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PROVOZ ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ
Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2004 bylo zajištěno, přijato,ošetřeno a kontrolováno celkem:
843
452
281
61
49

živočichů
ptáků
savců
měkkýšů, obojživelníků, plazů
zvířat exotických a domácích

(98 druhů)
(61 druhů)
(12 druhů)
(5 druhů)
(20 druhů)

546
397
98
6
45

samostatných případů
samostatných případů
samostatných případů
samostatných případů
samostatných případů

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

Záchrana mláďat motáka lužního – Klatovsko
V pondělí 21. 5. 2004 kolem 18. hodiny telefonuje kolega ornitolog z obce Velký Bor a
informuje nás o nálezu hnízda motáka lužního, na kterém sedí poraněná (nevzletná) samice u tří
čerstvě vylíhlých mláďat. Poslední mládě opustilo vajíčko ani ne před šesti hodinami a předchozí
dvě mláďata v rozmezí 24 až 48 hodin. Samice i mláďata byla značně promoklá, jelikož ten den
přešlo přes naše území několik dešťových přeháněk. Situace byla jasná, okamžitě zajistit samici i
s mláďaty a ta dopravit co nejdříve do inkubátoru. Doslova na vlastním těle přivezl kolega
mláďata i se samicí zhruba na půl cesty mezi místem nálezu a Plzní. Zde jsme je převzali a
odvezli k Václavu Langovi do Horní Břízy. Ten už nás očekával a vše bylo připravené tak jak
má. Celkem dva dny bojoval o nejmenší mládě, ale i přes veškerou jeho profesionální péči to
byla marná snaha. Nejmenší mládě po 48 hodinách přestává přijímat potravu a hyne. Naštěstí
zbývající dvě mláďata jsou vitální. I samice se rychle léčí, a tak po necelých 14 dnech je úspěšně
vypuštěna na původní lokalitu. Okamžitě se hlásí ke svému partnerovi, ale na hnízdo se již
nevrací. Mláďata zůstávají až do 14.7.04 v péči Václava Langa, jsou okroužkována a následně
putují k adopci až na Moravu do náhradního hnízda nedaleko Olomouce. Tamější skupina
kolegů ornitologů má totiž dobře zmapována téměř všechna hnízda tohoto druhu motáka a díky
tomu se tam našla vhodná adoptivní rodina. Při adopci je totiž důležité najít hnízdo s menším
počtem mláďat a také v odpovídajícím věku. Zhruba po dvou měsících dostáváme z Olomouce
informace, že všechna mláďata byla rodičovským párem zdárně vyvedena a jsou průběžně
pozorována na lokalitě jako samostatná a plně vzletná.

Výr velký v bažantnici u Horšovského Týna
Velice zajímavý případ se stal 27.5. 04, kdy byla v odchovně bažantů nedaleko Horšovského
Týna na Domažlicku nalezena kroužkovaná samice výra velkého zamotaná v krycí síti jedné
voliéry. Jedinec byl značně zmožený celonoční snahou o vyproštění a jelikož nemohl být ze
zdravotních důvodů vypuštěn zpět na lokalitu, situace nebyla nikterak jednoduchá. Termín
nálezu totiž odpovídal termínu hnízdění a představa nesamostatných osiřelých mláďat nás spolu
se správcem bažantnice značně znepokojovala. Mimo jiné v dané lokalitě jsme neměli ani žádná
prokázaná hnízdiště a hledat v neznámém terénu malá mláďata by nebyla žádná legrace. Naštěstí
místní revírník okolí bažantnice dobře znal, a tak nám kontrola těch nejpravděpodobnějších míst
výskytu zabrala pouze pár hodin. Mláďata ani stopy hnízdění jsme nenašli, a tak se
pravděpodobně jednalo o nehnízdícího, protahujícího ptáka. Nejzajímavější však zůstává věk a
místo, kde byla samice v minulosti kroužkována. Po odeslání čísla kroužku do Kroužkovací
stanice N. Muzea Praha, se nám vrátila následující data: samice výra velkého byla kroužkována
jako nevzletné mládě na hnízdě nedaleko města Ostrova, okres Benešov a to 8.5. 1992. To
znamená, že v den zastižení u Horšovského Týna jí bylo 12 let a pár dní, což je pro nás velice
zajímavá zpráva, jelikož průměrný věk výra velkého v přírodě se odhaduje vzhledem k velkým
ztrátám tak od 5 do 10 let. Léčba samice si vyžádala necelý měsíc a následně byla 21.6.04
vypuštěna zpět do volné přírody nedaleko Plzně.
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Netopýři na Finančním úřadě v Plzni
V průběhu měsíce listopadu jsme v důsledku oteplení opakovaně vyjížděli pro netopýry
hvízdavé zachycené v kancelářích Finančního úřadu v Plzni. Správce budovy se díky četnosti
zásahů natolik zdokonalil v jejich odchytu, že následně jsme jednotlivé exempláře už pouze
vyzvedávali. Netopýři pravděpodobně využívali k zimování některých šachet na odvětrání
budovy a při nečekaném přerušení zimního spánku omylem prolézali až do kanceláří.
Každopádně se jedná o velice užitečného a chráněného živočicha, který si rozhodně zaslouží
naši pozornost a to nejen v budovách státních úřadů. Netopýry jsme většinou převezli
k zazimování na jinou lokalitu a nebo rovnou vypouštěli, pokud nám to umožňovalo vhodné
počasí.

Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat
Emu hnědý
Duben byl ve znamení exotických zvířat a vše začalo kuriózním odchytem emu hněděho,
poměrně velkého a rychlého australského běžce. Dne 14.4. 04 v dopoledních hodinách hlásí
náhodná řidička přes linku hasičů volný pohyb „pštrosa“ na polích vedle Léčebny pro duševně
postižené v Dobřanech. Předání informace beru s rezervou, neboť vedle blázince je možné
všechno. Vyrážím na lokalitu a hledání je bezúspěšné, nikdo nic neviděl, nikdo nic neví. Vracím
se na základnu a zhruba za tři hodiny volá pro změnu dispečink státní policie, že dvě ženy byly
pronásledovány zvědavým pštrosem asi tak 7 kilometrů od místa prvního hlášení. Okamžitě se
vracím na lokalitu, tentokrát už s kolegy, a rozjíždíme poměrně rozsáhlé pátrání. Mezi tím se ale
emu přesouvá do města a schovává se na fotbalovém hřišti, odkud ho trenér žáků vyhání zpátky
na louky a opět volá policii. Ta nám upřesňuje místo výskytu a safari začíná. Dvou a půl
hodinová honička podpořená účastí 20 náhodně zapojených dobrovolníků skončila na čerstvě
zoraném poli, kdy kolega po vzoru geparda skočil běžícímu pštrosovi na krk a strhl ho k zemi.
Celkem pět lidí mělo co dělat, aby zvíře zpacifikovalo a dostalo do auta.
Mýval severní
Pondělí 26.4. 04, telefonuje zoufalá chovatelka mývala severního, že jí zvíře na zahradě uteklo
z voliéry, je na 10 m vysokém stromu a nemůže ho chytit. Zcela mimořádný případ, ke kterému i
my jezdíme neradi. S odchytem exotických zvířat nemáme příliš velké zkušenosti a zdravotní
rizika jsou vždy nepříjemná pro všechny zúčastněné strany. Několikaletý původně domácí
mazlíček byl najednou značně nevrlý a kousavý samec, který výlet z malé ubikace jen uvítal.
Domů se mu nechtělo, a tak zhruba hodinová honička po zahradě a stromech skončila až díky
odchytové síti.
Želva nádherná
Topící se želva hlášená přímo ve středu města uprostřed řeky Radbuzy pod jezem na Anglickém
nábřeží. Horké letní odpoledne 16.8. 04, davy lidí na mostě a nábřeží čekají do mého příjezdu.
Středně velká želva nádherná se spokojeně sluní na kusu železa vyčnívajícím z vody. Spouštím
lano, nazouvám vysoké brodivé gumáky a sjíždím na laně do vody. Než si však vezmu dlouhý
podběrák a přelezu zábradlí u kamenného břehu nábřeží, želva se vrhá do vody a s hlavičkou nad
hladinou, krunýřem kolmo ke dnu a roztaženýma končetinama se nechává unášet proudem. Dav
šílí, želva se topí i já podléhám davové psychose a nabývám dojmu, že situace je opravdu vážná.
Bleskově sjíždím po laně do vody a v tom se želva zdatně potápí a plave pryč. Opět následovaly
dvě a půl hodiny naprosto nevyrovnaného pokusu o odchyt. Nakonec se však želva náhodou
vynořila nadechnout, necelé 4 m od mé nohy, a tak byla úspěšně odchycena. Následně putuje ke
kolegovi do bazénku a legislativně do šanonu „ztráty a nálezy“.
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Rozvoj, údržba a úpravy zařízení, majetek
Areál záchranné stanice živočichů Plzeň – Doubravka
- rekonstrukce

