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PROVOZ ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ
Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2006 jsme celkem zasahovali v 517 případech a zajistili 1.246 zvířat, z toho u
767 zvířat šlo o transfery, takže ostatní zásahy se týkaly 479 zvířat
1.246 živočichů
373 ptáků
807 savců
5 plazů
61 zvířat exotických a domácích

(84 druhů)
(53 druhů)
(15 druhů)
(2 druhy)
(14 druhů)

517 samostatných případů

Podrobnosti viz příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů r.2006.

Zajímaví pacienti, zajímavé výjezdy a zásahy:
Převoz orla mořského do ZSŽ Bartošovice
Dne 14.2.07 byl zrealizován převoz poraněného samce orla mořského do ZSŽ
v Bartošovicích. K převozu došlo na základě vzájemné dohody mezi oběma stanicemi
s ohledem na další chovné využití tohoto vzácného a bohužel trvale handicapovaného
živočicha. Orel „Viktor“ se v naší stanici léčil téměř půl roku a do poslední chvíle jsme
všichni věřili, že bude vrácen zpět do volné přírody. Bohužel komplikovaná fraktura
konce levého křídla i přes veškerou veterinární péči jeho vypuštění nedovolila.

Bobr evropský - Česká Kubice
Mezi zajímavé zásahy rozhodně patřil 22.3.07 odchyt 1 ex. bobra evropského ve
venkovním vyhřívaném bazénu pánského erotického klubu nedaleko obce Česká
Kubice (DO). Dospělý bobr bazén obsadil v brzkých ranních hodinách a po odchytu byl
převezen na jinou vhodnější lokalitu.

Bobři II. - Kdyně
Od našeho prvního odchytu bobra evropského v České Kubici neuběhl ani týden a pro
další dva exempláře tohoto největšího evropského hlodavce jsem jeli do Kdyně u
Domažlic. V místní průmyslové zóně spadla 24.3. 07 celkem dvě zvířata do betonového
přepadu u požární vodní nádrže.
Tentokrát jsme se telefonicky spojili s předním odborníkem na výzkum bobrů panem
Alešem Vorlem z Olomouce, který nám metodicky pomáhal jak při transferu zvířat tak
při jejich měření, vážení, čipování a odběru vzorků na DNA.
Veškerá měření a odebrané vzorky byli následně předány k dalšímu zpracování do
celorepublikového registru sloužícího k výzkumu a ochraně bobra evropského v ČR.
Bobr evropský 1.
Číslo čipu: DATAMARS 203098100202462
Pohlaví: Neurčeno
Věk: Neurčen
Hmotnost: 14,5 kg
Délka těla (od čenichu k řitnímu otvoru) : 67 cm
Délka ocasu (od řitního otvoru ke konci ocasu) : 32 cm
Chodidlo (levá zadní noha): 15 cm
Vzorek krve č. 1 (přiložen)
Vzorek trusu: 0 (není)

Bobr evropský 2.
Zvláštní znamení: jizva na pravé straně ocasu Číslo
čipu: DATAMARS 203098100204978
Pohlaví: Neurčeno
Věk: Neurčen
Hmotnost: 15,55 kg
Délka těla (od čenichu k řitnímu otvoru): 67 cm
Délka ocasu (od řitního otvoru ke konci ocasu): 35 cm
Chodidlo (levá zadní noha): 16 cm
Vzorek krve č. 2 (přiložen)
Vzorek trusu číslo 2 (přiloženy dva vzorky)

3

Adopce dvou uměle odchovaných mláďat jestřába lesního
Tento ojedinělý a zcela mimořádný projekt byl realizován v průběhu měsíce června
2006, díky spolupráci s Plzeňským krajským úřadem a přímé účasti sokolníka pana
Vlastimila Voráčka, který odchoval od v zajetí držených (handicapovaných) jestřábů
lesních celkem 3 mláďata. Mláďata byla odchována ve speciální komoře přirozenou
cestou oběma rodiči, bez přímé účasti člověka. Jednalo se o legální chov a dvě mladé
samičky následně pan Voráček bezplatně nabídl Plzeňskému krajskému úřadu
k plánované adopci. Dlouho jsme hledali vhodná hnízda k přidání takto získaných
mláďat. Nakonec jsme hnízda našli a jestřáby úspěšně podstrčili do náhradní rodiny.
Průběh adopce byl dlouhodobě monitorován a obě přidaná mláďata byla prokazatelně
adoptivními rodiči úspěšně odchována a vyvedena.
Zvláštní poděkování patří nejen sokolníkovi (chovateli) panu Vlastimilu Voráčkovi, ale i jeho
jmenovci panu Petru Voráčkovi (odbornému poradci projektu) a hajnému Kokotského polesí panu
Karlu Krátkému za pomoc při hledání náhradních (adoptivních) rodin.

