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POMOC JEŽKŮM, 
Z.S.  

Spolek Pomoc ježkům, z.s. byl u Krajského soudu v Brně zapsán dne 23.4. 2021. 
Posláním tohoto spolku je pomoc handicapovaným ježkům s cílem jejich 
opětovného návratu do volné přírody, organizace dobrovolných osvětových 

a  dobročinných akcí a provoz stránek www.pomocjezkum.cz s souvisejícího profilu na 
Facebooku. Hlavní činností spolku je provoz záchranného centra zaměřeného na péči 
o volně žijící ježky se sídlem v Luhačovicích. 
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ČINNOST SPOLKU V ROCE 2021 
Od začátku podzimu do konce roku 2021 naše záchranné centrum pro ježky 
v  Luhačovicích přijalo 24 handicapovaných ježků (nemocných dospělých nebo mláďat 
s nedostatečnou hmotností pro hibernaci) ze Zlínského a Moravskoslezského kraje. Dva 
z těchto ježků se do našeho centra dostali s těžkými zdravotními problémy v terminálním 
stadiu a krátce po příjmu došlo k jejich úhynu. Zbylých 22 se podařilo úspěšně vyléčit, 
dokrmit a nechat v kontrolovaných podmínkách hibernovat. V průměru u nás tito ježci 
strávili 5 měsíců - až do jara 2022, kdy byli všichni vypuštěni zpět do volné přírody na 
místě nálezu nebo v jiných, předem pečlivě vybraných lokalitách.  

Při péči o tyto ježky jsme v roce 2021 najeli celkem 594 km. Jednalo se zejména o výjezdy 
za účelem vyzvednutí ježků u  nálezců a cesty za nezbytným veterinárním ošetřením 
(Veterina Újezdec, Veterinární klinika Slušovice). 

Mimo přímou péči o ježky v našem záchranném centru jsme v průběhu roku 2021 
poskytli více než 100 dalších telefonických/on-line konzultací s cílem zajištění efektivní 
péče handicapovaným ježkům napříč celou ČR. 

V průběhu podzimu 2021 jsme realizovali vzdělávací akci pro žáky I. stupně ve Školní 
družině ZŠ Luhačovice, kde jsme děti seznámili se základními fakty i zajímavostmi ze 
života volně žijících ježků a v rámci tvořivých dílen s dětmi vyráběli papírové ježky jako 
součást podzimních dekorací. 

V průběhu celého roku 2021 jsme z vlastních finančních zdrojů na vlastním pozemku 
budovali nové zázemí záchranného centra v Luhačovicích, které nám v budoucnu umožní 
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navýšit kapacitu na cca 50 souběžně ošetřovaných ježků. Jde o zateplenou budovu 
o  ploše 25m2 s nadstandardním zateplením a vlastním vytápěním, která bude spolku 
pronajímána za symbolickou částku 1 Kč ročně. Vybudování zázemí představovalo 
investici ve výši 450 000 Kč.  
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HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY 
Veškeré aktivity Pomoc ježkům, z.s. jsou financovány z vlastních zdrojů zakladatelů spolku 
a z příspěvků dárců na transparentní účet 2902010063/2010. V roce 2021 jsme pomocí 
darů vybrali celkem 63 977 Kč.  

Součástí této částky je finanční příspěvek 25 000 Kč, kterým činnost naší organizace 
podpořila Nadace na ochranu zvířat a finanční příspěvek Klubu chovatelů ježků. Ostatní 
dary byly získány formou přímého příspěvku na transparentní účet. 

Finance byly využity na nákup krmiva, steliva, vybavení záchranného centra (mikroskop, 
klece, zdravotnický materiál apod.) a úhradu veterinární péče. Finance získané z darů 
pokryly přibližně 3/4 všech nákladů spojených s péčí o ježky, zbylou třetinu (zejména 
výdaje spojené s cestami soukromým autem, energiemi) jsme dotovali ze soukromých 
zdrojů.  

V roce 2021 spolek neměl žádné zaměstnance.  

PLÁNY DO DALŠÍCH LET 
Rok 2021 byl prvním rokem činnosti našeho spolku a byl spojen zejména s budováním 
jména spolku a jeho zázemí. Jedním z cílů do dalších let fungování spolku je šíření osvěty 
o pomoci ježkům ve volné přírodě a na zahradách. Výzkumy provedené v posledních 
letech v západní Evropě dokládají, že ježků ve volné přírodě vlivem lidské činnosti ubývá.  
Ačkoli podobná data pro ČR nejsou k dispozici, s největší pravděpodobností tomu u nás 
nebude jinak. Každý jednotlivec však může ve svém okolí maličkostmi život ježkům 
významně usnadnit. V rámci osvěty plánujeme tvorbu vlastních edukačních materiálů 
a realizaci přednášek pro širší veřejnost. 

Do budoucna předpokládáme i výrazné navýšení počtu ježků přijatých do záchranného 
centra v Luhačovicích oproti prvnímu roku fungování spolku. V souvislosti s tím bychom 
se rádi pokusili o získání financí na provoz záchranného centra a péči o ježky 
prostřednictvím portálu darujme.cz. Dalším cílem je pořízení vlastního auta pro účely 
činnosti spolku. Používání soukromého auta pro tyto účely není dlouhodobě udržitelné. 

Ježkům v našem záchranném centru se snažíme poskytovat nezbytnou péči v souladu 
s  aktuálními vědeckými poznatky. Proto se v roce 2022 plánujeme zúčastnit odborné 
konference International Hedgehog Research Group v Praze. 

5


	Činnost spolku v roce 2021
	Hospodaření s finančními prostředky
	Plány do dalších let

