabanky. Nemá stál˘
vchod, po ulehnutí jeÏek vstupní otvor ucpe.
Hnízda urãená k odchovu mláìat nejsou bu-
dovaná s takovou peãlivostí, zato v‰ak dosa-
hují vût‰ích rozmûrÛ.
Cítí-li se jeÏek ohroÏen, jeho první reakcí je
najeÏení bodlin. K stoãení do klubíãka do-
chází vût‰inou aÏ po fyzickém kontaktu.
Nûktefií jedinci preferují v pfiípadû nebezpe-
ãí útûk pfied stoãením se do klubíãka. JeÏek

Bûhem roku pouÏívají jeÏci nûkolik hnízd. Foto
Bohumil Tre‰er
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JeÏci 9

se v‰ak umí bránit i aktivnû, napfiíklad sami-
ce v pfiípadû nebezpeãí brání mláìata kousá-
ním.
Orientaãními smysly jeÏka jsou ãich a sluch,
zrak je ménû dÛleÏit˘.

Potrava

Hlavní podíl potravy jeÏkÛ tvofií Ïivoãi‰ná
sloÏka, zejména rÛzné druhy bezobratl˘ch,
jako jsou brouci, kobylky, ÏíÏaly, larvy hmy-
zu, slimáci aj. Men‰í podíl jejich potravy
tvofií drobní obratlovci, zejména Ïáby, je‰-
tûrky, hrabo‰i a jiní drobní hlodavci a nelé-
tající ptáãata. Ve svém jídelníãku má jeÏek
i vejce ptákÛ hnízdících na zemi, ztráty na
vejcích zpÛsobené jeÏky jsou v‰ak zanedba-
telné. JeÏek nepohrdne ani mr‰inami.
JeÏci loví také hady, vãetnû jedovat˘ch zmi-
jí. JeÏãí bodliny jsou totiÏ dostateãnû dlouhé
na to, aby bránily hadovi v u‰tknutí jeÏka.
JeÏci mají navíc vy‰‰í odolnost proti zmijí-
mu jedu ve srovnání s jin˘mi savci obdobné
velikosti.
Rostlinná potrava, zejména rÛzné ovoce, bo-
bule, listy a semena trav, tvofií pouze malou
ãást jeÏãího jídelníãku. âást této potravy se
pravdûpodobnû do jeÏãího trávicího traktu
dostává spí‰e náhodou pfii poÏírání jiné po-
travy.
Za jednu noc dokáÏe jeÏek zkonzumovat ko-
lem 70 g potravy, kojící samice zhruba dvoj-
násobek.

Hibernace

Hibernace neboli zimní spánek je strategie
‰etfiící energii, která umoÏÀuje jeÏkÛm pfieÏít
nepfiíznivé zimní období. JeÏci si uÏ od kon-
ce léta hromadí pod kÛÏí silnou vrstvu zá-
sobního tuku, kter˘ na zaãátku hibernace
pfiedstavuje tfietinu jejich hmotnosti.
Zásobní tuk se skládá z tzv. hnûdé tukové
tkánû, uloÏené pfiedev‰ím ve hfibetních parti-
ích tûla (zaji‰Èuje rychlou potfiebu energie
pfii probouzení) a bílé tukové tkánû, ukláda-
jící se pod kÛÏí a v tûlní dutinû (dlouhodobá
zásobárna energie). Ztráta hmotnosti bûhem

pfiezimování ãiní celkovû 20–50 % a v pfie-
poãtu na den 0,2–0,3 % tûlesné hmotnosti.
Aby jeÏek zdárnû pfieãkal zimu, potfiebuje
pfied hibernací dosáhnout hmotnosti mini-
málnû 600–700 g.
V âeské republice se jeÏci ukládají k zimní-
mu spánku nejãastûji v fiíjnu, na severu to
b˘vá dfiíve, na jihu pozdûji. Zaãátek hiber-
nace obvykle následuje po dlouhodobûj‰ím
poklesu prÛmûrné teploty vzduchu pod
10–15 °C, coÏ spolu se zkracujícím se dnem
vyvolává u jeÏka hormonální zmûny. Bûhem
hibernace se jeÏek úplnû stoãí do klubíãka.
Jeho teplota postupnû klesne z normálních
35–36 °C (prÛmûr 35,4 °C) aÏ na 5–8 °C.
Bûhem zimního spánku se poãet tepÛ srdce
sníÏí ze 200–300 na 5 za minutu a poãet v˘-
dechÛ z 40–50 v˘dechÛ na 1–2 v˘dechy za
minutu, klesá i krevní tlak. Celkovû se ener-
getické nároky jeÏãího organismu sníÏí bû-
hem zimního spánku asi na 10 % úrovnû
v aktivním stavu.
V naprosté vût‰inû pfiípadÛ jeÏci hibernují
samostatnû, pouze mláìata nûkdy hibernují
spoleãnû s matkou.
JeÏci se bûhem hibernace obãas budí, ale ne-
opou‰tûjí svá hnízda. Normální tûlesné tep-
loty dosáhne jeÏek bûhem tfií hodin po pro-
buzení. JeÏci se budí také pfii vyru‰ení nebo
pfii náhlém oteplení. Takováto probuzení ale
znamenají velkou spotfiebu energie. Po nû-
kolikanásobném probuzení mohou jeÏci u-
hynout naprost˘m vyãerpáním je‰tû pfied
pfiíchodem jara. Proto jsou tuhé a na sníh bo-
haté zimy pro zimní spáãe mnohem pfiízni-
vûj‰í neÏ mírné zimy provázené ãast˘mi ob-
levami.

Délka Ïivota a mortalita

Maximální délka Ïivota volnû Ïijícího jeÏka
je 6–8 let, pfiiãemÏ pûtilet˘ jeÏek je jiÏ pova-
Ïován za starého. V zajetí se jeÏci mohou
doÏít 10 let, maximální znám˘ vûk jeÏka Ïi-
jícího v zajetí je 14 let.
Mortalita volnû Ïijících jeÏkÛ se pohybuje
kolem 20–30 % u dospûl˘ch jedincÛ a aÏ
60–70 % u mláìat.
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n˘, (b) vyhládl˘ (zpravidla se jedná o mlá-
dû) nebo (c) slep˘ (a tudíÏ není schopen roz-
li‰it den a noc).

3. Nepfiíznivé zimní období pfieÏívají jeÏci
v hibernaci. Pokud je jeÏek aktivní bûhem
zimy, znamená to, Ïe mu do‰ly energetické
zásoby nutné pro hibernaci. Bez lidské po-
moci zahyne.

4. JeÏek se mÛÏe zamotat do v‰ech moÏn˘ch
typÛ sítí (tenisové, rybáfiské atd.), mÛÏe se
zachytit v plotû ãi spadnout do díry, jímky,
kanálu nebo zahradního jezírka ãi bazénu.
Nebezpeãím pro jeÏky jsou i odhozené od-
padky, napfi. igelitové pytlíky, gumiãky, ple-
chovky. JeÏci pfii hledání potravy mohou str-
ãit do plechovky ãi jiného odpadku hlaviãku
a mÛÏe se stát, Ïe ji nebudou moci jiÏ vytáh-
nout.

5. Na úspû‰né pfiezimování potfiebuje jeÏek
hmotnost minimálnû 600–700 g. K ukládání
jeÏkÛ k zimnímu spánku dochází ale aÏ 

10 JeÏci

2. Kdy potfiebuje jeÏek na‰i
pomoc?

1. je-li oãividnû zranûn nebo je-li nemocn˘,
2. je-li nalezen venku bûhem dne,
3. je-li nalezen venku bûhem zimy,
4. je-li zachycen v síti ãi lapen v jiné pasti,
5. má-li na podzim nízkou hmotnost,
6. jedná-li se o osifielé mládû.

1. Zranûn˘ ãi nemocn˘ jeÏek se pozná pod-
le toho, Ïe se obtíÏnû pohybuje, je malátn˘,
nemá obranné reakce (pfii dotyku rukou ne-
najeÏí bodliny, nestoãí se do klubíãka), po-
pfiípadû ka‰le a má v˘tok z nosu. Mohou b˘t
také vidût otevfiené rány, jeÏek mÛÏe krvá-
cet. V letních mûsících jsou otevfiené rány
ãasto zasaÏené mu‰ími vajíãky ãi larvami.
Oslabení jedinci také b˘vají více napadáni
blechami a klí‰Èaty.

2. Zdraví jeÏci jsou aktivní od soumraku do
brzkého rána. Je-li jeÏek aktivní bûhem dne,
znamená to, Ïe je (a) nemocn˘ nebo zranû-

JeÏci jsou Ïivoãichové s noãní aktivitou, za denního svûtla jsou aktivní pouze jedinci s vysok˘mi
potfiebami potravy, napfi. kojící samice. Foto Bohumil Tre‰er
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bûhem fiíjna (v závislosti na poãasí), není
tedy tfieba „zachraÀování“ jeÏkÛ uspûchat.
K rozhodnutí, zda vzít jeÏka domÛ ãi ne,
mÛÏe napomoci následující orientaãní tabul-
ka.

mûsíc hmotnost
záfií pouze osifielá mláìata 
fiíjen – 1. pol. do 200 g
fiíjen – 2. pol. do 400 g
listopad do 600 g

DÛleÏit˘ je ale prÛbûh poãasí a také region,
odkud jeÏek pochází. Pokud je dlouho
chladné a de‰tivé poãasí, je moÏné vzít do
péãe jeÏky i o nûco tûÏ‰í, neÏ uvádí tabulka.
Naopak je-li tepl˘ podzim s teplotami nekle-
sajícími pod bod mrazu, je moÏné „zachra-
Àování“ jeÏkÛ o nûco oddálit. Také region
hraje roli pfii rozhodování, kdy vzít jeÏka do
péãe. Ve vy‰‰ích polohách zaãínají jeÏci hi-
bernovat dfiíve neÏ jeÏci v níÏinách, proto je
moÏné zde zaãít se „zachraÀováním“ jeÏkÛ
o nûco dfiíve.

6. Nûkdy se stane, Ïe jeÏãí miminka osifií,
kdyÏ jejich matka zahyne. Tato mláìata
o hmotnosti 30–50 g potfiebují okamÏitou
pomoc. Je v‰ak tfieba dÛkladnû provûfiit, Ïe
mláìata jsou opravdu osifielá. JeÏãí samice
svá mláìata ãasto opou‰tí i na del‰í dobu,
kdyÏ se vydává hledat potravu. Je tfieba vy-
ãkat minimálnû 3 hodiny, neÏ se mláìata
odeberou. Pokud jsou jeÏãí kojenci nalezeni
rozlezlí mimo hnízdo a prochladlí, jsou to
témûfi urãitû sirotci.

Transport jeÏka

Transport jeÏka z místa nálezu je snadn˘,
postaãí papírová krabice s otvory na d˘chá-
ní ãi pfiepravka pro malá zvífiata. SloÏitûj‰í je
to, pokud je jeÏek uvûznûn v nûjaké pasti.
Pak je zapotfiebí mít k dispozici nÛÏky
a kle‰tû na dráty, ãasto je totiÏ nutné jeÏka
doslova „vystfiíhat“ ze sítû, pletiva apod.
Nezbytné jsou také rukavice, zvlá‰tû pokud
je nutné jeÏka odnûkud vytáhnout.

3. Péãe o jeÏka

Prohlídka jeÏka (klinické vy‰etfiení)

Péãe o jeÏka zaãíná dÛkladnou prohlídkou
zvífiete. DÛleÏit˘m zdrojem informací o jeÏ-
kovi jako pacientu jsou údaje, které uvádí
nálezce zvífiete. V˘znamná informace je
místo nálezu jeÏka. JeÏci nalezení na okra-
jích komunikací mohou b˘t zranûní, pfii-
ãemÏ zranûní nemusí b˘t zevnû viditelné.
Základní informací o zdravotním stavu
a stupni v˘voje jeÏka je jeho váha. JeÏci
s hmotností kolem 600–700 g, ktefií nevyka-
zují Ïádné známky nemoci ãi zranûní, s vel-
kou pravdûpodobností lidskou pomoc nepo-
tfiebují.
Pfii prohlídce jeÏka je dÛleÏité v‰ímat si jeho
chování. Zdrav˘ jedinec se v neznámém
prostfiedí zpravidla zavine. Zavinutí jeÏka
lze zabránit tak, Ïe pánevní konãetiny se ‰e-
trnû uchopí obûma rukama, povytáhnou se
dozadu a pozvednou tak, aby hrudní konãe-
tiny zÛstaly na podloÏce. Tato pozice umoÏ-
ní vy‰etfiit bfii‰ní krajinu a urãit pohlaví zví-
fiete. Známky zdraví jsou lesklé nezapadlé
oãi, vlhk˘ nos a ihned reagující tonus bod-
lin. U nemocn˘ch zvífiat jsou oãi zapadlé,

Pfii vy‰etfiení lze tímto zpÛsobem zabránit zavi-
nutí jeÏka. Foto ZO âSOP Vla‰im
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12 JeÏci

obranné reakce jsou malé nebo Ïádné, okolí
nozder mÛÏe b˘t zneãi‰tûno hnisav˘m v˘to-
kem a bodliny nereagují na dotyk (sníÏen˘
tonus bodlin). Pfietrvávající koÏní fiasa, která
se vytvofií povytaÏením kÛÏe za bodliny,
svûdãí o dehydrataci zvífiete. Prohlídkou po-
vrchu tûla se zjistí stupeÀ invaze zevních pa-
razitÛ. JeÏci jsou napadáni blechami, klí‰Èa-
ty a roztoãi. Zesláblí a zranûní jedinci jsou
ãasto zasaÏeni mu‰ími vajíãky nebo larvami
(obvykle v okolí oãí a u‰í a dále v ranách na
v‰ech ãástech tûla).
Pfii prohlídce jeÏka je zapotfiebí vyvarovat se
v‰ech hlasitûj‰ích zvukÛ, jeÏci jsou na nû
velmi citliví a reagují na nû zavinutím se.
Pokud zdravotní stav jeÏka vyÏaduje déletr-
vající dÛkladné vy‰etfiení, doporuãuje se
pouÏít celkovou anestezii, k tomu je v‰ak o-
právnûn pouze veterinární lékafi.

Zbavení vnûj‰ích parazitÛ

KaÏdého pfiijatého jeÏka je tfieba co nejdfiíve
zbavit vnûj‰ích parazitÛ (blech, klí‰Èat, roz-
toãÛ a mu‰ích larev a vajíãek).
K hubení blech se osvûdãil Arpalit spray
1%, Bolfo spray, Bolfo pudr, Difusil spray
a Frontline spray (nûkter˘mi autory ale není

doporuãován, nevhodn˘ pro malá mláìata
a zesláblé jedince). Pfii postfiiku zvífiat je tfie-
ba chránit jejich oãi a obliãejovou ãást.
U mal˘ch jeÏãat (do hmotnosti 100 g) a ze-
slábl˘ch jedincÛ je nutné provést alternativ-
ní zpÛsob odble‰ení – jeÏky podrÏet nad vo-
dou (nenamoãit!) a blechy opatrnû vyãesá-
vat kartáãkem.

Tato pozice umoÏÀuje vy‰etfiit bfii‰ní krajinu
a urãit pohlaví zvífiete. Foto ZO âSOP Vla‰im

Mu‰í vajíãka a larvy se odstraÀují mechanicky. Foto ZO âSOP Vla‰im
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Klí‰Èata lze odstranit mechanicky pinzetou.
U silnûj‰ích invazí lze pouÏít, stejnû jako
u blech, Arpalit spray 1%, Bolfo spray,
Bolfo pudr, Difusil spray a Frontline spray.
Stejná terapie se pouÏívá i pro zbavení jeÏka
roztoãÛ, u silnûj‰ích invazí moÏno pouÏít
Ivomec a Dectomax.
Mu‰í vajíãka a larvy se odstraní mechanic-
ky. K odstranûní mu‰ích larev ze zvukovodÛ
se doporuãuje nakapat do zevního zvukovo-
du nûkolik kapek 30% alkoholu nebo u‰ních
kapek.

Zbavení vnitfiních parazitÛ

Vût‰ina jeÏkÛ pfiijat˘ch do lidské péãe trpí
rÛznû siln˘mi invazemi vnitfiních parazitÛ,
pfiestoÏe to nemusí b˘t vÏdy na první pohled
zjevné. Proto je vhodné v‰em pfiijat˘m jeÏ-
kÛm preventivnû podat antiparazitika. Na
vût‰inu vnitfiních parazitÛ jsou úãinné pfií-
pravky Panacur, Ivomec a Dectomax. PouÏít
lze také Drontal, nûkter˘mi autory v‰ak není
doporuãován.
Na plicní parazity (hlístice), ktefií jsou nej-
ãastûj‰í pfiíãinou úhynÛ jeÏkÛ v lidské péãi,
se doporuãují pfiípravky Panacur, Ivomec
(ne pro malá mláìata a zesláblé jedince),
Ambex a Dectomax.

