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Díky finanční podpoře a náklonnosti uvedených partnerů mohl  v roce 2000
Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva

již osmým rokem plně pracovat a zajišťovat svůj chod.

Zvláštní poděkování pak patří zejména
STATUTÁRNÍMU MĚSTU PLZEŇ

Členům Komise životního prostředí Rady města Plzně
Představitelům Rady a Zastupitelstva města Plzně

Členům správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“,
kteří se nemalou měrou spolu s

„Národní sítí stanic“ při ÚVR ČSOP a jednotlivými okresními úřady (PM, PS, PJ a DO)
podíleli na hrazení převážné většiny provozních nákladů.



V roce 2000 se členové DES OP opět bezplatně podíleli na realizaci základních 
projektů a cílů organizace:

 
Projekt - „Provoz Záchranné stanice ptactva“
(léčba poraněných a handicapovaných, volně žijících druhů živočichů převážně ptactva)

Klíčový projekt DES OP financovaný:
statutárním městem Plzní
ÚVR ČSOP - „Národní síť stanic“ a jednotlivými okresními úřady.

Cílem projektu je zabezpečovat provoz a akceschopnost dvou odborných pracovišť
(Záchranné stanice ptactva v Plzni a odloučeného pracoviště stanice ve Staňkově, okres DO),
včetně zabezpečování základního servisu a zapojení veřejnosti
(zajištění odchytu, převozu, případně převzetí všech volně žijících poraněných či jinak handicapovaných 
druhů živočichů,  jejich  následné  veterinární  vyšetření,  ošetření,  léčbu,  návrat  zpět  do  volné  přírody, 
případně zabezpečení další existence, chovu v zajetí, chovného využití a zapojení do chovných programů)
pro okresní úřady PM, PS, DO a okrajově i PJ a TC.

V roce 2000 bylo tímto způsobem za účasti široké veřejnosti  zajištěno a ošetřeno celkem:

827 pacientů (71 živočišných druhů) v 408 samostatných případech.
371   ptáků          (56 druhů)       333 samostatných případů
454   savců           (13 druhů)         73 samostatných případů

2   ostatních      (2 druhy)          2 samostatné případy

S ohledem na zkvalitnění celkového servisu pro občany, vznikly dvě nové pracovní skupiny:

Skupina zaměřená na problematiku netopýrů (V.Lang, J.Volf, M.Paisker).
Cílem této skupiny je zajišťovat pomocí mobilních telefonů (přesměrování hovorů) 24 hodinovou službu 
na zveřejněném tel. čísle.  V praxi to znamená zabezpečovat pro občany města (bezplatně) a netopýry 
(pokud možno co nejšetrněji) kompletní servis, včetně odchytů a transferů jednotlivců i kolonií.
Každý člen skupiny je mobilní, vlastní auto a mobilní telefon (jeden služební a dva soukromé). Dále pak 
každý z nich má svůj odchytový kufřík (síťku na hmyz, plátěné sáčky, gumové rukavice, velkou pinzetu, 
svítilnu, Septonex, Diffusil a záznamník).
V průběhu roku zasahovala skupina celkem 27x a zajistila 392  netopýrů (viz příloha).

Skupina zaměřená na problematiku ježků (P.Blažková, M.Klaudová).
Rovněž nově vzniklá skupina, která se věnuje zejména odchovu mladých, nesamostatných ježčích sirotků 
(viz. příloha) a zimování podzimních mláďat ježků. Dále pak zabezpečuje péči o dospělé, handicapované 
ježky a ostatní savce (zajíci atd.). Pro potřeby této skupiny a jejich svěřence bylo vybudováno nemalé 
technické zázemí.  Přesněji  řečeno dva venkovní  výběhy,  jeden výběh vnitřní,  karanténní  transportky, 
domečky a zimoviště (viz příloha, fotodokumentace). Tato skupina se samostatně stará o další vzdělávání 
v oboru, krmení a jeho náročnou přípravu.

Zároveň se podařilo znatelně rozšířit léčebný areál a posílit technické zázemí:
-    byla získána do pronájmu malá vodní nádržka v Bukovci a zajištěny finanční prostředky na zhotovení 
      nové voliéry pro vodní ptactvo.
- byl upraven v areálu stanice za voliérami menší výběh pro vodní ptáky a brodivé
- byla zhotovena mobilní vypouštěcí komora a další malá voliéra pro drobné ptactvo
- proběhly celkové úpravy a rekonstrukce skladu a přípravny krmení, technického zázemí a dílny
- byla upravena odpadní jímka s ohledem na snazší obsluhu a čerpání kalů
- byla prohloubena studna
- byla vymalována provozní místnost, natřen plot atd.