(zpevnění) vstupu do stanice a jeho spodní části u vrat;
/vybourání rozlámaného betonu a nahrazení zámkovou dlažbou – děláno vlastními silami,
finance čerpány pouze na nákup materiálu/
- posílení stávajícího vodního zdroje, nová studna;
/nedostatek vody byl vyřešen vyhloubením nové, 17 m hluboké, vrtané studny v areálu ZS/
- I. etapa rekonstrukce prostoru za voliérami pro dravce a sovy;
/svaření konstrukce nově připravované voliéry v prostoru za voliérami pro dravce a sovy,
pletivová voliéra o obdélníkové základně 9x 2 m/
- úprava a údržba zeleně v areálu:
/pravidelná údržba, terénní úpravy, výsadba keřů, břečťanů a jiné zeleně/
Nové léčebné zařízení Polesí – Zábělá
- chovatelské zázemí (manipulační box) pro ustájení a léčbu velkých savců
/nově zřízený box o obdélníkové základně 5x7m, přímo v lesním komplexu Plzeň – Zábělá,
sloužící k ustájení zejména vysoké zvěře po dopravních nehodách a zároveň lze využít i jako
vypouštěcí voliéru pro lesní druhy zvířat, na box bude navazovat výběh ve tvaru čtverce o
rozměrech cca 20x20 m/
Projekt podpořen Plzeňským krajským úřadem (dotace 40.000,- Kč)
Technické vybavení
Dle finančních možností bylo modernizováno a obnoveno technické vybavení naší organizace.
- kamerový systém;
/ díky finančnímu příspěvku od Nadace Duhová energie zakoupila naše organizace střežící
kamerový systém a několik dalších zabezpečovacích prvků k ochraně hnízd vzácných druhů
ptactva. Toto velmi kvalitní a účelné zařízení nám umožní monitorovat pohyb na hnízdě či
lokalitě a vyhodnocovat pořízené záběry. Systém napomáhá i při odhalování nelegální činnosti,
adopci mláďat a dalších vědecky zaměřených projektech.
- získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi. /
týdenní kurz na veterinární fakultě v Brně zakončený odbornou zkouškou/
- pořízení narkotizační sady k uspávání zvířat
/nákup foukačky, střel a dalších pomůcek sloužících při odchytu velkých a nebezpečných savců/
Servis a údržba služebního vozu LADA NIVA
Průběžné servisní opravy spojky, převodové skříně, motoru a řízení. Celkem najeto 33.073 km a
bohužel se začíná projevovat opotřebování a věk zásahového vozidla na četnosti jeho oprav a
nemalých výdajích za servis.
Projekt na přesun voliéry pro vodní a brodivé ptactvo
Zpracována studie (projekt) plánovaného přesunu voliéry z Bukovce do parku v Potoční ulici
na Doubravce. Dosud v jednání o pronájmu pozemku a shánění finančních prostředků k
realizaci.
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DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍHO PTACTVA
Kamerový systém - střežení hnízd (Nadace DUHOVÁ ENERGIE)
Díky podpoře Západočeské energetiky a finančnímu daru 200.000, - Kč od Nadace DUHOVÁ
ENERGIE zakoupila naše organizace velmi kvalitní bezpečnostní a střežící kamerový systém
k ochraně hnízdišť zvláště chráněných živočichů, odhalování nelegální činnosti, kontrole
adoptovaných mláďat a dalším vědecky zaměřeným projektům. Toto zařízení monitoruje dění na
hnízdišti a střeží inkriminované lokality. Obrazový i zvukový záznam je radiově přenášen až do
vzdálenosti 10 km a ukládán na 106 hodin DVD záznamu. Součástí systému jsou i střežící čidla,
ohlašovače narušení prostoru a mnoho dalších technických prvků.
Zakoupená technika nemalou měrou přispěje do projektu druhové ochrany volně žijících
živočichů a má nezastupitelný význam při odhalování nelegální činnosti, výzkumu jednotlivých
druhů a při ochraně přírody jako celku. Díky tomuto kamerovému systému v roce 2004 vyseděla
samice výra velkého v lokalitě Koterov po 17 letech celkem 2 mláďata. Právě na této lokalitě
bylo totiž každoročně hnízdo výra úmyslně ničeno a vykrádáno neznámým pachatelem.

