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Realizační tým
Karel Makoň, Vaclav Kural ml., Václav Kural st., Hana Robejšková, Marie Klaudová, Pavla
Blažková a další.

Garant projektu za DES OP
Karel Makoň – předseda DES OP
Hana Robejšková

Odborná spolupráce na projetu
Dr. Stanislav Beneda, Plzeň
Krajský koordinátor pracovní skupiny pro výzkum, ochranu a evidenci čápů bílých při ČSO

Hlavní investor (finanční podpora projektu)
PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
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Cíl projektu
Rekonstrukce a úpravy vybraných hnízdišť čápa bílého:
- celková rekonstrukce hnízdiště, přesun hnízda;
- výroba a instalace železných přístupových prvků (lávky, žebříky, stupačky, konzole);
- protikorozní nátěry (barva základní + barva vrchní);
- úprava samotných hnízd (snížení, odlehčení hnízda);
- pravidelná údržba hnízd, čištění střech a okapů.

Další spolupráce
Hasiči Rokycany, Tachov a Plzeň
ZČE a.s středisko Domažlice a vedení Plzeň
ŽZ MEA MEISINGER, s.r.o Plzeň
p. Roman Homolka – Bor u Tachova
firma VOLKA a syn spol. s r.o. Hlinné
Obecní úřad Nýrko
Městský úřad Planá a Poběžovice
Plošina firmy Nejlepší pažity s.r.o. Plzeň
Dobřanské pekařství – Fonhauser a syn
Kovárna Merklín

Cílové lokality ( hnízdiště) – realizované úpravy
Poběžovice I. (DO) – Česká spořitelna
Dne 20.3.05 plánovaná rekonstrukce v loňském roce vichřicí poničeného hnízdiště. Původní 3
roky staré hnízdo nacházející se na 15 cm široké římse obvodové zdi budovy Č.S. bylo
převráceno větrem a po šikmé střeše se sesunulo až do okapového žlabu. Zde při odstraňování
hnízdního materiálu nalezeny kosterní ostatky tří loňských mláďat. Zničené hnízdo sundáno,
střecha i žlaby vyčištěny a osazena nová kovová hnízdní podložka s imitací rozestavěného
hnízda. Realizováno za pomoci městského úřadu, místní zpravodajky p. Lindové a České
spořitelny.
Všeruby u Kdyně II. (DO) – sloup el. vedení
17.5.05 pod nátlakem místních občanů zrealizováno zabezpečení a přesun rozestavěného
hnízda čápa bílého na umělou hnízdní podložku. Součástí akce bylo vyzdvihnutí hnízda mimo
dráty el. vedení a zabezpečení životu nebezpečných vodičů. Původní hnízdo mezi živými vodiči
na betonovém sloupu, bylo přendáno na speciální hnízdní podložku a vyzdviženo cca 1 m nad
horní hranu betonového sloupu. Pracovníci ZČE pak zaizolovali vodiče pod hnízdní podložkou a
v jejím přilehlém okolí. Realizováno ve spolupraci i a za přímé účasti ZČE a.s. středisko
Domažlice.
Planá u Mar. Lázní II. (TC) – bývalý pivovar (kasárna)
30.8.05 provedeno předem plánované snížení několik let neudržovaného a přetíženého hnízda
na komíně bývalého pivovaru. Součástí akce bylo snížení hnízda na cca 20 cm, čištění střechy,
okapů a likvidace hnízdního materiálu. Realizováno ve spolupráci s Hasiči z Tachova a místním
městským úřadem.
Nýrsko (KT)
17.9.05 velmi náročná a nezbytně nutná kompletní rekonstrukce 50 let starého a neudržovaného
hnízda. Úplné odstranění hnízdního materiálu, instalace nové hnízdní podložky (síta) s hnízdním
základem, čištění střechy i okapů, úklid a likvidace hnízdního materiálu. Celkem uklizeno a
zlikvidováno 1,5 t hnízdního materiálu. Realizováno ve spolupráci se spoluvlastníkem objektu a
za po pomoci samohybné 19 m vysoké plošiny.
Mirošov (RO) - zámek
Jíž v loňském roce zrealizované (18.9.04) snížení a odlehčení jinak neudržovaného hnízda.
Snížení hnízda na cca 20 cm, čištění střechy, okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Realizováno ve spolupráci s Hasiči z Rokycan. Součástí akce bylo i uzavření jednoho jízdního
pruhu přilehlé komunikace a řízení dopravy. Loni realizováno, ale neproplaceno.
Dobřany I. (PJ) - Pekárna
29.9.05 - každoroční úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Merklín (PJ)
29.9.05 - každoroční úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Planá u Mar, Lázní V. (TC) – Hřbitovní ul.
S ohledem na nečinnost subjektů plánujících celkovou rekonstrukci obytné budovy akce
neuskutečněna a prozatím odložena. Místo této akce zrealizována mimořádná výstavba
provizorního hnízdiště a zabezpečení funkčního sloupu el. vedení v obci Všeruby u Kdyně (DO).
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