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PROVOZ  ZÁCHRANNÉ  STANICE  ŽIVOČICHŮ 

Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2008 jsme celkem zasahovali v 626 případech a zajistili 1.060 živočichů.
Z celkového počtu 1.060 zajištěných živočichů  bylo 421 zvířat (61 případů) samostatně řešeno v rámci  
záchranných transferů a 639 (565 případů) léčeno v ZSŽ Plzeň.   

   1.060  živočichů                                  ( 92 druhů)           626 samostatných případů
  502 ex.  ptáků                                         (60  druhů)            450  zásahů
  478 ex. savců                                         (14  druhů)            119  zásahů   
   10 ex.  plazů a obojživelníků                 (  4  druhy)                7  zásahů 
     70 ex.  zvířat  exotických a domácích   (14  druhů)             50  zásahů

Podrobnosti viz  příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů r.2008.
    

Zajímaví pacienti, zajímavé výjezdy, záchranné  transfery a zásahy:

Sýc rousný, Plzeň – Doubravka, Rokycanská tř. (PM)
Dne 6.4.08 přebíráme telefonickou informaci  o pozorování malé „krotké“  sovičky na 
stromech  v Sousedské ulici.  Po příjezdu zjišťujeme, že se jedná o sýce rousného, 
který byl pravděpodobně do města dovezen na přední masce automobilu, projíždějícího 
po Rokycanské třídě. Dezorientovanou sovu s lehkým otřesem mozku odchytáváme na 
několikátý  pokus  až v horní  části  Partizánské  ulice  a  po krátké  rekonvalescenci  na 
záchranné stanici vypouštíme zpět do volné přírody mimo město (polesí Pytel).    

Včelojed lesní po srážce s vlakem, Plzeň – Zábělá (PM) 
Náhodný nález dospělé samice 3.6.08 v polesí Zábělá, kousek od železniční trati na 
Prahu.  Dravec  po  střetu  s projíždějící  vlakovou  soupravou  utrpěl  frakturu  pravého 
křídla.  I  přes  profesionální  zásah  veterinárních  lékařů  kliniky  Vedilab  Plzeň se 
nepodařilo křídlu vrátit jeho 100% funkčnost  a jedinec byl 27.12.08 předán jako trvalý 
handicap do chovu a expozice Plzeňské ZOO. 
 
Bobr evropský – Kout na Šumavě (DO)
Dne 14.3.08 proběhl kuriózní odchyt a vyprošťování bobra evropského z melioračního 
potrubí  nedaleko  Kouta  na  Šumavě.  Zvíře  spadlo  při  migraci  otevřenou  skruží  do 
hluboké  propasti  a  nemělo  šanci  se  z labyrintu  dvoukilometrových  odvodňovacích 
trubek dostat ven. Odchycené zvíře bylo neprodleně převezeno do záchranné stanice, 
vyšetřeno,  ošetřeno,  očipováno a po dvou dnech  vypuštěno zpět do volné přírody.  
Nebezpečná šachta byla následně z podnětu CHKO zabezpečena.
Technicky náročný odchyt v rozbahněném terénu se povedl jen díky osobnímu nasazení nálezce a  
profesionálnímu přístupu všech zúčastněných členů DES OP.

Potápka malá na rybářském vlasci – Plzeň, ř. Mže (PM)
Další  kuriózní  zásah,  zakončený koupáním  v ledové  vodě,  realizoval  kolega  Miloš 
Paisker. Ten  3.10.09  musel  doplavat  doprostřed  řeky  Mže  v Plzni  Malesicích  pro 
potápku  malou,  zamotanou  na rybářském  vlasci,  zachyceném  uprostřed  koryta  za 
vodní vegetaci. Akce se naštěstí obešla bez vážnějších komplikací a zachráněné zvíře 
bylo následně ošetřeno, okroužkováno a vypuštěno zpět na řeku. 



Záchranný transfer hnízda labutí v Praze (Praha)
Odbahňování  Velkého  Kyjského  rybníka a  přečerpávání  sedimentu  do  sousední 
vodní nádrže si vyžádalo celkem dvě samostatné akce na záchranu místního labutího 
páru. 

I.  Přesun hnízda s osmi vejci na plovoucí hnízdní podložku. Cílem bylo ponechat labutí 
pár vysedět snůšku přirozenou cestou a následně po vyklubání mláďat přesunout celou 
rodinu na vhodnější lokalitu. K tomuto účelu byl zřízen speciální plovoucí ponton, na 
který bylo hnízdo i s vejci přesunuto a tím pádem ochráněno před neustále se zvyšující 
hladinou kalu.  
II.  Odchyt  a  přesun  matky  s mláďaty  na  jinou  lokalitu.  Atypické  několikadenní 
komplikované klubání mláďat mělo za následek převoz 4 živých mláďat a 2 nevylíhlých 
vajec. Další dvě mláďata uhynula před naším příjezdem na podchlazení po pádu do 
bahna  mimo hnízdní  podložku.  Samec záhadně zmizel  v průběhu  hnízdění,  samice 
s mláďaty byla  převezena na Hliněný rybník k Boru u Tachova,  kde tři  mláďata bez 
problémů odchovala a vyvedla.  Dvě vejce byla uměle vylíhnuta v líhni V. Voráčka z 
Roupova  a  mláďata  následně  zařazena  mezi  ostatní  labutě  na  zimovišti  v Plzni  - 
Doubravce.  Záchranný transfer realizován v režii  investora odbahňování Kyjského rybníka po  
dohodě s místně příslušnou ZSŽ, Pražským magistrátem a  ředitelstvím  ČIŽP.

Labutí mláďata – Tymákov  (RO)  
Při kroužkování labutí velkých 27.7.08, jsme našli 4 osiřelá, velice malá labutí mláďata 
na rybníce v Tymákově. Dle místních obyvatel z původně 6 vylíhlých mláďat zůstala 
pouze čtyři, a to již týden bez obou rodičů. Mláďata byla z lokality odvezena a uměle 
odchována  v zajetí.  Rodiče  se  nepodařilo  najít  a  to  ani  uhynulé.  Tři  mláďata  byla 
následně vypuštěna mezi ostatní labutě na zimoviště v Plzni – Doubravce, jedno mládě 
před vypuštěním uhynulo. 

Zimování ropuchy obecné (PM)
Samec  ropuchy obecné  spadl  při  hledání  zimoviště  otevřeným okénkem do  sklepa 
rodinného domu ve Šťahlavech.  Majitel  domu ho náhodně nalezl až 20.11.08 a tak 
dehydrovaný,  vyhladovělý  žabák  nemohl  být  s ohledem  na  sněhovou  pokrývku 
vypuštěn a mířil na ozdravný pobyt ke kolegovi  Ondřeji Hesovi. Ten se o něj vzorně 
staral celou zimu až do jara 2009.  