Odebrání a adopce mláďat čápů bílých
Dne byla na základě telefonického oznámení provedena kontrola průběhu hnízdění
čápů bílých na umělé hnízdní podložce v Boru u Tachova (TC). Majitel objektu a
klempířské firmy Střechy Homolka, objevil pod dráty elektrického vedení pár metrů od
hnízda čerstvě uhynulého dospělého čápa. Kontrola lokality a následná pitva uhynulého
jedince prokázaly, že se jedná o hnízdícího samce. Jelikož samice zůstala se 4 čerstvě
vylíhnutými mláďaty na hnízdě sama, bylo nutno alespoň 3 mláďata z hnízda odebrat.
Po telefonické konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody (Plzeňským krajským
úřadem) byla ještě téhož dne tři nejmenší mláďata z hnízda odebrána. Jedno největší
mládě bylo na hnízdě ponecháno matce s tím, aby se zjistilo, zda je schopná se o něj
sama postarat. Matka se sice starala, ale po necelých třech dnech pravděpodobně
následkem chladného počasí mládě uhynulo. Zbývající tři mláďata byla na naší stanici
úspěšně odchována a následně ve věku tří týdnů adoptována.
Dvě z nich byla přidána k jednomu mláděti na hnízdo v Hlinném u Tachova (TC) a
jedno mládě rovněž k jednomu původnímu na hnízdo v Postřekově (DO). Opakované
kontroly potvrdily úspěšnost obou dvou adopcí a zpětné hlášení o zastižení jednoho
podstrčeného mláděte od rakouských kolegů nás velice potěšilo.

Odchov selat divokého prasete, muflona, zajíců a mláďat veverek.
Již tradičně a pouze za částečnou úhradu vzniklých nákladů zajišťovala odchov
většinou zbytečně donesených či osiřelých mláďat paní Jaroslava Janoušová z Plzně
- Nové Hospody. V únoru se jednalo o celkem 6 čerstvě narozených selátek divokého
prasete, následně o mládě muflona, několik srnčat a zajíců. Přesné počty a výsledky
jsou součástí celkové evidence pacientů a přehledu jednotlivých druhů ošetřených
zvířat (viz samostatná příloha)

Odchov osiřelých mláďat veverky obecné
Maximálně tři dny stará mláďata veverky našli na svém balkoně majitelé bytu
v panelovém domě v Plaské ul. na Lochotíně. Veverčí rodinu dlouhodobě sledovali a
věděli, že v pytli s hadry má samice pohodlné hnízdo. Když však děti 13.6.06 před
domem na vozovce našly čerstvě přejetou veverku s nalitými struky, napadlo je pytel
rozebrat a zjistit, zda v něm náhodou nejsou malá mláďata. Tři sirotky pak obratem
dopravili k nám na stanici, kde se o ně celkem 14 dní vzorně starala kolegyně Hana
Robejšková. Bohužel její snažení nebylo korunováno očekávaným výsledkem, neboť
slepá mláďata vylezla z pelíšků a popálila se o topné těleso inkubátoru.
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Francouzský čáp
Příběh tohoto zahraničního bílého čápa sledovala snad veškerá regionální media a na
jeho záchraně se podílelo hned několik předních odborníků z veterinární i z humánní
medicíny. Velký kus práce odvedli veterináři veterinární kliniky Vedilab v Plzni, kteří
několik hodin operovali čápovi zlomený zobák a specialisté protetického oddělení
SÝKORA – MALÍK s.r.o., kteří neúnavně vymýšleli nové a nové typy náhradní
končetiny. Čáp měl na noze francouzský kroužek, hnízdil ve Švihově a mezi místními
obyvateli byl znám svým atypicky krotkým chováním. To se mu asi stalo osudným,
neboť 28.7.06 jsme ho od kolegů ze ZSŽ Spálené Poříčí převzali se zlomenou horní
čelistí zobáku a rozdrcenými prsty levé nohy.
I přesto, že se čáp do Švihova ani Francie již nepodívá, je nutno poděkovat všem těm,
kteří na tomto případu pracovali a nezištně pomáhali řešit leckdy nelehké situace.
Zvláštní poděkování patří MVDr. Martinu Holovi, MVDr. Petru Böhmovi, Mudr. Milanu Tomanovi,
protetikům Tomáši Tykalovi, Milanu Ďurišovi, majiteli technickoprotetické firmy panu Sýkorovi,
kolektivu veterinární kliniky Vedilab a dalším veterinářům, lékařům i kolegům.

Netopýři - Vinice
Koncem léta proběhla již téměř tradiční akce zaměřená na cílený přesun (transfer)
kolonie netopýrů rezavých ze spár panelových domů. Je to poměrně častý problém
nedbale postavených panelových sídlišť. V Plzni se nejčastěji jedná o obytné domy
v městské čtvrti Lochotín, Košutka a Vinice. Zde zejména v letních měsících dochází
v netěsnících spárách mezi panely ke shlukování netopýrů rezavých. Ti pak svým
nočním hlasitým pískáním ruší majitele bytů, kteří požadují po správcích domů
přetěsnění spár. Naše organizace v rámci ochrany sledovaného druhu netopýrů
zajišťuje na základě písemné objednávky od vlastníka objektu průzkum lokality, přesun
netopýrů ze spár a provizorní zaslepení štěrbin. Veškeré další úpravy si následně řeší
majitelé nemovitostí již sami.
Netopýři patří mezi velice užitečné a zákonem chráněné živočichy, proto má i jejich přesun a
likvidace přirozených stanovišť svá přísná pravidla. Problematice netopýrů se za DES OP
dlouhodobě a zodpovědně věnuji Jiří Volf, který již řešil desítky podobných případů nejen v Plzni.