Ubytování

V dospûlosti jsou jeÏci samotáfii, mláìata
v‰ak mohou b˘t ubytována spoleãnû. Pouze
nemocní a zranûní jedinci by mûli b˘t uby-
továni samostatnû.
JeÏãí ubytovací prostor by mûl obsahovat
v˘bûh o minimální velikosti 1–2 m2 (to je
nezbytné pro udrÏení kondice a zdraví jeÏ-
ka) a boudiãku na spaní (mÛÏe to b˘t papí-
rová krabice nebo dfievûn˘ domeãek). Pokud
je spoleãnû ubytováno více jeÏkÛ, musí b˘t
v˘bûh zvût‰en tak, aby byla zachována do-
poruãená minimální velikost v˘bûhu 1–2 m2

na jeÏka. Pfii spoleãném ubytování jeÏkÛ je
také nutné umístit do v˘bûhu vût‰í mnoÏství
boudiãek na spaní. Ty by mûly b˘t o nûco
vût‰í, neboÈ mladí jeÏci spí rádi pohromadû.
Podlaha v˘bûhu by mûla b˘t omyvatelná
a pokrytá papírem, kter˘ se pfii kaÏdém úkli-
du snadno odstraní. Vhodnou v˘stelkou

boudiãky na spaní jsou noviny natrhané na
kousky, seno, sláma nebo suché listí. V̆ bûh
se ãistí dennû, boudiãku na spaní není tfieba
ãistit ãasto, neboÈ ji jeÏek vût‰inou nezneãi‰-
Èuje. Stûny v˘bûhu musí b˘t vysoké mini-
málnû 50 cm, aby je jeÏek nepfielezl.
Ubytovací prostor pro jeÏka by se mûl na-
cházet v suché, svûtlé a vûtratelné místnosti
s teplotou 19 °C (mûfieno u zemû) pro jeÏky
do hmotnosti 300 g a 15 °C pro jeÏky tûÏ‰í.
Pfii spoleãném ubytování jeÏkÛ je nutné dá-
vat potravu do více misek, aby mûl kaÏd˘ je-
Ïek pfiístup k potravû a nebyl odstrkován sil-
nûj‰ími jedinci. Pfii vût‰ím mnoÏství jeÏkÛ je
vhodné jeÏky rozdûlit do skupin podle váhy.
U vût‰ích mláìat nûktefií autofii doporuãují
oddûlit samce od samic, aby se pfiede‰lo pfií-
padnému páfiení.

Ubytování jeÏãích kojencÛ je odli‰né od
ubytování star‰ích mláìat a dospûl˘ch jedin-
cÛ. JeÏãí kojenci potfiebují více tepla, zato
v‰ak nevyÏadují tolik prostoru. Staãí jim pa-
pírová krabice, ko‰ík ãi plastová bedniãka.
Je v‰ak nutné zajistit vyhfiívání tohoto pro-
storu na teplotu 30–35 °C u velmi mal˘ch
mláìat, u vût‰ích lze teplotu postupnû sniÏo-
vat aÏ na 25–27 °C. To je moÏné buì pouÏi-
tím gumové láhve naplnûné teplou vodou,
která se obalí hadfiíkem a vloÏí na dno, nebo
je moÏné pouÏít vyhfiívací destiãku ãi plo-
t˘nku (pak je ale lep‰í pouÏít na ubytování
plastovou bedniãku). VÏdy je v‰ak tfieba
dbát na to, aby teplota nebyla pfiíli‰ vysoká
a nedo‰lo k pfiehfiátí. Bedniãka ãi krabice by
mûla b˘t vystlána mûkk˘mi hadfiíky (ne va-
tou, ta se jeÏãatÛm zachytává na bodlinkách
a lepí se jim na ãumáãky).

Pfiíklad ubytování jeÏka v zajetí. Foto Ondfiej Fiala
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Potrava

JeÏek je hmyzoÏravec, proto musí v jeho jí-
delníãku pfievaÏovat masitá strava.
Nedoporuãuje se krmit jeÏky ÏíÏalami, sli-
máky nebo ‰neky, neboÈ ãasto obsahují
vnitfiní parazity a jeÏci by se jimi mohli na-
kazit.

JeÏãí jídelníãek se li‰í pro jednotlivé váhové
kategorie.

JeÏãí kojenci – hmotnost do 100 g

Su‰ené mléko pro ‰tûÀata Puppy-Milk
(Beaphar) nebo koÈata Cat-Milk (Gimpet),
Kitty-Milk (Beaphar) nebo mléko vhodné
pro ‰tûÀata i koÈata Lactal (Beaphar).
Upravuje se dle návodu, k fiedûní je moÏné
pouÏít slab˘ fenyklov˘ ãaj.

JeÏãí kojenci se krmí kaÏdé 4 hodiny, a to
i v noci. Krmí se upraven˘m kapátkem nebo
injekãní stfiíkaãkou pfiímo do tlamiãky. Je
tfieba dávat pozor, aby se pfii krmení nezahl-
tila. Po kaÏdém nakrmení je nutné jeÏeãkÛm
jemnû namasírovat bfií‰ko a okolí fiitního
otvoru, aby se podpofiilo vymû‰ování (jeÏãí
kojenci se neumûjí sami vyprázdnit, potfie-
bují stimulaci). K masírování je moÏné pou-
Ïít jemn˘ ‰tûteãek, vatov˘ tampon nebo
mûkk˘ hadfiík.

JeÏãí kojenci – hmotnost 100–150 g

Su‰ené mléko pro ‰tûÀata Puppy-Milk
(Beaphar) nebo koÈata Cat-Milk (Gimpet),
Kitty-Milk (Beaphar) nebo mléko vhodné
pro ‰tûÀata i koÈata Lactal (Beaphar) smí-
chané s koãiãí konzervou pro koÈata, napfi.
Kitten (ProPlan) nebo Whiskas (Waltham).
Smûs je tfieba rozmixovat, aby pro‰la stfií-
kaãkou. Tato strava se zkou‰í podávat jeÏãa-
tÛm i na mûlké mistiãce, aby se co nejdfiíve
nauãila samostatnû pfiijímat potravu.
Jakmile se to nauãí, zaãne se podávat pouze
samotné maso z koãiãí konzervy a k pití sla-
b˘ fenyklov˘ ãaj.
JeÏãatÛm, která se jiÏ sama krmí, se mÛÏe
podávat také následující smûs: propasírova-
n˘ odvar z ovesn˘ch vloãek ãi r˘Ïe a mleté
syrové hovûzí maso nebo koãiãí konzerva
pro koÈata. Smûs by mûla mít konzistenci
nepfiíli‰ tuhé ka‰e. Dále se podává Roboran
nebo jiné vhodné vitaminy v doporuãen˘ch
dávkách. Celková denní dávka ãiní asi 60 g.
K pití se podává slab˘ fenyklov˘ ãaj nebo
voda.

JeÏãí mláìata – nad 150 g

Vafiené kufiecí krky nebo vafiené drÛbeÏí ne-
bo hovûzí maso, jako pfiíloha vafiená r˘Ïe,
vlasové nudle ãi ovesné vloãky (mohou b˘t
i nevafiené). Vhodné jsou také suché nebo
vlhãené koãiãí granule (ne ale s rybím ma-

JeÏãí kojenci se krmí kaÏdé ãtyfii hodiny. Foto
ZO âSOP Vla‰im

JeÏãí jídelníãek se li‰í pro jednotlivé váhové
kategorie. Foto Bohumil Tre‰er
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sem) a konzervy, popfiípadû i psí granule
a konzervy. Pfii podávání vlhãen˘ch granulí
a konzerv je v‰ak tfieba obãas dát jeÏkÛm
i tvrd‰í potravu, napfi. vafiené kufiecí krky ne-
bo suché granule, aby si cviãili Ïv˘kací sva-
ly a ãistili chrup, jinak jim totiÏ hrozí vznik
zubního kamene.
Maso by mûlo tvofiit minimálnû polovinu
krmné dávky. Jako doplnûk lze podávat
v malém mnoÏství nahrubo nastrouhan˘ ne-
tuãn˘ s˘r, tvaroh, pi‰koty (nejvíce ale 1/2 pi‰-
kotu na jeÏka a den, jeÏci velmi snadno ztlo-
ustnou), rozinky a rÛzné ovoce.
Celková denní dávka by mûla b˘t zhruba 90
g pro jeÏka o hmotnosti 150 g, pro jeÏka
o hmotnosti 450 g zhruba 120 g. JeÏci by
mûli dostávat potravu veãer, pokud mají rá-
no v‰e snûdeno, mûli by dostat men‰í porci
i ráno.
K pití se podává voda. Vyskytne-li se u jeÏ-
ka prÛjem, podává se siln˘ ãaj.

Potrava pro jeÏky nevhodná

JeÏci nesmûjí dostávat kravské mléko, vep-
fiové maso, uzeniny, solená, kofienûná a pfií-
li‰ tuãná jídla a ãerstvé peãivo.

VáÏení

JeÏky je tfieba pravidelnû váÏit, neboÈ váha
je základním ukazatelem jejich zdravotního
stavu. JeÏek by mûl pravidelnû pfiib˘vat bez
zjevn˘ch v˘kyvÛ. Malí jeÏci se váÏí ãastûji,

po dosaÏení váhy 250 g staãí váÏit 1× t˘dnû.
JeÏek by mûl pfiib˘vat 50–70 g t˘dnû.

Zazimování

Po dosaÏení váhy 600–700 g se jeÏek umís-
tí do nevytápûné místnosti o teplotû 0–5
°C (teplota by nemûla klesnout pod 0 °C).
JeÏek by zde mûl mít opût v˘bûh a boudiãku
na spaní, pfiiãemÏ v˘bûh mÛÏe b˘t o málo
men‰í (staãí 1 m2 na jeÏka). Boudiãka na
spaní by mûla b˘t dobfie zateplena, napfi.
vloÏením do jiné vût‰í boudy a vyplnûním
meziprostoru izolaãním materiálem (ne v‰ak
polystyrenem, jeÏci by ho mohli okusovat).
Zimuje-li více jeÏkÛ pohromadû, je nutné
aby v˘bûh obsahoval dostateãn˘ poãet bou-
diãek na spaní, jeÏci totiÏ vût‰inou hibernují
samostatnû.
Potrava se podává dál, ale suchá – koãiãí
granule, vloãky, rozinky, malé mnoÏství pi‰-
kotÛ. DÛleÏité je dennû vymûÀovat vodu.
JeÏek se totiÏ mÛÏe v prÛbûhu zimování nû-
kolikrát probudit, proto by mûl mít k dispo-
zici vÏdy ãerstvou vodu a suché krmení.
Pokud by byl jeÏek aktivní více dní, je tfieba
zkontrolovat jeho zdravotní stav a hmotnost.
Pokud by jeÏek nûkolik dní za sebou ztrácel
hmotnost, je tfieba jej léãit.

JeÏci by mûli dostávat potravu veãer. Foto
Bohumil Tre‰er

JeÏky je tfieba pravidelnû váÏit, neboÈ váha je
ukazatelem jejich zdraví. Foto Ondfiej Fiala
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Péãe o jeÏka po zimování

JeÏci se ze zimního spánku budí zpravidla
bûhem bfiezna a dubna. Bûhem hibernace
ztratí 15 aÏ 20 % ze své hmotnosti, a proto
potfiebují pfied vypu‰tûním do pfiírody opût
dokrmit na pÛvodní hmotnost pfied zazimo-
váním (600–700 g). Krmí se stejnou potra-
vou jako pfied zazimováním (viz potrava pro
jeÏky o hmotnosti nad 150 g). Potravu je
vhodné zpestfiovat Ïiv˘mi mouãn˘mi ãervy
a brouky, aby si jeÏek zvykl na Ïivou potra-
vu.
Opût je dÛleÏité jeÏka pravidelnû váÏit.
Pokud by nepfiib˘val ãi dokonce hmotnost
ztrácel, je nutné jej léãit.

Vypou‰tûní jeÏka

Vypou‰tûní jeÏka zpût do pfiírody je posled-
ní, nicménû velmi dÛleÏitá, etapa péãe. Je
dÛleÏité vhodnû vybrat jak dobu, tak i místo
vypou‰tûní.
Vhodnou dobou pro vypu‰tûní jeÏka je polo-
vina dubna aÏ zaãátek kvûtna, záleÏí na prÛ-
bûhu poãasí. To by v dobû vypu‰tûní mûlo
b˘t teplé, s prÛmûrn˘mi teplotami neklesají-
cími pod 5 °C a bez de‰tû.
PfiestoÏe nejsou jeÏci teritoriální, je vhodné
vypou‰tût je, pokud je to moÏné, zpût na
stejné místo, kde byli nalezeni. Nezbytné je
to zejména v pfiípadû o‰etfiení zranûní u ko-
jící samice, ta musí b˘t navrácena na stejné

místo nejpozdûji do 24 h, aby nestrádala její
mláìata. Pokud je místo nálezu jeÏka pro je-
ho vypu‰tûní nevhodné, musí b˘t vypu‰tûn
v nejbliÏ‰í pfiíhodné lokalitû. Vhodn˘m mís-
tem jsou vût‰í neudrÏované zahrady, sady,
kfiovinat˘ terén a listnaté ãi smí‰ené lesy.
U zahrad je dÛleÏité, aby mûly takové ploty,
které jeÏek snadno zdolá, jinak by byl na za-
hradû uvûznûn. Nikdy by se nemûl jeÏek vy-
pou‰tût do okolí frekventovan˘ch silnic.
Nevhodná jsou také místa, kde se vyskytují
psi a kde je nedostatek pfiirozen˘ch úkrytÛ,
napfi. mûstské parky s velk˘mi travnat˘mi
plochami bez kefiÛ.
JeÏek se vypou‰tí naveãer, nejlépe pod kefie
ãi v blízkosti hromady dfieva, kÛlny apod.,
aby se mûl kam schovat. Je moÏné mu pfied-
loÏit i trochu potravy na rozlouãenou.

Znaãení jeÏkÛ

JeÏky je moÏné krátkodobû i dlouhodobû
oznaãit. To mÛÏe b˘t v˘hodné jednak z vû-
deck˘ch dÛvodÛ (snaha zjistit, co se stane
s vypu‰tûn˘mi jedinci), jednak i z veterinár-
ních a chovatelsk˘ch dÛvodÛ (oznaãení je-
dincÛ vyÏadujících zvlá‰tní péãi atd.).
MoÏné zpÛsoby znaãení jeÏkÛ jsou:
• barvou – oznaãením ãásti bodlin rychle

schnoucí netoxickou vodûodolnou bar-
vou nebo lakem na nehty, krátkodob˘
zpÛsob oznaãení,

• vystfiíháním ãásti bodlin – je moÏné vy-
stfiíhat pouze malou ãást bodlin, aby ne-
byla omezena schopnost jeÏka bránit se
predátorÛm, spí‰e krátkodob˘ zpÛsob o-
znaãení,

• barevn˘mi plastov˘mi návleky na bodli-
ny – barevné kombinace návlekÛ mohou
umoÏnit individuální oznaãení jedincÛ,
stfiednûdob˘ zpÛsob oznaãení,

• u‰ními známkami – vyroben˘mi speci-
álnû pro jeÏky, trval˘ zpÛsob oznaãení
umoÏÀující individuální rozpoznání je-
dincÛ,

• ãipy – trval˘ zpÛsob oznaãení,
• vysílaãem – krátkodob˘ zpÛsob oznaãe-

ní umoÏÀující detailní telemetrické sle-
dování zvífiete.

Pfii spoleãném ubytování jeÏkÛ je nutné umístit
do v˘bûhu vût‰í mnoÏství boudiãek na spaní.
Foto ZO âSOP Veronica
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Imprinting

MoÏn˘m problémem pfii odchovu mláìat
jeÏkÛ, zejména kojencÛ, mÛÏe b˘t vznik
vazby na ãlovûka. U mláìat dochází v tzv.
senzitivní periodû k vti‰tûní (imprintingu)
znakÛ své matky, coÏ jim umoÏÀuje jejich
matku rozpoznat a následovat. Pokud je
mládû odchováno ãlovûkem právû v období
senzitivní periody, mÛÏe se stát, Ïe bude za
svého rodiãe povaÏovat ãlovûka. âlovûka
také mÛÏe povaÏovat za svého sexuálního
partnera, pokud bude mládû odchováno
v období senzitivní periody, kdy dochází ke
vti‰tûní sexuálního partnera. Napfiíklad
u mnoha druhÛ ptákÛ bylo zji‰tûno, Ïe sa-
meãci mají jako vzor budoucího sexuálního
partnera svou matku.
V̆ sledek vti‰tûní je dlouhodob˘ a ãasto ne-
zvratn˘. U jeÏkÛ bohuÏel není témûfi nic zná-
mo o tom, jak odchov ãlovûkem ovlivÀuje
jejich pozdûj‰í sexuální chování. Pozitivní
skuteãností je, Ïe ãlovûkem odchovaná jeÏ-
ãata jsou schopna po vypu‰tûní dlouhodobû
pfieÏívat, coÏ znamená, Ïe jsou schopna najít
a ulovit potravu, vyhledat si úkryt a bránit se
pfied predátory. JelikoÏ není zatím o imprin-
tingu u jeÏkÛ mnoho známo, je vhodné sna-
Ïit se co nejvíce pfiedcházet vytvofiení vazby
jeÏãat na ãlovûka. JeÏãata by mûla b˘t cho-
vána ve skupinû s ostatními jeÏãaty (nejlépe
sourozenci), co nejdfiíve by mûla b˘t vedena
k samostatnému pfiijímání potravy a v Ïád-
ném pfiípadû by nemûla b˘t brána ãasto do
ruky, není-li to nutné. Je tfieba vÏdy mít na
mysli, Ïe jeÏek je volnû Ïijící Ïivoãich, ne
domácí mazlíãek.
Mláìata jeÏkÛ by také mûla mít pfiíleÏitost
nauãit se dovednosti, které budou potfiebo-
vat po vypu‰tûní do pfiírody, jako je lov Ïivé
potravy (pfiedkládáním Ïivé potravy, napfi.
mouãn˘ch ãervÛ ãi ‰vábÛ) a stavba hnízda
(poskytnutím stavebního materiálu, napfi.
sena, slámy). Nemûla by b˘t v kontaktu se
psy, aby si na nû nezvykla a nepfiestala se
proti nim bránit.
Nûktefií autofii doporuãují mláìata pfiipravo-
vat na vypu‰tûní ve venkovním v˘bûhu.

