
 

10 / 15.10.  2016 – PODZIM a ježci 

Závoje mlhy nad krajinou a noty ptačích písní rozsypané do všech důlků jako kuličky 

hazardního hráče.  

 



V našem NaPaLo a u tůní je vše stejné jako v minulých letech. Nechceme se tedy 
opakovat podobnými snímky, raději se zamyslíme nad jedním problémem, který se 
opakuje rok co rok, a to je předčasné odnášení malých ježků do péče člověka. Jak to 
tedy s ježky je?  

Obecně platí, že rozhodující je váha. Naše péče je nutná, pokud cca do 15. 10. je 
váha nižší než 200 g, do 30. 10. je váha nižší než 350 g a v listopadu je váha pod 
550 g. Samozřejmě pokud je mládě zraněné či silně zamořené klíšťaty či vajíčky 
much. O ježka můžeme pečovat sami, lepší je předat ho některé záchranné stanici, 
nejlépe specializované na záchranu ježků. Většinou je nutné ježka zbavit klíšťat, 
blech a vnitřních cizopasníků (na komplikace způsobené parazity umírá většina ježků 
držených v lidské péči). 

Ježci jsou hmyzožravci, jejich potrava se musí skládat z převážné části z masa. 
Podávat lze také konzervy a granule pro kočky, rozemleté vařené libové nesolené 
maso a vařené vajíčko. Tuto krmnou dávku můžeme doplnit hmyzem a jejich larvami. 
Zkrmujeme různé červíky, sarančata, cvrčky, šváby, larvy potemníka moučného, 
občas dát i piškoty. Jednou za měsíc se doporučuje ježkovi doplnit vápník. U 
mladých se to doporučuje jednou týdně. 

Jako ubytování postačí kartonová krabice, tu vysteleme novinami či senem, které 
každý den měníme. Pokud je výběh nižší než 50centimetrů, přikrýváme jej, jinak je 
ježek schopen vylézt. Ježek musí být ubytován v teplotě okolo 19 stupňů Celsia. Pro 
ubytování je vhodný teplý sklep nebo jiné vytápěné prostory. 

POZOR!!!  Ježkovi nikdy nesmíme dát kravské mléko (mohli bychom mu s ním 
ublížit, protože jej nedovede strávit), ale vodu, což hodně lidí neví.  

U nás žijí dva druhy ježků: 

J e ž e k   v ý c h o d n í  (Erinaceus concolor): má tmavou obličejovou část, bodliny 
jsou většinou nestejnoměrně uspořádány. Spodní část těla je šedá, kontrastní je bílá 
skvrna na hrudi. U starších jedinců je bílošedá, někdy zcela splyne s ostatní barvou 
srsti. Bodliny jsou světle až tmavošedé, stříbrošedé, nebo tzv. pepř a sůl. Tento druh 
mívá delší čumáček, také je neklidnější. 

J e ž e k   z á p a d n í  (Erinaceus europaeus): má od čenichu k očím po stranách 
obličejové části tmavé podélné pruhy, které se světlým pruhem uprostřed hlavy tvoří 
písmeno V. Spodní část těla je světle hnědá, béžová. Bodliny jsou uhlazené a 
směřují jedním směrem. Zbarvení bodlin je světle hnědé, tmavohnědé, někdy 
narezlé. Čenich je tupější. Celkově je tento druh - až na zvláštní výjimky - klidnější. 

Potíž je ale v tom, že oba ježci se občas kříží, a tak někde najdeme jedince se znaky 

obou druhů.   

Ježek prospí asi čtyři pětiny dne. Nejčilejší bývá mezi devátou hodinou večerní a 
půlnocí a pak ještě kolem třetí hodiny ranní. 

 



U tohoto ježka byla pomoc nezbytná: Váha 270 g, délka 11,5 cm. 

Za hlavou měl ošklivou hlubokou ránu plnou hnisu, muších vajíček a červů.  

 

 



Druhý den byla objevena další rána. Z obou celkem vyjmuto 44 červů a mnoho 
muších vajíček. 

 

Rány se dobře hojily. Po týdnu: 

 



Velké poděkování patří paní P. Č., která ježka našla, kontaktovala Záchrannou 
stanici živočichů v Plzni a následně pomohla s prvním ošetřením.  

 

 

  =============================================================== 

 

Pro ježky je lepší vytvořit na zahradách u rodinných domů vhodné podmínky k přezimování, 

než je nosit do záchranných stanic. Dostačující je ponechat na zahradě hromadu listí, dřeva 

či alespoň kompostu, ve kterém si ježci sami najdou vhodné zimoviště. Existují dokonce 

speciální budky pro ježky, ale celkově úkrytů pro ježky na českých zahradách postupně 

ubývá a nahrazují je bazény a anglické trávníky.   