Potáplice severní v Baumaxu
Dne 27.12. 06 nalezena ve venkovních prostorách oddělení zahrady prodejny Baumax
v Plzni na Letné poměrně vzácná potáplice severní. Ta pravděpodobně v noci
protahovala při řece Úslavě a oslněna světly zástavby narazila do elektrického vedení a
přes ochrannou síť nad prodejnou propadla až do uzavřené ohrady. Potáplici našli
udivení zákazníci, kteří vše nahlásili na vedení prodejny a naší záchrannou stanici.
Druhý den byl pták okroužkován a bez známek poranění za účasti filmového štábu ČTV
zpět do volné přírody na řeku Berounku.

Další zajímavější případy a výjezdy
Mezi ně patřil například odchyt labutí na vypuštěném rybníku ve Stýskalech, či
vyprošťování desítek netopýrů hvízdavých z rozvodů kabelové televize v Plzni na
Slovanech.

Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat
V rámci nadstandardního servisu bylo realizováno v průběhu roku 2006 několik
samostatných akcí. Mezi ty zajímavější patřil(a) například.

 Asistence profesionálním hasičům a dopravní policii při těžké dopravní nehodě
osobního automobilu na silnici do Radčic (PM), kdy účastníkem nehody byla ochočená
opice (makak kápový).
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 Odchyt a zajištění několika zvířat exotických a uniklých ze zajetí.
Například 1 ex. orla stepního, varana pestrého, hroznýše královského a baziliška, dále
pak 5 ex. želvy nádherné, 7 ex. papouška vlnkovaného a korely , 4 ex. fretky tchořovité
 Odchyt a zajištění několika zvířat domácích.
Například 1 ex. husy labutí, 4 ex. kachny domácí, 1 ex. slepice domácí a 33 ex. holubů
 Odchyty ptáků v supermarketech, prodejních halách a soukromích objektech.
- 4x odchyt vlaštovky obecné v supermarketu TESCO (Borská pole)
- 1x odchyt kosa černého v supermarketu Globus ( Chotíkov)
- 5 dní odchyt vrabců ve skladu supermarketu TESCO (Rokycanská tř.)
- 1 x odchyt krahujce obecného ve skladové hale Borská pole (Plzeň)
- 1x odchyt krahujce obecného v dílně ZČE Plzeň – Slovany
- 1x odchyt krahujce obecného ve výrobní hale továrny na střešní tašky (Blížejov)

Rozšíření a údržba chovatelského a léčebného zázemí.
 Rekonstrukce dělících příček u voliér pro dravce a sovy.
Výměna vysoce exponovaných dřevěných částí voliér a prken dělících stěn mezi
jednotlivými kójemi. Nátěr kovových částí a ochranný nátěr zbývajících stěn. Instalace
nového PVC na stěny pod odsedávkami. Realizováno z finanční podpory MO Plzeň 3.
 Rekonstrukce a úpravy skladových prostor - dílny
Celková rekonstrukce hlavních skladových prostor, nové regály a skříně na uskladnění
nářadí i materiálu. Úklid skladových prostor, kompletní inventarizace nářadí a materiálu.
Realizováno z finanční podpory MO Plzeň 3.

 Výměna okna u provozní místnosti – zateplení
Výměna jednoduchého skleněného okna za vakuové dvojité okno v novém dřevěném
rámu a s tím spojená úprava vnitřního interiéru provozní místnosti.
 Rekonstrukce posedu pro výra
Kompletní rekonstrukce posedu pro výra velkého. Demontáž starého dřevěného
hrazení, zabezpečení svahu a výstavba nového hrazení z betonových dílců systému
Kaskáda. Rozšíření horní terasy, osazení nových kovových schodů, výměna písku,
ozelenění betonových kvádrů (břečťany, skalníky). Celková úprava sousedního svahu
jeho aretace a ozelenění. Realizováno z finanční podpory MO Plzeň 3.
 Nové venkovní interiéry u vstupu do stanice
Kompletní výměna zeleně, zabezpečení dřevěným hrazením a elektrickým ohradníkem.
 Výměna pískového podkladu ve všech voliérách
Nákup nového říčního (žlutého) písku a jeho kompletní výměna ve všech voliérách.
Realizováno z finanční podpory MO Plzeň 3.

 Stěhování rozebrané voliéry pro vodní ptactvo (Bukovec)
Přesun jednotlivých dílů a pletivového opláštění z pronajatého pozemku u Bukoveckého
mlýna do areálu ZSŽ v Plzni-Doubravce. Voliéra je dočasně uskladněna v horní části
areálu.
 Drobné úpravy v areálu pro lesní zvěř (Zábělá)
Dokončení prostor pro uskladnění sena a slámy v zastřešeném boxu, úprava vnitřního
interiéru a vybavení.
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Posílení a údržba technického vybavení
 Nové zásahová loď
Nákup nové plastové kanoe (SAMBA 4,5m) vhodné zejména pro bezpečnější zásahy
v zimních měsících na divoké vodě s ledovým krunýřem a podobně.
Zakoupeno z rozpočtu DES OP, kapitola Obnova technického a zásahového vybavení.

 Elektrocentrála HONDA EC 6000 K2F
Více účelová, velice výkonná elektrocentrála (EC 6000 K2F) zakoupena zejména pro
napájení čerpadel, svařovací techniky, halogenového osvětlení a dalšího nářadí či
technického vybavení používaného při záchranných transferech, mimořádných akcích a
realizaci projektů druhové ochrany.
Zakoupeno z rozpočtu DES OP, kapitola Obnova technického a zásahového vybavení.