 



Projekt - „Druhová ochrana volně žijícího ptactva“ a projekt „Malárie“
 
Jedná se o dva odborně zaměřené projekty financované rovněž z větší části:
městem Plzní - Nadačním fondem „Zelený poklad“,
příslušnými okresními úřady a některými výše uvedenými sponzory.

Oba dva projekty jsou zaměřeny zejména na práci v terénu a praktickou ochranu volně 
žijících  druhů  ptactva  (úpravu  biotopů,  hnízdišť,  instalaci  umělých  hnízdních  dutin  a  podložek, 
monitoring, kroužkování, sčítání, přikrmování a výzkum ptactva, bezplatný poradenský a ornitologický 
servis atd).

V rámci těchto dvou projektů se podařilo:
-     ve spolupráci s kroužkovateli N.M Praha odchytit a okroužkovat  716 ex. volně žijícího ptactva
- ve spolupráci s f. VEDILAB spol. s r. o. MVDr. Františkem Čadou již čtvrtým rokem získat a 
      následně vyšetřit na malárii celkem 245 krevních vzorků od nejrůznějších druhů  ptactva
-     upravit, opravit, zrekonstruovat a nově zhotovit celkem 12 hnízd a hnízdišť čápa bílého
      (1 celková rekonstrukce hnízdní podložky, 11 technických úprav)
- zajistit spoluúčast na celorepublikovém sčítání labutí velkých
      (jarní sčítání na všech vodních plochách okresu PM, PS, PJ, DO, TC)
-     zkontrolovat a zmapovat několik významných hnízdišť některých zvláště chráněných živočichů
      (výrů, sov, čápů, luňáků, motáků atd.)
-     rozběhnout nový projekt zajišťovaní zimního přikrmování drobného a vodního ptactva
      (10 velkých krmítek do plzeňských parků a 1.000 kg krmení)
- ve spolupráci s některými orgány státní správy zabránit nelegálním spekulacím
-     zajišťovat agendu spojenou s účastí naší organizace na vybraných správních řízeních
      ( např. při udělování výjimek k odchytu a chovu ptactva na okresech PS, PJ, PM, RO a MŽP ČR)
- zajišťovat v plném rozsahu odborný servis, poradenskou činnost a kontrolní odchyty ptactva
      pro jednotlivé orgány ochrany přírody.
- zajišťovat kompletní  ornitologický servis (lezení  na hnízda,  instalace budek,  odchyty,  berličky, 

asistence při kroužkování, doprava atd.)  pro kroužkovatele N.Muzea Praha a odbornou širokou 
veřejnost   (telefonické konzultace, poradenská činnost,  informace, plánky na budky,  přikrmování 
ptactva atd.) 

-    postavit novou ornitologickou pozorovatelnu na kormorány (Plzeň – Zábělá,ř. Berounka)

Projekt „Ekologická výchova“

Samostatný,  okrajově  fungující  projekt  zaměřený  na  osvětu  a  ekologickou  výchovu  dětí, 
mládeže či široké veřejnosti.
Tento projekt je realizován ve spolupráci s:
Odborem životního prostředí - Magistrátu města Plzně
Západočeskou pobočkou České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu Plzeň
a dalšími subjekty.

V rámci ekologické výchovy bylo uskutečněno a podařilo se zajistit:
-   přímo v areálu Záchranné stanice ptactva několik desítek odborných ornitologických přednášek
     (zejména pro žáky základních i mateřských škol a skautských oddílů)
-   několik přednášek přímo na základních a mateřských školách
-   setkání ornitologů a přátel přírody v rámci Evropského ptačího festivalu
    (dva dny otevřených dveří s ukázkou nové expozice, vajec, kroužků, vývržků, lebek, hnízd, hnízdišť)
-   vytvořit kvalitní sbírky a expozice přednáškových materiálů
    (tři nová tabla, sbírka lebek, vývržků, kroužků, peří atd.)
-    několik přímých vystoupení v masmediích, články v tisku, relace Českého rozhlasu a TV
     (informování široké veřejnosti o problematice ochrany ptactva, činnosti spolku, stanice a  některých
     zajímavostech o  výskytu vzácnějších druhů ptactva)



