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PROVOZ ZÁCHRANNÉ STANICE (ŽIVOČICHŮ) PTACTVA
Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2003 bylo zajištěno, přijato,ošetřeno a kontrolováno celkem:
1.685 živočichů
454 ptáci
1.187 savců
8 obojživelníků, plazů

(90 druhů)
(62 druhů)
(12 druhů)
(5 druhů)

12 zvířat exotických
24 zvířat domácích

(8 druhů)
(3 druhy)

589
401
157
4

samostatných případů
samostatný případ
samostatných případů
samostatné případy

12
15

samostatných případů
samostatných případů

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

Záchrana mláďat čápa bílého – Chotíkov (PS)
V pátek 23.5.2003 kolem 16.hodiny získáváme informaci od Police ČR dispečinku dopravních
nehod o usmrcení dospělého čápa bílého na silnici první třídy směr Karlovy Vary za obcí Nová
Hospoda. Pták se čelně střetl s projíždějícím automobilem, je mrtev a nárazem rozbil přední
okno. Dle výpovědi řidiče dodávky nebylo možno střetu zabránit.„Čáp vylétl nečekaně z příkopu
a v našem pruhu letěl přímo proti nám, jel jsem dost rychle a za mnou v koloně další auta.
V protisměru nebyla situace lepší a znenadání dupnout na brzdu by mělo katastrofální následky“.
Měl pravdu, chyba byla jinde - čáp sbíral odpadky v příkopu a nepočítal s tím, že se automobil,
proti kterému letěl, také přibližuje.
Naštěstí díky součinnosti všech dotčených stran, včetně firmy vlastnící nabouranou dodávku,
jsme do 45 minut usmrceného čápa získali a pitvou zjistili, že se jedná o dospělého samce, což
v době hnízdění znamenalo s největší pravděpodobností otce od mláďat. Jelikož je známo, že
jeden čáp nemá šanci po úhynu druhého partnera mláďata odchovat, bylo třeba urychleně zjistit,
zda-li se opravdu jedná o hnízdícího ptáka a z jaké lokality, neboť v těsné blízkosti nehody se
nacházejí celkem dvě obsazená čapí hnízda (Čemíny a Chotíkov).
Díky asistenci profesionálních hasičů a jejich 52 m vysoké výsuvné plošině jsme ještě
v podvečer téhož dne zjistili, že v Čemínech hnízdí pár bez mláďat a v Chotíkově stojí samice na
hnízdě se čtyřmi zhruba 1 týden starými mláďaty. Téměř 24 hodinový monitoring potvrdil
nepřítomnost samce v Chotíkově a proto vyhladovělá mláďata byla opět za asistence
profesionálních hasičů z hnízda odebrána. Čtrnáct dní strávila v péči pana Václava Langa
z Horní Břízy, který má s odchovem mláďat bohaté zkušenosti a 14. 6. 03 byla adoptována do
hnízd čápů jiných. První dvě mláďata byla přidána k jednomu stejně starému mláděti na hnízdě
v obci Souměř (TC), druhá dvě rovněž k jednomu mláděti v obci Poběžovice (DO). Všechna
mláďata byla před adopcí okroužkována. Následné kontroly prokázaly, že byla adoptivními
rodiči bez problémů přijata, odchována a úspěšně vyvedena.