 Nové elektrické nářadí
Obnova elektrického nářadí, vyřazení nářadí starého. Nákup nové elektrické vrtačky
BOSCH , nové aku-vrtačky BOSCH, kotoučové pily KS54 a vysavače na listí
TOROELULTRA 1 ZH 3003. Vše používáno při údržbě areálu a realizaci jednotlivých
projektů druhové ochrany.
Zakoupeno z rozpočtu DES OP, kapitola Obnova technického a zásahového vybavení.

 Odchytové prvky
Pravidelná údržba o obnova vybavení zásahového vozidla, odchytové sady a podobně.
Nákup nových gumáků brodivých, odchytových tyčí, prvků a pomůcek. Ochranné
pomůcky, obleky a prostředky pro manipulaci s uhynulými zvířaty (ptačí chřipka). Nové
transportní přepravky, lezecké a jistící vybavení, sítě, halogenová svítilna EUROLAMP
100-520 DL, dalekohled 7x50 RANGER atd.
Zakoupeno z rozpočtu DES OP, kapitola Obnova technického a zásahového vybavení.

 Servis a údržba zásahového vozu, pojištění, parkování.
Pravidelné servisní kontroly nového zásahového vozu Nissan. Výměna a doplňování
provozních kapalin, nový střešní nosič, dovybavení zadního úložného prostoru, údržba
vnitřního interiéru a péče o další technické příslušenství (naviják, karoserie atd.)
Koncem roku výměna pneumatik. Úhrada a předplacení ročního zákonného i
nehodového pojištění. V zimních měsících pronájem parkovacího místa v soukromých
podzemních garážích (Částkova ul.)
Hrazeno z provozních nákladů DES OP, dotací a darů od MP a PKú.

 Servis a údržba PC techniky
Nákup nového monitoru LCD 19“ SAMSUNG 940B, rozšíření paměti u stávajících
systémů. Vytvoření záložní paměti (přídavný disk) na archivaci fotodokumentace.
Pravidelný servis a údržba všech počítačových systémů spolku.

DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ
Mokřad Líně (PS)
Mimořádná akce a práce na odstranění havarijního stavu způsobeného neznámým
pachatelem na mokřadu v Líních. V extrémních letních dnech došlo na této
ornitologicky významné lokalitě k porušení (překopání) hráze a drastickému poklesu
vodní hladiny mokřadu. Tento krok negativně zasáhl do hnízdění racků chechtavých i
jiných druhů vzácných vodních ptáků a živočichů žijících v této lokalitě.

7

Ihned po zjištění tohoto nedostatku jsme okamžitě provedli opravu (zapytlování)
prokopané hráze a obnovili (proházeli) zanesené napájení rybníka. Akce trvala několik
dní a zhruba po jednom týdnu se nám podařilo mokřad opět zavodnit.
Dnes je tento mokřad přírodní rezervací a zákonem chráněnou lokalitou.

Akce Čekárny MHD (PM)
Po čtyřech letech opakovaných jednání se konečně podařilo ve spolupráci s OŽP MMP
dohodnout se Správnou veřejného statku města Plzně (správcem městského majetku)
postup a technologii zneprůhlednění skleněných čekáren MHD. Tyto čekárny se stávaly
místem, kde se často zraňovali a usmrcovali volně žijící ptáci. Naše organizace se na
celém projektu podílela hlavně vyhotovením seznamu krizových míst a kompletním
monitoringem všech čekáren MHD na území města Plzně. Správa veřejného statku
města Plzně pak následně zajistila a zainvestovala pokreslení těchto ploch motivy a
grafickými návrhy studentů Univerzity Designu v Plzni. K dnešnímu dni je část
nejnebezpečnějších čekáren již zabezpečena (pokreslena) a na druhé části se
momentálně pracuje.
Poděkování patří jak OŽP MMP, tak SVSmP i studentům UD v Plzni a celé pracovní skupině.

Průzkum Borská pole (PM)
Odborný ornitologický průzkum realizovaný v průběhu měsíce května 2006
kroužkovatelem Milošem Paiskerem na lokalitě Borská pole u Nové Hospody. Akci si
objednal investor výstavby nových průmyslových hal zastoupený inženýrskou a
projektovou firmou Bohemiaplán s.r.o. Ta hradila s výzkumem spojené náklady a dále
garantovala šetrný postup s ohledem na prokázané druhy volně žijícího ptactva při
realizaci samotné stavby.

Pitvy kormoránů (PM)
Rekordních 47 exemplářů legálně ulovených (střelených) kormoránů velkých jsme
pitvali v Analytických laboratořích Plzeň a.s. Před samotnou pitvou bylo realizováno
vážení, měření a odebrání důležitých biologických vzorků pro další vyšetření a
zpracování. V průběhu pitvy se u jednotlivých ptáků zkoumal výživný stav, tukové
zásoby, obsah žaludku a počty parazitů, zejména škrkavek.
Zvláštní poděkování patří MVDr. Lence Šeflové a celému týmu veterinárních lékařů a vedení
Analytických laboratoří a.s, díky nimž můžeme již několik let tento projekt vůbec realizovat.

