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PROVOZ ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ
Působnost ZSŽ v rámci Národní sítě stanic a Plzeňského kraje
Spádová oblast v rámci NSS - Plzeň, Nýřany, Kralovice, Domažlice, Horšovský Týn
Sídlo stanice, jméno vedoucího stanice, aktuální kontakty na stanici
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 75, 312 00 Plzeň
tel: 377 460 088 (stanice záznamník)
Pohotovostní mobil : 777 145 960, 777 194 095, 777 760 777
e-mail: ptactvo@desop.cz
www.desop.cz
Vedoucí stanice: Karel Makoň – předseda DES OP (mobil. 777 145 960)
Přidružené stanice, odběrná místa, spolupracovníci
Odběrné místo Staňkov je nárazově řešeno přes kolegu a našeho člena Kamila Forsta ve Staňkově
(pro oblast Domažlicka). Jedna voliéra a jeden box pro mimořádné případy.
Odchov mláďat savců a zvěře, externě paní Jaroslava Janoušová v domácím chovu Plzeň – Nová
Hospoda.
Líhnutí ptačích vajec, odchov mláďat, externě Vlastimil Voráček, Roupov. Vlastní zařízení, výborné
služby i výsledky.
Herpetologie a obojživelníci - Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. kompletní zázemí v osobním vlastnictví
v rodinném domku v Zábělské ulici Plzeň.
Zajištění veterinární péče
Hlavní veterinární servis (smlouva a otevřený účet):
Veterinární klinika Vedilab s. r.o.
pod vedením MVDr. Petra Böhma
Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň
V mimořádných případech i se všemi ostatními veterinárními klinikami, specializovanými veterináři a
laboratořemi.
Technický popis stanice – chovatelské zázemí
Chovatelské zázemí Plzeň - Doubravka
Rozletová voliéra:
1x malá 2 x 9 x 2m
1x velká 9 x 15 x 3m (voliéra pro vodní ptáky)
Komory pro ptáky:
5x dravci, sovy a velké druhy ptactva (2-3x3x2m a 2-3x1,5x2)
4x částečně expoziční (přírodní) pro menší a středně velké druhy ptactva, savce
2x malá voliéra pro drobné ptáky (2x2x2m)
1x voliéra pro vodní ptáky (9x15m)
Vodní plocha:
Dvě tůňky ve voliéře pro vodní ptáky (16m2)
Výběh pro vysokou zvěř apod.:
Lesní komplex 18x18m - polesí Zábělá (Plzeň) + fixační box (4x3m)
Realizované záchranné transfery
Mimořádný záchranný transfer vodních živočichů Holýšov, řeka Radbuza.
Realizováno z podnětu Plzeňského krajského úřadu v režii investora, akce dne 1.12. 2011.
(více viz samostatná zpráva z transferu DES OP)
Absolvované odborné kurzy
Pravidelná odborná školení členů i personálu. Bezpečnost, legislativa, vnitřní směrnice.
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Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2011 jsme celkem zasahovali ve 425 případech a zajistili 1.079 živočichů.
Z celkového počtu 1.079 zajištěných živočichů bylo 647 netopýrů (4 druhy) ze 40 zásahů.
Ostatní druhy a případy viz následující tabulka.

1.079 živočichů
321 ex. ptáků
696 ex. savců
1 ex. plazů a obojživelníků
61 ex. zvířat exot. a domácích

( 89 druhů)
(56 druhů)
(14 druhů)
( 1 druh)
(18 druhů)

425 samostatných případů
287 zásahů
86 zásahů
1 zásah
51 zásahů

Podrobnosti viz příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů r. 2011.

Zajímaví pacienti, zajímavé výjezdy, záchranné transfery a zásahy:
Srnec obecný, Plzeň – Bolevec (PM)
Prvním výjezdem roku 2011 byl odchyt vlakem sražené srny, nalezené (1.1. 2011) u
železniční tratě směr Třemošná v Plzni – Bolevci, polesí Doubí. Na tomto úseku
železniční trati je v důsledku novoročních ohňostrojů a petard každým rokem zajištěn
minimálně jeden kus srnčí zvěře, která je sražena (poraněna) projíždějícím vlakem.
Ani v roce 2011 tomu nebylo jinak a rok stará srnečka musela být na základě kritického
zdravotního stavu a traumatu páteře po veterinárním vyšetření utracena.
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Kavky obecné, Plzeň – Bory, Vrchlického 16 (PM)
Dvě nevzletná mláďata, zamotána za nohy do hnízdního materiálu (provázků), visela
31.5. 2011 pod okapem činžovního domu Vrchlického 16. Hluk bezradných rodičů
upoutal pozornost kolemjdoucích a ti událost nahlásili. Vyproštění mláďat z provázků
proběhlo na místě a obě byla okroužkována a vrácena zpět do hnízda.