4. Veterinární pomoc jeÏkÛm

Klinické vy‰etfiení

Základní postup pfii klinickém vy‰etfiení jeÏ-
ka byl zmínûn v kapitole 3 – Péãe o jeÏka.
Pokud zdravotní stav jeÏka vyÏaduje déletr-
vající dÛkladné vy‰etfiení, je vhodné pouÏít
celkovou anestezii. To má smysl zejména pfii
podezfiení na zlomeniny (pak se doporuãuje
provést rentgenologické vy‰etfiení) a o‰etfie-
ní ran v místech, která jsou po zavinutí jeÏ-
ka nepfiístupná.

Speciální vy‰etfiovací metody

• RTG vy‰etfiení se doporuãuje pfii pode-
zfiení na onemocnûní pohybového apará-
tu.

• Bakteriologické vy‰etfiení nosního hlenu
nebo trusu se provádí pfii podezfiení na
bakteriální choroby za úãelem zji‰tûní
citlivosti zárodkÛ na antibiotika.

• Odbûr moãi se provádí pro úãely bakte-
riologického vy‰etfiení, mikroskopické-
ho vy‰etfiení moãového sedimentu, bio-
chemického vy‰etfiení diagnostick˘mi
prouÏky nebo fotometrického vy‰etfiení
enzymÛ, minerálÛ a substrátÛ. Odbûr se
provádí tak, Ïe se jeÏek bezprostfiednû
po denním spánku umístí do ãisté steril-
ní nádoby ze skla nebo umûlé hmoty.
Moã se odsaje sterilní stfiíkaãkou.

• Odbûr krve se provádí na narkotizova-
ném zvífieti z vena jugularis. Pro odbûr
men‰ího mnoÏství krve staãí odstfiihnout
ãást drápku.

• Parazitologické vy‰etfiení trusu je moÏné
provádût rÛzn˘mi metodami. Pfiímo lze
vyhledávat ãlánky tasemnic, které jsou
1 × 3 mm velké. âlánky se mohou vy-
skytovat jednotlivû nebo spojené v fie-
tûzcích. Tyto parazity mÛÏe zaregistro-
vat chovatel sám. Vût‰inu endoparazitóz
je v‰ak moÏno diagnostikovat pouze
speciálními parazitologick˘mi metoda-
mi, jako jsou flotace, sedimentace a
larvoskopie. Parazitologické vy‰etfiení
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provádûjí Státní veterinární ústavy a ve-
terinární laboratofie.

• K diagnostice onemocnûní kÛÏe se pro-
vádí mikroskopické vy‰etfiení se‰krabÛ
ze zmûnûn˘ch míst. Zmûnûná místa se
se‰krabují ostrou lÏiãkou aÏ do krvácení
vláseãnic. K diferenciální diagnostice na
pfiítomnost parazitÛ a plísní se získan˘
materiál maceruje v 10% KOH po dobu
2 hodin. Proces lze urychlit krátk˘m po-
vafiením na hodinovém sklíãku. V lou-
hovaném preparátu dojde k rozpu‰tûní
keratinov˘ch ãástic kÛÏe a koÏních deri-
vátÛ a ke zv˘raznûní kontur zákoÏek
a plísní. KoÏní se‰krab lze vy‰etfiit rov-
nûÏ kultivací na pfiítomnost plísní.

Technika injekãní aplikace léãiv

Vût‰inu preparátÛ lze podat podkoÏní injek-
cí do koÏní fiasy v krajinû bederní. ¤asa se
vytvofií povytaÏením kÛÏe za bodliny pomo-
cí pinzety. Vpich je veden rovnobûÏnû s po-
vrchem tûla. Injekãní jehla by mûla b˘t
v podkoÏí volnû pohyblivá.
Pfii aplikaci léãiv v krajinû ramenní hrozí ne-
bezpeãí injekce do tzv. hnûdého tuku, kter˘
je zásobárnou Ïivin pro zimní spánek.
Injekce do tûchto míst mÛÏe zpÛsobit kom-
plikace.
Nitrosvalová injekce do svaloviny konãetin
mÛÏe po‰kodit probíhající nervy a cévy.
Nûktefií autofii pouÏívají k nitrosvalové in-
jekci cirkulární sval slouÏící k zavinutí jeÏ-
ka.

Anestezie

O‰etfiení ran a zlomenin je u jeÏkÛ vût‰inou
bez anestezie nemoÏné. K anestezii je moÏ-
né pouÏít:
• Ketamin v dávce 20–40 mg/kg Ï. hm.,
• Hellabrunskou smûs v dávce 0,2 ml/kg.

Hellabrunská smûs obsahuje v 1 ml 125 mg
Xylazinu a 100 mg Ketaminu,

• Halotanovou inhalaãní narkózu v trvání
60–90 min Pentobarbitalem intraperito-
neálnû v dávce 40 mg/kg Ï. hm.,

• Izofluranovou inhalaãní narkózu.

Eutanazie

V nûkter˘ch pfiípadech je jeÏek tak váÏnû
zranûn ãi nemocen, Ïe by pro nûj dal‰í pfie-
Ïívání bylo utrpením. Potom je humánním
fie‰ením bezbolestné utracení. Eutanazie je
doporuãována v tûchto pfiípadech:
• amputace více neÏ jedné konãetiny,
• ztráta nosu (a tudíÏ neschopnost najít

potravu),
• rozsáhlé otevfiené rány s v˘hfiezem

vnitfiních orgánÛ,
• zlomení pátefie s po‰kozením nervÛ,
• mnohonásobná váÏná zranûní v dÛsled-

ku autonehody,
• rozsáhlé napadení mu‰ími larvami zasa-

hující tkánû pod pokoÏkou.

Infekãní onemocnûní

1. Virové choroby

Vzteklina

V˘skyt vztekliny u jeÏkÛ je vzácn˘.
Napfiíklad z 1 693 zaregistrovan˘ch pfiípadÛ
vztekliny (z toho 1 147 pfiípadÛ u volnû Ïijí-
cích zvífiat) v Evropû v roce 2001 byly pou-
ze 3 pfiípady zji‰tûny u jeÏka. Mnohem ãas-
tûji b˘vá jako pfiíznak vztekliny mylnû uvá-
dûno tzv. „parfémování“ jeÏkÛ, kdy si jeÏek
pfii styku s aromatickou látkou ãi vÛní naná-
‰í sliny na osrstûné ãásti tûla.

Vût‰inu preparátÛ lze podat podkoÏní injekcí do
koÏní fiasy v krajinû bederní. Foto Ondfiej Fiala
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Vzteklina patfií mezi nebezpeãné nákazy, je
pfienosná na ãlovûka.

2. Bakteriální choroby

Salmonelóza

Bakteriální onemocnûní zaÏívacího traktu je
zpÛsobováno nejãastûji zárodky Salmonella
enteritidis a Salmonella typhimurium.
Onemocnûní se mÛÏe vyskytovat jako septi-
kémie ve smí‰ené infekci, nebo jako latentní
infekce bez klinick˘ch pfiíznakÛ. Mezi kli-
nické pfiíznaky patfií prÛjem, nechutenství,
úbytek hmotnosti a náhlé úmrtí u mláìat.
Salmonelóza mÛÏe b˘t pfienosná na ãlovûka.
Terapie:
• Baytril 2,5% (Bayer) 0,02 ml/100 g Ï.

hm., sub cutem (s. c.) nebo per os (p. o.),
2× dennû po dobu 3–5 dní

Diagnózu je tfieba potvrdit laboratorním vy-
‰etfiením. K bakteriologickému vy‰etfiení se
odebírá stûr slin sterilním tamponem.
Vy‰etfiení je vhodné doplnit zji‰tûním citli-
vosti zárodkÛ na antibiotika. Na tomto vy-
‰etfiení je vhodné zaloÏit volbu pouÏitého
antibiotika.

Pasterelóza

Bakteriální onemocnûní plic zpÛsobují
u jeÏkÛ Pasteurella multocida a Bordetella
bronchiseptica. âasto se vyskytuje pfii para-
zitárním onemocnûní plic. Pasterelóza mÛÏe
b˘t ojedinûle pfienosná na ãlovûka.
Pfii pitvû uhynul˘ch zvífiat b˘vá zji‰Èována
bronchopneumonie.
Terapie:
• Baytril 2,5% (Bayer) 0,02 ml/100 g

Ï. hm., s. c. nebo p. o., 2× dennû po do-
bu 3–5 dní

Pseudotuberkulóza

Bakteriální onemocnûní s neurãit˘mi klinic-
k˘mi pfiíznaky zpÛsobuje Yersinia pseudotu-
berculosis. Mezi pfiíznaky patfií úbytek

hmotnosti, celková slabost a prÛjem. Pfii pit-
vû uhynul˘ch zvífiat b˘vají zji‰Èovány kaze-
ózní nekrotické zmûny v orgánech a mízních
uzlinách. Pseudotuberkulóza mÛÏe b˘t vzác-
nû pfienosná na ãlovûka.
Terapie:
• Erythromycin – 10 mg/kg Ï. hm. intra-

muscul. nebo p. o., 2× dennû po 7 dní

Leptospiróza

U jeÏkÛ byly popsány Leptospira bratislava,
L. ballum, L. icterohaemorrhagiae, L. sax-
koebing, L. pomona, L. gippotyphosa, L. sej-
roe, L. sorex jalna a L. poi. U jeÏkÛ se in-
fekce vyskytuje ãasto bez zjevn˘ch klinic-
k˘ch pfiíznakÛ. K pfiíznakÛm patfií úbytek
hmotnosti, horeãka a Ïloutenka. Stanovení
protilátek je moÏné po odbûru krve.
Onemocnûní mÛÏe b˘t pfienosné na ãlovûka.
Terapie:
• Erythromycin – 10 mg/kg Ï. hm. intra-

muscul. nebo p. o., 2× dennû po 7 dní
• Penicilin – 4 000 IU/kg Ï. hm. po dobu

7–10 dní
• oxytetracyklin – 50 mg/kg Ï. hm., 1×

dennû po dobu 5 dní

3. PlísÀová onemocnûní

Dermatomykózy

KoÏní zmûny vyvolané plísnûmi rodu
Trichophyton a Microsporum se vyskytují
na rÛzn˘ch místech tûla zejména u oslabe-
n˘ch zvífiat. K orientaãní diagnóze lze vyu-
Ïít louhového preparátu ze se‰krabu ze zmû-
nûn˘ch míst. Urãení pÛvodce v‰ak vyÏaduje
mykologickou diagnostiku na zavedeném
pracovi‰ti. Onemocnûní mÛÏe b˘t pfienosné
na ãlovûka.
Terapie:
• Griseofulvin – 30 mg/kg Ï. hm., p. o.,

2–3× dennû po dobu min. 14 dní
• Ketokonazal (Nizoral) – 10 mg/kg

Ï. hm., p. o., 1× dennû min. 14 dní
• Imaverol – povrchové o‰etfiení
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Parazitární choroby

1. Endoparazitózy

Kokcidie (Coccidia)

Kokcidióza se v klinické podobû s letálním
koncem u jeÏkÛ vyskytuje pouze vzácnû.
V subklinické podobû je v‰ak pomûrnû bûÏ-
ná. Klinicky se kokcidióza projevuje pfii sil-
n˘ch invazích, kdy se v ka‰ovitém trusu ob-
jevuje pfiímûs krve. Dal‰ími pfiíznaky jsou
nechutenství, úbytek hmotnosti a celková
slabost. Diagnózu lze stanovit na základû
parazitologického vy‰etfiení trusu. K nákaze
dochází per os, pozfiením vysporulovan˘ch
oocyst.
Terapie:
• sulfadimidin (Sulfakombin) 2 ml/kg

Ï. hm., p. o., ve dvou tfiídenních cyklech
s dvoudenní pfiestávkou

• toltrazuril (Baycox, Bayer) 20 mg/kg
Ï. hm., per os

Motolice (Trematoda)

Motoliãnost není zji‰Èována u jeÏkÛ pfiíli‰
ãasto. Pfii silné invazi má v‰ak onemocnûní
bez vãasného zásahu vût‰inou letální prÛ-
bûh.
PÛvodce Brachylaemus erinacei mûfií 0,5–1
cm. K nakaÏení dochází pozfiením invadova-
n˘ch hlem˘ÏìÛ, ktefií obsahují v˘vojová sta-
dia motolic, metacerkarie. Klinické pfiízna-
ky jsou ãast˘ neklid, nechutenství, úbytek
hmotnosti, ka‰ovit˘ trus s pfiímûsí krve a a-
némie. Diagnózu je moÏno stanovit na zá-
kladû klinick˘ch pfiíznakÛ a parazitologic-
k˘m vy‰etfiením trusu (sedimentace).
Vajíãka motolic jsou malá 30–35
µm × 17–21 µm.
Terapie:
• Panacur (Intervet UK Ltd.) 11 mg na

500 g Ï. hm., opakovat po 7 dnech
• Drontal (Bayer) pro koãky, 1/4 tablety

(12,5 mg) pro jeÏky o hmotnosti do 500
g, 1/2 tablety (25 mg) pro jeÏky tûÏ‰í neÏ
500 g

Tasemnice (Cestoda)

Tasemnice nejsou u jeÏãí populace pfiíli‰
ãast˘m parazitem. Specifick˘m druhem pa-
razita je tasemnice jeÏãí (Rodentolopis eri-
nacei). K invazím dochází pozfiením hmyzu
obsahujícího v˘vojová stadia parazitÛ. Z kli-
nick˘ch pfiíznakÛ jsou popisovány prÛjmy
a zaostávání v rÛstu i pfies dobr˘ pfiíjem po-
travy. Diagnózu potvrdí makroskopicky
zji‰tûná pfiítomnost ãlánkÛ v trusu. âlánky
mají rozmûr 1 × 3 mm a vyskytují se buì
jednotlivû nebo v fietûzcích. Vajíãka tase-
mnic mohou b˘t zachycena i ve vzorcích
zpracovávan˘ch flotaãní metodou.
Terapie:
• Panacur (Intervet UK Ltd.) 11 mg na

500 g Ï. hm., opakovat po 7 dnech
• Drontal (Bayer) pro koãky, 1/4 tablety

(12,5 mg) pro jeÏky o hmotnosti do 500 g,
1/2 tablety (25 mg) pro jeÏky tûÏ‰í neÏ
500 g

Hlístice (Nematoda)

Hlístice pfiedstavují nejzávaÏnûj‰í problema-
tiku parazitóz u jeÏkÛ. Oblí ãervi parazitují-
cí v respiratorním aparátu jsou nejãastûj‰í
pfiíãinou úhynu jeÏkÛ v lidské péãi.
Parazitární onemocnûní plic zpÛsobují
Crenosoma striatum a Capillaria aerophila.
Crenosoma striatum je druhovû specifick˘
parazit. Samiãky mûfií 12–13 mm, sameãci
5–6,8 mm. Samiãky jsou viviparní, naklade-
né Ïivé larvy jsou 300 µm dlouhé. JeÏci se
nakazí poÏíráním mezihostitelÛ, jimiÏ jsou
slimáci a hlem˘Ïdi. V˘voj je nepfiím˘.
Dospûlci parazitující v bron‰ích kladou po
tfiech t˘dnech po invazi larvy, které putují do
prÛdu‰nice a hrtanu. Jsou vyka‰lávány, spo-
lknuty a trusem vyluãovány do vnûj‰ího pro-
stfiedí. Aktivnû se zavrtávají do svalnaté no-
hy slimákÛ a hlem˘ÏìÛ, kde prodûlávají dal-
‰í v˘voj.
Klinické pfiíznaky onemocnûní jsou such˘
ka‰el, hlasit˘ dech s pfiídatn˘mi ‰elesty
a dyspnoe spojená s poklesem váhy. Nûkdy
je zji‰Èován hnisav˘ v˘tok z nosu a konjunk-
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tivitis. Diagnózu je moÏno stanovit na zákla-
dû klinick˘ch symptomÛ a parazitologické-
ho vy‰etfiení trusu. Pfii silné invazi lze nalézt
larvy jiÏ v sedimentovaném trusu a flotaci.
Slabé invaze lze zjistit pouze larvoskopicky.
Larvy prvního stadia se nevyskytují pravi-
delnû, proto se doporuãuje vy‰etfiit smûsné
vzorky z trusu vylouãeného v prÛbûhu 3–4
dnÛ.
Pod druh Capillaria aerophila jsou fiazeny
dva druhy pod rÛzn˘mi synonymy:
Capillaria aerophila (syn. Thominx aero-
philus) a Capillaria tenuis (syn. Eucoleus
tenuis). Paraziti obou pohlaví jsou 10–13
mm dlouzí a vlasovû tencí. K invazi dochá-
zí pozfiením invaze schopn˘ch vajíãek nebo
pozfiením ÏíÏal, v jejichÏ zaÏívacím traktu se
vajíãka mohou nacházet. Capillaria je geo-
helmint a ÏíÏaly tedy nehrají roli mezihosti-
tele, ale pouze pasivního pfiena‰eãe. Vajíãka
jsou velice odolná proti vlivÛm vnûj‰ího
prostfiedí díky svému lipoidnímu obalu.
I v lidské péãi je moÏná permanentní reinva-
ze. Prepotentní perioda je tfii t˘dny.
Klinicky se parazitóza projevuje rachotiv˘m
dechem, ka‰lem, v˘tokem z nosu a zhor‰e-
ním celkového zdravotního stavu. Silné in-
vaze zpÛsobují u mlad˘ch zvífiat zaostávání
ve v˘voji a nízké váhové pfiírÛstky. âasto
dochází ke smí‰ené invazi s Crenosoma sp.
Diagnóza se opírá kromû klinick˘ch pfiízna-
kÛ zejména o parazitologické vy‰etfiení tru-
su. Ve vzorcích zpracovan˘ch flotaãní meto-
dou jsou nacházena charakteristická vajíãka
se dvûma pólov˘mi víãky. Velikost vajíãek
je 60–75 µm. Jsou vyluãována periodicky,
proto nemusí b˘t ve v‰ech vzorcích zachy-
cena.
Preventivní opatfiení je pravidelné odstraÀo-
vání trusu a pravidelné vy‰etfiení kontrolních
vzorkÛ. MoÏnost reinvaze u zvífiat v lidské
péãi je znaãná.