Záchranný transfer velevruba malířského a škeble říční na řece Radbuze PM
Mediálně sledovaná a ostře kontroverzní akce realizovaná pod záštitou Povodí Vltavy a.s. za
přímého dohledu MŽP ČR a AOPK. Záchranný transfer proběhl v několika etapách a nutno
zdůraznit, že naše organizace byla jedna z mála, která se aktivně spolupodílela na jeho realizaci
s cílem pomoci při vyčištění umělého říčního koryta řeky Radbuzy na Denisovo nábřeží v Plzni.
Mimo záchranného transferu vodních měkkýšů byl proveden i sběr kachních vajec z hnízd
pobřežního zeleného pásu, jejichž existence byla ohrožena pohybem bagrů a nákladních
automobilů. Vejce byla vylíhnuta v líhni Václava Langa a mláďata následně odchována,
okroužkována a vypuštěna zpět do volné přírody.

Kroužkování volně žijících druhů ptactva
Již několik let realizovaný projekt zaměřený na vybrané druhy volně žijícího ptactva (dravci,
sovy, brodiví, labutě, rorýsi atd.) ve spolupráci s kroužkovateli Národního muzea Praha (M.
Paisker, M. Klaudová, P. Blažková, Dr. S. Beneda, K. Lang, V. Lang, V. Kovář, 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 2004 bylo okroužkováno a odečteno přes 1.000 jedinců, z toho odebráno a vyšetřeno cca
50 krevních vzorků. Mezi nejzajímavější akce patřilo:
- kroužkování mláďat racka chechtavého na mokřadu u Líní (PS),
- kroužkování 4 mláďat čápa černého na hnízdě u obce Hubenov (PS)
- několik zpětných hlášení ze zahraničí i ČR
- 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 2004.

Budky – polesí Zábělá a údolí řeky Berounky
Podpora hnízdních možností drobného ptactva v městských lesích. Pravidelná údržba, kontrola a
čištění cca 300 budek pro drobné ptactvo instalovaných v polesí Zábělá (PM), Háj (PS) a v
Přírodním parku Horní Berounka. Projekt podpořený v roce 2000 statutárním městem Plzeň
(Nadačním fondem „Zelený poklad“), realizovaný skupinou M. Paisker, P. Blažková, M.
Klaudová a Dr. S. Beneda. Významný projekt pro druhovou ochranu zaměřený zejména na
sledování hnízdění drobného ptactva a jeho přímou podporu.
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Krmítka – přikrmování ptactva v parcích
Pátým rokem fungující zimní projekt opět v roce 2000 podpořený statutárním městem Plzeň
(Nadačním fondem „Zelený poklad“), realizovaný týmem dynastie Kuralů. Celkem 9 obřích
stojanových krmítek je vždy před zimou rozvezeno do větších příměstských parků. Projekt, který
si získal velkou oblibu u veřejnosti, zejména seniorů, má již svou tradici, a proto jsme letošní
sezónu zkrmili celkem 1200 kg slunečnice. Děkujeme všem, co nám při realizaci tohoto projektu
pomáhají, starají se nám o krmítka a pravidelně do nich přináší krmení.

Zásyp pro vodní ptactvo – zimoviště na řece Berounce, Plzeň – Doubravka
Přikrmování vodního ptactva obilnou směsí (zadina ječmene, pšenice) na zimovišti u kostela
svatého Jiří. Kontrolní odečty ornitologických kroužků, odchyty a kroužkování, kontrola
zdravotního stavu zimujícího ptactva (labutí, kachen), pravidelné vyšetření vzorku trusu, sčítání,
monitoring. Dále úprava a čištění břehu, údržba informačních tabulí na lávce pro pěší.
Celkem zkrmeno přes 3.500 kg obilné směsi.