Co se v     roce 2000 nepodařilo:  

- zachránit celkem 246 pacientů
-    přesvědčit MŽP ČR o nutnosti změny postoje a jejich právního výkladu
- dopracovat projekt „Sloupy smrti“
- zabránit opakovanému vykrádání a rabování některých hnízd
- získat nové sponzory

Personální změny a pokrytí, členská základna
Díky začlenění naší organizace (DES OP) do rozpočtu města Plzně a zapojení do NSS ČSOP proběhlo  
v roce 2000 několik výrazných reorganizačních změn. Hlavním důvodem bylo zdokonalení stávajícího 
servisu  pro  veřejnost,  občany  města,  město  samotné  a  samozřejmě  všechny  druhy  volně  žijících  
živočichů.

Statutární  zástupce  a  předseda  DES  OP  stanovil  po  dohodě  s členskou  základnou  celkem  čtyři 
zástupce pro jednotlivé úkoly.
Každý zástupce odpovídá za svůj resort a řídí jednotlivé akce. Předseda i nadále zůstává vedoucím stanice 
a řídí spolu se svými zástupci celou organizaci.

- Zástupce pro věci strategické, provozní a odchytové (V.Lang ml. 0606  641 902).
Plně  zastupuje  ve  věcech  spojených s provozem areálu,  organizuje  odchyty  a  převozy pacientů,  řídí 
skupinu zaměřenou na netopýry, spolupodílí se na zabezpečení zásobování atd.

- Zástupce pro věci veterinární, administrativní a organizační (J.Volf  0602 130 748).
Plně zastupuje se svou přítelkyní P. Burgetovou ve věcech administrativních, účetních a provozních. Dále 
zabezpečuje ve spolupráci s veterináři  věci veterinární (léky, veterinární vyšetření, ošetření, operace), ve 
spolupráci se zástupcem pro věci strategické pak i odchyty, převozy pacientů, zásobování a v neposlední 
řadě i chod skupiny, zaměřené na netopýry.

- Zástupce pro věci technické (V.Kural ml. 0602 662 943 a V. Kural st. 0602 194 095).
Se svým otcem plně zabezpečuje ryze  věci  technické.  Úpravy jednotlivých stanovišť,  čapí  podložky, 
budky,  technické  zázemí,  vypouštěcí  klec,  pozorovatelny  atd.  Mimo  jiné  též  převoz   pacientů  a 
zásobování.

- Zástupce pro záležitosti ve věcech  savců (P.Blažková).
Ve spolupráci s M. Klaudovou samostatně zastupuje v problematice savců. Má na starosti odchov savců, 
ježků, výběhy, zimoviště a komunikaci s veterináři. Rovněž zabezpečuje krmení a jeho přípravu.

Dále je stanoven správce areálu Záchranné stanice (K.Makoň st.), starající se o údržbu a rozvoj areálu, 
technické vybavení a služební automobil.

Celá organizace má celkem 19 dobrovolných (neplacených) členů,
(3 čestné, 3 kroužkovatele N.M. Praha, jednoho člena obsluhujícího odloučené pracoviště, 8 podílejících 
se přímo na provozu stanice a ostatní).

Finance – stručná roční bilance
Rozšíření činnosti, širší pole působnosti, zlepšení servisu, nedostatečný servis a akceschopnost okolních 
stanic (PJ, TC) přineslo i značné navýšení veškerých nákladů. Většinu těchto nákladů cca 60 %
(300 000,- Kč) nese na svých bedrech město Plzeň. Dále pak cca 25 % (75.000,-) NSS, 15% 
vlastní činnost organizace, okresní úřady a sponzoři.
Nejvíce  prostředků  bylo  čerpáno  na  komunikaci,  dopravu,  přepravu,  krmení,  nákup  technického 
vybavení, rozvoj a údržbu areálu, služebního vozu, léčiva a veterinární péči.



Závěrem bych rád poděkoval všem těm, 
bez nichž by spolek nefungoval a nemohl existovat.

Děkuji všem našim strategickým partnerům, městu,
kolegům, příznivcům, spolupracovníkům, sponzorům

a v neposlední řadě   členům.

                                                                                                                                   Karel Makoň 
                                                                                                                              předseda DES OP

10.1. 2001
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