Odebrání vajec (snůšky) čápa bílého ze dvou ohrožených hnízd

Merklín (PJ)
Dne 15.5.08 odchycen v Merklíně na zahradě pod hnízdem poraněný hnízdící samec 
s německým kroužkem (M522  VVHG).  Samice  sedí  na  4  čerstvě  snesených  vejcích. 
Z důvodu absence samce 16.5.08 tři vejce sundána a odvezena do líhně V. Voráčka 
z Roupova. V líhni se postupně klubou 2 mláďata, která jsou uměle odchovávána a 
21.6.08 úspěšně adoptována do náhradních hnízd na Tachovsku /Dlouhý Újezd (3+1) a 
Nový Dvůr  (2+1)/.

Stará Voda – Eutit  (CH)
Hnízdo je nepřetržitě  sledováno webovou kamerou a tak 48 hodinová nepřítomnost 
hnízdícího  samce měla  za následek 23.4.08  odebrání  celkem 4 čerstvě  snesených 
vajec. Ta byla opět odvezena do líhně V. Voráčka z Roupova, kde se vylíhla pouze 2 



mláďata,  která  byla  7.6.08  úspěšně  adoptována  do  náhradních  hnízd  /Havlovice  u 
Domažlic (3+1) a Hlinné u Tachova (3+1)/. 

Všechna uměle odchovaná a adoptovaná mláďata byla náhradními rodiči bez problému 
přijata, dokrmena a spolu s adoptivními sourozenci vyvedena. Problém byl pouze na 
hnízdě u Nového Dvora, kde při vyvádění mláďat údajně samice s jedním mládětem 
propadla  nezajištěným  průduchem  do  komína  (při  záchraně  na  místě  zasahovala 
Tachovská ZSŽ).

Záchrana vajec a adopce mláďat motáka pochopa (PJ)
Celkem 5 vajec motáka pochopa od Merklína přiváží 12.5.08 do líhně  V. Voráčkovi 
z Roupova traktorista, který nechtěně při sekání luk dravčí hnízdo přehlédl a vysekal. 
Z vajec  se  postupně  vylíhla  3  mláďata,  která  byla  uměle  odchována,  následně 
okroužkována a 22.6.08 adoptována do jiných hnízd motáků pochopů na Tachovsku 
(Nový  Dvůr  –  rybník  Velký  Novodvorský  a  Vlčí  jámy,  Tisová  –  Andělský  rybník). 
Všechna tři mláďata byla bez problému adoptivními rodiči přijata a úspěšně vyvedena. 

Sokol stěhovavý na Domažlicku (DO)
Dne 5.10.08 odchycen nedaleko obce Brůdek u Všerub plně vzletný, o dráty el. vedení 
poraněný sokol  stěhovavý.  Nález  divokého  neokroužkovaného  mláděte  z roku 2008 
potvrzuje skutečnost, že populace sokola stěhovavého má stoupající charakter. Trvale 
handicapovaný sokol byl  20.11.08 předán do  ZSŽ v Bartošovicích na Moravě,  kde 
bude případně zapojen do chovu a programu reintrodukce sokolů zpět do naší přírody.
 
Asistence policii, hasičům a orgánům ochrany přírody 
Převážně noční zásahy u dopravních nehod, na veřejném prostranství a v zástavbě. 
Převzetí poraněného živočicha či zvířete ze zájmového chovu (věci nalezené). Dočasná 
péče  o  zvířata  zabavená,  opuštěná  či  v majetkovém  řízení.  Dlouhodobá  vzájemná 
spolupráce a komunikace.

Odchovy mláďat savců 
Odchovy mláďat savců, zejména veverek (13) a zbytečně donesených mláďat zajíců 
(9).  Odchovy  jsou  realizovány  individuální  péčí  za  podpory  našich  příznivců  a 
spolupracovníků.  V roce  2008  přijato  celkem  22 mláďat,  z toho  13 mláďat  savců 
úspěšně odchováno a vypuštěno zpět do volné přírody. 

Další zajímavější případy a výjezdy    
Orel křiklavý s vysílačkou z výzkumného projektu německých kolegů.
Včelojed lesní po střetu s automobilem – Lesy  Kaznějov. 
Zajímavá operace křídla samce motáka pilicha z Rokycanska.
Potápka roháč na parkovišti v areálu ŠKODA Plzeň a.s.
Polák chocholačka na Chodském náměstí v Kozinově ulici.

Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat  
V  rámci  nadstandardního  servisu  bylo  realizováno  v průběhu  roku  2008  několik 
samostatných akcí. Mezi ty zajímavější patřily například:



 Zajištění laboratorních potkanů na Koterovské tř. 
Dne 5.8.08 za  asistence hlídky  Městské policie  Plzeň zajištění  ztracené transportní  
přepravky  s 20  ex.  laboratorních  potkanů.  Převzetí  věci  nalezené  a  její  další  
zabezpečení.  Původní  majitel  nezjištěn,   zvířata  byla  převedena  na  DES  OP  a  
následně předána k dalšímu chovu a krmnému využití.

 Odchyt a zajištění  několika zvířat exotických a domácích. 
Například 1 ex. burunduka páskovaného, 4 ex. fretky tchořovité, 1 ex. kachny domácí,  
4  ex.  korely  chocholaté,  1  ex.  králíka  domácího,  2  ex.  morčete  domácího,  4  ex.  
papouška vlnkovaného, 1 ex. papouška žako šedého, 2 ex. rozely pestré, 1 ex. užovky  
červené, 6 ex.  želvy nádherné a 22 ex. holubů domácích.

 Odchyty ptáků v supermarketech, prodejních halách a soukromých objektech. 
- 1 ex. krahujce obecného  ve skladu supermarketu Hypernova Králův Dvůr (BE)
- 2 ex. krahujce obecného ve výrobní hale střešních tašek TONDACH – Blížejov 
- 1 ex. krahujce obecného v pneu servisu Nýřany (PS)
- 1 ex. vlaštovky obecné v supermarketu TESCO (PM - Borská pole)
- 1 ex. brhlíka lesního v kadeřnickém salonu Plzeň – střed,  Denisovo nábřeží
- 1 ex. budníčka většího v prodejně dárků Plzeň – Křižíkovy sady
- 2 ex sýkory koňadry v Plzni – Černicích, Hypernova Olympie 

Rozšíření a údržba chovatelského a léčebného zázemí 
 Průzkumný vrt – studna na novém pozemku.
Průzkumný  vrt,  do  budoucna  studna  na  zásobování  nového  pozemku  vodou. 
Zakoupeno čerpadlo a další doplňky včetně krycí šachty vrtu. Zahájena fáze povolení 
odběru vody.  

 Rekonstrukce skladu krmiva a materiálu na novém pozemku.
Celková rekonstrukce střechy,  zazdění původních vstupních dveří,  výroba a osazení 
nových vrat, betonová podlaha, zpevnění vstupu před vraty a jeho odvodnění.