 

 

 

                                                                            J.Hepová - MiSFN 

 

 



Kontakty na některé ZS: 
 
ZÁPADNÍ ČECHY 
Soos 
tel.: 354 542 033 
TOS – Tachov 
tel.: 608 154 180 
Rokycany 
tel.: 371 722 686, 603 239 922 
Plzeň 
tel.: 777 145 960, 777 194 095 
Spálené Poříčí 
tel.: 371 594 842 

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 
Chomutov 
tel.: 474 629 917 
FALCO Litoměřice 
tel: 606 280 121 

STŘEDNÍ ČECHY 
AVES Kladno 
tel.: 602 336 014, 723 468 462 
Praha-Jinonice 
tel.: 602 205 070 
Pátek 
tel.: 603 864 822 
Vlašim 
tel.: 317 845 169, 777 800 460 
Votice 
tel.: 317 813 178, 603 259 902 

JIŽNÍ ČECHY 
Makov 
tel.: 382 279 159, 724 090 220 
Ohrada 

 
 

SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY 
Libštát 
tel.: 732 228 801 
Jaroměř 
tel.: 605 251 434, 603 847 189 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ 
Pasíčka 
tel.: 774 739 595 
Vendolí 
tel.: 604 830 851 
Pavlov 
Tel: 734 309 798, 569 721 293 

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 
Stránské 
tel.: 554 291 000, 777 256 577 

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ 
MORAVA 
Bartošovice 
tel.: 556 758 675, 723 648 759 

JIŽNÍ MORAVA 
Brno 
tel.: 602 524 228, 724 963 676 
Němčice nad Hanou 
tel.: 602 587 638 
Buchlovice 
tel.: 732 250 240 

Aktuální informace o Národní síti 
záchranných stanic naleznete 
na internetové stránce

tel.: 723 361 181, 387 002 211 

 

                         www.zachranazvirat.cz 
------------------------------------------------------------------------ 

Seznam záchranných stanic  

 Bartošovice 
 Bublava 
 Brno 
 Buchlovice 
 Hrachov u Sedlčan 
 Chomutov 
 Jaroměř 
 Jinačovice (ZOO Brno) 

 Kladno 
 Klášterec 
 Liberec 
 Libštát 
 Dolní Týnec 
 Makov 
 Němčice 
 Rozovy u Temelína 

http://www.zachranazvirat.cz/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/bartosovice/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/bublava/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/brno/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/buchlovice/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/votice-2/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/chomutov/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/jaromer/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/jinacovice-zoo-brno/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/kladno/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/klasterec/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/liberec/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/libstat/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/litomerice/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/makov/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/nemcice/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/ohrada/


 Přerov 
 Pasíčka 
 Huslík u Poděbrad 
 Pavlov 
 Plzeň 
 Praha 

 Rajhrad 
 Rokycany 
 Soos 
 Spálené Poříčí 
 Stránské 
 Tachov 

 Třeboň 
 Vendolí 
 Vlašim 
 Vrchlabí 

  
 

 
 

Mnoho mláďat lidskou pomoc nepotřebuje a z přírody je vzato díky lidské neznalosti 
přirozeného chování těchto zvířat. Lidé tak často ve snaze pomoci mláďatům vlastně 
uškodí. 
 
Přestože se může zdát, že je mládě opuštěné, jeho rodiče jsou většinou nedaleko a pravidelně svého 
potomka krmí. U mnoha druhů volně žijících živočichů je běžné, že rodiče nechávají své potomky i 
několik hodin o samotě, když shánějí v okolí potravu. Mezi takovéto druhy patří například zajíci, 
srnky, kuny nebo ježci. 
Mláďata zajíců se rodí už v březnu a některá dokonce i v únoru. Rodí se plně vyvinutá, vidí, slyší a 
mají zoubky. Samice je krmí pouze jednou denně. Mládě zajíce prvních 10 dní nevydává pach, sedí 
na místě a nereaguje na okolí, což je pro něj nejlepší ochrana před predátory. 
Také srnky nechávají svá mláďata prvních 7 – 10 dní po porodu o samotě a přicházejí je kojit pouze 
jednou za několik hodin. 
Mláďata zpěvných ptáků (kosi, drozdi, sýkory apod.) po vylétnutí z hnízda neumějí létat a trvá jim 
několik dní, než se to naučí. Proto posedávají na zemi či v keřích, kde je jejich rodiče pravidelně 
krmí. 
 

Tato mláďata zbytečně neodchytávejte! Když si nejste jistí, zda jsou osiřelá, 
zavolejte nejbližší záchranné stanici, kde vám poradí, jak se zachovat. 
 
Kdy mládě potřebuje lidskou pomoc? 

je-li zraněné nebo nemocné (krvácí, třese se, zvrací, má průjem, je apatické a nevšímá si 

okolí) 

je-li podchlazené nebo promoklé 

bylo-li napadeno psem či kočkou 

je-li silně napadeno parazity 

jsou-li v blízkosti mrtví rodiče či sourozenci 

je-li v bezprostředním nebezpečí (auta, psi a kočky, malé děti, atd.) 

je-li neopeřené ptačí mládě (holátko) mimo hnízdo 

je-li mládě nekrmivého ptáka (kuře bažanta, koroptve nebo křepelky, kachně, house, mládě 

labutě) osamocené a nikde nejsou vidět jeho rodiče 

http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/ornis-prerov/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/pasicka/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/patek/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/pavlov-2/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/plzen/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/praha-2/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/rajhrad/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/rokycany/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/soos/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/spalene-porici/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/stranske/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/tachov/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/trebon/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/vendoli/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/vlasim-2/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/vrchlabi/
http://www.zvirevnouzi.cz/