Rod Capillaria zahrnuje i dva druhy hlístic
parazitujících v zaÏívacím traktu jeÏkÛ. Jsou
to Capillaria erinacei a Capillaria ovoreti-
cularis. ZpÛsob invaze je obdobn˘ jako
u Capillaria aerophila. Rozdíl spoãívá pou-

ze v lokalizaci dospûl˘ch parazitÛ ve stfievû.
Vajíãka jsou men‰í oproti Capillaria aero-
phila. Prepotentní doba je 3 t˘dny.
Parazitóza mÛÏe probíhat bez klinick˘ch
pfiíznakÛ pfii slabé invazi parazitÛ. Pfii sil-
n˘ch invazích je zji‰Èován fiídk˘ trus s pfií-
mûsí hlenu aÏ profuzní prÛjem. Nastupuje
dehydratace, kachexie a anémie. Bez léãby
konãí zpravidla úhynem. OhroÏena jsou ze-
jména mláìata. Diagnózu je moÏno stanovit
na základû parazitologického vy‰etfiení tru-
su. Ve vzorcích se vyskytují dva typy vají-
ãek. Vût‰í dlouhá 55–65 µm a druhá men‰í
asi o 5 µm. Vajíãka jsou hnûdavé barvy
a jsou znaãnû odolná proti vnûj‰ím vlivÛm.
Pfii patologicko-anatomickém vy‰etfiení u-
hynul˘ch jeÏkÛ lze najít dospûlé parazity
6–8 mm dlouhé a vlasovû tenké v se‰kra-
bech sliznice stfievní.

Terapie (v pfiípadû kapilarióz plicních
i stfievních):
• Ivomec (Merial Animal Health) 0,2–0,3

mg/kg Ï. hm., s. c., opakovat po 14
dnech. Úãinn˘ ale pouze proti
Crenosoma striatum, ne proti Capillaria
sp.

• Dectomax 0,2–0,3 mg/kg Ï. hm., s. c.,
opakovat po 14 dnech

• Panacur (Intervet UK Ltd.) 100 mg/kg
Ï. hm., p. o., po dobu 5–7 dnÛ

• Ambex 2 – 1 tableta na 1 kg Ï. hm.,
opakovat po 14 dnech

The Wildlife Hospital Trust (St Tiggywinkles)
doporuãuje následné schéma terapie:
• Levadin (Univet)* 20–25 mg/kg Ï. hm.,

s. c., 3 injekce po 7 dnech
• Millophyline V (Arnolds Veterinary

Products)** 28 mg/kg Ï. hm., souãasnû
s kaÏdou injekcí Levadinu a následující
den po injekci

• Depo-Medrone V (Pharmacia) aÏ 4
mg/kg Ï. hm., souãasnû s první injekcí
Levadinu

• Amoxycillin 40 mg/kg Ï. hm., souãasnû
s injekcí Depo-Medrone V a poté je‰tû
2× po 3 dnech
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*  Místo u nás nedostupného Levadinu lze
pouÏít Ambex 2, obsahující stejnou úãinnou
látku, v dávkování 1 tableta na 1 kg Ï. hm.,
opakovat po 14 dnech.
** Místo nedostupného Millophyline
V (Arnolds Veterinary Products) lze pouÏít
Syntophylin, 20 mg/kg Ï. hm., p. o. nebo
s. c., po 3–5 dní.

Z hlístic se lze v zaÏívacím traktu jeÏkÛ setkat
je‰tû s Physaloptera causa a Gondylonema
mucronatum. Od pfiedchozích druhÛ se li‰í
znaãnou velikostí, oba druhy mohou dosa-
hovat délky aÏ 12 cm. K invazi dochází po-
zfiením mezihostitelÛ, coÏ jsou rÛzné druhy
hmyzu. Pfii slab˘ch invazích zfiejmû nepfied-
stavují pro hostitele závaÏn˘ problém.
Klinické pfiíznaky siln˘ch invazí jsou ob-
dobné jako u jin˘ch parazitÛ zaÏívacího
traktu: prÛjem, vyhublost a celková slabost.
Diagnóza se stanoví na základû parazitolo-
gického vy‰etfiení trusu. Vajíãka jsou tlusto-
stûnná s embryonální larvou. Terapie je obdob-
ná jako u Crenosoma striatum a Capillaria sp.

Vrtej‰i (Acanthocephala)

K invazi dochází pozfiením mezihostitele,
coÏ je rÛzn˘ hmyz. Patogenita pro hostitele
pouze pfii siln˘ch invazích zejména po‰ko-
zením sliznice stfieva. Pfii parazitologickém
vy‰etfiení trusu mohou b˘t vajíãka parazitÛ
zji‰Èována díky své vysoké specifické váze
jenom pfii sedimentaci. Ve vajíãku pfiítomná
larva má v hlavové ãásti v˘bûÏek s háãky.
Terapie:
• Drontal (Bayer) pro koãky 1/8 tablety pro

jeÏka o váze do 200 g, 1/4 tablety pro
hmotnost jeÏka 200–500 g a 1/2 tablety
pro jeÏka o hmotnosti vy‰‰í neÏ 500 g

• Ambex 2 – 1 tableta na 1 kg Ï. hm.,
opakovat po 14 dnech

2. Ektoparazitózy

JeÏci jsou ãast˘mi hostiteli ektoparazitÛ, ja-
ko jsou blechy, roztoãi, klí‰Èata a ãasto téÏ
mu‰í larvy.

Mu‰í larvy (Myiasis)

Mu‰í vajíãka a larvy se vyskytují zejména
u oslaben˘ch a zranûn˘ch jedincÛ, do jejichÏ
secernujících ran nakladou mouchy vajíãka.
Mouchy kladou vajíãka rovnûÏ do okolí pfii-
rozen˘ch tûlních otvorÛ zneãi‰tûn˘ch v˘ka-
ly a sekrety. Vylíhlé mu‰í larvy mohou b˘t
zji‰tûny v koneãníku, dutinû nosní, v ze-
vních zvukovodech a v hlubok˘ch ranách.
Terapie:
• mechanické odstranûní vajíãek a larev
• Ivomec (Merial Animal Health) 400

µg/kg Ï. hm. s. c., pro pfiípad, Ïe se
nepodafií v‰echny larvy odstranit

• Amoxycillin nebo jiné ‰irokospektrální
antibiotikum je doporuãováno v pfiípadû
pfiítomnosti mu‰ích vajíãek a larev v ra-
nách

• k odstranûní larev ze zvukovodÛ se do-
poruãuje nakapat do zevního zvukovodu
nûkolik kapek 30% alkoholu nebo
u‰ních kapek pro koãky

Blechy (Siphonaptera)

Kromû blechy jeÏãí b˘vají na jeÏcích zasti-
Ïeny blechy volnû Ïijících mal˘ch savcÛ,
blecha psí a blecha koãiãí. Pfii silné invazi
mÛÏe b˘t ztráta krve tak silná, Ïe mÛÏe jeÏ-
ka citelnû oslabit.
Terapie:
• Arpalit spray 1%
• Bolfo spray

Pfii prohlídce jeÏka je tfieba se vyvarovat v‰ech
hlasitûj‰ích zvukÛ. Foto Ondfiej Fiala
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• Difusil spray
• Bolfo pudr
• Frontline spray – ne pro malá mláìata

a zesláblé jedince

Klí‰Èata (Ixodidae)

S klí‰Èaty se lze u jeÏkÛ setkat po cel˘ rok.
Nejãastûji jsou klí‰Èata pfiisáta na hlavû.
Poãetná invaze tûchto parazitÛ mÛÏe zpÛso-
bit kromû lokálních zánûtliv˘ch zmûn i ané-
mii.
Terapie:
• mechanické odstranûní pinzetou
• u silnûj‰ích invazí lze pouÏít Arpalit

spray 1%, Bolfo spray, Difusil spray,
Bolfo pudr nebo Ivomec (ne pro malá
mláìata a zesláblé jedince)

ZákoÏky (Acarina)

JeÏci mohou b˘t napadení zákoÏkami nûko-
lika druhÛ. Nejãastûji se lze setkat se zákoÏ-
kami druhÛ Demodex erinacei, Caparina
tripolis, Sarcoptes sp. a Netoedres cati.
ZákoÏky zpÛsobují krustovité zmûny na kÛ-
Ïi, nejãastûji na hlavû a kolem u‰í, ale mo-
hou se vyskytnout i rozsáhlá místa s vypa-
dáváním bodlin.
Diagnostikovat pra‰ivinu (svrab) lze na zá-
kladû mikroskopického vy‰etfiení se‰krabu
zmûnûn˘ch míst. Parazitóza mÛÏe b˘t kom-
plikována bakteriální a plísÀovou infekcí.
Terapie:
• Ivomec (Merial Animal Health) 0,2–0,3

mg/kg Ï. hm., s. c., opakovat po 14
dnech

• Dectomax 0,2–0,3 mg/kg Ï. hm., s. c.,
opakovat po 14 dnech

vidle apod. – mnoho jeÏkÛ utrpí zranûní pfii
seãení trávy, pfiehazování kompostu a jin˘ch
zahradních ãinnostech. Mnohdy jsou jeÏci
pokousáni psy. JeÏci také doplácejí na nele-
gální kladení pastí.
O‰etfiení ran se provádí podle bûÏn˘ch zásad
jako u ostatních zvífiat. K v˘plachÛm ran se
pouÏívají dezinfekãní roztoky, jako napfi.
Betadine (nafiedûn˘ s vodou v pomûru
1 : 10). K o‰etfiení je moÏno pouÏít i antibi-
otické masti, napfi. Framykoin mast. Pfii ‰ití
ran je tfieba mít na pamûti, Ïe rány v místech,
kde se kÛÏe po zavinutí jeÏka napíná, budou
po procitnutí zvífiete z narkózy vystaveny
znaãnému tahu. Sutura musí b˘t provedena
ve více etáÏích, nebo je vhodné pfiiloÏit od-
lehãovací stehy.

Otravy

JeÏci se mohou otrávit pozfiením jedÛ proti
slimákÛm, které obsahují metaldehyd, na
kter˘ neexistuje protilátka. Mezi pfiíznaky
patfií zejména zv˘‰ená citlivost na jakékoliv
zvuky. Nûkdy je také jeÏãí trus modfie nebo
zelenû zbarven od barviva pocházejícího
z granulí obsahujících jed proti slimákÛm.
Otravu jedem proti slimákÛm jeÏek bohuÏel
vût‰inou nepfieÏije. Pfiesto je moÏné pokusit
se o jeho záchranu. Opatfiení jsou následují-
cí:
• infuzní terapie s pouÏitím Hartmannova

roztoku
• mléko nebo jedlá soda zavedené sondou

do Ïaludku mohou sníÏit absorpci metal-
dehydu

Zlomeniny

Zlomeniny se u jeÏkÛ vyskytují pomûrnû
ãasto, zejména v souvislosti se stfietem s au-
tomobilem. PostiÏené mohou b˘t konãetiny,
ãelisti, pánev nebo pátefi.
O‰etfiení zlomenin je u jeÏkÛ moÏné vût‰i-
nou pouze hfiebováním, neboÈ pfiiloÏení ze-
vních fixaãních obvazÛ komplikuje silné
mechanické namáhání pfii zavinutí jeÏka. Pfii
léãbû fraktur velk˘ch kostí je moÏno vyuÏít

Neinfekãní onemocnûní

Rány

JeÏci jsou ãast˘mi obûÈmi silniãního provo-
zu. Vût‰ina z nich sráÏku s autem nepfieÏije,
nûkteré je ale moÏné zachránit. Dal‰ími „ne-
pfiáteli“ jeÏkÛ jsou zahradní sekaãky, kosy,
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Kirschnerov˘ch drátÛ jako intramedulárních
hfiebÛ. Tendence ran k hojení je dobrá.
O‰etfiení zlomenin není moÏné bez pouÏití
anestezie.

Popáleniny

JeÏci mohou utrpût váÏné popáleniny zejmé-
na pfii pálení listí a organického materiálu na
zahradách. Mohou se také poleptat nezaji‰-
tûn˘mi chemick˘mi látkami.
Bezprostfiednû po popálení je vhodné posti-
Ïené místo zchladit studenou tekoucí vodou
nebo octem. U star‰ích popálenin se postiÏe-
né místo o‰etfií mastí Framykoin. Aby se za-
mezilo hrozící infekci, postiÏená místa se
kryjí sterilními obvazy a podávají se ‰iroko-
spektrální antibiotika.
U chemick˘ch popálenin je vhodné zjistit
pÛvod chemické látky. Jedná-li se o alkalic-
kou chemikálii, om˘vá se postiÏené místo
vinn˘m octem smíchan˘m s vodou v pomû-
ru 1 : 1. U kysel˘ch chemikálií se postiÏené
místo o‰etfií roztokem jedlé sody smíchané
s vodou v pomûru tfii polévkové lÏíce jedlé
sody na 2,25 litru teplé vody. Pokud není pÛ-
vod chemikálie znám, pouÏije se k omytí rá-
ny destilovaná nebo vychlazená pfievafiená
voda.
Popálená místa se doporuãuje o‰etfiit sulpha-
diazinovou mastí, napfi. Dermazinem.
DÛleÏité je dodat popálenému jedinci tekuti-
ny.

Balloon syndrom, pneumotorax

Jako „balloon syndrom“ je popisován stav,
kdy je kÛÏe jeÏka abnormálnû napnuta
a podkoÏí je naplnûné vzduchem tak, Ïe je-
Ïek dosahuje aÏ dvakrát vût‰í velikosti neÏ
normálnû. Tento stav se nevyskytuje ãasto
a jeho pfiíãina nebyla dosud plnû objasnûna.
Patrnû se ale jedná o po‰kození d˘chacího
systému, které zpÛsobuje, Ïe se vdechnut˘
vzduch dostává do podkoÏí.
Terapie:
• propíchnutí kÛÏe velkou injekãní jehlou

nebo skalpelem. Tuto proceduru je vût‰i-
nou nutné nûkolikrát opakovat

• doporuãuje se podání ‰irokospektrálních
antibiotik, aby bylo zamezeno infekci

Pop-off syndrom

Stav, kdy se okruÏní sval, kter˘ umoÏÀuje
charakteristické zavinutí jeÏka, pfiesmekne
pfies vr‰ek pánve, je naz˘ván „pop-off syn-
drom“. Tento stav si jeÏci mohou zpÛsobit
sami, kdyÏ napfiíklad uvíznou v plotû a sna-
Ïí se dostat ven. Pop-off syndrom se proje-
vuje jakoby ochrnutím zadních konãetin,
coÏ je velmi podobné ochrnutí zadních kon-
ãetin v dÛsledku zlomení pátefie. Proto je
nutné rentgenologické vy‰etfiení, aby byla
správnû urãena diagnóza.
Terapie:
• navrácení kÛÏe a svalu do pÛvodní polo-

hy pod celkovou anestezií jeÏka
• po zákroku se doporuãuje podat analge-

tika

Vypadávání bodlin

Vedle vypadávání bodlin v dÛsledku parazi-
tózy zákoÏek (svrab) mÛÏe b˘t tato porucha
zpÛsobena rovnûÏ nedostatkem vitaminÛ
a stopov˘ch prvkÛ.
Terapie:
• podávání vitaminu A a H

Péãe o drápky

Pfii chovu jeÏka na hladkém povrchu dochá-
zí k pfierÛstání drápkÛ z nedostatku pfiíleÏi-
tostí k jejich pfiirozenému obrou‰ení.
Drápky se zkracují tak, aby nedo‰lo k po-
‰kození inervace a krvení. Pfii zkracování
drápkÛ je tfieba zohlednit, Ïe na druhém prs-
tu pánevních konãetin pfiirozenû vyrÛstá del-
‰í drápek, kter˘ je dlouh˘ asi 15 mm.