 Výměna okna u zahradního domku (izolační části léčebného zařízení).
Výměna nefunkčních dřevěných oken za plastová, výroba ochranných mříží.

 Příprava pozemku na voliéru pro vodní ptáky - zemní práce. 
Likvidace tují, rovnání terénu, opěrná zídka, odvodňovací drenáže, navážení zeminy.
 
 Nové ploty kolem zahrady.
Kompletní  výměna  pletivového  oplocení.  Nové  ocelové  sloupky  v pozinkovaném 
provedení,  podezdívka  z plotových  dílců,  poplastované  pletivo,  jutová  zástěna.  U 
dalšího plotu nátěr sloupků, poplastované pletivo, jutová zástěna.
               
 Zabezpečení svahu potoka proti sesuvu.
Rovnání terénu, zarovnání svahu, osazení vegetačních tvárnic, výsadba zeleně. 

Mezi další realizované akce, zaměřené zejména na údržbu a rozvoj léčebného zařízení, 
patří například: 

 Výměna okapů a okapových svodů na voliérách.
Výměna okapů na voliérách pro dravé ptáky a sovy.



 Pravidelná údržba zeleně a nátěry zařízení.
Pravidelná údržba zeleně, sekání trávy, výsadba keřů a péče o zeleň i mimo areál ZSŽ.  
Antikorozní nátěry, údržba dřevěných částí zařízení.

 Revize hasících přístrojů, pojištění majetku a činnosti DES OP.
Zákonem stanovené revize hasících přístrojů a standardní pojistka zařízení i činnosti  
DES OP.
Vše realizováno z rozpočtu DES OP, finanční podpora od MMP OŽP a Pkú.

Posílení a údržba technického vybavení

 Nákup nového žebříku a výkonného kalového čerpadla.
Nákup 11m dlouhého nového třídílného hliníkového žebříku pro potřeby údržby areálu, 
kontroly budek a projekty druhové ochrany.

Nákup  výkonného  kalového  čerpadla +  příslušenství  (požární  hadice)  pro  potřebu 
záchranných transferů obojživelníků, záchranu pacientů a projekty druhové ochrany. 

 Servis a údržba zásahového vozu, pojištění.
Pravidelné  servisní  kontroly  zásahového  vozu  NISSAN.  Výměna  a  doplňování 
provozních  kapalin,  údržba  vnitřního  interiéru  a  péče  o  další  technické  vybavení. 
Průběžná výměna pneumatik a dalších opotřebovaných doplňků. Pravidelná úhrada a 
předplacení ročního zákonného i nehodového pojištění. 
Pronájem zimního parkovacího stání v centrálních garážích zrušeno.
Nákup služebního vozidla výrazně podpořila NADACE ČEZ a Západočeská energetika (r.2005).

9.2.09  vloupání  do  služebního  vozu,  zaparkovaného  v   uzavřeném  vnitrobloku. 
Poškození (bočního) okénka u řidiče a krádež navigačního systému. Škoda na vozidle 
7.905,- Kč (hrazeno z pojistky) + odcizená navigace v pořizovací hodnotě 3.000,- Kč. 
Šetřeno policií, pachatel dopaden.

Nákup a montáž zabezpečení služebního vozu.
Zabezpečení  zásahového  služebního  vozu  alarmem  a  moderním  zabezpečovacím 
zařízením. Zabezpečení v celkové hodnotě 23.300,- Kč.

 Další technické vybavení a ochranné pomůcky.
Pravidelná  údržba  a  obnova  technického  vybavení  dle  potřeby  a  aktuální  situace.  
Průběžně staré nářadí a pomůcky odepisovány a nahrazovány novými. Konkrétně se 
jednalo o nákup nových brodivých holin (2x), neoprenových obleků (2x), sítě odchytové 
velké  na  srnčí  zvěř  a  ochranné  přilby  na  moped.  Ochranné  pomůcky,  obleky  a 
prostředky  pro  manipulaci  s uhynulými  zvířaty  (ptačí  chřipka).  Nové  transportní 
přepravky,  lezecké  a  jistící  vybavení,  včetně  halogenových  svítilen  a  příručního 
fotoaparátu  Canon  PS  A  1000IS.atd.  Zakoupeno  z rozpočtu  DES  OP,  kapitola  Obnova 
technického a zásahového vybavení a podpory MMP – OŽP, Plzeňského kraje i NSS (MŽP ČR).

 Servis a údržba PC techniky.
Pravidelný  servis  a  údržba  všech  počítačových  systémů  DES  OP.  Nákup  nového 
skeneru  Canon.  Vytvoření  další  záložní  paměti  (přídavného  disku)  na  archivaci 
fotodokumentace a obrázků Z. Doležala.



DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ

Úklid rezervace -  mokřad Líně
Úklid nově vyhlášené ptačí rezervace „Nový rybník“ mezi obcemi Líně a Zbůch. Hlavní 
část akce proběhla v sobotu 9.2.08, kdy celkem 11 dobrovolníků sesbíralo celkem 400 
kg  odpadu.  Likvidace  odpadu  nás  stála  1.200,-  Kč  a  celá  akce  s nákupem pytlů  i 
dopravou přišla cca na 2.500,- Kč, místně příslušné obce a ani jejich občané se však  
do úklidové akce nezapojili.  Akci podpořil  v rámci projektu druhové ochrany volně žijících  
živočichů pouze  Plzeňský krajský úřad a členové DES OP. 

Mokřad Líně – oprava propustku, ostrůvky
Celková  rekonstrukce  odtokového  přepadu  z rezervace  Nový  rybník  (mokřad  Líně). 
Demontáž původního zaslepení mostního propustku, odbahnění odtokového koryta a 
osazení nového ocelového propustku (přepadu). Zpevnění cesty, bezpečnostní přepad, 
nátěr zábradlí atd. Velice náročná a nákladná akce částečně financována Plzeňským krajským  
úřadem.

Výroba a instalace dvou hnízdních ostrůvků. Nově zhotovené dřevěné hnízdní ostrůvky 
na akátových kůlech se šikmými náběhy a štěrkovou plochou o rozměru 2x3m. Umělé 
hnízdní plošiny jsou stabilní a určeny zejména pro hnízdění rybáků a racků. 
Akce financovaná Plzeňským krajským úřadem.   

Tůňka pro obojživelníky – sv. Jiří
Bagrování  nové,  náhradní  tůňky pro  obojživelníky na lokalitě  louky u  sv.  Jiří.  První 
tůňka  byla  zřízena  v přirozeném  mokřadu  pod  strání  a  černou  skládkou  místní 
zahrádkářské kolonie. V první fázi se jednalo o úklid odpadu, likvidaci černé skládky, 
prořezání náletových dřevin, částečné odbahnění a rozšíření tůňky,  osazení vodních 
rostlin.  Realizováno z podnětu a za podpory  DOC.  MUDr. Ondřeje Hese, Ph.D v rámci vlastního 
rozpočtu DES OP a souhlasem dotčených subjektů (SVS MP, MO Plzeň 4 a Salesiánské středisko  
Plzeň).