Adopce káně lesní – Semněvice (DO)
Zhruba 3 týdny staré mládě káně lesní jsme po vzájemné dohodě převzali 8. 6. 03 ze Záchranné
stanice živočichů v Tachově, abychom jej při kroužkování na námi sledovaných lokalitách
adoptovali do hnízda. Mládě pocházelo z hnízda zničeného při těžbě dřeva a nebyla jiná možnost
záchrany než adopce. Bohužel rok 03 byl díky extrémnímu počasí právě pro káňata velice
nepříznivý a ani na jednom z 12 námi kontrolovaných hnízd jsme mláďata nenašli. Situaci
zachránilo poslední hnízdo se dvěmi již částečně poletujícími mláďaty na borovici v lese u obce
Semněvice (DO), na které nás náhodou přivedl místní lesák pan Jírovec z Mezholez. Díky jemu
jsme dvě původní mláďata okroužkovali a mládě ze zničeného hnízda k nim přidali. Opakovaná
kontrola na lokalitě prokázala, že mládě bylo adoptivními rodiči i sourozenci bez problémů
přijato a odchováno.
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Labutě na Hracholuské přehradě - Hracholusky (PS)
Ráno 10. 7. 03 jsem na záznamníku stanice našel zprávu od neznámého oznamovatele, který nás
informoval o labuti zamotané do rybářského vlasce na Hracholuské přehradě. Anonym nahlásil
případ tak nesrozumitelně, že nebylo jasné, kde se poraněný pták momentálně pohybuje. Jedinou
možností, jak labuť najít, bylo zkontrolovat celou vodní plochu, což činí cca 22 km dlouhý úsek
přehrady. Požádali jsme proto o spolupráci Policii ČR (služebnu ve Městě Touškově), která
zabezpečuje hlídkovou činnost na této vodní nádrži. Velitel služebny nám vyšel maximálně
vstříc a za necelé dvě hodiny jsme seděli s kolegyní a dvěmi policisty v motorovém člunu u
hráze. Zhruba po 15 minutách plavby jsme narazili na dospělou labuť, která měla na noze
namotáno 80 m rybářského vlasce. Policisté člunem natlačili labuť do sousední zátoky, kde se
však nepodařilo ptáka odchytit. Následovala zhruba 5 km dlouhá plavba, kdy labuť plula mazaně
těsně při břehu pod skalami, kam jsme se člunem nemohli. Asi po dvou hodinách v další zátoce
jsme byli úspěšní a odchycenou labuť odvezli na stanici. Jaké však bylo naše překvapení, když
na telefonním záznamníku byl druhý den vzkaz, kdy odchytneme tu labuť s vlascem na zobáku.
Tentokrát oznamovatel sdělil přesnou lokalitu, a tak druhý den jsme na úseku přehrady pod
Butovem odchytili a ošetřili další labuť zamotanou do rybářského vlasce.
Nepořádek kolem vod, poházené rybářské vlasce, zbytky sítí a provázků jsou častou příčinou
zranění či úhynu volně žijících živočichů.

Labuť na střeše II. nástupiště – Hlavní nádrží ČD, Plzeň (PM)
3. ledna 2004 hodinu po poledni hlásí Policie ČR, že na střeše druhého nástupiště Hlavního
plzeňského nádraží ČD sedí labuť. Jednalo se o dospělého labutího samce, který nezvládl silný
boční vítr a nouzově přistál. Situace byla o to složitější, že labuťák seděl dva metry od
vlakových trolejí na nově zrekonstruované střeše nad nástupištěm, pokryté velice křehkou,
plastovou krytinou, která se díky námraze stala též i kluzkou. Dostat se do jeho blízkosti nebylo
jednoduché - po střeše se nedalo chodit. Mohl jsem se pohybovat pouze tam, kde prosvítaly přes
průhlednou krytinu ocelové nosníky. Labuťákovi se na nádraží asi líbilo, vůbec se nechtěl nechat
chytit a tak se artistické vystoupení před zraky cestujících na nástupištích poněkud protáhlo.
Nakonec se lov podařil bez újmy na zdraví a majetku všech zúčastněných a labuťák putoval na
řeku Berounku, k zimovišti vodního ptactva.

Odchyty ptactva v supermarketech a průmyslových objektech
21. 1. 03 odchyt krahujce obecného, který omylem při lovu holubů zalétl otevřenými vraty do
haly ČD Depo Plzeň – Doubravka. Celkem tři hodiny trvající akce byla završena úspěchem dravec byl odchycen do nárazové sítě nainstalované na jeřábové dráze pod střechou haly.
20. 2. 03 odchyt zbloudilého vrabce domácího v areálu hypermarketu TESCO - Rokycanská
třída. Zhruba hodinu trvající akce v prodejně Datart skončila rovněž úspěšně. Pták byl odchycen
do speciální nárazové sítě natažené mezi regály skladu prodejny.
6. 11. 03 odchyt dalšího krahujce obecného, tentokrát ve výrobní hale firmy Tondach obci
Blížejov (DO). Extrémně náročná akce odehrávající se na funkčních vypalovacích pecích a
nosnících pod střechou obrovské výrobní haly. Odchyt byl rovněž završen úspěchem. Zbloudilý
dravec byl následně vypuštěn zpět do volné přírody.