Poruchy pohybového aparátu

Kromû zlomenin konãetin se lze u jeÏkÛ set-
kat s tzv. ochrnutím jeÏkÛ bez zjevné pfiíãi-
ny. Pfiíãina tohoto ochrnutí není zcela objas-
nûna, pfiedpokládá se, Ïe mÛÏe jít o nevyvá-
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Ïenou stravu (zvlá‰tû u jeÏkÛ drÏen˘ch v lid-
ské péãi) a otravu moluscocidy (jedy proti
slimákÛm). PostiÏené b˘vají vût‰inou zadní
konãetiny.
Terapie:
• podávání vitaminÛ skupiny B a vitaminÛ

A, D a E
• pomoci mÛÏe i podávání anabolick˘ch

steroidÛ, napfi. Nadralone laurate, 5 mg
na jeÏka, s. c.

Zubní kámen

U star‰ích zvífiat a u zvífiat krmen˘ch del‰í
ãas nevhodnou stravou se pomûrnû ãasto vy-
skytuje paradentóza a zubní kámen. Na tvor-
bû zubního kamene se mimo jin˘ch pfiíãin
mÛÏe téÏ podílet zpÛsob krmení ka‰ovitou
stravou. Pfiíznakem jsou pûnivé sliny, uvol-
nûné zuby a ‰patn˘ pfiíjem potravy.
Terapie:
• odstranûní zubního kamene ultrazvu-

kem, pfiípadnû mechanicky
• extrakce uvolnûn˘ch zubÛ
• podání antibiotik pfied zákrokem i po

nûm se doporuãuje

Zákrok je tfieba provést pod celkovou ane-
stezií.

Dystrofie (degenerace) jater

Zkrmování pfiíli‰ energetické potravy mÛÏe
vést k degeneraci aÏ ruptufie jater. Prevencí

je pfiidávat do potravy dostatek balastních
látek.

Enteritis

Nespecifick˘ zánût stfieva, u nûhoÏ byl vy-
louãen parazitární a bakteriální pÛvod, se
vyskytuje zpravidla jako dÛsledek dietetické
chyby. Klinicky je zji‰Èován prÛjem, nûkdy
v chronickém stavu. Mimo jin˘ch dietetic-
k˘ch chyb je jako pfiíãina uvádûno podávání
nefiedûného mléka jeÏkÛm.
Terapie:
• odvar z dubové kÛry, hofik˘ ãaj, Ïivoãi‰-

né uhlí
• Raesec kapky 1 kapka 3× dennû

5. Jak pfiilákat jeÏka na zahradu
(a jak ho tam udrÏet)?

Pomoci jeÏkÛm lze nejen pfiímou záchranou
nevyspûl˘ch jeÏãích mláìat a zranûn˘ch je-
dincÛ, ale také vytvofiením optimálních pod-
mínek na vlastní zahradû, která se tak mÛÏe
stát bezpeãn˘m a pfiátelsk˘m domovem pro
jeÏka. Jak na to? V této kapitole je popsáno
5 základních krokÛ:

• Nehubte pfiirozenou jeÏãí potravu –
hmyz.

• Poskytnûte jeÏkovi dostatek vhodn˘ch
úkrytÛ.

• Zajistûte jeÏkovi voln˘ vstup do zahra-
dy.

• OdstraÀte v‰echny nebezpeãné prvky na
zahradû.

• Buìte opatrní pfii zahradních pracích.

Hmyz – hlavní potrava jeÏka

Hlavní podíl potravy jeÏka tvofií hmyz (pfie-
dev‰ím brouci a housenky) a drobní bezo-
bratlí Ïivoãichové (zejména ÏíÏaly, slimáci,
‰neci). JeÏek je schopen za den zkonzumo-
vat aÏ 70 g této potravy (kojící samice do-
konce dvojnásobek). JeÏek mÛÏe Ïít pouze
na zahradû, jejíÏ majitel nepouÏívá k hubení

Pfii ochrnutí jeÏka b˘vají postiÏeny vût‰inou zad-
ní konãetiny. Foto ZO âSOP Vla‰im
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hmyzu pesticidy. Ty nejenÏe pfiipravují jeÏka
o potravu, ale také ho mohou pfiímo zabít.
Pokud se totiÏ jeÏek Ïiví otráven˘m hmy-
zem nebo pozfie otrávené návnady (napfi.
jedy proti slimákÛm), dojde ke kumulaci
toxick˘ch látek v jeho organismu a jeÏek po
nûjaké dobû uhyne na otravu.
Existuje mnoho alternativních zpÛsobÛ, jak
mnoÏství hmyzu na zahradû regulovat ‰etr-
nûj‰í cestou. Jedním z nich je napfiíklad pod-
pora pfiirozen˘ch predátorÛ hmyzu, coÏ jsou
mimo jiné ptáci a jeÏci.

Vytvofiení vhodn˘ch úkrytÛ pro jeÏka

Pfiítomnost jeÏka na zahradû je limitována
mnoÏstvím pfiirozen˘ch úkrytÛ a dostupno-
stí materiálu na stavbu hnízda. JeÏci pouÏí-
vají nûkolik hnízd – denní hnízda, kde pfies
den odpoãívají, hnízda na odchov mláìat
a zimní hnízda, kde hibernují. Hnízda jsou
ãasto umístûna pod kefii stromÛ, pod hroma-
dou dfiíví, pod kompostem nebo pod rÛzn˘-
mi zahradními stavbami. V pfiírodních za-
hradách je vût‰inou vhodn˘ch úkrytÛ dosta-

tek, neboÈ ãasto obsahují i ménû udrÏované
plochy s vy‰‰í trávou a pfiírodními Ïiv˘mi
ploty. Pokud je na zahradû nedostatek vhod-
n˘ch úkrytÛ, je moÏné nûjaké umûle vytvo-
fiit. Vût‰inou postaãí vût‰í hromada dfiíví ne-
bo kameny naskládané na sebe tak, Ïe uvnitfi
vznikne men‰í komÛrka, kde si jeÏek mÛÏe
vytvofiit hnízdo.
Pro pfiezimování jeÏkÛ je moÏné vytvofiit dÛ-
kladnûj‰í úkryt (viz obrázek). Sestává z bud-
ky, vchodu, odvûtrávací roury a krycího ma-
teriálu. Rozmûry budky jsou pfiibliÏnû 30 ×
30 × 40 cm. MÛÏe b˘t dfievûná ãi plastová.
Do její dutiny vede dlouh˘ (alespoÀ 60 cm),
úzk˘ (o prÛmûru max. 14 cm) vchod.
Smûrem ven z budky by se mûl svaÏovat,
aby jím do dutiny nezatékalo. U stropu je
dutina odvûtrána napfiíklad vodovodní trub-
kou – rovnûÏ umístûnou tak, aby do ní neza-
tékalo. Vyústûní trubky v dutinû je nutné za-
bezpeãit tak, aby se neucpalo – napfiíklad ho
lze omotat drátûn˘m pletivem. Dno budky je
dobré vystlat do 1/3 v˘‰e such˘m listím, se-
nem ãi natrhan˘mi novinami. Budka je za-
kopána v hromadû hlíny, listí, slámy ãi tfieba
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v kompostu – okolní vrstva musí b˘t dosta-
teãnû velká, aby dutina se spícím jeÏkem ne-
mohla v zimû promrznout. JeÏek, pokud se
v okolí vyskytuje, by si mûl na podzim sám
budku najít a obydlet. Pokud tak neuãiní, nic
se nedûje, budka mÛÏe slouÏit jako zimní
úkryt mnoha dal‰ím ÏivoãichÛm. Na vchod
do budky je moÏné jeÏka upozornit pfiedlo-
Ïením vhodné potravy, napfi. kousky vafiené-
ho drÛbeÏího masa. Na jafie, nejlépe v kvût-
nu, je tfieba budku otevfiít a vyãistit. Nejdfiíve
je v‰ak zapotfiebí se pfiesvûdãit, Ïe budka ne-
ní je‰tû obydlená, jeÏci by v ní totiÏ mohli
mít mláìata.

Voln˘ vstup do zahrady

JeÏek potfiebuje mít jak voln˘ vstup, tak
i voln˘ v˘stup ze zahrady. Jedna zahrada je
totiÏ zpravidla pro jeÏka malá. Ideální je
ohraniãení pozemku Ïiv˘m plotem nebo
dfievûn˘m laÈkov˘m plotem, kter˘m se jeÏek
snadno protáhne. Nevhodné jsou betonové
zdi nebo jiné neprostupné ploty, kter˘mi se
jeÏek neprotáhne ani je nepfieleze. Pokud
plot není pro jeÏka prostupn˘, je moÏné
v nûm udûlat mal˘ tunel nebo otvor a umoÏ-
nit tak jeÏkovi vstup.

Skrytá nebezpeãí na zahradû

Okolí lidského obydlí skr˘vá ãasto mnohá
nebezpeãí pro jeÏka. Jsou to zejména neza-
kryté kanály, jímky, nádrÏe a také zahradní
jezírka se svisl˘mi stûnami. JeÏek se orien-
tuje hlavnû podle ãichu, zrak má slab‰í, a tak
se snadno stane, Ïe spadne dovnitfi. V‰echny
v˘kopy, jímky, jezírka apod. by mûly b˘t vy-
baveny prknem s pfiíãnû natluãen˘mi laÈka-
mi, aby bylo umoÏnûno jeÏkovi vylézt. Jinak
ho totiÏ ãeká pomalá a krutá smrt. Také ná-
drÏe na de‰Èovou vodu by mûly b˘t zakryté.
Dal‰ím nebezpeãím jsou nezabezpeãené
chemikálie (napfi. autobaterie, kyseliny, vy-
jeté oleje atd.), které mohou zpÛsobit jeÏko-
vi otravu nebo poleptání. Nebezpeãí pfied-
stavují rovnûÏ rÛzné sítû, provazy a dráty, do
kter˘ch se mÛÏe jeÏek zamotat. Stejn˘m ri-

zikem jsou i odhozené odpadky, které se
mohou jeÏkovi stát osudnou pastí. Mnoho
jeÏkÛ je kaÏdoroãnû hospitalizováno v zá-
chrann˘ch stanicích s omotan˘m igelitov˘m
pytlíkem (nebo jin˘m materiálem) kolem kr-
ku nebo konãetiny. Bez lidské pomoci by ti-
to jedinci zahynuli, neboÈ cizí materiál se ãa-
sem zaãne zafiezávat do kÛÏe a zpÛsobuje in-
fekci. Pokud se jedná o rostoucí mládû, cizí
materiál ho mÛÏe postupnû udusit.

Zahradní práce

Nûkteré zahradní práce pfiedstavují pro jeÏka
váÏné riziko zranûní. Jedná se zejména
o pfiehazování kompostu, seãení trávy, pále-
ní dfiíví a pálení listí na podzim.
Pfii pfiehazování kompostu je tfieba se peãli-
vû pfiesvûdãit, Ïe uvnitfi není schovan˘ jeÏek.
Také pfii pálení ve‰kerého zahradního mate-
riálu je nutné dávat pozor na jeÏky. BohuÏel,
kaÏdoroãnû na zahradách mnoho jeÏkÛ uhy-
ne v plamenech. Je vhodné neskladovat dfií-
ví pfiímo na ohni‰ti, ale mít ho pfiipravené
poblíÏ. Pfii rozdûlávání ohnû a pálení dfieva
pak ãlovûk celou hromadu rozebírá postup-
nû a vãas na schovaného jeÏka narazí.
Nebezpeãné pro mnoho ÏivoãichÛ vãetnû
jeÏka je i vypalování staré trávy.
Pfii seãení ãi kosení trávy je nutné prohléd-
nout nejdfiíve cel˘ terén, aby nedo‰lo k pora-
nûní jeÏka ãi jiného Ïivoãicha ukrytého
v trávû. Zejména pod kefii ãi v okolí hromad
s dfiívím mohou b˘t schováni spící jeÏci.
Pokud se pfii úklidu zahrady narazí na jeÏãí
hnízdo s mláìaty, nejlep‰í, co se mÛÏe udû-
lat, je ti‰e místo s hnízdem opustit a v násle-
dujících dnech se mu vyh˘bat. V Ïádném
pfiípadû by se nemûlo hnízdo pfiemísÈovat,
není-li to opravdu nutné. Pokud není samice
pfiítomna v hnízdû u mláìat, neznamená to,
Ïe jsou mláìata opu‰tûná. Samice ãasto od-
chází i na del‰í dobu za potravou. JeÏci ma-
jí dobr˘ ãich, proto není vhodné dot˘kat se
jeÏãích mláìat, matka by je mohla opustit.
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6. Pomoc jeÏkÛm – ano ãi ne?

Ochrana jeÏkÛ má v evropsk˘ch zemích dlou-
holetou tradici. Celá fiada organizací
v Evropû se vûnuje pomoci mlad˘m a nedo-
stateãnû vyvinut˘m jeÏkÛm pfiekonat nepfiíz-
nivé zimní období. JeÏci jsou nejãastûj‰ími
pacienty záchrann˘ch center pro volnû Ïijící
Ïivoãichy, a to jak v âeské republice, tak
v ostatních evropsk˘ch zemích.
V rámci Národní sítû stanic pro handicapo-
vané Ïivoãichy koordinované âesk˘m sva-
zem ochráncÛ pfiírody je do záchrann˘ch
stanic roãnû pfiijato více neÏ 1 000 jeÏkÛ
(v roce 2004 to bylo 1 363 jeÏkÛ). Velkou
vût‰inu z nich tvofií malá nevyspûlá mláìata,
která nedosáhla dostateãné hmotnosti nutné
pro úspû‰né pfiezimování (600–700 g). Bez
lidské pomoci by tato jeÏãata zcela jistû
uhynula. Záchrana jednoho mládûte jeÏka
stojí pfiibliÏnû 500 Kã. Záchranné stanice te-
dy roãnû vynaloÏí kolem 500 000 Kã na po-
moc jeÏkÛm. Mnoho lidí jistû napadne, zda
jsou peníze takto vynaloÏeny úãelnû a zda
má vÛbec smysl jeÏky zachraÀovat. Aby by-
lo moÏno na tuto otázku objektivnû odpovû-
dût, je nutné nejdfiíve zodpovûdût následují-
cí otázky:

• Potfiebují jeÏci lidskou pomoc?
• PfieÏijí vyléãení jedinci v pfiírodû?

• PfieÏijí v pfiírodû mláìata, která pfiezimo-
vala v lidské péãi?

• Zaãlení se mláìata po pfiezimování
v lidské péãi do reprodukce?

• Nedochází ke stfietÛm mezi vypu‰tûn˘-
mi jedinci a volnû Ïijícími jeÏky?

• Ne‰kodí vypou‰tûní pfiezimovan˘ch
mláìat volnû Ïijícím jeÏkÛm?

• Je péãe o nevyspûlá mláìata a zranûné
jedince jeÏkÛ dostateãnou pomocí jeÏãí
populaci?

• Pfiiná‰í pomoc nevyspûl˘m mláìatÛm
jeÏkÛ i nûjak˘ jin˘ uÏitek neÏ „jen“ je-
jich záchranu?

Potfiebují jeÏci lidskou pomoc?