Tůňky pro obojživelníky II. – sv. Jiří
Další  dvě  nové,  náhradní  tůňky  na  lokalitě  u  sv.  Jiří.  Cíleně  připravovaný  projekt 
realizovaný koncem roku 2009 za technické pomoci a podpory  f. BERGER BOHEMIA 
a.s.  Cílem  projektu  bylo  založit  dvě  nové  tůňky  pro  obojživelníky,  zdržující  se  na 
lokalitě.  Mimo  jiné  se  s lokalitou  počítá  jako  s informačním  stanovištěm  ekologické 
výchovy a s osazením dvou výukových  tabulí.
Realizátor projektu DOC. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. Realizováno za výrazného technické podpory f.  
BERGER BOHEMIA a.s. Dále podpořeno  Nadačním fondem Zelený Poklad a zaštítěno dalšími  
subjekty a institucemi (SVS mP, Povodí Vltavy, OŽP MMP) 

Záchrana pulců ropuchy obecné – vodní nádrž Újezd
Mimořádná akce na záchranu populace ropuchy obecné v umělé vodní nádrži v Plzni 
Újezdě.  Technicky  nevyhovující,  prosakující  požární  nádrž  je  letitým  stanovištěm 
populace  místních  obojživelníků.  V důsledku  nedostatku  vody  a  nefunkčního 
technického  stavu  vodní  nádrže  docházelo  k jejímu  opakovanému  odvodnění  a 
vysychání  biotopu  v době  vývoje  pulců  ropuchy  zelené.  Cílem  akce  bylo  průběžně 
zavodňovat lokalitu tak, aby nedošlo k jejímu zániku. Akce podpořena Dobrovolnými Hasiči  
a starostou Karlem Ferschmannem  z obce Němčovice u Radnic.  



Záchranný transfer Česká Kubice (DO)
Plánovaný  (19.8.08)  a  řízený  transfer  vodních  živočichů  z odbahňovaného  rybníka 
v České Kubici.  Přesun celkem 800 škeblí  rybničních,  13  raků říčních a  5  mláďat 
kachny  divoké.  Proběhlo  ve  spolupráci  s realizátorem  a  investorem  odbahnění  rybníka,  za  
finanční podpory investora akce Lubomíra Valenty  a garance  Mojmíra Dostála.

Ptačí chřipka (PM)
Zabezpečování a odběr vzorků pro Mgr. Štěpána Rybu z Přírodovědecké fakulty UK, 
Katedry  zoologie,  za  účelem  monitoringu  zdravotního  stavu  a  rozšíření  viru  ptačí 
chřipky na území Plzeňského kraje. Celkem zajištěno 151 vzorků, převážně od labutí 
velkých (59), kachen divokých (60) a jiných vodních ptáků či pacientů DES OP. Naše 
organizace realizuje pouze technickou stránku věci a zabezpečení odběru vzorků při 
kroužkování ptactva. Projekt odborně garantuje a zaštiťuje Mgr. Štěpán Ryba, Přírodovědecká  
fakulta UK, Katedra zoologie. 

Pravidelný  kontrolní  odběr  směsného  vzorku  trusu  vodních  ptáků  na  významném 
zimovišti vodního ptactva Plzeň – Doubravka, ř. Berounka. Zajištění směsného vzorku 
od  cca  40  exemplářů  minimálně  4  druhů  vodních  ptáků,  zimujících  na  zimovišti 
nedaleko kostela sv. Jiří. 
Vyšetření vzorků včetně orientačního testu ptačí chřipky zpracovává veterinární klinika Vedilab,  
MVDr. Oto Huml a MVDr. František Čada. 

Paratyf – hromadný úhyn ptáků na krmítkách
Koncem zimy 2007/08 jsme zaznamenali  zvýšená hlášení náhlého úhynu drobného 
ptactva na krmítkách (Kdyně, Starý Plzenec, Ostrava). Celkem bylo zajištěno několik 
uhynulých čížků lesních a zvonků zelených, kteří  byli  odesláni  na odbornou pitvu a 
veterinární vyšetření. Výsledky potvrdili úhyn ptáků na ptačí paratyf.  

Odchyt kachen divokých na zimovišti (PM)
Samostatný  projekt,  realizovaný  Kroužkovací  stanicí  N.  Muzea  Praha,  Mgr. 
Jaroslavem Cepákem, Ph. D. a Mgr. Petrem Klvaňou. Konkrétně se jednalo o odchyt 
divokých kachen a odběr krevního vzorku na DNA analýzu. Při odchytu byly zároveň 
odebírány i vzorky na vyšetření ptačí chřipky. 

Budky pro rorýse obecné
Ve spolupráci a z iniciativy f. ELIS plast (Chrást) byla vyvinuta a vyrobena první budka 
pro rorýse obecné,  vhodná k osazení  při  zateplování  panelových domů.  První  série 
několika kusů byla pořízena dle dohody a parametrů  Plzeňského krajského úřadu, 
přičemž se počítá s instalováním těchto náhradních hnízdních možností v následujících 
letech. Projekt metodicky veden a částečně financován Plzeňským krajským úřadem.
 Výrobce budek f. ELIS PLAST spol.s r.o. Chrást.

Budky polesí Zábělá a údolí řeky Berounky 
Podpora hnízdních možností drobného ptactva v městských lesích. Pravidelná údržba, 
kontrola a čištění cca  250 budek pro drobné ptactvo, instalovaných v polesí Zábělá 
(PM), Háj (PS) a v Přírodním parku Horní Berounka. Významný projekt pro druhovou 
ochranu, zaměřený zejména na sledování hnízdění drobného ptactva. 
Projekt podpořený v roce 2000 statutárním městem Plzeň (Nadačním fondem „Zelený poklad“).



Budky pro dravce a sovy – pravidelná kontrola
Celková inventarizace, rekonstrukce a nezbytně nutná úprava většiny našich  budek 
pro poštolky a puštíky byla provedena v průběhu roku 2008. Nově byly začátkem roku 
vyvěšeny  dvě  budky pro  sýce  rousné  na  lokalitě  Chrančovice.  Jedna  z budek  byla 
sýcem úspěšně obsazena a v květnu jsme okroužkovali 4 mláďata. 

Krmítka – přikrmování ptactva v parcích 
Osmým rokem fungující  zimní projekt,  realizovaný týmem  rodiny Kuralů.  Celkem 9 
obřích krmítek ve větších příměstských parcích. Projekt, který si získal velkou oblibu u 
veřejnosti, zejména seniorů, má již svou tradici. Koncem  roku 2008 bylo jedno krmítko 
z Lobezského parku přesunuto na školní zahradu 22.ZŠ v Plzni – Doubravce. 
Projekt  podpořený  statutárním  městem Plzeň  (Nadačním  fondem  „Zelený  poklad“).  Děkujeme  
všem, kdo nám při realizaci tohoto projektu pomáhají, starají se o naše krmítka a pravidelně do  
nich přinášejí krmení.   