Kachna divoká, dálnice – tunel Valík (PM)
Kuriózní odchyt poraněné samice kachny divoké s 6 nevzletnými mláďaty byl realizován
31.5. 2011 na mostní konstrukci mezi svodidly dálničního obchvatu pod tunelem Valík.
Nález nahlásila policie, která přes kamerový systém sledovala rodinku proplétající se u
středového svodidla. Odchyt proběhl za plného provozu a podařilo se odchytit všech
šest mláďat, včetně samice. Zlomené křídlo bylo samici amputováno a následně byla i
s mláďaty vypuštěna 13.6. 2011 na řeku Berounku v Plzni - Doubravce.

Kukačka obecná, Plzeň – Bílá Hora (PM)
Po delší době se na stanici dne 27.7. 2011 dostalo nevzletné mládě kukačky obecné.
To bylo nalezeno na terase u rodinného domu v Plzni na Bílé Hoře. Hnízdo, odkud
mládě předčasně vylétlo či bylo vyplašeno, se však najít nepodařilo, a tak byla kukačka
dokrmena na ZSŽ a následně po okroužkování vypuštěna 4.8. 2011 tamtéž.

Kachna divoká, jezírko Hotelu Marriott (PM)
Další kuriózní odchyt samice s 8 čerstvě vylíhnutými mláďaty byl realizován 13.6. 2011.
V tomto případě se jednalo o rodinku, která se vylíhla v zapuštěném betonovém dvorci
s uměle vytvořenou vodní kaskádou Hotelu Marriott v Plzni - Sadech 5. května.
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Odchyt vzletné samice se všemi mláďaty byl poněkud náročnější, ale i přesto se
podařilo celou rodinu přesunout na řeku Berounku .

Kalous ušatý, 33. ZŠ Plzeň – Skvrňany (PM)
Odchyt po nárazu na překážku 16.11. 2011 v areálu 33. ZŠ v Plzni – Skvrňanech.
Kalous odchycen jako nelétavý s otřesem mozku po nárazu na skleněnou výplň a
vypuštěn zpět do volné přírody 29.11. 2011 na lokalitu Chlumek, Plzeň – Bukovec.

Poštolčí vajíčka, Plzeň – Lochotín, Sokolovská č. 28 (PM)
Dne 10.5. 2011 zajištěno ( z podnětu vlastníka bytu v panelovém domě v Sokolovské
ul. č. 28 ) 5 nasezených poštolčích vajíček z truhlíku na parapetu okna. Vejce ihned
předána do líhně Vlastimila Voráčka (Roupov), který 3 z nich vylíhl a předal k dalšímu
odchovu zpět k nám do stanice. Odchov se vydařil a celkem 3 plně vzletná mláďata
byla 3.8. 2011 vypuštěna přímo ze ZSŽ v Plzni – Doubravce.
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Poštolčí vajíčka, Plzeň – Bory, Zikmunda Wintra (PM)
Zajištění 4 vajec ze zaneseného okapového svodu staveniště rekonstruovaného domu
v ulici Z. Wintra v Plzni. Vejce byla z lana odebrána 19.4. 2011 a ihned předána do
líhně Vlastimila Voráčka. Ten všechna čtyři vejce vylíhl, mláďata odchoval, poté byla
okroužkována a 30.6. 2011 vypuštěna v Roupově.

Opakovaný odchyt výra velkého, spadlého do světlíku, Plzeň – Bory
Dne 18.3. 2011 odchyt kroužkovaného samce výra velkého, propadlého do světlíku
činžovního domu v Raisově ul. č. 14. Odchycen, vyproštěn, vypuštěn.
Dne 20.5. 2011 odchyt téhož kroužkovaného samce výra velkého, propadlého do
světlíku činžovního domu v Raisově ul. č. 16. Odchycen, vyproštěn, vypuštěn.