Ptačí chřipka (PM)
Panika z celosvětově obávané „ptačí chřipky“ zasáhla i naše území a nevyhnula se ani
Plzeňskému kraji. Spolu s Inspektorátem krajské veterinární správy jsme řešili několik
samostatných případů, většinou náhodně uhynulého volně žijícího ptactva.
Na tuto naší nadstandardní aktivitu navazovalo pořízení speciálních ochranných
pomůcek a hlavně získání patřičného povolení k manipulaci s potencionálně infekčním
kadaverem.
Za účelem zklidnění situace a zvýšení informovanosti obyvatelstva jsme provedli ve
spolupráci s MVDr. Otou Humlem z Analytických laboratoří Plzeň s.r.o. odběr
směsného vzorku trusu (od 30 ex.) vodních ptáků zimujících na řece Berounce.
Vyšetření tohoto vzorku přítomnost ptačí chřipky na Plzeňsku nepotvrdilo a pomohlo
značně zklidnit mediálně rozvířenou situaci.
Orientační test na prokázání ptačí chřipky navrhl a zpracoval MVDr. Ota Huml, Analytické
laboratoře Plzeň a.s.
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Záchranný transfer raků na řece Bradavě (PJ)
Realizováno koncem měsíce prosince 2006 celkem na dvou lokalitách řeky Bradavy u
Hořehled a Spáleného Poříčí. Objednanou a Povodím Vltavy a.s. hrazenou akci jsme
realizovali pod vedením specialisty na ochranu raků Mgr. Davidem Fischerem
(Muzeum Příbram). Několikadenní akce, při níž bylo přesunuto a podrobně
zaevidováno několik desítek raků kamenáčů a jeden exemplář raka říčního. Důvodem
záchranného transferu byla plánovaná úprava říčního koryta a bagrování usazených
naplavenin.
Projekt metodicky a odborně vedl Mgr.David Fischer, Muzeum Příbram.

Kamerový systém - střežení hnízd (Nadace DUHOVÁ ENERGIE)
Díky podpoře Západočeské energetiky a finančnímu daru 200.000, - Kč od Nadace
DUHOVÁ ENERGIE zakoupila naše organizace již v roce 2004 velmi kvalitní
bezpečnostní a střežicí kamerový systém k ochraně hnízdišť zvláště chráněných
živočichů, odhalování nelegální činnosti, ke kontrole adoptovaných mláďat a dalším
vědecky zaměřeným projektům. Toto zařízení monitoruje dění na hnízdišti a střeží
inkriminované lokality. Díky tomuto kamerovému systému v roce 2006 byla úspěšnost
hnízdění například u výrů velkých až trojnásobná.

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. 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 2006 bylo okroužkováno a odečteno přes 700 jedinců, z toho odebráno a
vyšetřeno cca 30 krevních vzorků. Mezi nejzajímavější akce patřilo:
-

kroužkování dvou hnízd, celkem 8 mláďat čápa černého (PS, TC)
několik zpětných hlášení ze zahraničí i ČR
každoroční kroužkování mláďat rorýse obecného v kolonii - bytovky Dobřany (PJ),
pravidelné kroužkování mláďat čápa bílého, výrů velkých, motáků pochopů a labutě
velké na Plzeňsku.

Podrobnosti viz příloha - Projekt MALÁRIE - seznam ptactva odchyceného v r. 2006.

Budky – polesí Zábělá a údolí řeky Berounky
Podpora hnízdních možností drobného ptactva v městských lesích. Pravidelná údržba,
kontrola a čištění cca 250 budek pro drobné ptactvo instalovaných v polesí Zábělá
(PM), Háj (PS) a v Přírodním parku Horní Berounka. Významný projekt pro druhovou
ochranu zaměřený zejména na sledování hnízdění drobného ptactva.
Projekt podpořený v roce 2000 statutárním městem Plzeň (Nadačním fondem „Zelený poklad“),
realizovaný skupinou M. Paisker, P. Blažková, M. Klaudová a Dr. S. Beneda.

Budky pro dravce a sovy – pravidelná kontrola
Celková inventarizace, rekonstrukce a nezbytně nutná úprava většiny našich budek pro
poštolky a puštíky byla provedena koncem roku 2006. Neobsazené budky byly
převěšeny, stávající překontrolovány a vyčištěny.
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Krmítka – přikrmování ptactva v parcích
Šestým rokem fungující zimní projekt 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 900 kg slunečnice.
Projekt podpořený v roce 2000 statutárním městem Plzeň (Nadačním fondem „Zelený poklad“).
Děkujeme všem, kdo nám při realizaci tohoto projektu pomáhají, starají se nám o krmítka a
pravidelně do nich přinášejí krmení.

Zásyp pro vodní ptactvo – zimoviště na řece Berounce, Plzeň
Koncem roku rekonstrukce a úprava zásypu pro vodní ptáky. Nový zásyp je přenosný a
na letní měsíce bude z lokality odstraněn. 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 má
zejména v dnešní době v návaznosti na obavy z ptačí chřipky své opodstatnění. Dále
úprava a čištění břehu, údržba informačních tabulí na lávce pro pěší. Celkem zkrmeno
přes 3.000 kg obilné směsi.