Zásyp pro vodní ptactvo – zimoviště na řece Berounce, Plzeň 
Přikrmování vodního ptactva obilnou směsí (zadina ječmene, pšenice) na zimovišti u 
kostela svatého Jiří. Kontrolní odečty ornitologických kroužků, odchyty a kroužkování, 
kontrola  zdravotního  stavu  zimujícího  ptactva  (labutí,  kachen),  pravidelné  vyšetření 
vzorků trusu, sčítání a monitoring mají zejména v dnešní době, v návaznosti na obavy 
z ptačí chřipky,  své opodstatnění.  Dále úprava a čištění břehu, údržba informačních 
tabulí na lávce pro pěší. Celkem zkrmeno přes 2.300 kg obilné směsi.

Kamerový systém - střežení hnízd  (Nadace DUHOVÁ ENERGIE)  
Díky podpoře  Západočeské  energetiky a  finančnímu  daru  Kč 200.000,-  od  Nadace 
DUHOVÁ  ENERGIE zakoupila  naše  organizace  již  v roce  2004  velmi  kvalitní 
bezpečnostní  a  střežící  kamerový  systém  k ochraně  hnízdišť  zvláště  chráněných 
živočichů, odhalování nelegální činnosti, ke kontrole adoptovaných mláďat a k dalším 
vědecky zaměřeným projektům.  Toto  zařízení  monitoruje  dění  na  hnízdišti  a  střeží 
inkriminované lokality. Díky tomuto kamerovému systému v roce 2008 byla úspěšnost 
hnízdění například u výrů velkých značně vyšší. 

Prokázané hnízdění husice nilské
První  prokázané hnízdění  celého páru  husice nilské na Tachovsku.  Husice hnízdila 
v dřevěné budce pro divoké kachny těsně nad vodou na lokalitě Nový Dvůr, rybník Vlčí  
jámy.  29.6.08  husice  seděla  na  6 oplozených vejcích.  V následujících  dnech byla 
odchycena  a  snůška zlikvidována. 

Kroužkování volně žijících druhů ptactva 
Již několik let realizovaný projekt, zaměřený na vybrané druhy volně žijícího ptactva 
(dravci,  sovy,  brodiví,  labutě,  rorýsi  atd.)  ve  spolupráci  s kroužkovateli  Národního 
muzea Praha (M. Paisker,  M. Klaudová,  P.  Blažková, Dr. S.  Beneda,  K.  Makoň, K.  
Lang, V. Kovář, K. Machač, Ing. V. Říš a další). 
Na tento  projekt  navazuje odběr  krevních vzorků za účelem vyšetření  odchycených 
ptáků na malárii, který garantuje MVDr. František Čada. 
V roce 2008  bylo  okroužkováno a odečteno  přes  1.000 jedinců,  z toho odebráno  a 
vyšetřeno cca 40 krevních vzorků.  Mezi nejzajímavější akce patřily:

- kroužkování mláďat datla černého
- účast na kroužkovacím kurzu a čtyřdenní terénní cvičení na Třeboňsku



- spoluúčast na kroužkovací akci kormoránů velkých, Třeboňsko (Jižní Čechy)
- odchyt kachen divokých na zimovišti ř. Berounky
- monitoring a přesun  několika hnízd čápa černého  (PS, TC) 
- několik zpětných hlášení ze zahraničí i ČR 
- každoroční kroužkování mláďat rorýse obecného v kolonii - bytovky Dobřany (PJ)
- pravidelné kroužkování  mláďat  čápa bílého,  výrů  velkých,  motáků  pochopů,  krkavců 

velkých, jestřábů lesních a labutí velkých na Plzeňsku
Podrobnosti viz  příloha - Projekt MALÁRIE - seznam ptactva odchyceného v r. 2008.

Ornitologický servis pro orgány ochrany přírody a kroužkovatele 
Ornitologický  a  odborný  servis  pro  jednotlivé  subjekty  včetně  realizace  některých 
projektů  zahrnuje  odchyty  a  transfery  živočichů,  úpravy  biotopů,  hnízd,  hnízdišť,  
monitoring,  dokumentaci,  účast  při  jednotlivých  správních  řízeních,  místní  šetření,  
poskytování technického zázemí, vybavení,  odchytové služby, předávání  získaných 
dat a informací atd. Zahrnuje i zajišťování kompletního ornitologického servisu (lezení 
na hnízda, instalace budek, odchyty, berličky, asistence při kroužkování, doprava atd.)  
pro  kroužkovatele  Národního  muzea  Praha  a  pro  odbornou  i  širokou  veřejnost 
(telefonické konzultace, poradenská činnost, informace, plánky na budky, přikrmování 
ptactva atd.). 

Umělá hnízdní podložka pro čápa černého – Líšťany
Další nově zřízená umělá hnízdní podložka pro čápa černého. Kovový držák s imitací 
rozestavěného hnízda na statném smrku vedle původního hnízda na přetížené ohnuté 
borovici. Přesun hnízda realizován 20.1.08 z důvodů bezpečnosti mláďat při hnízdění a 
na základě havarijního stavu hnízda původního.  Akce se zdařila,  čápi  se na novou 
hnízdní podložku přesunuli a vyvedli 4 mláďata. 
Realizováno ve spolupráci s Petrem Voráčkem a vlastníkem polesí.

Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého v     r. 2008  
Provádí se v rámci každoročního servisu pro obce, krajské úřady, orgány ochrany přírody 
a vlastníky objektů za finanční podpory příslušných krajských úřadů a obcí. 

Měcholupy (KV) – UHP na příhrad. stožáru v areálu diagnostického ústavu.
9.11.08 celková rekonstrukce hnízdní podložky. Stržení přetíženého hnízda, demontáž 
staré hnízdní podložky, instalace hnízdní podložky nové a doplnění přístupové lávky. 
Realizováno z finanční podpory od Plzeňského krajského úřadu.

Točník (KV) – UHP na příhradníkovém stožáru v areálu Dobrovolných Hasičů.
27.3.08 instalace krycí stříšky sušáku hadic. 

Hlinné (TC) – UHP na střeše objektu v areálu f. Volka a syn
30.1.08 plánovaná rekonstrukce a celkové snížení (odlehčení) hnízda. Snížení hnízda 
na 1/3 původní výšky, úklid střechy, čištění okapů  a likvidace hnízdního materiálu.
Realizováno z finanční podpory od Plzeňského krajského úřadu.

Bor u Tachova (TC) – UHP na betonovém sloupu v areálu Střechy Homolka 
23.9.08 plánovaná rekonstrukce a celkové snížení (odlehčení) hnízda. Snížení hnízda 
na 1/3 původní výšky, úklid pod hnízdem, odvoz a likvidace hnízdního materiálu.



