Nejdřív bylo vidět jen
zkrvavené bílé peří.
Když ošetřovatelé Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící
živočichy přivolaní příslušníky Městské policie hlavního města Prahy dorazili v úterý 15. března 2016 ke Střeleckému ostrovu v centru Prahy, pohled, který se jim naskytl, nenabízel mnoho prostoru k optimismu. Jedna z labutí v letu narazila do tramvajového vedení na mostu Legií, utrpěla při tom rozsáhlou a hlubokou ránu na
krku a v šoku se zřítila až dolů na Střelecký ostrov. Vyhlídky vůbec
nebyly dobré.
Veterinární lékařka ránu hned vyčistila a zašila. Pořád však hrozilo velké riziko, že labuť podlehne nějakému vnitřnímu zranění po
pádu z velké výšky nebo že se projeví infekce. Důsledná veterinární péče a pravidelné podávání antibiotik však nebezpečí postupně zažehnaly a statečnou labuť, jejíž vůli k žiUž po týdnu vypadala hojící
votu nehoda nedokázase rána mnohem lépe
la zpřetrhat, se ve stanici podařilo zachránit. Po
třech týdnech léčby a rekonvalescence se mohla vrátit zpět mezi labutě
na Vltavu. Jen s jednou
životní jizvou navíc.

Šťastný návrat zpátky k Vltavě

Z

áchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy pečuje
o všechny druhy zraněných a jinak postižených volně žijících
živočichů. Ročně ošetří více než 4 000 zvířecích pacientů.

Chcete-li podpořit činnost stanice, můžete pomoci:
■■ finančním darem (účet 1927728309/0800, var. symbol 61)
■■ materiálním darem (granule pro kočky nebo

malé psy), drůbeží konzervy, zrní pro ptáky,
směsi pro hlodavce, ovoce, zelenina, piškoty,
seno, noviny, čistý bavlněný textil

■■ osobně jako dobrovolník
■■ sdílením informací o naší práci a pacientech
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JAK POMOCI LABUTI V NESNÁZÍCH

POMOC

PRO LABUTĚ
Záchranná stanice hl. m. Prahy
pro volně žijící živočichy

ZRANĚNÉ LABUTĚ
Labutě jsou nedílnou součástí pražské přírody. V létě je
můžeme pozorovat na rybnících, kde hnízdí, v zimě hlavně
na Vltavě v centru Prahy, kde nezamrzá vodní hladina, kde je
lidé přikrmují a kde se cítí bezpečně. Bezpečí je to ale pouze
zdánlivé. Právě v okolí pražských mostů přijde každoročně řada
labutí k úrazu. Každý rok přijme Záchranná stanice hl. m. Prahy
pro volně žijící živočichy více než 100 zraněných labutí.

Pražské mosty s tramvajovým provozem
(a pro labutě nebezpečným tramvajovým vedením)

Labutě se ve
stanici mohou
zotavovat mezi
svými, mají tu
společnou voliéru

Trojský most

Hlávkův most
Čechův most
Mánesův most

Libeňský most

Štefánikův most
most Legií

Palackého most
Zraněná labuť, kterou na Vltavě
srazila projíždějící loď

Jaká zranění labutě mívají?

■■ zranění po nárazech do tramvajového
vedení na pražských mostech

■■ zranění v důsledku spolknutí rybářského
háčku či zamotání se do vlasců

■■ pokousání od volně pobíhajících psů
Rentgenový snímek labutě, které
v jícnu uvízl rybářský háček

Nejčastěji se v záchranné
stanici setkáváme
s labutěmi, které utrpěly
zranění při nárazech do
tramvajového vedení na
pražských mostech.
Takové případy se objevují hlavně
v zimním období, v době, kdy se v centru
Prahy shromažďují velké skupiny labutí
a přitom se zhoršuje viditelnost (brzká tma, mlha, déšť nebo
sníh). Letící labuť v takových podmínkách zahlédne tramvajové
vedení často až na poslední chvíli, a protože patří mezi
těžké ptáky, nedokáže rychle změnit směr a do drátů narazí.
Následky kolizí bývají vážné – zlomená křídla a dolní končetiny,
řezné rány, pohmožděniny, vnitřní krvácení, poškození páteře.

LABUŤ MŮŽE BÝT ZRANĚNÁ,
I KDYŽ TO NENÍ VIDĚT.

UVIDÍTE-LI NA MOSTĚ LABUŤ, ZAVOLEJTE,
PROSÍME, IHNED NA POHOTOVOSTNÍ ČÍSLO
NAŠÍ ZÁCHRANNÉ STANICE

773 772 771

Labuť je vždycky zraněná, i když to nemusí být na
první pohled patrné. I v případě, že nemá viditelné
zranění, je po nárazu a může mít vnitřní poranění.
NIKDY NEODNÁŠEJTE LABUŤ NA VLTAVU!
Prosíme, zavolejte záchrannou stanici i tehdy,
uvidíte-li zraněnou labuť na některém z rybníků
nebo kdekoliv jinde.