Letní kolonie netopýrů na panelových domech
Tento problém se pravidelně opakuje zejména na panelových domech sídlišť na okrajích města.
Některé druhy netopýrů (zejména netopýr hvízdavý a rezavý) využívají jako úkryty neutěsněné
spáry a duté prostory mezi panely. Svou noční aktivitou, škrabáním a zejména hlasitým
dorozumíváním - pískáním v letních měsících pak ruší obyvatele bytů. V roce 03 jsme řešili
celkem 12 případů, kdy bylo třeba netopýry vybrat a následně zamezit jejich návratu. Používají
se speciální techniky a metody, aby nedocházelo k úhynům těchto užitečných živočichů.
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Odchyt sokolnických dravců
Dva zcela mimořádné případy; telefonicky byl nahlášen pohyb zbloudilých sokolnických dravců
s poutky (řemínky) na stojácích.
Prvním případem byl dravec pana I. Bakaly, který ho používal ke komerčním účelům a dle
našeho názoru k nesmyslnému „zaplašování“ holubů v Plzni. Jednalo se o sokolnicky cvičeného,
registrovaného křížence sokola s rarohem loveckým, který mu ulétl v Plzni na Lochotíně koncem
května. Dne 25. 5. 03 byl dravec pozorován v obci Zálezly (DO) na střeše jednoho z obytných
domů. Obyvatelé telefonicky kontaktovali naši základnu a kolega Kamil Forst vyhladovělého
dravce pomocí sokolnické rukavice na místě odchytil. Podle údajů na kroužku se jednalo o
soukromý majetek a poměrně drahého křížence. Proto byl neprodleně vrácen jako věc nalezená
svému majiteli, který naší organizaci do dnešního dne dluží úhradu vynaložených nákladů ve
výši 1.500,- Kč.
V druhém případě se rovněž jednalo o velice drahého křížence sokola s rarohem, který ulétl
majiteli panu Tvrzovi při sokolnickém výcviku v Letkově. Zhruba po třech dnech byl nezvěstný
dravec poprvé zpozorován zaměstnanci Plzeňské teplárny v jejich areálu na Doubravce. Odchyt
relativně nasyceného ptáka byl poněkud složitější, ale nakonec se po dvouhodinové akci podařil.
Dravec byl také neprodleně předán svému majiteli, který jako poděkování a kompenzaci
vzniklých nákladů věnoval organizaci dar v celkové výši 5.000 Kč.

Odchyt dvou selat prasete divokého v parku
9. 9. 03 kuriózní případ odchytu dvou selat pobíhajících parkem a po rušné komunikaci v Plzni Skvrňanech. Dvě odrostlá mláďata byla pozorována po celý den v parku mezi paneláky u bývalé
provozovny Apollo. Zcela nebojácně vycházela na zelené plochy a dělící pás mezi vozovkou a
chodníkem. Jelikož svou přítomností ohrožovala bezpečnost silničního provozu, vyzvala nás
policie ČR k jejich odchytu. Ten se podařil až na druhý pokus v pozdních večerních hodinách za
použití 30 m dlouhé odchytové sítě a zhruba 15 kolemjdoucích dobrovolníků. Akce podobného
rázu s tak masivním, obětavým a náhodným zapojením veřejnosti neměla obdoby. Odchycená
zvířata byla následně odvezena dostatečně daleko od civilizace, do sousední honitby, kde se
pravděpodobně přidala k jiné tlupě.

Odchyt exotických zvířat
- bažant královský
2. 5. 03 odchycena samice na zahradě v Plzni - Valcha.
23. 12. 03 odchycen samec u rodinného domu, rovněž Plzeň – Valcha.
- zoborožec kaferský
Koncem měsíce června unikl z karantény dovozce ptáků v Plzni na Borech velký černý pták
s červenou hlavou. Následně byl jeho výskyt opakovaně hlášen z různých od sebe vzdálených
lokalit Plzeňska. Celkem tři desítky výjezdů za účelem jeho odchytu skončily bez úspěchu.
Jedinec pocházel z volné přírody, byl velice plachý a v dobré letové kondici.
- želva nádherná
22. 5. 03 za asistence strážníků městské policie Plzeň, odchycen v jezírku v Českém údolí
exemplář želvy nádherné. Několik let starého samce zde zcela úmyslně nezodpovědný majitel
vypustil. Svou přítomností upoutal pozornost kolemjdoucích, kteří zavolali policejní hlídku.
Zvíře bylo odchyceno, zaregistrováno jako věc nalezená a smluvně předáno do zájmového chovu
jiného plzeňského chovatele.