Sova pálená, ATC haly, Bor u Tachova (TC)
Odchyt sovy pálené, uvězněné ve skladové hale společnosti ATC Bor u Tachova.
Technicky velice náročný odchyt probíhal v nočních hodinách z 2. na 3. 11. 2011 a
sovu se podařilo zhruba po 7 hodinách odchytit do nárazové sítě a vypustit na lokalitě u
Boru daleko od skladových hal.

Sýc rousný, Plasy (PS)
Nalezen po střetu s projíždějícím automobilem na vozovce mezi Plasy a Rybnicí. Sýce
s lehkým otřesem mozku dovezl sám řidič dodávky, do které pták narazil a po krátké
rekonvalescenci na stanici byl 19.12. 2011 vypuštěn na lokalitě Plzeň – Červený
Hrádek, polesí Pytel.
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Bobr evropský, Nýrsko - jímka ČOV (KT)
Odchyt a přesun bobra evropského, uvízlého v nefunkční betonové odpadní jímce ČOV
v Nýrsku. Realizováno za podpory několika hasičských sborů 8.4. 2011, přičemž
vyproštěné zvíře bylo následně vypuštěno na řeku Radbuzu v Nýrsku.

Liška obecná, Plzeň – Skvrňany, Vejprnický potok (PM)
Odchyt do želez chycené lišky obecné 20.2. 2011 na lokalitě u Vejprnického potoka,
Plzeň - Skvrňany. Dospělá samice byla chycena za čtyři prsty levého předního běhu,
které musely být následně zvířeti amputovány. Zvíře ošetřeno ambulantně a vypuštěno
zpět na lokalitu.
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Dudek chocholatý, Horní Bříza (PS)
Zajištění autem sraženého dudka chocholatého na vedlejší silniční komunikaci pod
vodárnou u Horní Břízy. Pták zajištěn 14.4. 2011, bohužel následně uhynul (22.4. 2011)
na následky poranění a dlouhodobého chovu v zajetí.

Racek středomořský, Bezvěrov u KV (PS)
Zajímavým faunistickým nálezem bylo zajištění poraněného racka středomořského u
obce Bezvěrov (PS). Pták pravděpodobně narazil na kotvící lano vysílače Krašov a byl
jako nevzletný s pohmožděným křídlem odchycen 11.7. 2011 tamtéž. Po
rekonvalescenci vypuštěn bez zdravotních potíží jako létavý 7.8. 2011 na
Nechranickou vodní nádrž.

Husa velká, Nové Mitrovice (PJ)
Dovezena jako vzletné mládě 21.6. 2011 po nárazu na dráty el. vedení s těžkým
traumatem hlavy a omezenou hybností končetin z Nových Mitrovic (PJ). Původně
nechodící pták u nás na stanici následně strávil 164 dní, než byl na druhý pokus 1.12.
2011 úspěšně vypuštěn na zimoviště vodního ptactva v Plzni – Doubravce na ř.
Berounku. Zde se husa zdržovala ještě v den sepisování této zprávy.

Jeřáb popelavý, Postřekov (DO)
Odchyt mladého jedince z tahového hejna na loukách u Postřekova. Odchytil a předal
člen místního MS dne 6.11. 2011 pravděpodobně po nárazu ptáka na dráty el. vedení.
Ve skutečnosti se jednalo pouze o chvilkovou indispozici od nárazu a jeřáb byl úspěšně
vypuštěn jako plně létavý a bez následků poranění dne 11.11. 2011 na lokalitě
Vysočany u Boru (TC) .
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Výr velký, Malonice Lštění (DO)
Nevzletné mládě s poraněným stojákem bylo do stanice přijato 29.5. 2011.Následovala
poměrně složitá léčba fraktury stojáku, která byla zakončena úspěšným vypuštěním
plně vzletného a vyléčeného výra zpět do volné přírody. Výr vypuštěn 15.10. 2011 po
rozlétání v rozletové voliéře ve Spáleném Poříčí na lokalitě jižního Plzeňska

Asistence policii, hasičům a orgánům ochrany přírody
Převážně noční zásahy u dopravních nehod, na veřejném prostranství a v zástavbě.
Převzetí poraněného živočicha či zvířete ze zájmového chovu (věci nalezené). Dočasná
péče o zvířata zabavená, opuštěná či v majetkovém řízení. Dlouhodobá vzájemná
spolupráce a komunikace.

