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Název projektu

Úprava vybraných hnízdišť čápa bílého
s ohledem na jejich přístupnost a údržbu
v roce 2006

Realizátor projektu
DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - ochrana ptactva
Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 75, 312 00 Plzeň
IČO: 45332690
Bankovní ústav: ČSOB a.s. Plzeň
Číslo účtu:
62 62 22 / 0300
Tel. 37 74 600 88 Mobil: 777 145 960

Realizační tým

Karel Makoň, Vaclav Kural ml., Václav Kural st., Hana Robejšková, Marie Klaudová, Pavla
Blažková, Miloš Paisker 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
Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Finanční příspěvek 60.000,- Kč

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
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – Plzeň
f. HANYŠ – Plzeň
Plošina firmy Nejlepší pažity s.r.o. Plzeň
ŽZ MEA MEISINGER, s.r.o Plzeň
p. Roman Homolka – Bor u Tachova
Garance Plzeň, spol.s r.o. – střechy Plzeň
Městský úřad Planá
Dobřanské pekařství – Fonhauser a syn
Kovárna Merklín
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Cílové lokality ( hnízdiště) – realizované úpravy
Bezděkov u Klatov (KT)
29.3.06 plánovaná rekonstrukce cca 2m vysokého a přetíženého hnízda na vysokém cihlovém
komíně polorozpadlého pivovaru. Hnízdo strženo za pomoci speciálního jeřábu f. HANYŠ, na
kterém visela ocelová traverza a kolega V. Kural ml.
Hnízdo strženo i s horní zvětralou hranou komína a zbytkem nefunkčního hromosvodu.
Okraj komína zarovnán (ubourán cca o 80 cm) a na jeho horní hranu osazen nový rošt s imitací
rozestavěného hnízda.
Hnízdo údajně v roce 2006 neobsazeno a pouze z jara navštěvováno lichým jedincem.
Čemíny (PS) – komín ve statku
18.9.06 snížení vysokého a vyoseného hnízda na cihlovém komíně v rozpadající se zadní části
areálu zemědělské usedlosti v Čemínech. Hnízdo sníženo za pomoci 52 m vysokého hasičského
žebříku (HZS Plzeňského kraje) zhruba na 25 cm původního hnízdního základu. Očištění
zbytků střechy, úklid hnízdního materiálu. Hnízdo plné odpadu (provázků, hadrů, igelitů a plastů
z nedaleké skládky TKO Chotíkov). Hnízdo údajně již 2. rokem neobsazeno a průběžně
navštěvováno lichými jedinci.
Havlovice u Domažlic (DO) – sušák na požární hadice
Původně nepřístupné, ale pravidelně obsazené hnízdo na objektu místní hasičské zbrojnice.
8.9.06 instalace kovových stupaček na rohovou stojinu 12 m vysokého sušáku požárních hadic.
Zpřístupnění hnízda, instalace jistících prvků.
16.9.06 nátěr stupaček základní a krycí (šedou) barvou.
Planá u Mar. Lázní III. (TC) – Hřbitovní ul. 64
Na základě dohody s Pkú a Městem Planá rekonstrukce hnízdiště, střechy i nepoužívaného
komína obytné budovy Hřbitovní č.64.
23.2.06 instalace hnízdního základu na zrekonstruovaný a zpřístupněný komín. Původní hnízdo
sundáno firmou Garance Plzeň, spol.s r.o. renovující střechu. Komín nahozen, zabetonován
novým věncem a osazen přístupový kovový žebřík dle požadavku DES OP.
Hnízdo v roce 2006 obsazeno celým párem s mláďaty.
Bor u Tachova (TC) – sloup el. vedení u budovy f. Střechy - Homolka
Likvidace (odstranění) nově založeného hnízda na funkčním (nebezpečném) stožáru
elektrického vedení (trafostanici), které postavila skupinka mladých čápů v průběhu léta 2005.
Stožár s novým hnízdem se nacházel v těsném sousedství (30 m) od každoročně obsazeného
hnízda na umělé hnízdní podložce (betonovém sloupu) v areálu firmy Střechy – Homolka.
Realizováno na žádost DES OP pracovníky ZČE středisko Tachov v průběhu roku 2006.
Hnízdo zrušeno, sundaný hnízdní materiál odklizen.
Dobřany I. (PJ) - Pekárna
24.9.06 - pravidelný úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Merklín (PJ)
24.9.06 - drobná úprava hnízda, úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
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Zbiroh (RO) – komín bývalé továrny
Mimořádná akce zařazena do projektu na žádost vlastníka objektu, kde se hnízdo nachází.
29.9. 06 snížení vysokého hnízda na 18 m vysokém komínu bývalé továrny. Realizováno za
přímé účasti vlastníka objektu, pomocí speciální 25 m vysoké plošiny. Hnízdo sníženo na cca 20
cm původního hnízdního základu. Čištění střechy a okapů, likvidace sundaného hnízdního
materiálu.
Švihov (KT) a Dobřany II. (PJ).
Z časových a finančních důvodů vyřazeno z projektu a přeloženo na rok 2007. Stav obou hnízd
není tak kritický a místo nich bylo mimo plán kompletně zrekonstruováno zarostlé (opuštěné)
hnízdo ve Zbiroze na Rokycansku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracoval: K. Makoň , DES OP
Přílohy: Fotodokumentace + CD

listopad 2006
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