V souãasné dobû pravdûpodobnû jeÏkÛm
vyhubení nehrozí. Zdá se v‰ak, Ïe v posled-
ní dobû dochází k úbytku populace jeÏkÛ,
pfiiãemÏ na nûkter˘ch místech mohou b˘t
jeÏci vzácní ãi dokonce zcela vymizet.
JeÏãí populace ohroÏuje celá fiada faktorÛ,
z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je ztráta jejich pfiiro-
zeného Ïivotního prostfiedí, která je spojená
se zmûnou krajiny z extenzivnû obhospoda-
fiované krajiny na intenzivnû obhospodafio-
vanou krajinu. Remízky, roztrou‰enou ze-
leÀ, extenzivní sady a smí‰ené lesy mnohde
nahradily rozsáhlé lány polí a jehliãnaté mo-
nokultury, kde jeÏek není schopen nalézt do-
statek potravy. Také vzhled zahrad, jeÏ jsou
ãast˘m domovem jeÏkÛ, se zmûnil. Místo
druhovû rozmanit˘ch a pfiírodû blízk˘ch za-
hrad jsou dnes ãasto preferovány dokonale
upravené zahrady s krátce zastfiiÏen˘m tráv-
níkem a minimem kefiÛ, které neposkytují
jeÏkÛm dostatek potravy ani úkrytÛ.
Dal‰ím limitujícím faktorem je automobilo-
vá doprava, která v˘znamnû sniÏuje stavy
jeÏkÛ. V âeské republice se ztráty jeÏkÛ od-
hadují v závislosti na charakteru krajiny
a intenzitû silniãního provozu na 0,2–2,8 je-
dincÛ/km za rok.
Také pesticidy pouÏívané v zahradách a ze-
mûdûlsk˘ch kulturách ohroÏují jeÏãí Ïivoty.
NejenÏe pfiímo zabíjejí jeÏky po pozfiení ot-
ráveného hmyzu a jiné Ïivoãi‰né potravy,

Na na‰em území se vyskytují dva druhy – jeÏek
v˘chodní a západní. Foto Zuzana Pokorná
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ale také sniÏují jejich potravní nabídku
v krajinû.
âlovûk ubliÏuje jeÏkÛm a ostatním zvífiatÛm
také tím, Ïe odhazuje spoustu odpadkÛ, jeÏ
se mohou stát smrteln˘mi pastmi.
KaÏdoroãnû se do záchrann˘ch stanic dostá-
vá mnoho ÏivoãichÛ, vãetnû jeÏkÛ, ktefií
uvízli v odhozen˘ch plastov˘ch obalech,
plechovkách od potravin, v rÛzn˘ch sítích
apod. Zvífiata, která se do stanic dostanou,
mají ‰tûstí, vût‰inou se je podafií zachránit.
HÛfie jsou na tom ta, která nikdo nenajde
a do stanice nepfiinese. Umírají pomalou
a krutou smrtí.
Nebezpeãí pro jeÏky pfiedstavují rovnûÏ rÛz-
né nástrahy, jeÏ jsou spojené s lidsk˘m osíd-
lením – nezakryté kanály, jímky, zahradní
jezírka apod. I ty pfiedstavují ãasto smrtelné
pasti pro jeÏky.
Pfiirozen˘ch nepfiátel jeÏek mnoho nemá, je-
ho bodliny jsou úãinnou obranou proti vût‰i-
nû predátorÛ. Pouze v˘r velk˘, tchofi tmav˘
a jezevec loví jeÏky ve vût‰í mífie. Také
mnoho psÛ se nedá odradit jeÏãími bodlina-
mi a je schopno jeÏka váÏnû zranit ãi dokon-
ce zabít.
BohuÏel nûktefií lidé ‰kodí jeÏkÛm úmyslnû.
PovaÏují jeÏka za „‰kÛdce“, kter˘ poÏírá
vejce drÛbeÏe a baÏantÛ. JeÏek je v‰ak
vzhledem k velikosti sv˘ch ãelistí schopen
prokousnout pouze vejce, jeÏ nejsou vût‰í
neÏ 15 mm. Navíc ptaãí vejce tvofií jen za-
nedbatelnou poloÏku v jeho jídelníãku, je-
Ïek je hlavnû hmyzoÏravec. Dnes není lov
jeÏkÛ povolen a jakékoliv úmyslné zabíjení
jeÏkÛ je nelegální.

PfieÏijí vyléãení jedinci v pfiírodû?

Pravdûpodobnû ano. Radiotelemetrické sle-
dování jeÏkÛ, ktefií se dostali do záchran-
n˘ch center z dÛvodu nemoci ãi zranûní,
prokázalo, Ïe minimálnû 3/4 jeÏkÛ pfieÏívaly
mûsíc po vypu‰tûní do pfiírody (Morris et al.,
1993). JeÏci byli schopni orientovat se v no-
vém prostfiedí a zachovat si dobrou kondici
a zdraví. Pouze zpoãátku docházelo k mír-
nému poklesu hmotnosti, to v‰ak bylo brzy
vyrovnáno.

PfieÏijí v pfiírodû mláìata, která pfiezimo-
vala v lidské péãi?

AlespoÀ ãást ano. PfiestoÏe mláìata, která
jsou vzata do péãe na podzim a pfiezimují
v lidské péãi, nemají mnoho zku‰eností
z volné pfiírody, jsou schopna po jarním vy-
pu‰tûní v pfiírodû pfieÏít. Experimenty s radi-
otelemetricky sledovan˘mi mláìaty, která
pfiezimovala v záchrann˘ch centrech a byla
na jafie vypu‰tûna, ukázaly, Ïe pfiinejmen‰ím
tfietina tûchto jedincÛ pfieÏívala po 9 t˘dnech
od vypu‰tûní (Morris and Warwick, 1994;
Morris, 1997). To znamená, Ïe byla schopna
si najít dostatek potravy, aby si udrÏela kon-
dici. Mláìata si také stavûla denní hnízda,
stejnû jako to dûlají volnû Ïijící jeÏci.
PfiestoÏe by se mohlo zdát, Ïe tfietina pfieÏí-
vajících jedincÛ je málo, je tfieba brát v po-
taz, Ïe i mortalita zku‰en˘ch a dospûl˘ch
volnû Ïijících jeÏkÛ se pohybuje kolem 30 %
roãnû. Lidská pomoc nevyspûl˘m mláìatÛm
jeÏkÛ nezaruãuje jejich nesmrtelnost, i ona
jsou lovena predátory a zabíjena auty, stejnû
jako jejich volnû Ïijící pfiíbuzní. Podafií-li se,
aby minimálnû tfietina pfiijat˘ch mláìat pfie-
Ïila v pfiírodû, je to úspûch. Bez lidské po-
moci by s velkou pravdûpodobností nepfieÏi-
lo ani jedno.

Zaãlení se mláìata po pfiezimování v lid-
ské péãi do reprodukce?

Pravdûpodobnû ano. Pokusy s radioteleme-
tricky sledovan˘mi jedinci ukázaly, Ïe je-
dinci vypu‰tûní do pfiírody po pfiezimování
v záchrann˘ch centrech se spolãovali s vol-
nû Ïijícími jeÏky a bylo pozorováno i páfiení
(Morris and Warwick, 1994). Jednalo se
v‰ak vût‰inou o mláìata, která mûla pfiíleÏi-
tost vtisknout si podobu jeÏka jakoÏto sexu-
álního partnera. Do záchrann˘ch center byla
totiÏ pfiinesena buì uÏ jako vût‰í (prÛmûrná
hmotnost jeÏãích mláìat v experimentu byla
zhruba 165 g) nebo byla pfiinesena spoleãnû
s matkou (v pfiípadû zniãen˘ch hnízd).
Otázkou zÛstává, zda by se do reprodukce
zapojila i mláìata, která byla odchována
v lidské péãi od raného kojeneckého vûku.
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Není totiÏ známé, v jakém vûku si mladí jeÏ-
ci vtiskávají podobu svého budoucího sexu-
álního partnera, a je moÏné, Ïe jeÏci, ktefií
jsou témûfi od poãátku svého Ïivota závislí
na lidské péãi, si vytvofií vazbu na ãlovûka.

Nedochází ke stfietÛm mezi vypu‰tûn˘mi
jedinci a volnû Ïijícími jeÏky?

Pravdûpodobnû ne. Také to ukázaly pokusy
s radiotelemetricky sledovan˘mi jedinci,
ktefií byli vypu‰tûni do pfiírody po pfiezimo-
vání v záchrann˘ch centrech. Tito jeÏci se
spolãovali s volnû Ïijícími jeÏky, pfiiãemÏ
nebylo pozorováno Ïádné váÏné agresivní
chování (Morris and Warwick, 1994).

Ne‰kodí vypou‰tûní pfiezimovan˘ch mlá-
ìat volnû Ïijícím jeÏkÛm?

Neví se. Jak jiÏ bylo zmínûno, zdá se, Ïe me-
zi mláìaty pfiezimovan˘mi v lidské péãi
a jedinci volnû Ïijících jeÏkÛ nedochází
k Ïádn˘m váÏn˘m agresivním stfietÛm.
Otázkou ale je, jak úspû‰ní jsou jedinci pfie-
zimovaní v lidské péãi v reprodukci a zda
nejsou zv˘hodnûni oproti volnû Ïijícím jeÏ-
kÛm. JeÏci, ktefií pfieãkali zimu v záchran-
n˘ch stanicích, jsou totiÏ oproti sv˘m volnû
Ïijícím pfiíbuzn˘m znaãnû zv˘hodnûni. Byli
zbaveni v‰ech vnûj‰ích i vnitfiních parazitÛ
a po hibernaci byli dokrmeni na hmotnost
minimálnû 500–600 g. Naproti tomu jeÏci
ve volné pfiírodû trpí fiadou parazitóz a po zi-
mû jsou obvykle vyhublí. ProtoÏe se ov‰em
neví, podle ãeho si jeÏãí samice vybírá své-
ho partnera, je tûÏké odhadnout, zda mÛÏe
pfiezimování v lidské péãi mít vliv na úspû‰-
nost daného jedince v reprodukci.
ProtoÏe jeÏci nejsou teritoriální a ãasto do-
chází k pfiekr˘vání domovsk˘ch okrskÛ nû-
kolika jedincÛ, není velké riziko, Ïe by je-
dinci pfiezimovaní v lidské péãi vytûsnili
volnû Ïijící jeÏky z jejich domovsk˘ch okr-
skÛ.
Vzhledem k tomu, Ïe se jeÏkÛm v záchran-
n˘ch stanicích dostává kvalitní veterinární
péãe, nehrozí ani váÏné riziko pfienosu in-
fekãní nemoci z jeÏka odchovaného v lidské

péãi na populaci volnû Ïijících jeÏkÛ.

Je péãe o nevyspûlá mláìata a zranûné
jedince jeÏkÛ dostateãnou pomocí jeÏãí
populaci?

Urãitû ne. Je to pouze dílãí krok. Úãinná o-
chrana jeÏkÛ by mûla zahrnovat pfiedev‰ím
ochranu jejich pfiirozeného Ïivotního pro-
stfiedí. Dále by mûla zahrnovat zabezpeãení
rizikov˘ch míst kolem silniãních komunika-
cí (napfi. plÛtky kolem silnic, podchody pod
komunikacemi), sníÏení produkce nebez-
peãn˘ch chemick˘ch látek a jedÛ a elimina-
ci nezakryt˘ch jímek, kanálÛ a ostatních pro
jeÏky nebezpeãn˘ch pastí.

Pfiiná‰í pomoc nevyspûl˘m mláìatÛm
jeÏkÛ i nûjak˘ jin˘ uÏitek neÏ „jen“ jejich
záchranu?

Ano. Péãe o nevyspûlá mláìata jeÏkÛ má
pfiedev‰ím velk˘ vzdûlávací a osvûtov˘ v˘-
znam. Ten, kdo se o jeÏka dobrovolnû a peã-
livû stará celou zimu, získá pozitivní vztah
nejen k jeÏkÛm, ale ke zvífiatÛm a pfiírodû o-
becnû. Pokud se o jeÏka stará rodina s dûtmi,
mají dûti jedineãnou pfiíleÏitost získat pozi-
tivní a hlavnû zodpovûdn˘ vztah ke zvífia-
tÛm a pfiírodû.
Také dûti nav‰tûvující záchranné stanice o-
cení moÏnost zblízka se setkat s volnû Ïijí-
cím Ïivoãichem a dozvûdût se nûco více
o jeho Ïivotû.

Nakonec je vhodné pfiipojit etické hledisko
práva ãi povinnosti pomoci jeÏkÛm. JeÏci
patfií mezi jedny z nejstar‰ích savcÛ na
Zemi. Dlouho se bez lidské pomoci obe‰li,
a pokud by jim ãlovûk ne‰kodil, aÈ uÏ úmy-
slnû ãi vût‰inou spí‰e neúmyslnû, obe‰li by
se bez lidské pomoci jistû i dále. âlovûk
v‰ak v krátké dobû v˘znamnû zmûnil jejich
Ïivotní prostfiedí, ãímÏ je pfiipravil o potrav-
ní nabídku i moÏnost pfiirozen˘ch úkrytÛ.
Navíc mnoho jeÏkÛ roãnû zahyne na silni-
cích. Snad není proto troufalé fiíci, Ïe jeÏek
si lidskou pomoc zaslouÏí.
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7. JeÏek a legislativa

JeÏek západní (Erinaceus europaeus) je za-
fiazen do pfiílohy III (chránûní Ïivoãichové)
Bernské úmluvy – Úmluvy o ochranû
evropské fauny, flóry a pfiírodních stano-
vi‰È.

Bernská úmluva zavazuje smluvní strany,
aby udrÏely populace volnû Ïijících zvífiat na
takové úrovni anebo pfiizpÛsobily k takové-
mu stavu, které odpovídají zvlá‰tû ekologic-
k˘m, vûdeck˘m a kulturním poÏadavkÛm.
ZároveÀ ale mají pfiihlédnout také k poÏa-
davkÛm hospodáfiství a rekreace a k potfie-
bám poddruhÛ, odrÛd nebo forem místnû
ohroÏen˘ch. KaÏdá ze smluvních stran má
pfiijmout vhodná a potfiebná legislativní
a správní opatfiení k zaji‰tûní ochrany volnû
Ïijící ÏivoãichÛ vyjmenovan˘ch v pfiíloze III
úmluvy. Jakékoli vyuÏívání tûchto druhÛ má
b˘t usmûrnûno tak, aby jejich populace byly
udrÏeny mimo nebezpeãí. Opatfiení, která by
mûla b˘t pfiijata, budou zahrnovat:
a) doby hájení a/nebo jiné postupy, kter˘mi

se usmûrÀuje vyuÏívání,
b) doãasn˘ nebo místní zákaz vyuÏívání,

jak je toho zapotfiebí k obnovû uspokoji-
vé úrovnû populace,

c) potfiebné fiízení prodeje, drÏení za úãe-
lem prodeje, dopravy za úãelem prodeje
nebo nabídky k prodeji Ïiv˘ch nebo mrt-
v˘ch volnû Ïijících ÏivoãichÛ.

JeÏek západní i jeÏek v˘chodní jsou zároveÀ
obecnû chránûni podle § 5 zákona 114/1992
Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. JeÏek je chránûn pfied
takov˘m niãením, po‰kozováním, sbûrem ãi
odchytem, kter˘ vede nebo by mohl vést
k ohroÏení druhu na bytí nebo k jeho dege-
neraci, k naru‰ení rozmnoÏovacích schop-
ností druhu, zániku populace druhu nebo
zniãení ekosystému, jehoÏ je souãástí. Na
rozdíl od zvlá‰tní ochrany (jeÏek není zvlá‰-
tû chránûn˘m druhem) se obecná ochrana te-
dy vztahuje na celé populace nikoli na kon-
krétní jedince.

Na oba druhy jeÏkÛ se vztahuje i zákon
246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘-
rání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Úãelem
tohoto zákona je chránit zvífiata pfied t˘rá-
ním, po‰kozováním jejich zdraví a jejich us-
mrcením bez dÛvodu, pokud byly zpÛsobe-
ny, byÈ i z nedbalosti, ãlovûkem. Na lidi pe-
ãující o jeÏky (aÈ uÏ jednotlivé dobrovolníky
nebo záchranné stanice) se dle tohoto záko-
na pohlíÏí jako na chovatele.
Za t˘rání, které tento zákon zakazuje (§ 2
odstavec 1), se dle § 4 odst. 1 povaÏuje (po-
zn.: odstavce, které se nevztahují k jeÏkÛm,
nejsou uvedeny):
a) nutit zvífie k v˘konÛm které neodpoví-

dají jeho fyzickému stavu a biologick˘m
schopnostem a prokazatelnû pfiekraãují
jeho síly,

b) podrobit zvífie v˘cviku nebo vefiejnému
vystoupení anebo obdobnému úãelu, je-
li toto pro zvífie spojeno s bolestí, utrpe-
ním, zranûním nebo jin˘m po‰kozením,
jakoÏ i vychovávat, cviãit nebo úãelovû
pouÏívat zvífie k agresivnímu chování
vÛãi ãlovûku nebo jin˘m zvífiatÛm,

c) z jin˘ch neÏ zdravotních nebo pokus-
n˘ch dÛvodÛ
1. omezovat v˘Ïivu zvífiete vãetnû jeho
napájení, nestanoví-li zvlá‰tní pfiepis ji-
nak,
2. podávat zvífieti potravu obsahující pfií-
mûsi nebo pfiedmûty, které mu zpÛsobují
bolest, utrpení nebo jej jinak po‰kozují, 
3. omezovat bez nutnosti svobodu pohy-
bu nutnou pro zvífie urãitého druhu, po-
kud by omezování zpÛsobilo utrpení
zvífiete,

d) vydat slabé, nevyléãitelnû nemocné, vy-
ãerpané nebo staré zvífie, pro které je
dal‰í pfieÏívání spojeno s trvalou bolestí
nebo utrpením, k jinému úãelu neÏ ne-
odkladnému a bezbolestnému usmrcení,

e) podávat zvífieti dopingové látky a jiné
látky po‰kozující organismus s cílem
zmûnit jeho v˘kon nebo vzhled,

f) cviãit nebo zkou‰et zvífie na jiném Ïi-
vém zvífieti, pouÏívat jin˘ch Ïiv˘ch zví-
fiat jako lákadel, ‰tvát zvífiata proti sobû,
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aniÏ by to vyÏadoval lov, v˘cvik nebo
pouÏití ovãáckého nebo pasteveckého
psa, pfiíprava zvífiete k jeho vypu‰tûní do
volné pfiírody nebo k ãinnosti uvedené
v § 14 odst. 7,

g) provádût chirurgické zákroky za úãelem
zmûny vzhledu zvífiete, zejména kupíro-
vat u‰i, niãit hlasivky nebo pouÏívat ji-
n˘ch prostfiedkÛ k omezení hlasit˘ch
projevÛ zvífiat anebo z jin˘ch neÏ zdra-
votních dÛvodÛ amputovat drápy, zuby,
jedové nebo pachové Ïlázy, nejde-li
o pfiípady uvedené v § 7 odst. 3,