Odchovy mláďat savců
Odchovy mláďat savců, neúspěšný odchov 8 mláďat veverek obecných, donesených
většinou po zničení hnízda či úrazu. Bohužel ani jedno mládě se nepodařilo v roce
2011 odchovat a vypustit zpět do volné přírody. Podobná situace byla i u zbytečně
donesených mláďat zajíců polních - přijata celkem 3 mláďata, přičemž ani jedno
nebylo odchováno.
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Poněkud lepších výsledků dosáhla paní Jaroslava Janoušová při odchovu srnčat a
selat divokých prasat. Celkem přijata dvě zbytečně donesená mláďata srny obecné a
dvě selata prasete divokého. Všechna svěřená zvířata byla úspěšně odchována a
zařazena do dalšího chovu v zajetí u jiných chovatelů.

Další zajímavější případy a výjezdy
Vydra říční, nalezena 6.7. 2011, sražena autem (úhyn) na dálnici D5 u Svojkovic (RO).
Raroh lovecký (sokolnický pták), odchycen 12.9. 2011 – Ostrovec u Svojšína (TC).
Křepelka polní, náraz na překážku, 30.8. 2011 – Nečtiny (PS).
Jezevec lesní, odchyt 4.5. 2011 ve sklepě obytného domu - Vochov (PS)
Odchyt labutě velké 27.7. 2011 na přírodním koupališti Babylon (DO) – převoz
Celkem 246 netopýrů hvízdavých 22.8. 2011 v lékařském pokoji FN Bory, Infekční
odd. (PM), dalších 98 netopýrů hvízdavých 23.8. 2011 v jednom pokoji
obytného domu na Koterovské třídě, Plzeň – Slovany (PM) a 98 netopýrů
hvízdavých 4.9. 2011 v Částkově ulici, rovněž Plzeň – Slovany (PM)

Celková bilance / úspěchy – neúspěchy.
Rok 2011 byl co do počtu přijatých pacientů průměrný a lehce pod dlouhodobým
normálem. Podprůměrná však bohužel byla i úspěšnost léčby jednotlivých pacientů a
odchovy mláďat. Charaktery jednotlivých případů a poranění některých zvířat byla tak
vážná, že úspěšnost vyléčených pacientů byla výrazně nízká. Do volné přírody se
podařilo vrátit a zapojit pouze 50-60% z celkového počtu přijatých živočichů.
Více podrobností v tabulce jednotlivých druhů, dělených dle výsledků léčby – Evidence pacientů.

11

Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat
Povodně v Plzni, aneb 3 králíci a 11 křepelek
První velká voda roku 2011 proběhla Plzní hned v lednu. V sobotu 15.1. 2011 večer,
přesně 19:48 hod., nás požádala odchytová služba městské policie a zásahová skupina
hasičů o asistenci při záchraně domácích zvířat, nalezených na zatopené zahradě ve
Skvrňanech. Majitel neznámý, nedaří se ho kontaktovat, část zvířat je chována
v zařízení, ve kterém se mohou utopit. Celkem zajištěno (převezeno) 11 křepelek a 3
ex. králíka domácího. Jeden ochočený potkan v akváriu a cca 15 andulek s neurčeným
počtem menších papoušků v částečně zatopené velké voliéře bylo na zahradě
ponecháno. Všechna převezená zvířata byla následně vrácena původnímu majiteli.
Dále v rámci nadstandardního servisu bylo realizováno v průběhu roku 2011 několik
samostatných akcí a odchytů zvířat domácích či exotických. Většinou se jedná o zvířata
ztracená, opuštěná či úmyslně vypuštěná anebo předaná bez uvedení původu či
majitele. Do této evidence spadají i městští (zdivočelí) a poštovní holubi:
Prase domácí – 4.3. 2011 Plzeň – Červený Hrádek
Poník (kůň domácí) – 16.8. 2011 – Krkavec
Nutrie – 8.9. 2011 Plzeň – Božkov
3x morče domácí – 11.5. 2011, Plzeň – Městská Policie Plzeň
2x morče domácí – 26.4. 2011, Plzeň – Městská Policie Plzeň
Králík domácí - 28.2. 2011 Plzeň – Schránka na pacienty ZSŽ
Králík domácí – 18.11. 2011 Plzeň – Schránka na pacienty ZSŽ
3x kočka domácí - 4.10. 2011 Plzeň – Schránka na pacienty ZSŽ
Kachna domácí – 11.2. 2011 Třemošná, odchyt v řece
30x holub domácí nebo zdivočelý - Plzeň
Fretka tchořovitá – 23.3. 2011, Plzeň – Městská Policie Plzeň