Ornitologický servis pro orgány ochrany přírody 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 v r. 2006
Provádí se v rámci každoročního servisu pro obce, krajské úřady, orgány ochrany přírody
a vlastníky objektů za finanční podpory příslušných krajských úřadů a obcí.

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.
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 zjara
navštěvováno lichým jedincem.
Čemíny (PS) – komín ve statku
18.9.06 snížení vysokého a vybočeného 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.
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Havlovice u Domažlic (DO) – sušák na požární hadice
Původně nepřístupné, ale pravidelně obsazované hnízdo na objektu místní hasičské
zbrojnice. Dne 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 ve Hřbitovní ulici č.64.
23.2.06 instalace hnízdního základu na zrekonstruovaný a zpřístupněný komín.
Původní hnízdo sundáno firmou Garance Plzeň, s.r.o., která provedla renovaci
střechy. Komín nahozen, osazen novým betonovým věncem a opatřen kovovým
přístupovým žebříkem 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 nebezpečném funkčním 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, odstraněný 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 napadaného
hnízdního materiálu.
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 odstraněného hnízdního materiálu.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE
Ekologicko výchovná a informační VHS, DVD – druhý díl.
„Jak se jim s námi žije?“
Volné pokračování ekologickovýchovného dokumentu, tentokrát zaměřeného na
jednotlivé živočišné druhy, jejich biotopy a problémy společného soužití s lidmi, bylo
dokončeno a veřejnosti představeno v měsíci dubnu roku 2006.
Tento projekt byl ze tří čtvrtin podpořen Plzeňským Prazdrojem a jeho programem
Občanská Volba 2005. Zbývající finanční prostředky na jeho dokončení poskytl již
tradičně Nadační fond - Zelený poklad.
Výsledkem ročního úsilí bylo vydání čtyřicetiminutového dokumentu, který byl celkem
ve třech termínech (24., 26. a 27. dubna 2006) veřejně prezentován v reprezentačních
prostorách Plzeňského Prazdroje a následně bezplatně distribuován spolu s prvním
dílem na většinu základních a středních škol Plzeňského kraje. Celkem 1800 nosičů
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putovalo zároveň i kolegům a našim příznivcům z řad skautů, myslivců, záchranářů,
turistů atd.
Poděkování patří týmu Audio-video studia ZČU Ing. V. Novému a P. Jakubíkovi.
Generálními partnery tohoto projektu jsou:
- OBČANSKÁ VOLBA společnosti Plzeňský Prazdroj
- Nadační fond města Plzně ZELENÝ POKLAD
- Západočeská energetika a.s.

Akce Prášily – skládačky
Vzdělávací historicky laděná akce s několikaletou tradicí realizována o víkendu 27. a
28. května 2006 v Prášilech na Šumavě. Činnost našeho spolku a ochranu přírody
jsme zde prezentovali za pomoci tématicky zaměřených dětských soutěží a přítomností
živých sokolnicky vedených ptáků. Na akci byl k vidění ochočený výr velký a sokolnicky
vedená samice orla skalního. Mimo jiné u našeho stánku mohly děti skládat obrázkové
kostičky a procvičit si znalosti běžnějších druhů volně žijícího ptactva u tabulí s obrázky
a říkánkami.

Historický víkend – žába, had.
Další zajímavou akcí s masivní účastí veřejnosti byl Plzeňský historický víkend,
realizovaný ve dnech 16,17 a18. června 2006 na Doubravce u kostela sv. Jiří.
Zde jsme náš program ekologické výchovy rozšířili o další dvě soutěže a to házení do
žáby a házení kroužků na hada. Obě atrakce si okamžitě našly své příznivce a celá
akce se dle zájmu veřejnosti viditelně zdařila. Kromě nových soutěží zde byly k vidění
opět obrazové karty s říkánkami, skládačky a hlavně živí sokolnicky vedení ptáci.

Ptačí den v ZOO – kartičky
Naše organizace nechyběla ani na tradičním Ptačím dni pořádaném 1. dubna 2006
v ZOO a BZ města Plzně. U našeho stánku jsme úplně poprvé nabídly velké obrazové
karty s unikátními kresbami Z. Doležala, na kterých bylo vyobrazeno celkem 16
běžných druhů volně žijícího ptactva s doprovodnými říkánkami. Rovněž jsme zde
prezentovali i ornitologickou křížovku a poznávací soutěž ptačích stop, vajec a lebek.

Plavba do 21. století – Plzeň
Recesistická akce a soupeření jednotlivých amatérsky vyrobených plavidel 9.září 2006
startujících u jezu pod Plzeňskou vodárnou na Homolce a směřujících po řece Radbuze
směrem k jezu u Mrakodrapu. Součástí akce je i sjezd speciálně postavené „šupny“ na
4 m vysokém jezu u budovy Povodí Vltavy (Anglické nábřeží). Akce se zúčastnila
sedmičlenná skupina zástupců našeho spolku a po celou plavbu jsme vezli a střežili
budoucího primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla.

