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Název projektu: Kontrola, kroužkování a úpravy sledovaných hnízd
a hnízdišť čápů bílých v roce 2012.
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
Mobil: 777 145 960
e-mail: ptactvo@desop.cz
www.desop.cz

Realizační tým

Karel Makoň, Hana Makoňová, Miloš Paisker, Bohuslav Ježdík, Radek Zeman, Bohumil Mášek
a další.

Garant projektu za DES OP

Karel Makoň – předseda DES OP

Hlavní investor (finanční podpora projektu)
PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Uvolněná finanční částka 59.000,- Kč

Cíl projektu
Rekonstrukce a úpravy vybraných hnízdišť čápů bílých
- 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
HZS Plzeňského kraje, OÚ Líně
Fotografie – Bohumil Mášek
Líheň - Vlastimil Voráček

Cílové lokality (hnízdiště) – realizované kontroly a úpravy
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► Janovice nad Úhlavou (KT)

Hnízdo na klasickém cihlovém komíně. Výška komína naměřena 29m. Komín uvnitř objektu, horní stupačky a špička
komína v havarijním stavu (rekonstrukce nutná). Hnízdo značně vychýlené a obrovské (rekonstrukce nutná).

25.8. 2012 – sundání vychýleného hnízda, včetně původní ztrouchnivělé dřevěné hnízdní
podložky, odstranění jedné řady zvětralých cihel a rozpadlého betonového věnce, osazení
kovové armovací sítě s umělým hnízdním základem.
Realizováno za technické podpory profesionálních hasičů HZS Plzeňského kraje.
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► Hrádek u Sušice (KT)

Sušák na hadice, kovová konstrukce na návsi u hasičské zbrojnice. Výška konstrukce 15m.

5.1. 2012 – snížení hnízda na minimální hnízdní základ, dle požadavku obce Pkú.
Realizováno z plošiny přes Obecní úřad Hrádek.

► Švihov (KT)

Letité hnízdiště na komínu od plynové kotelny ZŠ.

26.11. 2012 - kontrola hnízdní lokality z důvodu písemného podnětu a stížnosti místního
obyvatele na podmínky hnízdění čápů bílých.
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► Švihov (KT)

Nefunkční kovový komín bývalé sušky, areál ZD Švihov.

9.8. 2012 – Zabezpečení komínového průduchu ochrannou sítí zabraňující pádu čápů do
komína. Ve spodní části komína nalezeno celkem 8 kosterních pozůstatků a jeden čáp živý, ten
byl okroužkován a vypuštěn na lokalitě.
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► Dlouhý Újezd (TC)

Nové hnízdiště na cca 13m vysokém příhradníkovém stožáru (sušáku na hadice). Konstrukce v majetku obce,
opatřena přístupovou lávkou.

23.9. 2012 – sundání hnízda i s hnízdním roštem, úklid hnízdního materiálu, zaměření nové
hnízdní podložky a krycí střechy konstrukce.
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21.10. 2012 – demontáž staré plechové střechy, osazení nové střechy s novou hnízdní
podložkou (vyrobeno DES OP) a základem hnízda.
Realizováno ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Dlouhý Újezd.
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► Stříbro (TC)

Středně velké hnízdo na poměrně zachovalém klasickém cihlovém komíně 21 m, vycházejícího ze střechy budovy.

20.9. 2012 – snížení hnízda na třetinu, komplexní úklid střech, čištění okapů, likvidace hnízdního
materiálu. Realizováno za technické podpory profesionálních hasičů HZS Plzeňského kraje.
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► Bor u Tachova, pekárna u nádraží (TC)
Hnízdo na umělé hnízdní podložce – betonovém sloupu.

20.9. 2012 – snížení hnízda na třetinu, komplexní úklid střech, čištění okapů, likvidace hnízdního
materiálu. Realizováno za technické podpory profesionálních hasičů HZS Plzeňského kraje.
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► Olešná u Bonětic (TC)

Betonový sloup s kabelem u silnice – nová lokalita – pokus.

15.4. 2012 – prověření podnětu místních ochranářů (V. Pinta). Podezření ze založení nové
lokality na betonovém sloupu el. vedení u silnice. Pokus o založení nového hnízda byl shledán
jako bezpředmětný a bez dalšího řešení. Pravděpodobně se jednalo o aktivitu mladého
nehnízdícího jedince.

► Heřmanova Huť II. Sklárna (PS)

Od roku 1999 nové hnízdo na vysokém cihlovém komíně v areálu bývalé sklárny. V roce 1999 nainstalována hnízdní
podložka na 1 m široký průduch komína /DES OP/

5.3. 2012 – Místní šetření a odborná konzultace k plánovanému záměru ubourání (snížení)
nosného komína.
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► Líně (PS)

Původní hnízdo postaveno v roce 2011 na funkčním komíně plynové kotelny ZŠ. Následně hnízdo přesunuto na
UHP vybočenou mimo komín. Investorem Obecní úřad Líně, realizováno ve vlastní režii.

13.2. 2012 – osazení hnízdního základu na nově postavenou hnízdní podložku.
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► Lhotka (TC)

Letité staré hnízdiště na kulatém cihlovém komíně v areálu katru.

19.6. 2012 – Místní šetření a odborná konzultace k plánovanému záměru zbourání nosného
komína.
3.12. 2012 – Další místní šetření a odborná konzultace k plánovanému záměru zbourání
nosného komína.

► Dolní Lukavice (PJ)

Nepřístupný, minimálně 20 m vysoký, kulatý cihlový komín bez stupaček v havarijním stavu uprostřed dvora ZD u
kostela.

2012 – Opakovaná místní šetření a odborné konzultace k plánovanému záměru celkové
rekonstrukce nosného komína. Mělo být realizováno soukromou dodavatelskou firmou do konce
roku 2012, nám z neznámých důvodů však firmou (Kominictví Hes Dobřany – 602330085)
neprovedeno.

► Kroužkování mláďat čápa bílého na sledovaných lokalitách 2012

Realizováno postupně v termínu od 18.6. 2012 včetně adopce tří uměle odchovaných mláďat
(vylíhlých v líhni Vlastimila Voráčka), původně z 5 vajec sundaných z hnízda po souboji čápů a
zmrzačení hnízdícího samce na hnízdě v Příchovicích u Přeštic dne 16.5. 2012.
Kroužkoval K. Makoň a M. Paisker.
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Zpracoval: K. Makoň

15.1. 2013