Ocenění ministra ŽP
Písemné ocenění ministra životního prostředí ČR RNDr. Libora Ambrozka obdržela naše
organizace doporučeným dopisem ze dne 13.2.2003. Ten osobním dopisem děkuje za naši
dosavadní činnost a za péči o zraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy. Zároveň
zdůrazňuje kladný přínos pro ekologickou výchovu i osvětu a zapojení stanice do projektu
Národní sítě stanic při ÚVR ČSOP.
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Rozvoj, údržba a úpravy zařízení, majetek
Areál záchranné stanice živočichů Plzeň – Doubravka
- kompletní rekonstrukce venkovního oplocení areálu:
demontáž starého oplocení, výměna dřevěných rýglů (vodorovných nosníků), nátěr sloupků,
dvojitý nátěr nových rýglů, výměna poškozených prken, zarovnání horní hrany plotu, instalace
ostnatého drátu;
- kompletní rekonstrukce vstupních vrat:
demontáž všech dřevěných prvků, výroba a montáž nových, nátěr nosné kovové konstrukce,
instalace oplechování, velké informační tabule a celkový dvojitý nátěr;
- rekonstrukce 3 malých voliér pro drobné ptactvo a savce:
kompletní výměna spodních dřevěných lišt, nátěr kovových konstrukcí, výměna maskovací sítě,
obnova interiérů;
- rekonstrukce vnitřního dělícího oplocení:
plot ve svahu v horní části areálu nad voliérou pro veverky, plot s brankou za provozní místností,
kompletní demontáž dvou provizorních dřevěných plotů a výroba nových z pletiva potaženého
plastem;
- rekonstrukce dřevěné podpěry (palisády) svahu u provozní místnosti:
demontáž vodorovných dřevěných kulatin, odtěžení přebytečné zeminy, výstavba nové opěrné
zdi z betonových dílců, úprava terénu, výsadba zeleně;
- úprava a údržba zeleně v areálu:
terénní úpravy, pokácení 5 akátů ohrožujících stavby a majetek, nové kamenné doplňky, výsadba
keřů, břečťanů a zeleně;
- další etapa úprav vnitřního interiéru voliéry pro ježky, drobné ptáky a hlodavce - dělící
chodba:
dokončení zemních prací, instalace nových větví a kamenů, úprava interiérů, dostavba
oddělovací (vstupní) chodbičky;
- nová expozice na verandě provozní místnosti:
expozice zaměřená na zimní přikrmování drobného ptactva nazvaná „Co mají ptáci nejraději“.
Technické vybavení
Částečně bylo modernizováno a obnoveno technické vybavení naší organizace.
Výpočetní a kancelářská technika
1 sada

PC kompletní sada (počítač, obrazovka, příslušenství) – předseda (doma)

1

Windows XP – licence software

1
1

Tisk. HP Office Jet PSC 2110
Laminovačka SEALMASTER Plus

1
Vozový park

Modem Microcom – desk Porte – externí

1
MOTOCYKL - KORODO 216200
Odborná literatura
1
Atlas ptáků Evropy
Horolezecké a lezecké vybavení – jisticí a záchranné prvky
2

Expreska Sling RE 60 cm

1

Expreska Sling RE 80 cm

1

Expreska Sling RE 120 cm

1

Brzda PETZL-Grigri

1

Úvaz PROFI WORKER (Singing rock)

6
2

Karabina LUCKY - ovál, červená

3

Smyčka OCUN - 120 cm

1

Slaynard – smyčka 150 cm

1 (pár)
1+1

Lezáky (stupačky - stromové)
Neoprén mokrý (velký) + ochranná kombinéza

2

Záchranná vesta (plovací)

1
Odchytová síť na srnčí zvěř (30x2m)
Nářadí a pracovní pomůcky
1

Mačeta - TROINTA

2

Teleskopické tyče 210-390 cm

1

Teleskopická tyč

1

Tesařské kladivo

1

Pákové kleště-velké, štípací

1

Křížový klíč – chrom

1

Nůžky na keře (jednosečné) Fiskars

Pronájem skladových prostor (garáže) v Újezdě
Získání nezbytně potřebného skladového prostoru na úschovu krmiva a matriálu.
Projekt na přesun voliéry pro vodní a brodivé ptactvo
Zpracována studie (projekt) plánovaného přesunu voliéry z Bukovce do parku v Potoční ulici
v Doubravce. Dosud v jednání o pronájmu pozemku.
Servis a údržba služebního vozu LADA NIVA
Generální oprava převodové skříně a spojky, výměna čepů a tlumičů na přední ose, 4 nové zimní
pneumatiky. Dále pravidelná údržba a servis vozu včetně drobných oprav.

DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍHO PTACTVA
Úprava hnízdiště sovy pálené – Zahořany (DO)
28. 1. 03 byla realizována úprava hnízdiště sovy pálené hnízdící již několik let v objektu ZD
Zahořany. Konkrétně jde o propojení 3 m dlouhého tunelu ve vodorovně postaveném panelu a
osazení prostorné dřevěné budky na jeho boční stěnu. Původní hnízdění v nevhodné betonové
dutině (vodorovném průduchu) o průměru 30 cm s půlkruhovou podlahou má za následek
každoroční rozkutálení vajec, zastydnutí části snůšky a předčasné vypadávání mláďat. Nově
zhotovenou hnízdní budku ptáci přijali téměř okamžitě a ještě téhož roku v ní vyvedli celkem 4
mláďata. Díky tomuto relativně jednoduchému technickému řešení se zlepšila jak úspěšnost
hnízdění, tak podmínky, ve kterých hnízdící ptáci dlouhodobě žili.