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, V Kural
ml., V. Kural st., M. Klaudová, Dr. S. Beneda.
Bochov (KV)
Jaro 2004, sundání starého rozpadajícího se hnízda, instalace imitace hnízda nového, očištění a
nátěr trusem potřísněné střešní krytiny a překrytí střechy krycím plechem.
Realizováno ve dvou etapách za podpory Karlovarského krajského úřadu
Bor u Tachova (TC) – bývalá pekárna
Jaro 2004 přesun (transfer) hnízda ze znovu zprovozněného komína klempířské dílny (bývalé
pekárny) na 13 m vysoký betonový stožár postavený k tomuto účelu.
Nová ocelová hnízdní podložka s přístupovou lávkou a samostatným žebříkem.
Realizováno za podpory Plzeňského krajského úřadu a majitele objektu p. Homolky
Tachov (TC)
Jaro 2004 přesun stávajícího hnízda na novou nosnou konstrukci. Původní umělá hnízdní
podložka v havarijním stavu, nutná rekonstrukce realizována za podpory Plzeňského krajského
úřadu a majitele objektu p. J. Morgensteina.
Postřekov (DO)
28.3 04 instalace přístupové lávky, nátěr části konstrukce.
Mirošov (RO)
18.9. 04 snižování extrémně navýšeného hnízda, čištění střechy a okapů.
Realizováno za podpory Rokycanských hasičů a jejich techniky
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Klabava (RO)
Sundání rozpadlého hnízda, instalace imitace rozestavěného hnízda, úklid střechy, čištění okapů
Realizováno za podpory Plzeňského krajského úřadu a HZS Plzeňského kraje
Dobřany I. (PJ) - Pekárna
16.9. 04 úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Merklín u Přeštic (PJ)
16.9. 04 úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu
Podrobnosti viz příloha - Zpráva čáp bílý r. 04

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE
Orel skalní „Max“
Od druhé poloviny roku 2004 začala naše organizace úzce spolupracovat s kolegou a současně i
naším novým členem Janem Dubským. Ten zakoupil do soukromého vlastnictví mládě samce
orla skalního z povoleného umělého odchovu a sokolnicky dravce připravil k použití při
ekologické výchově. Dravec je v majetku J. Dubského a je chován mimo areál stanice, přičemž
s námi pouze navštěvuje jednotlivé akce pro veřejnost. Kolega Honza a orel Max obohacují
některé naše výukové a vzdělávací projekty. Zúčastňují se jak přednášek ve školách, tak
tématicky zaměřených akcí. Orel slouží nejen jako živá výuková pomůcka, ale také jako
zpestření výkladu. Bez problémů zvládá kontakt s lidmi i ukázkové přílety na sokolnickou
rukavici. Jeho přítomnost při výuce vzbudila velký zájem zejména u základních a mateřských
škol. V průběhu druhé poloviny roku 2004 se s námi orel zúčastnil celkem 46 veřejných akcí.

Ekologicko výchovná a informační VHS, DVD
„Jeden rok na Záchranné stanici živočichů v Plzni“
Koncem roku naše organizace dokončovala závěrečné práce na tomto ojedinělém projektu.
Stříhaní celkem 25 hodin pořízeného filmového materiálu zabralo více času než se počítalo, a tak
se nám dokončení očekávaného 40 minutového dokumentu přesunulo do první poloviny roku
2005. Koncem měsíce února byl dokument kompletně zpracován a koncem března úspěšně
odprezentován a distribuován do plzeňských škol.
Vydáno v nákladu 200 VHS a 200 DVD, projekt podpořen městským fondem ŽP a nadačním
fondem Zelený poklad.

Prodejné samolepky
Školy, školky, exkurze, přednášky
Exkurze pro děti na Záchranné stanici živočichů, návštěvy ve školách, osvěta, přednášky, nově
zaměřená pozornost i na zvláštní školu a školu pro sluchově postižené děti, spolek zrakově
postižených a nevidomých .
exkurze dětí z osmnácti plzeňských MŠ (45 až 60 minut – celkem 424 účastníků)
exkurze žáků z dvaceti šesti ZŠ (60 až 90 minut – cca 739 účastníků)
exkurze žáků z pěti SŠ (75 minut – 198 účastníků)
exkurze kroužku Ametyst (60 minut – 15 dětí, 2 vedoucí)
exkurze Spolku maminek s dětmi (75 minut – 19 maminek, 22 dětí)
exkurze kroužku z Plzeňské ZOO a BZ (90 minut – celkem 31 účastníků)
přednáška pro žáky ZŠ Hostouň (3x 45 minut - cca 250 žáků)
jedenkrát terénní cvičení pro studenty Pedagogické fakulty ZČU v Plzni (28 účastníků)
patnáctkrát terénní vycházka na zimoviště vodního ptactva (celkem 328 účastníků)
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Vítání ptačího zpěvu – 15. a 16. května 2004
Ptačí festival, dny otevřených dveří - 4. a 5 října 2004
Již tradiční ornitologické akce realizované ve spolupráci se Západočeskou pobočkou České
společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni. Dvě samostatné akce zaměřené
zejména na praktickou ochranu přírody spojené s ukázkou odchytu a kroužkování 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, zapojení veřejnosti atd. Dokumentace, monitoring, osvěta. Realizováno
průběžně po celý rok, nespočet příspěvků, informací.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Členská základna
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina
dobrovolníků. V roce 2004 byli přijati celkem tři noví členové (dobrovolníci) a tím se členská
základna rozšířila na 21 řádných a 4 čestné členy.
Pro organizaci však pracuje i velké množství externích kolegů i příznivců spolku.
Věkové složení členské základny se pohybuje v rozmezí od 17 až do 75 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
vyjdou organizaci cca 13.000,- až 14.000,- Kč měsíčně, včetně mzdy, sociálního a zdravotního
pojištění, daně a dalších zákonných odvodů. Jedinou výhodou pro zaměstnance je možnost
využívání služebního vozu a mobilního telefonu.