Andulka (papoušek vlnkovaný) – 28.8. 201, Plzeň – Bory
Andulka (papoušek vlnkovaný) – 17.3. 201, Plzeň – Městská Policie Plzeň
2x Andulka (papoušek vlnkovaný) – 10.1. 2011, Plzeň, Policie ČR (pozůstalost)
Alexandr růžovohrdlý – 27.5. 2011, Plzeň- dar
Leguán zelený – 24.9. 2011, Starý Plzenec – Policie ČR
Želva nádherná – 6.9. 2011 Plzeň – Doubravka, lokalita u kostela sv. Jiří
Želva nádherná – 9.5. 2011 Plzeň – Radobyčice, odchyt v řece
Užovka domácí sp. – 8.11. 2011 Plzeň – Bolevecká ul. VŠ koleje
Užovka červená sp. – 2.3. 2011 Plzeň – Městská Policie Plzeň
Užovka červená sp. – 27.1. 2011 Plzeň – Schránka na pacienty ZSŽ
Hroznýš královský – 8.11. 2011 Plzeň – Bolevecká ul. VŠ koleje.
Korálovka kalifornská – 5.7. 2011 Vejprnice - zahrada
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Rozšíření a údržba chovatelského a léčebného zázemí
 Nová expozice hnízdních budek
Celková rekonstrukce a úprava prostoru s ukázkou projektů druhové ochrany a
hnízdních budek. Zakoupeny speciální ptačí budky, kompletní předělání expozice.
 Práce na voliéře pro vodní a brodivé ptáky – zahrada
Pokračování na interiérové části této nové voliéry a její údržba.
Zavedení vodovodního kohoutku do voliéry.
 Celková rekonstrukce dvou voliér pro drobné ptáky v areálu ZSŽ
Kompletní rekonstrukce dvou voliér pro drobné ptactvo, demolice stávající konstrukce a
výstavba nové. Výměna dřevěného základu za betonový, očištění skalní stěny, zadání
výroby konstrukce nové a její částečné osazení. Další realizace se přesouvá do roku
2012.
 Napojení zahrady a izolační části na vnitřní vodovodní přípojku (2010-2011)
Natažení plastové trubky do ošetřovny a napojení zahrady na vodovodní přípojku
(studnu) stanice. Výměna části vnitřního rozvodu vody stanice.
 Celková rekonstrukce vodovodní šachty u studny (2010-2011)
Rekonstrukce vodovodního rozvodu, zejména pak podúrovňové zapuštění šachty
s čerpadly a vnitřním rozvodem.
 Karanténní a izolační část zahrady - ošetřovna
Postupné dodělávání vnitřní karanténní části v zahradním domku na zahradě. Vybavení
ošetřovny, operační stůl, osvětlení, dopojení vodovodních rozvodů, dřezu, osazení
pletivových dveří a rámů na vnitřní ubikace, terária, police a operační osvětlení.
Realizováno za finanční podpory Plzeňské teplárenské, a.s.

 Zemní práce a úpravy terénu, výsadba a pravidelná údržba zeleně, nátěry
zařízení
Průběžně realizované úpravy terénu, svahování, chodníčky a pěšiny.
Výsadba keřů, péče o zeleň, sekání trávy i mimo areál ZSŽ.
Antikorozní nátěry, údržba dřevěných částí zařízení.

Vše realizováno svépomocí z rozpočtu DES OP (fond rezerv a našetřených sponzorských darů) za
přispění Města Plzně ( MMP – OŽP), Plzeňského kraje i NSS (MŽP ČR), sponzorů a drobných dárců.
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Posílení a údržba technického vybavení
 Servis a údržba zásahového vozu, pojištění
Pravidelné servisní kontroly zásahového vozu TOYOTA. Výměna a doplňování
provozních kapalin, údržba vnitřního interiéru a péče o další technické vybavení.
Průběžná výměna pneumatik a dalších opotřebovaných doplňků.
Pravidelná úhrada a předplacení ročního zákonného i nehodového pojištění.
Nákup služebního vozidla výrazně podpořila NADACE ČEZ (r. 2010).