h) pouÏívat podnûtÛ, pfiedmûtÛ nebo bolest
vyvolávajících pomÛcek tak, Ïe pÛsobí
klinicky zjevné poranûní nebo následné
dlouhodobé klinicky prokazatelné nega-
tivní zmûny v ãinnosti nervové soustavy
nebo jin˘ch orgánov˘ch soustav zvífiat,

i) podávat zvífieti bez souhlasu veterinární-
ho lékafie veterinární léãiva a pfiípravky
s v˘jimkou tûch, které jsou volnû v pro-
deji, provádût krvavé zákroky, pokud
nejsou provádûny osobou odbornû zpÛ-
sobilou,

j) vyvolávat bezdÛvodnû nepfiimûfiené pÛ-
sobení stresov˘ch vlivÛ biologické, fyzi-
kální nebo chemické povahy,

k) chovat zvífiata v nevhodn˘ch podmín-
kách nebo tak, aby si sama nebo vzá-
jemnû zpÛsobovala utrpení,

l) zasahovat do prÛbûhu porodu zpÛso-
bem, kter˘ neodpovídá obtíÏnosti poro-
du, zvy‰uje bolest anebo po‰kozuje
zdraví matky i mládûte,

m) zacházet se zvífietem, pfiepravovat je ne-
bo je pohánût zpÛsobem, kter˘ vyvolává
nepfiimûfienou bolest, utrpení nebo po-
‰kození zdraví anebo vede k jeho neú-
mûrnému fyzickému vyãerpání,

n) pouÏívat k vázání nebo k jinému omeze-
ní pohybu zvífiete prostfiedky, které zví-
fieti zpÛsobují anebo lze pfiedpokládat,
Ïe budou zpÛsobovat, poranûní, bolest
nebo jiné po‰kození zdraví,

o) usmrtit zvífie zpÛsobem pÛsobícím ne-
pfiimûfienou bolest nebo utrpení,

p) pfiekrmovat nebo krmit zvífie násiln˘m
zpÛsobem, nejde-li o zákrok nezbytn˘
k záchranû jeho Ïivota nebo zachování
jeho zdraví,

r) pouÏívat Ïivá zvífiata ke krmení tûch
druhÛ zvífiat, u nichÏ z biologick˘ch dÛ-
vodÛ není takov˘ zpÛsob v˘Ïivy nutn˘,

s) opustit zvífie s v˘jimkou zvífiete volnû
Ïijícího s úmyslem se ho zbavit nebo
zvífie vyhnat,

u) oznaãovat zvífie vymrazováním, s v˘-
jimkou ryb, a oznaãovat zvífie v˘Ïehem,
s v˘jimkou koní,

v) chovat zvífie zpÛsobem nebo v prosto-
rech, které jsou v rozporu se zvlá‰tními
právními pfiedpisy.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na
zákroky nebo ãinnosti:
a) spojené s naléhavou potfiebou záchrany

Ïivota zvífiat nebo lidí v naléhav˘ch situ-
acích záchrann˘ch prací podle zvlá‰t-
ních právních pfiedpisÛ,

b) provádûné podle schváleného projektu
pokusÛ.

Dle § 5 odst. 1 nikdo nesmí bez dÛvodu
usmrtit zvífie, pfiiãemÏ dÛvodem k usmrce-
ní (§ 5 odst. 2) je:
a) vyuÏití produktÛ hospodáfiského zvífiete,
b) slabost, nevyléãitelná nemoc, tûÏké po-

ranûní, genetická nebo vrozená vada,
celkové vyãerpání nebo stáfií zvífiete,
jsou-li pro dal‰í pfieÏívání spojeny s tr-
val˘m utrpením,

c) bezprostfiední ohroÏení ãlovûka zvífie-
tem,

d) v˘kon práva myslivosti a rybáfiství pod-
le zvlá‰tních pfiedpisÛ,

e) nafiízené mimofiádné veterinární nebo
hygienické opatfiení pfii ochranû pfied ná-
kazami,

f) ukonãení pokusu na pokusném zvífieti,
není-li v projektu pokusÛ stanoveno ji-
nak,

g) regulování populace zvífiat v lidské péãi
a volnû Ïijících zvífiat,
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h) deratizace a opatfiení v boji proti ‰kodli-
v˘m organismÛm,

i) uloÏené zvlá‰tní opatfiení v pfiípadû ne-
moÏnosti identifikovat zvífie podle
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.

Podle § 5 odst. 5 smí utracení provádût jen
veterinární lékafi, odbornû zpÛsobilá osoba
podle § 17 odst. 1 nebo zletilá osoba, tato
v‰ak pouze pod odborn˘m dohledem veteri-
nárního lékafie nebo odbornû zpÛsobilé oso-
by podle § 17 odst. 1. Osoby provádûjící us-
mrcení zvífiete jsou povinny pfiesvûdãit se,
Ïe zvífie je podle prokazateln˘ch pfiíznakÛ
mrtvé (§ 5 odst. 6).

Zakázány jsou (§ 5 odst. 7) následující me-
tody usmrcování zvífiat:
a) utopení nebo jiné metody udu‰ení vãet-

nû pouÏití farmak typu myorelaxantÛ,
b) pouÏití takov˘ch látek a pfiípravkÛ, je-

jichÏ dávkování neuvede zvífie do hlubo-
kého celkového znecitlivûní a bezpeãnû
nezpÛsobí následnou smrt,

c) ubití, ubodání nebo jiné metody, které
zvífieti zpÛsobí nepfiimûfienou bolest ne-
bo utrpení,

d) pouÏití elektrického proudu, pokud ne-
nastane okamÏitá ztráta vûdomí,

e) pouÏití lepÛ a jin˘ch podobn˘ch pro-
stfiedkÛ, které dlouhodobû omezují po-
hyb zvífiete tak, Ïe k usmrcení zvífiete
dochází v dÛsledku nedostatku potravy
nebo tekutin anebo v dÛsledku jin˘ch
metabolick˘ch poruch.

Dle § 6 nesmí nikdo zvífie opustit s úmyslem
se ho zbavit nebo je vyhnat. Za opu‰tûní zví-
fiete se nepovaÏuje vypu‰tûní zvífiete do jeho
pfiirozeného prostfiedí, pokud je to vhodné
z hlediska stavu zvífiete a podmínek prostfie-
dí.

Zásahy, které zpÛsobují zvífieti bolest, se
mohou dle § 7 vykonávat jedinû po celko-
vém nebo místním znecitlivûní zvífiete oso-
bou odbornû zpÛsobilou, pfiiãemÏ znecitlivû-
ní se nepoÏaduje (§ 7 odst. 2):

a) jestliÏe se pfii srovnateln˘ch zákrocích
na lidech znecitlivûní neprovádí,

b) pokud podle úsudku veterinárního léka-
fie není znecitlivûní proveditelné nebo
nutné anebo by zpÛsobovalo bolest vût‰í
neÏ zákrok sám.

Dle § 8 odst. 1 je chovatel povinen pracov-
níkÛm orgánÛ ochrany zvífiat provádûjícím
dozor nad dodrÏováním tohoto zákona
a právních pfiedpisÛ vydan˘ch k jeho prove-
dení:
a) umoÏnit vstup

1. do stájí a na pozemek, kde se zvífie na-
chází, nebo které jsou urãeny pro jeho
chov,
2. do objektu a zafiízení, v nichÏ je za-
cházeno se zvífiaty,
3. do míst, kde je konáno vefiejné vy-
stoupení nebo svod zvífiat,
4. do míst, kde je provozován útulek pro
zvífiata,
5. do míst, kde se pfiemísÈují zvífiata,
a do prostor dopravních prostfiedkÛ,
6. do míst urãen˘ch k usmrcování zvífiat
nebo do míst urãen˘ch k provádûní po-
kusÛ na zvífiatech,

b) poskytnout potfiebné informace, dokla-
dy, vûcnou a osobní pomoc nezbytnou
k v˘konu jejich ãinnosti, vãetnû umoÏ-
nûní bezplatného pfiístupu na svody zví-
fiat a vefiejná vystoupení,

c) pfiedvést na poÏádání zvífie nebo zvífiata
na místo urãené pracovníkem provádûjí-
cím dozor.

Na jeÏky se dále vztahují následující ustano-
vení tohoto zákona t˘kající se ochrany volnû
Ïijících zvífiat.
Je zakázáno (§ 14 odst. 1) odchytávat nebo
usmrcovat volnû Ïijící zvífie:
a) pomocí oka, tluãky, sítû, smyãky, pytlác-

kého oka, harpuny nebo ãelisÈov˘ch
pastí anebo pomocí obdobnû zkonstruo-
vaného zafiízení,

b) pomocí jedovat˘ch návnad a jedÛ v ja-
k˘chkoliv formách vãetnû plynování,

c) do jestfiábích ko‰Û a pomocí lepu,
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d) pomocí v˘bu‰nin,
e) pomocí lukÛ a samostfiílÛ,
f) pomocí elektrického proudu, nejde-li

o v˘kon práva upraven˘ zvlá‰tními
pfiedpisy,

g) pomocí poloautomatické nebo automa-
tické zbranû se zásobníkem schopn˘m
pojmout více neÏ 2 náboje, nejedná-li se
o pfiípad podle § 5 odst. 2 písm. c),

h) pomocí zbranû s hledím pro stfielbu
v noci, s elektronick˘m hledím apod.,

i) pomocí letadla nebo motorového vozid-
la,

j) pomocí zvuku magnetofonu nebo po-
dobného zafiízení, mimo zafiízení pouÏí-
van˘ch v souladu se zvlá‰tními právní-
mi pfiedpisy,

k) pomocí zrcadla nebo jiného oslÀujícího
zafiízení,

l) pomocí zdroje umûlého osvûtlení a zafií-
zení pro osvûtlení terãÛ,

m) pomocí formalínov˘ch nebo lepících
pastí,

n) pomocí zvífiat pouÏit˘ch jako Ïivá náv-
nada.

V § 14 odst. 3 se dále uvádí, Ïe provozova-
tel odchytov˘ch zafiízení je musí provozovat
tak, aby odchycená zvífiata nebyla t˘rána.
Zakazuje se (§ 14 odst. 5) odchyt jedincÛ
druhÛ pÛvodních volnû Ïijících zvífiat na ú-
zemí âeské republiky pro chov ve farmo-
vém chovu, zájmovém chovu nebo chovu,
jehoÏ cílem je domestikace.

KaÏd˘, kdo se ujal péãe o jedince volnû Ïijí-
cího druhu zvífiat, kter˘ není v dÛsledku zra-
nûní nebo z jin˘ch okolností schopn˘ exi-
stence ve volné pfiírodû, je odpovûdn˘ za je-
ho zdraví a stav a je povinen zajistit o nûj pé-
ãi v souladu se zvlá‰tními právními pfiedpi-
sy (zákony ã. 166/1999 Sb., ã. 449/2001 Sb.,
ã. 114/1992 Sb. a ã. 16/1997 Sb., ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ); za takovou péãi se po-
vaÏuje i oznámení místa nálezu obci nebo
pfiedání zvífiete do záchranné stanice, anebo
pokud se jedná o zvûfi, mysliveckému hos-
podáfii. Jde-li o zvífie zvlá‰tû chránûného

druhu, postupuje se v souladu se zvlá‰tním
právním pfiedpisem (zákony ã. 114/1992 Sb.
a ã. 16/1997 Sb., oba ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ).

Dle zákona ã. 449/2001 Sb. o myslivosti
nepatfií jeÏci mezi zvûfi a od roku 1992 ne-
jsou jiÏ ani oznaãeni jako Ïivoãichové mys-
livosti ‰kodliví.

V zajetí se jeÏci mohou doÏít aÏ deseti let. Foto
Bohumil Tre‰er
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Národní síÈ stanic pro
handicapované Ïivoãichy

Do záchrann˘ch stanic pro handicapované
Ïivoãichy se kaÏd˘m rokem dostává okolo
desíti tisíc zvífiat, z nichÏ mnohá se poranila
o nedostateãnû zabezpeãené sloupy vysoké-
ho napûtí, po nárazu do sklenûn˘ch a zrcad-
lov˘ch ploch ãi po stfietu s dopravou.
Takov˘ch pfiípadÛ jsou tisíce a i vût‰ina
ostatních pfiíãin poranûní volnû Ïijících zví-
fiat souvisí s lidmi a jejich ãinností.  
Nûkteré pfiíãiny poranûní mÛÏeme odstranit,
nûkteré mÛÏeme omezit, ale s mnoha nesve-
deme nic. Potom bychom se ale mûli ales-
poÀ snaÏit pomáhat tûm zvífiatÛm, která stfiet
s civilizací pfieÏijí s nûjak˘m poranûním.
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody proto v roce
1997 vytvofiil Národní síÈ stanic pro handi-
capované Ïivoãichy. SíÈ stanic, ve kter˘ch se
o poranûná zvífiata postarají, zajistí jejich
pfievoz i nezbytnou veterinární péãi, kdeko-
liv v âeské republice. Krmení, doprava, ve-
terinární péãe stojí roãnû okolo deseti milio-
nÛ korun! Stát pfiitom na záchranu zvífiat pfii-
spívá pouze asi jednou pûtinou celkov˘ch
nákladÛ. âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody se te-
dy rozhodl fie‰it kritickou finanãní situaci
záchrann˘ch stanic vyhlá‰ením vefiejné sbír-
ky Zvífie v nouzi.

Zvífie v nouzi
Pokud chcete podpofiit záchranu zvífiat v âR,
mÛÏete poslat dar na úãet 33553322/0800
nebo prostfiednictvím dárcovské sms DMS
ZVIREVNOUZI zaslané na ãíslo 87777
(platí pro v‰echny operátory a âesk˘
Telecom, cena DMS je 30 Kã).

Pokud máte zájem podpofiit pfiímo nûkterou
ze stanic, oznaãte svou platbu variabilním
symbolem uveden˘m u konkrétní stanice
nebo mÛÏete této stanici poslat DMS ve tva-
ru, kter˘ je u ní uveden. UpozorÀujeme, Ïe
je moÏné podpofiit pouze stanice provozova-
né nestátními neziskov˘mi organizacemi.
S kampaní Zvífie v nouzi a s ãinností zá-
chrann˘ch stanic se mÛÏete seznámit na
www.zvirevnouzi.cz

Adresáfi záchrann˘ch stanic
(stav v roce 2006)

ZÁPADNÍ âECHY
Stanice pro záchranu ÏivoãichÛ pfii NPR
Soos
Kontakt: Záchranná stanice pfii Soos,
Katefiina 39, 351 34 Skalná
PÛsobnost: A‰, Cheb, Karlovy Vary,
Kraslice, Ostrov, Sokolov (KV)
Tel.: 354 542 033, 737 769 354

âSOP ZO TOS – Záchranná stanice
Tachov
Kontakt: ZO âSOP 31/07 TOS, Na vinici
628, 347 01 Tachov
PÛsobnost: Mariánské Láznû (KV), Stfiíbro,
Tachov (PL)
Tel.: 608 154 180
orjana@seznam.cz
http://www.tos.tachov-mesto.cz
variabilní symbol 3107
DMS ZVIREVNOUZI TACHOV

Záchranná stanice ÏivoãichÛ Rokycany
Kontakt: ZO âSOP 29/01 Rokycany,
·vermova 748/II, 337 01 Rokycany
PÛsobnost: Rokycany (PL), Beroun,
Hofiovice (ST)
Tel.: 603 239 922
pavel.moulis@tiscali.cz
http://home.tiscali.cz/cz054890
variabilní symbol 2901
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY

PfiidruÏená stanice:
Záchranná stanice ÏivoãichÛ PlzeÀ
Kontakt: DES OP PlzeÀ, Zábûlská 75,
312 19 PlzeÀ
PÛsobnost: DomaÏlice, Hor‰ovsk˘ T˘n,
Kralovice, N˘fiany, PlzeÀ (PL)
Tel.: 777 145 960
ptactvo@stb.cz
http://ptactvo.stb.cz

Záchranná stanice poranûn˘ch ÏivoãichÛ
Spálené Pofiíãí
Kontakt: Ekocentrum âSOP, PlzeÀská 55,
335 61 Spálené Pofiíãí
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PÛsobnost: Blovice, HoraÏìovice, Klatovy,
Nepomuk, Pfie‰tice, Stod, Su‰ice (PL)
Tel.: 371 594 842, 607 100 006
stanice@ekocentrum.cz
www.ekocentrum.cz
variabilní symbol 2704
DMS ZVIREVNOUZI PORICI

SEVEROZÁPADNÍ âECHY
Podkru‰nohorsk˘ zoopark
Kontakt: Podkru‰nohorsk˘ zoopark,
Pfiemyslova 259, 430 01 Chomutov
PÛsobnost: Chomutov, KadaÀ, Podbofiany
(US)
Tel.: 474 629 917, 602 459 526
zoopark@zoopark.cz
www.zoopark.cz