Tachov I.  (TC) – UHP na střeše objektu f. Komplet střechy – J. Morgenstein
23.9.08 plánovaná rekonstrukce a celkové snížení (odlehčení) hnízda. Snížení hnízda 
na  1/3  původní  výšky,  úklid  střech,  čištění  okapů,  odvoz  a  likvidace  hnízdního 
materiálu. Realizováno z finanční podpory od Plzeňského krajského úřadu.

Chodová Planá (TC) – navijárna motorů (komín)
27.10.08 plánovaná rekonstrukce a celkové snížení (odlehčení) hnízda. Snížení hnízda 
na 1/3 původní výšky, úklid střechy, čištění okapů  a likvidace hnízdního materiálu.
Realizováno z finanční podpory od Plzeňského krajského úřadu.

Planá u Mar. Lázní III. (TC) – Hřbitovní ul. 64 
Opakované čištění střech a okapů v době hnízdění.
22.12.08  výstavba 13m vysokého  betonového  stožáru  na plánovaný přesun hnízda 
z komína obytné budovy. Akce realizována v režii a za přímé podpory ZČE a.s. Plzeň.

Draženov  (DO) – komín od kotelny areálu ZD
Výroba a instalace umělé hnízdní podložky mimo průduch komína. Montováno 1.11.08 
za pomoci jeřábu a podpory ZD. Hnízdní základ osazen později.
Realizováno z finanční podpory od Plzeňského krajského úřadu.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE 

Dotisk Výukových karet  „Zvířátka kolem nás“
První dotisk tématicky zaměřených výukových karet o volně žijících druzích živočichů 
z naší přírody.  Celkem vytištěno 1.000 pare po 40 kartách formátu A3 na kvalitním 
pohlednicovém papíře ve speciálních deskách.  Náklady na tisk byly hrazeny v celkové 
výši 257.802,-  Kč. Na dotisk přispěl nemalou částkou (120.000,-  Kč) pan  Dr. Pavel 
Svoboda – Sportovní služby (Praha). Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu DES 
OP  a  předpokládáme,  že  se  odprodejem  části  vydaných  karet  do  rozpočtu  vrátí. 
Celkové náklady na dotisk a jeho distribuci se vyšplhaly až na částku 288.000,- Kč.
Zvláštní  poděkování  patří  generálnímu  partnerovi  projektu  Dr.  Pavlu  Svobodovi  –  Sportovní  
služby (Praha) a samozřejmě autorskému týmu projektu a Tiskárně Bílý slon – Pavel Svoboda.

„O zvířatech a lidech“ aneb třetí výstava DES OP
Již třetí tématicky zaměřená výstava o činnosti DES OP a Záchranné stanice živočichů 
v Plzni. Slavnostní zahájení výstavy 2.11.08 v prostorách Plzeňské radnice (od 2.11. – 
14.11.08). Následně výstava putovala na Plzeňský krajský úřad, kde zdobila chodbu 
referátu ŽP do února roku  2009 . Tato výstava je věnována všem těm, kdo pomáhají či  
pomáhali při naplňování poslání a základních cílů našeho spolku. 
Autoři výstavy Karel Makoň a Hana Robejšková, grafické zpracování Marcel Šik.

Archiv obrázků Z. Doležala
Kompletní  elektronické  zpracování  90%  unikátních  kreseb  zvířat  Zdeňka  Doležala. 
Elektronický archiv a záložní disk s uloženými daty. Realizováno za podpory manželky 
Ivony Doležalové na náklady DES OP.



Ekologicko-výchovné dokumenty na jednom DVD
„Jeden rok na ZSŽ“ a „Jak se jim s námi žije?“ nově na jednom DVD. Oba dva 40 
minutové,  veřejností  velice kladně oceněné filmové dokumenty na jednom nosiči  za 
symbolickou cenu 100,- Kč. Více informací na www.desop.cz.

www stránky - internet
Od  roku  2007  samostatně  fungující  projekt  pod  vedením  Petra  Voráčka  ml. Ten 
zajišťuje pravidelnou aktualizaci internetových stránek a jejich další rozvoj. Technická 
spolupráce s  Petrem Jakubíkem a Vladimírem Novým,  servisními techniky našeho 
počítačového vybavení. Na našich stránkách najdete například všechny vydané tiskové 
zprávy, dále kalendář plánovaných akcí, kontaktní spojení, archiv, fotografie, historii i  
odkazy  na  další  organizace  a  kolegy.  Vysoce  účinný  projekt  s plošným  dopadem. 
Zvláštní poděkování patří jak současnému tvůrci našich internetových stránek, Petru Voráčkovi  
ml., tak dalším kolegům a přispěvovatelům.

Tiskové zprávy – efektivnější komunikace s médii
Rovněž v roce 2007 nově zavedená komunikace s médii a příznivci DES OP. Aktuální 
tiskové zprávy, pozvánky na akce, zajímavé informace, to vše rozesíláno v elektronické 
podobě pomocí dvou klíčových adresářů „Media“ a  „Příznivci činnosti DES OP“.  Tato 
forma komunikace funguje velice dobře a téměř okamžitě.
Realizace projektu Mgr. Jana Saghianová a MUDr. Hana Robejšková.

ČT pořad „Chcete mě?“
Intenzivní  spolupráce  s profesionálními  štáby  České  televize  na  příspěvcích  do 
jednotlivých dílů oblíbeného pořadu o zvířatech. Celkem 9 reportáží o aktuálním dění 
v organizaci  a  praktické  ochraně  přírody  Plzeňska.  Ekologicko-výchovně  zaměřené 
výstupy, představení jednotlivých projektů, propagace činnosti DES OP.

Natáčení pro dokument TV NOVA
Téměř půlroční spolupráce se štábem dokumentaristů, připravujících pořad o ZOO a 
BZ města Plzně. Natočeno přes 50 hodin tématicky zaměřeného obrazového materiálu 
a finální výsledek by měl být prezentován koncem roku 2009.

Akce Prášily pro veřejnost
Účast na letní vzdělávací akci pro veřejnost v Prášilech. Informační stanoviště, ukázka 
živých pacientů, skládačky, soutěže a další informace. Standardní ekologická výchova 
a osvěta veřejnosti na turisticko-zábavných akcích.
Celou  akci  realizovala  Andrea  Judlová,  za  DES  OP  se  zúčastnili:  Jana  Saghianová,  Olga  
Štěpánková,  Kateřina Tvrdíková.
 
Zvířátkové  Maxi PEXESO
V roce  2007  nově  vznikající  projekt,  iniciovaný  grafikem  Markem  Koňaříkem. 
V průběhu  roku  2008  neúspěšný  pokus  o  získání  finančních  prostředků  na  vydání 
pexesa z projektu Veolia – Vodárna Plzeň a.s.  a u dalších sponzorů. Finanční krytí  
bohužel bez konkrétního výsledku, projekt se překládá do roku 2009. 