Ukázky sokolnických dravců pro ZŠ a MŠ
Návštěvy mateřských, základních a středních škol, veřejných komerčních i zájmových
akcí se živými zvířaty si našly své příznivce. V průběhu roku bylo realizováno několik
desítek těchto aktivit, na kterých jsou účastníci seznamováni s jednotlivými živočichy,
jejich biologií, ochranou přírody a chodem organizace. Poměrně úzký kontakt mezi
přednášejícím, zvířaty a účastníky těchto akcí je kladně hodnocen zejména dětmi.
Speciálně cvičení dravci a sovy pak svou přítomností pomáhají při získávání pozornosti
jednotlivých účastníků a realizaci ekologicky výchovných programů. Všichni používaní
živočichové jsou z legálního umělého odchovu v majetku kolegy Jana Dubského, který
je členem naší organizace a úzce spolupracuje s naším spolkem již od roku 2004.
Tento projekt může být realizován jen díky finanční a přímé podpoře kolegy Jana Dubského,
vlastníka jednotlivých živočichů.
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Výměna informačních tabulí – řeka Berounka
Koncem roku 2006 byla provedena výměna celkem 18 informačních tabulí umístěných
na lávce pro pěší přes řeku Berounku nedaleko kostela sv. Jiří. Tento úsek řeky je
považován za významné zimoviště vodního ptactva, a proto se zde nachází informační
stanoviště věnované této tématice. Tabule byly vyměněny kompletně včetně krycí folie,
tak aby s nadcházející sezónou opět sloužily široké veřejnosti.
Akce byla podpořena firmou Razítka KRÁL, Martinská ulice v Plzni a v minulosti realizována
z finanční dotace od Nadačního fondu Zelený poklad.

Projekt ekologické výchovy a vzdělání „Káča našla ptáče“
Projekt ekologické výchovy zaměřený zejména na žáky mateřských, základních a
středních škol. Dle věkových skupin se skládá z jednotlivých výukových a vzdělávacích
programů. Zatímco v mateřské škole zpíváme tématicky zaměřené písničky Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka doprovázené obrázkovou částí jednotlivých dějů, na
základních a středních školách je žákům promítán 40 minutový dokument o činnosti
Záchranné stanice živočichů V Plzni a dokument „Jak se jim s námi žije?“.
Všechny tyto projekty jsou prezentovány na přenosné promítací plátno za pomoci
vysoce kvalitního dataprojektoru, notebooku a zvukové aparatury. Technické vybavení,
hrazené z finančního daru města Plzně, slouží i při jiných přednáškových a ekologicky
vzdělávacích programech jako na skautských či pionýrských táborech, v domovech
důchodců, knihovnách a podobně.
Generálním partnerem tohoto projektu je město Plzeň a jeho Fond životního prostředí RMP.

Vítání ptačího zpěvu – 6. května 2006
Ptačí festival, dny otevřených dveří - 7. října 2006
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 a spojeno s exkurzí v Záchranné stanici živočichů.

Školy, školky, exkurze, přednášky
Exkurze pro děti na Záchranné stanici živočichů, návštěvy ve školách, osvěta,
přednášky. Desítky tématicky zaměřených přednáškových, vzdělávacích a
propagačních akcí.

Servis pro veřejnost a spolupráce a medii
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 a informací.

Příspěvky a články do časopisu Planeta Zvířat a Vítaný host.
Celkem 12 příspěvků v průběhu roku 2006 do celorepublikově známého časopisu
Planeta zvířat. Nově pak i prezentace (2x4 příspěvky) činnosti organizace ve velice
prestižním časopisu krajského významu Vítaný host. V obou případech diskuse na
jednotlivá témata, osvěta a vzdělávání veřejnosti. Dotazy, ohlasy a korespondence
svědčí o sledovanosti a zájmu čtenářů.
Zvláštní poděkování za možnost prezentace DES OP a ochrany přírody patří šéfredaktorce
Planety Zvířat paní Martině Trávníčkové a šéfredaktorce časopisu Vítaný host paní Haně
Voděrové.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Členská základna
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina
dobrovolníků. V roce 2006 to bylo celkem 22 řádných členů. Organizace má dále čtyři
členy čestné a velké množství externích kolegů i příznivců spolku. O členství se
v průběhu roku začal ucházet i 13letý adept Radek Zeman, který čeká na oficiální
přijetí. Věkové složení členské základny se pohybuje v rozmezí od 13 až do 75 let.

Zaměstnanec - zaměstnanci
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. Z podnětu člena zastupitelstva města Plzně MUDr. Lišky byly pro DES OP od
1.1.2007 navýšeny mzdové prostředky o 50.000,- Kč, což přinese zvýšení platu pro
zaměstnance z cca 9.000,- Kč na celkovou částku 11.000,- Kč čistého měsíčně.
Hrazeno z finanční podpory Města Plzně.

Brigádníci
V průběhu roku 2006 zaměstnávala organizace na smlouvu o dílo či dohodu o
provedení práce celoročně několik brigádníků (6-8). Jednalo se o prověřené a velice
spolehlivé členy či spolupracovníky organizace, převážně studenty. Rozsah jejich
práce byl stanoven po vzájemné dohodě dle potřeby organizace. Odvedená práce i
výsledky ve všech případech značně přesahovaly výši dohodnuté odměny, a tak
brigádníci částečně dotovali činnost spolku. Podíleli se zejména na údržbě či rozvoji
léčebného areálu, rekonstrukcích čapích hnízd, administrativní, dokumentační i
vědecké činnosti atd. Odměny za odvedenou práci byly hrazeny z vlastních zdrojů a
prostředků dotace Plzeňského kraje.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