Falco – severoãeská stanice ochrany fauny
Kontakt: FALCO Dolní T˘nec 39, 412 01
Litomûfiice
PÛsobnost: âeská Lípa, Fr˘dlant, Liberec,
Nov˘ Bor (LI), Bílina, Dûãín, Litomûfiice,
Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Roudnice
nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad
Labem, Îatec (US)
Tel.: 606 280 121
variabilní symbol 3702
DMS ZVIREVNOUZI LITOMERICE

PfiidruÏená stanice:
MimoÀ (veverky)
Kontakt: Haniãka – záchranná a chovná
stanice veverky obecné, Bfiezinova, 471
24 MimoÀ
Tel.: 605 130 856

ST¤EDNÍ âECHY
Aves
Kontakt: AVES, Ukrajinská 2226, 272 02
Kladno
PÛsobnost: Kladno, Kralupy nad Vltavou,
Mûlník, Neratovice, Rakovník, Slan˘ (ST)
Tel.: 602 336 014
zachr.stanice@seznam.cz
www.volny.cz/zachr.stanice
variabilní symbol 0303
DMS ZVIREVNOUZI KLADNO

Záchranná stanice pro divoká a exotická
zvífiata
Kontakt: Stanice pro handicapované Ïivoãi-
chy, ul. Mezi Rolemi, 158 00 Praha 5
PÛsobnost: âerno‰ice (ST), Praha (HP)
Tel.: 602 205 070
zs.praha@volny.cz
http://www.zs.praha.zde.cz
variabilní symbol 1128
DMS ZVIREVNOUZI PRAHA

Stanice pro zranûné a handicapované Ïi-
voãichy
Kontakt: Stanice pro handicapované Ïivoãi-
chy, Pátek 56, 290 01 Podûbrady
PÛsobnost: Jiãín (KH), Brand˘s nad Labem
– Stará Boleslav, âesk˘ Brod, Kolín, Lysá
nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo
Hradi‰tû, Nymburk, Podûbrady (ST)
Tel.: 603 864 822
vanek@polabske-ekocentrum.cz
http://www.polabske-ekocentrum.cz
variabilní symbol 0907
DMS ZVIREVNOUZI POLABI

Stanice pro handicapované Ïivoãichy
âSOP Vla‰im
Kontakt: Podblanické ekocentrum âSOP,
Pláteníkova 264, 258 01 Vla‰im
PÛsobnost: Bene‰ov, âáslav, Kutná Hora,
¤íãany, Vla‰im (ST), Humpolec, Pacov,
Pelhfiimov (VY)
Tel./fax: 317 845 169, 777 800 460
vlasim@csop.cz
http://www.csopvlasim.cz/stanice.php
variabilní symbol 0209
DMS ZVIREVNOUZI VLASIM

Stanice pro zranûné Ïivoãichy
Kontakt: Ochrana fauny âR, Zámecká, PO
box 44, 259 01 Votice
PÛsobnost: Sobûslav, Tábor (JC), Votice,
Dobfií‰, Sedlãany, Pfiíbram (ST)
Tel.: 317 813 178, 603 259 902
info@ochranafauny.cz
variabilní symbol 0404
DMS ZVIREVNOUZI VOTICE
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JIÎNÍ âECHY
Záchranná stanice ÏivoãichÛ Makov
Kontakt: Hájenka Makov, Nová Ves 10, 398
31 âíÏová
PÛsobnost: Blatná, Milevsko, Písek,
Strakonice, VodÀany (JC)
Tel.: 724 090 220
csop.makov@volny.cz
variabilní symbol 1802
DMS ZVIREVNOUZI MAKOV

ZOO Ohrada
Kontakt: ZOO Ohrada, 373 51 Hluboká nad
Vltavou
PÛsobnost: âeské Budûjovice, âesk˘
Krumlov, Daãice, JindfiichÛv Hradec,
Kaplice, Prachatice, Trhové Sviny, TfieboÀ,
T˘n nad Vltavou, Vimperk (JC)
Tel.: 387 002 213, 723 361 181
info@zoo-ohrada.cz
www.zoo-ohrada.cz

PfiidruÏená stanice:
Sulimo stanice pro záchranu dravcÛ
a sov
Kontakt: Sulimo, Doudleby 36, 370 07
âeské Budûjovice
Tel.: 728 916 150

SEVEROV¯CHODNÍ âECHY
Stanice pro handicapované Ïivoãichy
Kontakt: Stanice pro handicapované Ïivoãi-
chy, Lib‰tát 95, 512 03
PÛsobnost: Hofiice (KH), Nová Paka,
Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Semily,
Tanvald, Turnov (LI)
Tel.: 732 228 801
variabilní symbol 4506
DMS ZVIREVNOUZI LIBSTAT

Záchranná stanice Jaromûfi
Kontakt: ZO âSOP 46/04 Jaro Jaromûfi,
Areál nemocnice, Národní 83, 551 01
Jaromûfi
PÛsobnost: Broumov, Dobru‰ka, DvÛr
Králové, Hradec Králové, Jaromûfi, Kostelec
nad Orlicí, Náchod, Nové Mûsto nad Metují,
Nov˘ BydÏov, Rychnov nad KnûÏnou,
Trutnov, Vrchlabí (KH)

Tel.: 603 847 189
coracias@seznam.cz
www.volny.cz/csop.jaromer
variabilní symbol 4604
DMS ZVIREVNOUZI JAROMER

âESKOMORAVSKÉ POMEZÍ
Stanice ochrany pfiírody Pasíãka
Kontakt: SOP Pasíãka, Bor u Skutãe 47, 539
44 Proseã
PÛsobnost: Hlinsko, Holice, Chrudim,
Králíky, Litomy‰l, Pardubice, Poliãka,
Pfielouã, Ústí nad Orlicí, Vysoké M˘to,
Velké Mezifiíãí, Îamberk (PA), Nové Mûsto
na Moravû, Îìár nad Sázavou (VY)
Tel.: 603 502 862
pasicka@pasicka.cz
variabilní symbol 4403
DMS ZVIREVNOUZI PASICKA

Záchranná stanice volnû Ïijících zvífiat
Zelené Vendolí
Kontakt: Záchranná stanice volnû Ïijících
ÏivoãichÛ Zelené Vendolí, Vendolí 42, 569
14
PÛsobnost: âeská Tfiebová, Lan‰kroun,
Moravská Tfiebová, Svitavy (PA), Bystfiice
nad Pern‰tejnem, Boskovice (JM)
Tel.: 604 830 851
groszmanova@wo.cz
www.sweb.cz/zelene.vendoli
variabilní symbol 5010
DMS ZVIREVNOUZI VENDOLI

Stanice ochrany fauny Pavlov
Kontakt: Stanice pfii AOPK, Pavlov 54, 584
01 Ledeã nad Sázavou
PÛsobnost: Chotûbofi, HavlíãkÛv Brod,
Jihlava, Moravské Budûjovice, Námû‰È nad
Oslavou, Svûtlá nad Sázavou, Telã, Tfiebíã
(VY)
Tel.: 569 721 293, 776 781 697
pavlov.nature@worldonline.cz

JIÎNÍ MORAVA
Zoologická zahrada mûsta Brna
Kontakt: Zoologická zahrada mûsta Brna,
U ZOO 46, 635 00 Brno-Bystrc
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PÛsobnost: Blansko, Brno, Bfieclav,
Hustopeãe, Ivanãice, Kufiim, Mikulov,
Moravsk˘ Krumlov, Pohofielice, Rosice,
·lapanice, Ti‰nov, Znojmo, Îidlochovice (JM)
Tel.: 546 432 311, 723 838 209
zoo@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

Stanice pro záchranu ÏivoãichÛ
Kontakt: 61/06 ZO âSOP Haná,
Komenského námûstí 38, 798 27 Nûmãice
nad Hanou
PÛsobnost: Buãovice, Slavkov u Brna,
Vy‰kov (JM), Prostûjov (OL)
Tel.: 602 587 638
d.knourek@seznam.cz
variabilní symbol 6106
DMS ZVIREVNOUZI NEMCICE

Buchlovice
Kontakt: ZO âSOP 63/03 Buchlovice,
Kostelní 403, 687 08 Buchlovice
PÛsobnost: Hole‰ov, KromûfiíÏ, Luhaãovice,
Otrokovice, Uherské Hradi‰tû, Uhersk˘
Brod, Vala‰ské Klobouky, Vizovice, Zlín (ZL),
Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín (JM)
Tel.: 732 250 240
stanice.buchlovice@seznam.cz
variabilní symbol 6303
DMS ZVIREVNOUZI BUCHLOVICE

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO
Stránské (dravci, sovy)
Kontakt: ZO âSOP 67/07 Sovinecko,
Stránské 55, 793 51 Bfiidliãná
PÛsobnost: Bruntál, R˘mafiov (MS),
Jeseník, Konice, Litovel, Mohelnice,
Olomouc, Pfierov, ·ternberk, ·umperk,
Uniãov, Zábfieh (OL)
Tel.: 554 291 000, 777 256 577
p.schafer@seznam.cz
www.bruntal-info.cz/csop
variabilní symbol 6707
DMS ZVIREVNOUZI STRANSKE

PfiidruÏená stanice:
Olomouc – Svat˘ Kopeãek (ostatní Ïi-
voãichové)

Kontakt: ZOO Olomouc, Svat˘ Kopeãek
Tel.: 585 385 348, 585 385 382
zoo@olomouc.com
http://zoo.olomouc.com

ST¤EDNÍ A V¯CHODNÍ MORAVA
Barto‰ovice
Kontakt: Záchranná stanice, 742 54
Barto‰ovice na Moravû
PÛsobnost: Buãovice, Slavkov u Brna,
Vy‰kov (JM), Bílovec, Bohumín, âesk˘
Tû‰ín, Fren‰tát pod Radho‰tûm, Fr˘dek-
Místek, Fr˘dlant nad Ostravicí, Havífiov,
Hluãín, Jablunkov, Karviná, Kopfiivnice,
Kravafie, Krnov, Nov˘ Jiãín, Odry, Opava,
Orlová, Ostrava, Tfiinec, Vítkov (MS),
Hranice na Moravû, Prostûjov, Lipník nad
Beãvou (OL), Bystfiice pod Host˘nem,
RoÏnov pod Radho‰tûm, Vala‰ské Mezifiíãí,
Vsetín (ZL)
Tel.: 556 758 675, 723 648 759
csopnj@applet.cz
www.csopnj.applet.cz
variabilní symbol 7002
DMS ZVIREVNOUZI BARTOSOVICE

JeÏci 39

Jezci mon  31.1.2006 14:08  Stránka 41    (K-ãerná plát)



Îivot pro jeÏky
V záfií roku 2005 jsme se dozvûdûli zprávu,
Ïe âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody byl uznán
jedin˘m závûtním dûdicem po paní RÛÏenû
Studené. Je to pro nás v˘jimeãná událost,
protoÏe jde v na‰í novodobé historii zfiejmû
o první pfiíklad, kdy si nûkdo vzpomnûl na
âSOP ve své závûti. V̆ jimeãnou událost za-
pfiíãinila v˘jimeãná Ïena. RÛÏenka Studená.
Samotné její jméno mnoh˘m z vás zfiejmû
nic nefiekne. Co kdyÏ ho dáte do spojení
s jeÏky? Aha! UÏ tu‰íte? Vzpomínáte? Paní
Studená z Prahy? To je pfiece ta paní, co se
v praÏské Krãi starala o jeÏky! Pfiedsedkynû
ZO âSOP Klub ochrany jeÏkÛ. Ve své dobû
byla jednou z nejvût‰ích propagátorek péãe
o nevyspûlá jeÏãí mláìata. Mnohokrát jste
o ní mohli ãíst v Nice, Ochranû pfiírody, ale
i neochranáfisk˘ch tiskovinách, ãi ji vidût
v televizních pofiadech. Nejenom, Ïe jeÏky
propagovala, ale pfiedev‰ím se o nû starala.
Tisíce jeÏkÛ jí pro‰ly rukama. Nebylo snad
dne, kdy by ve svém krãském domku nemû-
la alespoÀ desítku léãen˘ch jeÏkÛ. Zimu co
zimu u ní trávila alespoÀ stovka jeÏãat. Její
domeãek byl také pro pfiezimování jeÏãat té-
mûfi stoprocentnû uzpÛsoben. Dá se fiíct, Ïe
RÛÏenka v‰echen svÛj ãas, energii i finance
vûnovala jeÏkÛm. Po jejím bolestném od-
chodu v zimû roku 2002 se doposud v Praze
nena‰el nikdo, kdo by tu její lásku k jeÏkÛm
nahradil.
To, Ïe RÛÏenka v‰echen svÛj majetek odká-
zala Svazu, mne pfiekvapilo, mile i smutnû
zároveÀ. Smutnû proto, protoÏe âSOP
RÛÏence její práci nijak zvlá‰È neulehãoval.
Finanãní podpora její ãinnosti ze strany ú-
stfiedí byla nevysoká a sporadická. BohuÏel,
jeÏci nepoÏívali (a stále nepoÏívají) legisla-
tivní ochrany, proto péãe o nû mohla b˘t do-
tována pouze z nestátních zdrojÛ a tûch mûl
âSOP v té dobû málo. Péãe o jeÏãí mláìata
je velice finanãnû nároãná. Svého ãasu byla
RÛÏenka dokonce v takové finanãní krizi, Ïe
nás poÏádala o odkoupení jejího domku. Ani
v tom jsme jí nemohli pomoci. A nyní nám
RÛÏenka svÛj domek vlastnû darovala…

Petr N. St˘blo

Cena RÛÏeny Studené za nejv˘znamnûj‰í
ãiny ve prospûch jeÏkÛ v âeské republice.

Cena mÛÏe b˘t udûlena Ústfiední v˘konnou
radou âSOP jednotlivcÛm za nejv˘znamnûj-
‰í ãin slouÏící ve prospûch jeÏkÛ volnû Ïijí-
cích v âeské republice. Cena je udûlována
jedenkrát roãnû, vÏdy na prvním jednání
ÚVR v roce. Návrhy na ocenûní se zasílají
do Kanceláfie ÚVR âSOP v prÛbûhu celého
roku. Uzávûrka návrhÛ je vÏdy 31. 12. Cena
mÛÏe b˘t udûlena i neãlenÛm âSOP.

JeÏek v˘chodní. Foto Bohumil Tre‰er
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Pfiehled vydan˘ch metodik âSOP

Svazek 1: OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ – Blanka Mikátová, Mojmír Vla‰ín. Ekocentrum Brno
pro ZO âSOP Veronica Brno v roce 2002 (3. upravené a doplnûné vydání)
Svazek 1: doplnûk: OBOJÎIVELNÍCI A DOPRAVA – Mikátová, Vla‰ín. ZO âSOP Veronica, 2004
Svazek 2: OCHRANA ÎIVOâICHÒ V âR – kol. ÚVR âSOP Praha ve spolupráci s âesk˘m
ústavem ochrany pfiírody Praha v roce 1992 
Svazek 3: LABUTù, bílé skvosty na‰í pfiírody – kol. ÚVR âSOP Praha v roce 1993
Svazek 4: ZÁCHRANA STAR¯CH A KRAJOV¯CH ODRÒD OVOCN¯CH D¤EVIN – Václav
Tetera. Vydala ZO âSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou v roce 2003 (2. upravené vydání) 
Svazek 5: Péãe o dfieviny rostoucí mimo les I. – Jaroslav Kolafiík a kol. ZO âSOP Vla‰im ve spo-
lupráci se Správou CHKO âR v roce 2003 (2. doplnûné vydání)
Svazek 6: Péãe o dfieviny rostoucí mimo les II. – Jaroslav Kolafiík a kol. ZO âSOP Vla‰im ve spo-
lupráci s AOPK âR v roce 2005 (2. doplnûné vydání)
Svazek 7: BOL·EVNÍK VELKOLEP¯ (Heracleum mantegazzianum) – Václav Somol, Josef
Pa‰ek, Markéta Purmová, Jifií Krupiãka. ZO âSOP Radnice ve spolupráci se ZO âSOP Silvatica
Brejl a ZO âSOP Tachov v roce 1995 
Svazek 8: OCHRANA BIODIVERZITY MAL̄ CH VODNÍCH TOKÒ – Lubomír Hanel, Pavel
Pe‰out (editofii). ZO âSOP Vla‰im v roce 1995 
Svazek 9: VÁÎKY – v˘zkum a ochrana – Lubomír Hanel, Jifií Zelen˘. ZO âSOP Vla‰im v roce
2000 (2. roz‰ífiené vydání) 
Svazek 9 – pfiíloha: URâOVACÍ KLÍâ EXUVIÍ evropsk˘ch druhÛ váÏek (Odonata) podfiádu
Anisoptera – Stefan Kohl. ZO âSOP Vla‰im v roce 2003
Svazek 10: OCHRANA RYB A MIHULÍ – Lubomír Hanel. ZO âSOP Vla‰im v roce 1995 
Svazek 11: POTRAVNÍ EKOLOGIE NA·ICH DRAVCÒ A SOV – Jifií Mlíkovsk˘. ZO âSOP
Vla‰im v roce 1998 
Svazek 12: âECHY NAD ZLATO – Petr Skála (editor). ZO âSOPLouÀovice pod Blaníkem v roce 1996 
Svazek 13: JAK NA BAÎANTNICE? – Pavel KfiíÏek, Pavel Pe‰out. ZO âSOP Vla‰im v roce 1996 
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