Ukázky činnosti a pacientů DES OP na  ZŠ a MŠ
Návštěvy mateřských, základních a středních škol, veřejných komerčních i zájmových 
akcí se živými zvířaty si  našly své příznivce.  V průběhu roku 2008 bylo realizováno 



několik  desítek  těchto  aktivit,  na  kterých  jsou  účastníci  seznamováni  s jednotlivými 
pacienty, jejich biologií, ochranou přírody a chodem organizace. Poměrně úzký kontakt  
mezi  přednášejícím,  zvířaty  a  účastníky  těchto  akcí   je  kladně  hodnocen  zejména 
dětmi. K tomuto účelu byl naší organizací pořízen mladý, sokolnicky vedený výr velký 
z legálního  umělého  odchovu.  Sameček  zvaný  Kuba  je  nezaměnitelně  označen,  je 
majetkem DES OP a slouží výhradně k ekologické výchově a osvětě. 
Výra odchoval a DES OP bezplatně věnoval chovatel sov, pan Vlastimil Jindřich z Přestavlk (PJ).

Projekt ekologické výchovy a vzdělání  „Káča našla ptáče“
Projekt  ekologické  výchovy,  zaměřený  zejména  na  žáky  mateřských,  základních  a 
středních škol. Dle věkových skupin se skládá z jednotlivých výukových a vzdělávacích 
programů. Zatímco v mateřské škole zpíváme tématicky zaměřené písničky Jaroslava 
Uhlíře  a  Zdeňka  Svěráka, doprovázené  obrázkovou  částí  jednotlivých  dějů,  na 
základních a středních školách jsou žákům promítány dva 40 minutové  dokumenty, 
„Jeden rok na Záchranné stanici živočichů“ a  „Jak se jim s námi žije?“. 
Všechny  tyto  projekty  jsou  prezentovány  na  přenosné  promítací  plátno  za  pomoci 
vysoce kvalitního dataprojektoru, notebooku a zvukové aparatury. Technické vybavení,  
hrazené z finančního daru města Plzně, slouží i při jiných přednáškových a ekologicky 
vzdělávacích  programech,  například  na  skautských  či  pionýrských  táborech, 
v domovech důchodců, knihovnách a podobně.
Generálním partnerem tohoto  projektu je  město Plzeň  a  jeho Fond životního  prostředí   RMP  
(2005).

Vítání ptačího zpěvu –  17. května 2008 
Ptačí festival, dny otevřených dveří -  4. října 2008 
Již tradiční ornitologické akce, realizované ve spolupráci se Západočeskou pobočkou 
České  společnosti  ornitologické  při  Západočeském  muzeu  v Plzni.  Dvě 
samostatné  akce,  zaměřené  zejména  na  praktickou  ochranu  přírody,  spojené 
s ukázkou  odchytu  a  kroužkování  ptactva.  Každoročně  pořádáno  pro  veřejnost  za 
účelem osvěty a ekologické výchovy a spojeno s exkurzí v Záchranné stanici živočichů. 

Školy, školky, exkurze, přednášky
Exkurze  pro  děti  na  Záchranné  stanici  živočichů,  návštěvy  ve  školách,  osvěta, 
přednášky.  Desítky  tématicky  zaměřených  přednáškových,  vzdělávacích  a 
propagačních akcí. 

Servis pro veřejnost a spolupráce s médii 
Poradenský,  převážně  telefonický  servis  pro  veřejnost  (budky,  krmítka,  ochrana 
netopýrů  atd.).  Propagace  a  osvěta  prostřednictvím  médií,  publikační  a  reportážní 
činnosti  atd.  Zajímavosti,  informace,  rady,  zapojení  veřejnosti  atd.  Dokumentace, 
monitoring, osvěta. Realizováno průběžně po celý rok, nespočet příspěvků a informací. 

Příspěvky a články do časopisu Planeta zvířat a Vítaný host
Celkem  12  příspěvků  v průběhu  roku  2008  do  celorepublikově  známého  časopisu 
Planeta zvířat. Dále pak i prezentace činnosti organizace ve velice prestižním časopisu 
krajského  významu  Vítaný  host.  V obou  případech  diskuse  na  jednotlivá  témata, 
osvěta  a vzdělávání veřejnosti. Dotazy, ohlasy a korespondence svědčí o sledovanosti  
a  zájmu čtenářů. 
Zvláštní  poděkování  za  možnost  prezentace  DES  OP  a  ochrany  přírody  patří  šéfredaktorce  
časopisu Vítaný host, paní Haně Voděrové a Planety Zvířat, paní Martině Trávníčkové.



   PERSONÁLNÍ POKRYTÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA  
Členská základna  
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina 
dobrovolníků.  V roce  2008  to  bylo  celkem  28  řádných  členů a  jedna  adeptka  ve 
zkušební  době,  která  se  o  členství  ucházela.  Na  prosincovém  pracovním  jednání 
(4.12.08) pak byla  Olga Štěpánková přijata a od 5.12.2008 se stala řádnou členkou 
DES OP. Organizace má dále 5 členů čestných a velké množství externích kolegů i 
příznivců, kteří s naší organizací aktivně a dlouhodobě spolupracují. 
Věkové složení  členské základny  se pohybuje v  rozmezí od 15 až do 77 let.

Zaměstnanec  
Organizace zaměstnává (od 1.dubna 2002) jediného pracovníka na plný úvazek. Tím je 
její předseda a vedoucí záchranné stanice,  Karel Makoň, který zajišťuje odchytovou 
službu,  zásobování,  péči  o  pacienty,  údržbu  i  rozvoj  areálu  a  mnoho  dalších  věcí, 
včetně  realizace  projektů  ekologické  výchovy,  osvěty,  přednášek  či  informačního 
servisu. Čistá měsíční mzda zaměstnance je v průměru 11.500 ,- Kč měsíčně a mimo 
svou pracovní dobu funguje jako dobrovolník.

Brigádníci
V průběhu  roku  2008  zaměstnávala  organizace  na  smlouvu  o  dílo  či  dohodu  o 
provedení práce celoročně několik brigádníků (6-8). Jednalo se o prověřené a velice 
spolehlivé členy či spolupracovníky organizace, převážně studenty. Rozsah jejich práce 
byl stanoven po vzájemné dohodě dle potřeby organizace. Odvedená práce i výsledky 
ve  všech  případech  značně  přesahovaly  výši  dohodnuté  odměny,  a  tak  brigádníci 
částečně dotovali činnost spolku. Podíleli se  zejména na údržbě či rozvoji léčebného 
areálu,  práce na novém pozemku,  odchovy mláďat,  administrativní,  dokumentační  i 
vědecké činnosti atd. 