Vykradení služebního zásahového vozidla (rozbití zadního okénka), událost ze dne
13.9. 2011 na lokalitě Plzeň – Roudná u ř. Mže. Případ předán policii, pachatel viděn,
ale nedopaden, zcizen osobní batoh s notebookem, finanční hotovostí, razítkem a
dalšími doklady. Případ odložen – pachatel neznámý.
 Další technické vybavení , nářadí, výstroj a ochranné pomůcky
Pravidelná údržba a obnova technického vybavení, výstroje a pracovních pomůcek.
Řešeno v průběhu celého roku dle aktuální potřeby. Konkrétně se opět jednalo o nákup
nových brodivých holin, dalších odchytových sítí (podběráků) a drobného technického
vybavení, ochranných pomůcek, pracovní obuvi, transportních přepravek, lezeckého a
jistícího vybavení. Rovněž došlo k obnově některého elektro nářadí.
Do drobného hmotného majetku přibylo:
Aku-příklepový šroubovák (Akuvrtačka BHP 441)
Bruska úhlová velká (Makita GA 9030 R)
Dalekohled Fomei 7x50 Ranse (R. Zeman)
LCD Samsung B2240MW, 22"
HDD Samsung 500 GB, 32MB, 7200
IP kamera venkovní SONY SNC-CH160
BOSCH kladivo GBH 5-40 DCE Profesionál
Kompresor BOBY 1,5/12 + doplňky
Laserový metr DLE 70 (06010166xx
Pilka přímočará Makita 4329
Netbook Asus Fee 1001 PXD
Odchytový podběrák MARIA VET AVN-26
Odchytový podběrák MARIA VET 201306
Teleskopická tyč Hayauchi 630
Operační stůl (EKT 2600) – ošetřovna

 Nákup webové kamery za účelem střežení, prokazování výskytu a monitoringu
Pořízení nové profesionální počítačové kamery ( IP kamera venkovní SONY SNC-CH160)
s velkým rozlišením a všestranným venkovním použitím. Zatím využívána k monitoringu
jednotlivých ptačích druhů, sledování pohybu ptáků na krmítku atd.
 Servis a údržba PC techniky
Pravidelný servis a údržba všech počítačových systémů DES OP. Nákup nového
monitoru Samsung, nákup nového počítače Netbook Asus Fee 1001 PXD za odcizený
počítač a za účelem dokumentace jednotlivých informací a dat z terénu. Dokoupení
některých dalších počítačových komponentů, záložních disků a pomůcek k archivaci či
přehrávání záznamů. Zvláštní poděkování Petru Jakubíkovi za kompletní servis a péči o
výpočetní techniku.

 Pojištění majetku, areálu a činnosti organizace
Jako součást péče o majetek organizace, bezpečnost členů a chod spolku máme
uzavřeno několik zákonných i externích pojištění, zejména proti způsobené škodě a
nežádoucím následkům.
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DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ
Tůňky pro obojživelníky – Lomany
Samostatný projekt obnovy a zkvalitnění biotopu na lokalitě Lomany. Jednalo se o
založení a vybagrování čtyř kaskádovitých tůní pro obojživelníky na naučné stezce
Lomany. Realizace projektu Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. Realizováno za technické a finanční
podpory Lesů ČR, správa Plasy a výrazné podpory manželů Hepových.

Tůňky pro obojživelníky – Červený Hrádek
Samostatný projekt z roku 2010 obnovy a zkvalitnění biokoridoru na lokalitě Červený
Hrádek. Jednalo se o založení a vybagrování jedné tůně pro obojživelníky v biokoridoru
Červený Hrádek. Realizace projektu Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D za podpory místního
Mysliveckého sdružení Červený Hrádek (Ing. Kaucký, MUDr. Šmolík).

Záchranný transfer čolků horských, Černošín (TC)
O víkendu 8.5. 2011 realizoval herpetolog Ondřej Hes záchranný transfer čolků
horských z lokality nedaleko vesnice Černošín na Tachovsku. Jde o neobyčejně
bohatou oblast na výskyt obojživelníků a plazů (skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan
zelený, kuňka žlutobřichá, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, čolek horský, čolek
obecný, čolek velký, ještěrka živorodá, slepýš křehký a užovka obecná) na poměrně
malém prostoru. Čolci horští se pravidelně rozmnožují v loužích na lesních cestách
v současnosti maximálně využívaných k přepravě vytěženého dřeva.
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Nový hnízdní ostrůvek do rezervace Nový rybník, Líně (PS)
Výroba a osazení nového hnízdního ostrůvku pro rybáky a racky na lokalitu Rezervace
Nový rybník. Nový ocelový plovoucí ostrůvek je zkušebním vzorkem místo rozpadlých
dřevěných plošin z let předchozích. Jeho funkce a účelovost se zatím testuje a vše
ukáže až následující hnízdní sezona. Ostrůvek osazen 31.8. 2011.
Projekt metodicky veden a finančně podpořen Plzeňským krajským úřadem.