Odborná způsobilost – exkurze.
V polovině roku 2006 získala naše organizace nezbytně nutné povolení od Krajské
veterinární správy v Plzni k manipulaci s uhynulými zvířaty.
V rámci 3 odborných exkurzí a služebních cest navštívili někteří členové spolku oboru
k chovu černé a vysoké zvěře v Podrážnici na Domažlicku, dále pak Zoologickou
zahradu v Lipsku (SRN) a kolegy ze státní ochrany přírody na Malé i Velké Fatře
v sousedním Slovensku. Zápisy ze služebních cest jsou k dispozici v archivu DES OP.
V rámci služební cesty po Slovensku byla dojednána předběžná partnerská dohoda se
Záchrannou stanicí živočichů v Zázrivé.
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FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE
V roce 2006 si spolek díky stabilním dotacím, dlouhodobě realizovaným úsporným
opatřením a bohaté vlastní činnosti vedl ekonomicky velice dobře. Mimo jiné v průběhu
roku 2006 nebyla realizována žádná velká investiční akce, a tak do roku 2007 byla
převedena velice slušná finanční rezerva. Ta bude použita v letech následujících
zejména na rozšíření léčebného areálu v Plzni-Doubravce, stěhování voliéry pro vodní
ptactvo atd.
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 2006 stabilní a vyrovnaný.

Percentuální vyčíslení příjmů a výdajů organizace za rok 2006
Celkové příjmy za rok 2006 ………………. 1.662.449,- Kč
Podpora statutárního města Plzeň
Dotace od Plzeňský krajského úřadu
Dotace od ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“
Z vlastní činnosti a zdrojů
Sponzoři a dárci

39,1 %
19,3 %
5,1 %
21,1 %
15,4 %

Celkové výdaje za rok 2006 ………………… 1.340.021,- Kč
Z celkového rozpočtu, bylo čerpáno: na rozvoj a údržbu léčebného areálu, technické
vybavení 25,5%, náklady na zaměstnance 13,2%, brigádníky 5,6%, servis služebního
vozu PHM, dopravu a přepravu 19,5%, krmení, léčiva, pitvy a veterinární péči 7,2%,
energie a tel. poplatky 8,0%, další ostatní provozní náklady 7,5%, ekologická výchova a
tématicky zaměřené projekty 13,5%.
Podrobnosti viz příloha - Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol
- Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací a projektů

Pojištění organizace a její činnosti
Pojištění majetku i činnosti organizace je i nadále součástí hospodaření se získaným a
svěřeným majetkem. I roce 2006 bylo hrazeno a předplaceno na celý rok 2007 a
uzavřeno na roky následující. Jedná se o další důležitý krok zaměřený na ochranu
majetku a bezpečnost práce při činnosti DES OP.
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ČINNOST STANICE PODPOŘILI A PODPORUJÍ
Generální partneři:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Představitelé Rady a Zastupitelstva města Plzně
Členové Komise životního prostředí Rady města Plzně
Městský obvod Plzeň 3

NADAČNÍ FOND – ZELENÝ POKLAD
Členové správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“

PLZEŇSKÝ KRAJ
Zastupitelstvo, Rada a úřady Plzeňského kraje
ZÁPADOČESKÁ ENERGETIKA – Plzeň
NADACE ČEZ

Národní síť stanic při ÚVR ČSOP
Významní sponzoři: Plzeňský Prazdroj – OBČANSKÁ VOLBA 2005
TH Optik – Robert Trnka, Plzeň – Doubravka
Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi
EKO-INFO s. r. o - manželé Černých, Kout na Šumavě
Analytické laboratoře Plzeň a.s
MVDr. Ota HUML – Analytické laboratoře a.s., Plzeň
Veterinární klinika VEDILAB s.r.o.
Manželé Petr a Petra NETOLICKÝCH – ČS ESSO
Veronika SOUČKOVÁ – Praha
Marek KOŇAŘÍK – grafik (Plzeň)
David ČECH - prodejna SUPER ZOO (Plzeň)
Město DOMAŽLICE – Referát životního prostředí
MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň
MUDr. Eva SOUKUPOVÁ - Plzeň
Roman JUREČKO – podnikatel (Plzeň)
ŽZ MEA MEISINGER s.r.o Plzeň
Žáci 4. ZŠ Plzeň - Kralovická 12, Plzeň

Sponzoři, partneři: pan Vladimír MORÁVEK (Plzeň), pan. Miloš BICEK (Plzeň),
paní Hana LANGLEY (Plzeň), manželé HRABĚTOVI (Plzeň)
pan Miroslav ZÁRYBNICKÝ (Plzeň), manželé SLÍVOVI
(Blatná), Porážka Nýřany (p. Jaroslav Poslední),
firma VOLKA a syn spol. s r.o. (Hlinné),
žáci Plzeňských ZŠ a MŠ a další.
ZÁVĚREM
Závěrem bych rád poděkoval všem uvedeným generálním partnerům, sponzorům,
kolegům,
spolupracovníkům,
dobrovolným
členům
spolku
a
ostatním
spolupracovníkům, kteří nás dlouhodobě či nárazově podporují.
Díky nim lze dnes s určitým časovým odstupem hodnotit rok 2006 jako poměrně
úspěšný a přínosný.
V Plzni dne 17.3.2007
OP

Karel Makoň –předseda DES