Kroužkování volně žijících druhů ptactva
Již několik let realizovaný projekt zaměřený na vybrané druhy volně žijícího ptactva (rorýsi,
dravci, sovy, brodiví, labutě atd.), ve spolupráci s kroužkovateli Národního muzea Praha (M.
Paisker, M. Klaudová, P. Blažková, Dr. S. Beneda, K. Lang, V. Lang, K. Machač, Ing. V. Říš a
další). Na tento projekt navazuje odběr krevních vzorků za účelem vyšetření odchycených ptáků
na malárii, který garantuje MVDr. F. Čada - Analytické laboratoře Plzeň s. r. o.
V roce 2003 bylo okroužkováno a odečteno přes 1.500 jedinců, z toho odebráno a vyšetřeno přes
50 krevních vzorků.
Mezi nejzajímavější akce patřilo:
- kroužkování drobného ptactva v mokřadu u Líní (PS),
- kroužkování volavek popelavých u Mezholez (DO),
- prokázání výskytu rákosníka tamaryškového v mokřadu u Líní (PS),
- kroužkování 4 mláďat čápa černého na hnízdě u Zadního Chodova (TC),
- odečtení švédského kroužku z kormorána velkého usmrceného po nárazu do drátů
elektrického vedení na řece Berounce u obce Hlince (PS),
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-

odečtení německého kroužku z uhynulé sovy pálené nalezené v ZD Líšťany (PS),
každoroční kroužkování mláďat rorýse obecného v kolonii - bytovky Dobřany (PJ),
každoroční kroužkování a monitoring výskytu vlaštovek obecných ve vybraných
zemědělských objektech,
- pravidelné kroužkování mláďat čápa bílého a labutě velké na Plzeňsku,
- zimní odchyt a kroužkování vodního ptactva na řece Berounce (zimoviště PM).
Podrobnosti viz příloha - Projekt MALÁRIE - seznam ptactva odchyceného v roce 2003.

Budky – polesí Zábělá a údolí řeky Berounky
Pravidelná údržba, kontrola, kroužkování a čištění cca 300 budek pro drobné ptactvo
instalovaných v polesí Zábělá (PM). Projekt podpořený v roce 2000 Statutárním městem Plzeň
(Nadačním fondem „Zelený poklad“), realizovaný skupinou M. Paisker, P. Blažková, M.
Klaudová a Dr. S. Beneda. Projekt zaměřený na druhovou ochranu, zejména sledování hnízdění
drobného ptactva, jeho podporu a údržbu umělých hnízdních dutin bude pokračovat i v příštích
letech.

Krmítka – přikrmování ptactva v parcích
Rovněž již od roku 2000 fungující projekt opět financovaný Statutárním městem Plzeň
(Nadačním fondem „Zelený poklad“), realizovaný V. Kuraly nejstarším, starším a mladším.
Rozmístění 9 krmítek a informačních tabulí na předem vytipovaná stanoviště. Projekt, který si
získal velkou oblibu u veřejnosti. Oprava (přebetonování) zničené kotvicí patky u krmítka
v Lobezském parku, drobné opravy krmítek a úpravy na jednotlivých stanovištích. Pro krmení
celkem zakoupeno 900 kg slunečnicových semen a 400 kg ostatních přísad.

Zásyp pro vodní ptactvo – zimoviště na řece Berounce, Plzeň – Doubravka
Pravidelné přikrmování ptactva obilnou směsí (zadina ječmene, pšenice). Kontrola zdravotního
stavu zimujícího ptactva (labutí, kachen), vyšetření trusu, odečítání kroužků, sčítání, monitoring.
Dále úprava a vyčištění břehů, instalace mechanického sklopce na odchyt kachen za účelem
kroužkování. Celkem zkrmeno přes 2.500 kg ječmene.

Ornitologický servis pro orgány ochrany přírody, úřady a kroužkovatele
Ornitologický 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 odbornou i širokou veřejnost (telefonické konzultace, poradenská činnost, informace,
plánky na budky, přikrmování ptactva atd.).

Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého
Provádí se v rámci každoročního servisu pro obce a vlastníky objektů za finanční podpory
Krajského úřadu Plzeňského kraje a realizovaný skupinou K. Makoň, H. Robejšková, N.
Steinerová, Dr. S. Beneda.
Stráž u Tachova II. (TC) – kotelna
12. 3. 03 instalace umělé hnízdní podložky s imitací rozestavěného hnízda na nově
zrekonstruovaný komín plynofikované kotelny u pane ového domu.
Hlinné (TC)
12. 3. 03 osazení uměle zhotoveného hnízdního základu na nově postavenou sedlovou hnízdní
podložku. Projekt realizován ve spolupráci a v režii majitele objektu firmy VOLKA a syn s. r. o.
Bolešiny (KT)
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Snesení původního hnízda z funkčního komína kotelny obecního úřadu, osazení zábrany proti
zahnízdění a vyčištění střechy. Osazení 11 m vysokého betonového stožáru s umělou hnízdní
podložkou, stupačkami a přístupovou lávkou včetně napodobeniny rozestavěného hnízda.
Realizováno za významné podpory obce Bolešiny.
Těchonice (KT)
Odlehčení komína, sundání starého hnízda, zpevnění věnce komína kovovou výztuží, osazení
nového hnízdního základu. Úklid a likvidace hnízdního materiálu. Realizováno se souhlasem
majitele objektu.
Dobřany I. (PJ) - Pekárna
Snížení hnízda, úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Merklín u Přeštic (PJ)
Snížení hnízda, úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu
Podrobnosti viz příloha - Zpráva čáp bílý r. 03

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE
Berounka - významné zimoviště vodního ptactva
11. 3. 03 slavnostně odhaleno celkem 20 informačních tabulí instalovaných na lávce pro pěší
přes řeku Berounku v Plzni mezi Doubravkou a Bílou Horou. Projekt podpořený Statutárním
městem Plzně – Nadačním fondem ZELENÝ POKLAD. Barevné tabule formátu A3 zobrazují
celkem 16 ptačích druhů, které lze na řece v době zimování zastihnout. Další tabule je věnována
kroužkování volně žijícího ptactva, řece Berounce a dvě realizátorům projektu. V prvních dvou
měsících po otevření díky mediální kampani a pěknému počasí byla lávka hojně navštěvována a
dosud se stává častým cílem vycházek laické i odborné veřejnosti.

Záložky
Projekt Berounka významné zimoviště vodního ptactva měl tak velký úspěch, že byla vydána ve
formě záložky obsahující kresby několika vybraných ptačích druhů. V současné době se pracuje
na zajištění tisku neomezeného počtu těchto záložek, tak aby byla uspokojena vysoká poptávka.

Výstava „Deset let ve službách města“
Putovní výstava složená z celkem 30 informačních panelů barevných fotografií a doprovodných
textů. Fotografie mapující činnost organizace za posledních deset let a jsou tématicky děleny do
tří základních okruhů. Z nichž první tvoří snímky ze Záchranné stanice živočichů, veterinárního i
chovatelského zařízení včetně jednotlivých pacientů a činností, které s provozem stanice souvisí.
Druhá část dokumentuje práci v terénu, tzn. kroužkování, rekonstrukce čapích hnízd a veškerá
druhová ochrana zvířat. Třetí okruh je věnován ekologické výchově a osvětě veřejnosti. Přes
100 barevných fotografií formátu A4 a A3 věrně mapuje celkovou historii organizace, která je
rovněž podrobně zpracována na tabulích textových. Výstava byla slavnostně zahájena 24. 11. 03
v mázhauzu Plzeňské radnice, kde byla k vidění až do 5. 12. 03.

Ekologicko výchovná a informační VHS kazeta „Jeden rok na Záchranné
stanici živočichů v Plzni“
Příprava cca 30 až 40 minutového informačního dokumentu zaměřeného na ochranu volně
žijících živočichů, ekologickou výchovu, osvětu, propagaci a poslání Záchranné stanice
živočichů v Plzni. Materiál bude zdarma distribuován plzeňským školám, kroužkům a úřadům.
Hlavním cílem je vytvořit materiál, který by nenásilnou a zajímavou formou přiblížil všem
skupinám veřejnosti některé přírodní zákonitosti tak, aby lidé věděli, jak věci opravdu v přírodě,
a konkrétně v městě Plzni, fungují. Materiál koncipujeme jako informační dokument sestavený
z jednotlivých případů, příběhů a zajímavostí. V úvodu bude stručně představena organizace, její
poslání, historie, personální zajištění, vazby na město, Nadační fond atd. Mluvené slovo bude
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ilustrováno krátkými prostřihy z činnosti organizace. Následně se přeneseme přímo do reality a
představíme jeden celý kalendářní rok na Záchranné stanici živočichů i mimo ni.

Expozice krmení pro ptactvo
Nově zřízená expozice věnovaná zimnímu přikrmování ptactva obohatila informační stanoviště
v areálu záchranné stanice. Velká zasklená police se skleněnými dózami umístěna na verandě
provozní místnosti vedle expozice lebek, vajec a ptačích hnízd. V nich si zájemci mohou
prohlédnout nejrůznější druhy semen, plodů a bobulí, kterými lze ptáky v zimě přikrmovat.