Hnízdní podložky pro orlovce říční, Hlinné (TC)
V sobotu 26.11. 2011 jsme osadili naše první dvě umělé hnízdní podložky pro orlovce
říčního. Samotné instalaci dvou kovových rámů s hnízdním materiálem předcházelo
pečlivé vybrání vhodné lokality a stromů. To bylo realizováno společně s kolegou Jiřím
Vlčkem z Plzeňského krajského úřadu a místním ornitologem Karlem Machačem
z Tachova. Obě podložky jsou nainstalovány u břehu Modrého rybníka.
Projekt metodicky veden a finančně podpořen Plzeňským krajským úřadem.
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Akce Labutě Morava 2011
Již tradiční výcviková a kroužkovací akce, zaměřená zejména na odchyt a kroužkování
pelichajících labutí velkých na rybničních soustavách jižní Moravy. Realizováno
v termínu od 23.7. do 24.7. 2011. Odchyceno celkem 51 labutí velkých, 2 mláďata
bukáčka malého a 33 mláďat racka chechtavého.
Akce se zúčastnil Karel Makoň, Hana Makoňová, Bohumil Ježdík, Petr Burget a Radek Zeman.
Zvláštní poděkování všem zúčastněným a Kroužkovací stanici Národního muzea Praha za udělení
potřebné výjimky.

Budky pro rorýse obecné
Ve spolupráci s Plzeňským krajským úřadem a kolegou Jiřím Vlčkem probíhal
v průběhu celého roku 2011 další monitoring výskytu a hnízdění rorýsů obecných na
rekonstruovaných (zateplovaných) budovách a objektech po celém Plzeňském kraji.
Součástí projektu je jak osazování nových hnízdních budek, tak kontrola obsazenosti
budek již osazených. Rovněž je prováděn odborný dohled při realizaci staveb a kontrola
nařízených opatření.
Projekt metodicky veden a finančně podpořen Plzeňským krajským úřadem.
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500 budek pro Plzeň
Plzeňská teplárenská kupuje budky pro MŠ, ZŠ a do městských parků
Projekt realizovaný v průběhu celého kalendářního roku, převážně dodavatelsky
hrazený z prostředků Plzeňské teplárenské, a.s. za přímé podpory předsedy
představenstva p. Romana Jurečka, který s touto myšlenkou nákupu ptačích budek
pro MŠ a ZŠ sám přišel. Všech 500 budek je vyrobeno, zkompletováno a připraveno
k rozvezení a osazení, přičemž v zimě 2011 byl projekt nadstandardně obohacen o
zakoupení dalších deseti krmítek (4.000,- Kč), vhodného krmení (slunečnicových
semen za 6.000,- Kč) a webovou kameru ( 22.000,- Kč) k přímému přenosu záběrů
z krmítka - více na www.desop.cz. Projekt objednaný a financovaný Plzeňskou teplárenskou
a.s., která na jeho realizaci přispěla částkou 160.000,- Kč.

Budky polesí Zábělá a údolí řeky Berounky
Podpora hnízdních možností drobného ptactva v městských lesích. Pravidelná údržba,
kontrola a čištění cca 150 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“).

Budky pro dravce a sovy – pravidelná kontrola
Údržba a pravidelná kontrola budek pro dravce a sovy.

Krmítka – přikrmování ptactva v parcích
Jedenáctým rokem fungující zimní projekt. Celkem 9 obřích krmítek ve větších
příměstských parcích. Projekt, který si získal velkou oblibu u veřejnosti, zejména u
seniorů, má již svou tradici, bohužel však musela být některá krmítka z ekonomických
důvodů přesunuta na jiné lokality a přikrmování drobného ptactva omezeno.
Projekt podpořený statutárním městem Plzeň (Nadačním fondem „Zelený poklad“). Děkujeme
všem, kdo nám při realizaci tohoto projektu pomáhají, starají se o naše krmítka a pravidelně do
nich přinášejí krmení.
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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. Süssová, P. Tájková, K. Makoň, K. Lang, K. Machač a
další). Na tento projekt navazuje odběr krevních vzorků za účelem vyšetření
odchycených ptáků na malárii, který garantuje MVDr. František Čada.
V roce 2011 bylo okroužkováno a odečteno přes 800 jedinců, z toho odebráno a
vyšetřeno cca 20 krevních vzorků. Mezi nejzajímavější akce patřily:
-