Odborná způsobilost – exkurze 

Přednáška MVDr. F. Čady o nemocech a parazitech volně žijících zvířat
Tématicky  zaměřená  a  velice  zajímavá  přednáška  pro  členy  DES  OP  realizována 
22.2.08. Přednášel přední veterinární patolog MVDr. František Čada.

Školení členů DES OP
Odborné a personální školení všech členů DES OP aktivně se podílejících na chodu 
ZSŽ a činnosti organizace proběhlo  4.12.08. Několika hodinový program byl zaměřen 
zejména na dodržování platné legislativy, veterinárních předpisů, zákonů a na práci se 
zvířaty v rizikovém prostředí.  Přednášeli  jak  účastníci  odborných kurzů,  tak  přizvaní 
specialisté.

Odborná způsobilost MUDr. H. Robejšková a J. Linhart
V termínu od 18.11.08 do 21.11.08 absolvovali Jiří Linhart a MUDr. Hana Robejšková 
odborný veterinární kurz na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Po složení 
odborné  zkoušky získali  oba  účastníci  kurzu  Osvědčení  o  odborné  způsobilosti  pro 
odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro 
zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadaveru zvířat v zájmovém chovu. 



Povolení k výkonu některých veterinárních a asanačních činností
Na základě namátkové kontroly Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj a doplnění 
některých  odborných  způsobilostí  jsme  obdrželi  nezbytně  nutné  povolení  k výkonu 
některých  veterinárních a asanačních činností. Veterinární potvrzení má schválené 
číslo CZ 32c00110 ze dne 4.12.2008.

FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE, SPONZOŘI
Největší  a  zároveň  nejklíčovější  investicí  v roce  2008  byly  investice  do  rozvoje  a 
přestavby nového pozemku, určeného k rozšíření léčebného areálu.

Nemalé  finanční  prostředky  byly  investovány  i  do  nákupu  nového  technického 
vybavení, jeho obnovy a údržby (jmenovitě viz kapitola  Posílení a údržba technického 
vybavení).
 
Celkově  si  v  roce  2008  spolek  díky  stabilním  dotacím,  dlouhodobě  realizovaným 
úsporným opatřením  a bohaté vlastní činnosti vedl ekonomicky poměrně dobře. 

Zabezpečování nadstandardního servisu pro veřejnost,  náklady na činnost organizace, 
včetně rozšíření a údržby majetku, technického zázemí, léčebného zařízení, zlepšení 
odborného servisu, masivní propagace, náklady na zaměstnance, brigádníky a další 
projekty přinesly i značné navýšení provozních nákladů. To vše se promítlo do rozpočtu  
organizace, který i přes všechny vysoké investiční akce byl na konci roku 2008 stabilní 
a vyrovnaný. 

Procentuální vyčíslení příjmů a výdajů organizace za rok 2008

Celkové příjmy za rok 2008  ……………….  1.688.982,- Kč

Podpora statutárního města Plzeň                              39 %     
Dotace od Plzeňského krajského úřadu                      26 %    
Dotace od ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“               19 %     
Sponzoři a dárci                                                          10 %       
Z vlastní činnosti a zdrojů                                              6 %                        

Celkové výdaje za rok 2008 …………………  1.441.613,- Kč

Z  celkového  rozpočtu  bylo  čerpáno:  rozvoj  a  údržba  léčebného  areálu,  technické 
vybavení  22%, náklady na zaměstnance  16%, náklady na brigádníky a dohody  8%, 
servis  služebního  vozu,  PHM,  doprava  a  přeprava  14%,  krmení,  léčiva,  pitvy  a 
veterinární péče 5%, energie a tel. poplatky, další ostatní provozní náklady + materiál 
14%, odborně zaměřené tématické projekty 11%, ekologická výchova a osvěta 10%.

Podrobnosti viz  příloha - Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol
                                          - Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací  a projektů 



Činnost stanice  podpořili a podporují

Generální partneři:      STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
                                          Představitelé Rady a Zastupitelstva  města Plzně
                                          Členové Komise životního prostředí Rady města Plzně

                           PLZEŇSKÝ KRAJ 
                           Zastupitelstvo, Rada  a úřady Plzeňského kraje
                          
                           Dr. PAVEL  SVOBODA – Sportovní služby (Praha)
                                Zástupce a prodejce výrobků firmy POLAR 

                            NADACE ČEZ 
                            ZÁPADOČESKÁ ENERGETIKA – Plzeň

                                 NÁRODNÍ SÍŤ STANIC PŘI ÚVR ČSOP 

                                            NADAČNÍ FOND – ZELENÝ POKLAD
                                 Členové správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“ 

                                         
                                         MVDr. Oto  HUML 
                                            Analytické laboratoře a.s.,  Plzeň

                            
Významní sponzoři:        PLZEŇSKÝ PRAZDROJ- Projekt OBČANSKÁ VOLBA 2007 
                                             TH Optik – Robert Trnka, Plzeň – Doubravka
                                             MVDr. Martin HOLA – Analytické laboratoře a.s., Plzeň
                                             Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi
                                             f. VOLKA a syn, Hlinné u Tachova
                                             EKO-INFO s.r.o.  - manželé Černých, Kout na Šumavě
                                             EUTIT s.r.o – Stará Voda  (Mariánské Lázně)
                                             Veterinární klinika VEDILAB spol. s r.o. 
                                             Roman JUREČKO, Plzeň
                                             Veronika SOUČKOVÁ , Praha
                                             Ing. Věra SOUČKOVÁ,  Praha
                                             MUDr. Petr Blecha – zubní ordinace Rokycany
                                             DOC. MUDr. Ondřej HES, Ph.D., Plzeň
                                             Manželé Jan a Blanka  HRABĚTOVI (Plzeň)
                                             Marek KOŇAŘÍK – grafik (Plzeň)
                                             David ČECH  - prodejna SUPER ZOO (Plzeň)
                                             Město DOMAŽLICE – Referát životního prostředí
                                             MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň
                                             MUDr. Eva SOUKUPOVÁ – Plzeň
                                             f. VELTER - Plzeň
                                             ŽZ MEA MEISINGER s.r.o. Plzeň 



Sponzoři, partneři:          pan Miloš BICEK (Plzeň), Václav MALOUN, 
                                            Vladimír MORÁVEK (Plzeň), manželé SLÍVOVI (Blatná), 
                                            MVDr. František ČADA (Plzeň), MVDr. Petr BÖHM,
                                            MVDr. Zdeněk Rampich a další.

   ZÁVĚREM  
Závěrem bych  rád  poděkoval  všem uvedeným generálním partnerům,   sponzorům,  
kolegům,  spolupracovníkům,  dobrovolným  členům  spolku  a  ostatním  
spolupracovníkům, kteří nás dlouhodobě  či nárazově  podporují.   
  
Díky nim můžeme již 18. rokem fungovat a rozvíjet naši činnost. 

V Plzni dne  31.4.2009                             
Karel Makoň – předseda DES OP
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