Úklidová akce u řeky Berounky, věšení ptačích budek
Téměř tradiční akce realizována 26. 3. 03 ve spolupráci s žáky 32. ZŠ. Celkem 20 dětí z vyšších
ročníků uklidilo zhruba 5 km obou břehů řeky Berounky u lávky pro pěší a kostela sv. Jiří.
Mimo jiné bylo vyvěšeno 30 ptačích budek z přírodních špalků, vyrobených rovněž žáky 32.
ZŠ.

Školy, školky, exkurze, přednášky
Exkurze pro děti na Záchrannou stanici živočichů, návštěvy ve školách, osvěta, přednášky, nově
zaměřena pozornost i na zvláštní školu a školu sluchově postižených dětí, spolek zrakově
postižených a nevidomých .
exkurze dětí z deseti plzeňských MŠ (45 až 60 minut – celkem 356 účastníků)
exkurze žáků z osmi ZŠ (60 až 90 minut – cca 184 účastníků)
exkurze žáků SZŠ z Křimic (75 minut – 31 účastníků)
exkurze žáku Gymnázia L. Pika (75 minut – 21 účastníků)
exkurze kroužku Ametyst (60 minut – 9 dětí, 2 vedoucí)
exkurze Spolku maminek s dětmi Lobzy (75 minut – 8 maminek, 6 dětí)
exkurze Spolku zrakově postižených a nevidomých (120 minut – 22 účastníků)
jedenkrát exkurze kroužku z Plzeňské ZOO a BZ (90 minut – celkem 28 účastníků)
přednáška v prostorách Knihovny MP ( Doubravka) celkem 3 akce (45 až 75 minut – celkem 88
převážně žáků ZŠ)
přednáška pro Český svaz zahrádkářů Plzeň Doubravka (90 minut - cca 50 účastníků)
přednáška pro žáky Zvláštní školy Krašovice (45 minut - cca 80 žáků)
přednáška pro žáky ZŠ Hostouň (2x 45 minut - cca 250 žáků)
jedenkrát dopolední terénní cvičení pro studenty Pedagogické fakulty v Plzni (36 účastníků)
šestkrát terénní vycházka na zimoviště vodního ptactva (celkem 159 účastníků)

Vítání ptačího zpěvu – 17. května 2003
Ptačí festival, dny otevřených dveří - podzim 2003
Celkem dvě samostatné akce realizované ve spolupráci se Západočeskou pobočkou České
společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni. Ornitologicky zaměřené akce
spojené s vycházkou do terénu, pozorováním, ukázkou odchytu a kroužkování volně žijícího
ptactva. Každoročně pořádáno pro veřejnost za účelem osvěty a ekologické výchovy zakončené
exkurzí v Záchranné stanici živočichů.
Podrobnosti- viz. samostatná příloha mimo tuto zprávu.

Servis pro veřejnost – Média
Poradenský, převážně telefonický, servis pro veřejnost (budky, krmítka, ochrana netopýrů atd.).
Propagace a osvěta prostřednictvím médií, publikační a reportážní činnosti atd. Zajímavosti,
informace, rady – porady, zapojení veřejnosti atd. Dokumentace, monitoring, osvěta.
Realizováno průběžně po celý rok, nespočet příspěvků, informací.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Členská základna
K dnešnímu dni má organizace celkem 1 zaměstnance, 14 dobrovolných členů, dále 4 členy
čestné a velké množství externích spolupracovníků, kolegů i příznivců.
Věková struktura členské základny se pohybuje ve věkovém rozmezí od 15 až do 73 let.

Zaměstnanec
Organizace zaměstnává díky podpoře Statutárního města Plzeň (od 1. dubna 2002) jediného
pracovníka. Tím je její předseda a vedoucí záchranné stanice, 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. Drží téměř nepřetržitou
(24 hodinovou) službu na mobilním telefonu a výjezdovou službu. Koordinuje činnost
dobrovolníků, spolupracovníků a všech dotčených subjektů
Mzdu pobírá pouze za 8 pracovních hodin denně v celkové výši 7.910,- Kč měsíčně, bez nároku
na odměnu, třináctý plat, osobní ohodnocení, stravné a podobně. Řádnou dovolenou čerpá
nárazově v průběhu roku do celkové výše max. 20 dnů. Celkové náklady na tohoto zaměstnance
stojí organizaci cca 13.000,- až 14.000,- Kč měsíčně, včetně mzdy, sociálního, zdravotního
pojištění, daně a dalších zákonných odvodů. Jedinou výhodou pro zaměstnance je možnost
využívání služebního vozu a mobilního telefonu.