Brigádníci
V průběhu roku 2004 zaměstnávala organizace zejména v letních prázdninových měsících
celkem 4 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, výstavbě nového komplexu pro lesní zvěř a rekonstrukcích čapích hnízd.
Odměny za odvedenou práci byly hrazeny z vlastních zdrojů organizace.

Odbornost
Získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi.
/týdenní kurz na veterinární fakultě v Brně, zakončený odbornou zkouškou/
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FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE
Zabezpečování nadstandardního servisu pro veřejnost a náklady na činnost organizace včetně
údržby majetku, technického zázemí, léčebného zařízení, zlepšení servisu, masivní propagace,
náklady na zaměstnance, brigádníky a další projekty přinesly i značné navýšení provozních
nákladů.
To vše se promítlo do rozpočtu organizace, který i přes určité problémy byl na konci roku 2004
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.
Potěšující byl po loňském propadu i nárůst sponzorských darů a získání nového generálního
partnera organizace. Tím se stala Západočeská energetika a Nadace DUHOVÁ ENERGIE,
která věnovala organizaci největší sponzorský dar za celou dobu její existence, a to částku
200.000,- Kč na kamerový střežící systém.

Percentuální vyčíslení příjmů a výdajů organizace za rok 2004
Podpora Statutárního města Plzeň
ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“
ZČE a Nadace DUHOVÁ ENERGIE
Dotace Plzeňský krajský úřad
Z vlastní činnosti a zdrojů
Od sponzorů a dárců
Ostatní zdroje (převod, účet atd.)

49,4 %
8,8 %
16,3 %
7,3 %
9,6 %
8,2 %
0,4 %

Celkem bylo čerpáno na rozvoj, údržbu areálu včetně technické vybavení (13,7%), zaměstnance
(13,6%), dopravu a přepravu (14,5%), komunikaci (7,3%), krmení, léčiva, pitvy a veterinární
péči (6,0%), energie, materiál (11,5%), další ostatní provozní náklady včetně ekologické
výchovy a odborně zaměřených projektů (17,0%), kamerový systém (16,4%).
Podrobnosti viz. příloha - Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol
- Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací a prostředků

ČINOST STANICE PODPOŘILI A PODPORUJÍ
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Představitelé 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: NADACE DUHOVÁ ENERGIE (ZČE)
ELIOD servis s. r. o. , Vřesová 494, Zruč – Senec
ESSO čerpací stanice, Dálnice D5 – manželé Netolických
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Významní sponzoři: TH Optik – Robert Trnka, Plzeň – Doubravka
MUDr. Eva ASCHEBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň
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
firma VOLKA a syn spol. s r.o. Hlinné

Sponzoři, partneři: pan Miloš BICEK (Plzeň), Agentura Bílý slon, Porážka Nýřany (p.
Jaroslav Poslední), manželé Slívovi (Blatná), sestry Šmulovy (Plzeň),
PHMJ Dagmar Janoutová (Čerpací stanice Chrást), paní Alena
Arbesová (Plzeň), Reklamní agentura W-P spol. s r. o. (Plzeň), paní
Irena Honzíková, f. BAHA s.r.o České Budějovice, Helena Pecková
(Plzeň), paní Pavla Caizová (Plzeň), paní Jana Brabencová , žáci ZŠ
Hostouň, Rokycany a další.

ZÁVĚREM
Závěrem bych rád osobně poděkoval všem uvedeným, hlavně pak MĚSTU PLZEŇ,
generálním partnerům,
sponzorům, všem kolegům, spolupracovníkům,
dobrovolným členům spolku a všem ostatním, kteří nás morálně či finančně
podporují.
Díky nim lze dnes s určitým časovým odstupem hodnotit rok 2004 jako úspěšný,
prosperující a s dobrými finálními výsledky.
Děkuji

Karel Makoň
předseda DES OP

V Plzni 17. 2. 2004