Brigádníci
V průběhu roku 2003 zaměstnávala organizace zejména v letních prázdninových měsících
celkem 2 brigádníky. Jednalo se o studující členky organizace, které zhruba po dobu jednoho
měsíce pracovaly a pomáhaly při zabezpečování chodu léčebného zařízení. Podílely se na údržbě
léčebného areálu, rekonstrukci oplocení, nátěrech a rekonstrukcích čapích hnízd. Odměny za
odvedenou práci byly hrazeny z vlastních zdrojů organizace.

FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE
Zabezpečování nadstandardního servisu pro veřejnost a náklady na činnost organizace včetně
údržby majetku, technického zázemí, léčebného zařízení, širší pole působnosti, zlepšení servisu,
masivní propagace, náklady na zaměstnance, brigádníky a další projekty přinesly i značné
navýšení provozních nákladů. Přitom neutěšená a nestabilní ekonomická situace České republiky
měla za následek pokles finančních darů získaných od generálních partnerů o 64% oproti roku
2002. To vše se promítlo do rozpočtu organizace, který i přes určité problémy byl na konci roku
2003 stabilní a vyrovnaný. Do roku 2004 byla převedena finanční rezerva, která pomůže
překlenout první měsíce relativně bezhotovostního období a následně bude investována do
rozvoje či údržby technického zázemí.

Percentuální vyčíslení příjmů a výdajů organizace za rok 2003
Podpora Statutárního města Plzeň
ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“
Dotace Plzeňský krajský úřad
Z vlastní činnosti a zdrojů
Od sponzorů a dárců
Ostatní zdroje (převod, účet atd.)

70,0 %
11,3 %
4,3 %
10,6 %
3,6 %
1,1 %

Nejvíce prostředků bylo čerpáno na rozvoj, údržbu areálu a technické vybavení (24,2%),
zaměstnance (18,5%), dopravu a přepravu (15,6%), komunikaci (10,2%), krmení, léčiva, pitvy
a veterinární péči (6,9%), energie (2,2%), krmení, plus další ostatní provozní náklady včetně
ekologické výchovy a odborně zaměřených projektů (22,4%).
Podrobnosti viz. příloha – Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol
- Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací a prostředků
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ČINOST STANICE PODPOŘILI A PODPORUJÍ
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Představitele Rady a Zastupitelstva města Plzně
Členové Komise životního prostředí Rady města Plzně
Členové správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“
Úřad městského obvodu Plzeň 3

Národní síť stanic při ÚVR ČSOP
Krajský úřad Plzeňského kraje
Generální sponzoři: ELIOD servis s. r. o. , Vřesová 494, Zruč – Senec
ESSO čerpací stanice, Dálnice D 5– manželé Netolických
Významní sponzoři: TH Optik – Robert Trnka, Plzeň - Doubravka
EKO-INFO s. r. o - manželé Černých, Kout na Šumavě
Knihkupectví Moudrá sova – manželé Baslovi
Analytické laboratoře Plzeň s.r.o. - MVDr. O. Huml, MVDr. F. Čada
Veterinární klinika VEDILAB s.r.o. – MVDr. P. Böhm
ŽZ MEA MEISINGER s.r.o Plzeň
agentura WEST MEDIA s.r.o. Plzeň (p. Martin Protiva)
firma VOLKA a syn spol. s r.o. Hlinné

Sponzoři, partneři: firma MANDOG (Plzeň), NADACE Dagmar KUNZOVÉ (Praha),
Agentura Bílý slon, Porážka Nýřany (p. Jaroslav Poslední), manžele
Slívovi (Blatná), sestry Šmulovy (Plzeň), pan Aleš Matas (Rokycany),
pan Jedlička (Plzeň – Slovany), pan Michal Tvrz (Plzeň), PHMJ
Dagmar Janoutová (Čerpací stanice Chrást), paní Alena Arbesová
(Plzeň), Dětský parlament při 1. ZŠ (Plzeň), GROUP BBS s. r. o.
(Plzeň), Reklamní agentura W-P spol. s r. o. (Plzeň) a další.

ZÁVĚREM
Závěrem bych rád poděkoval všem zúčastněným, hlavně pak MĚSTU PLZEŇ, výše uvedeným
generálním partnerům, sponzorům, všem kolegům a v neposlední řadě i členům spolku.
I přes značné ekonomické potíže a poněkud netradiční konec roku 2003 lze uplynulé období
hodnotit jako ekonomicky stabilní a přínosné.
Děkuji
Karel Makoň
předseda DES OP
V Plzni 17. 2. 2004