-

kroužkování mláďat datla černého
účast na kroužkovacím kurzu a čtyřdenní terénní cvičení na Třeboňsku
odchyt kachen divokých na zimovišti ř. Berounky
monitoring a přesun několika hnízd 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, krkavců
velkých, jestřábů lesních a labutí velkých na Plzeňsku

Zásyp pro vodní ptactvo – zimoviště na řece Berounce, Plzeň
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
vzorků trusu, sčítání a monitoring. Celkem zkrmeno v roce 2011 přes 2.000 kg obilné
směsi.

Ornitologický servis pro orgány ochrany přírody a kroužkovatele
Ornitologický a odborný 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.
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Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého v r. 2011
Provádí se v rámci každoročního servisu pro obce, krajské úřady, orgány ochrany přírody
a vlastníky objektů za finanční podpory příslušných krajských úřadů a obcí.

Bělá nad Radbuzou (DO) – UHP na samostatném příhradníkovém stožáru
10.9. 2011 plánovaná rekonstrukce a výměna horního kovového rámu UHP na
stávajícím příhradníkovém stožáru. Sundání vysokého hnízda včetně původního
kovového kola, sloužícího jako hnízdní podložka a osazení nové čtvercové hnízdní
podložky se dvěma vzpěrami. Nové, v pozinkovaném provedení. Osazen i nový hnízdní
základ.

Nový Kramolín (DO) – nově zřízená UHP na samostatném betonovém stožáru
10.9. 2011 osazení části stupaček, zaměření a příprava přístupové lávky.
26.11. 2011 osazení přístupové lávky a chybějících stupaček.

Všeruby u Kdyně (DO) – UHP na samostatném betonovém stožáru
11.9. 20 11 snížení vysokého a vyoseného hnízda na samostatné UHP.
Pravidelná údržba, snížení hnízda a odlehčení nosné konstrukce.
V ceně i úklid a likvidace hnízdního materiálu.
Kout na Šumavě (DO) – UHP na samostatném betonovém stožáru
11.9. 2011 snížení vysokého a přetíženého hnízda na samostatné UHP.
Pravidelná údržba, snížení hnízda a odlehčení nosné konstrukce.
V ceně i úklid a likvidace hnízdního materiálu.
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Dobřany I. (PJ) - pekárna
27.9. 2011 - pravidelný úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Dobřany II. (PJ) - Dům služeb
27.9. 2011 - pravidelný úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Merklín (PJ) - kovárna
27.9. 2011 - drobná úprava hnízda, úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního
materiálu.

Líně (PS)
Zadání a plánované osazení nové hnízdní podložky (nové hnízdiště) na funkčním
komíně budovy ZŠ. Řešeno ve spolupráci a v režii obce.
Janovice nad Úhlavou (KT)
Zahájení, konzultace a příprava plánu realizace celkové rekonstrukce přetíženého
hnízda s ohledem na opravu a ubourání rozpadajícího se komína.
Dále realizován pravidelný monitoring a kroužkování mláďat na hnízdě a sledování
vybraných lokalit.
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Čáp černý
Vrčeň (PJ) – stromové hnízdo čápa černého
9.3. 2011 instalace a osazení nové kovové hnízdní podložky místo zničeného
strženého hnízda.

Vysočany u Boru (TC) – stromové hnízdo čápa černého
6.11. 2011 instalace a osazení nové kovové hnízdní podložky místo zničeného
strženého hnízda.
Nalezeno a zaevidováno nové hnízdo čápa černého u Staňkova (DO)

Dále pak kroužkování mláďat a kontrola sledovaných hnízdišť.
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EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE
Fotograf Bohumil Mášek - hádanky a fotografie
Mezi klíčové a zásadní události v oblasti ekologické výchovy roku 2011 patří další
spolupráce s fotografem Bohumilem Máškem. Jeho fotografie nejen zaujaly, ale i
pomohly při propagaci ochrany přírody a činnosti spolku. Fotohádanky, reportáže
z jednotlivých akcí, fotogalerie a další jsou velice ceněny zejména u příznivců naší
činnosti a u medií.

Děkuji Bohumilu Máškovi za jeho práci, čas i finance, které našemu spolku nezištně věnoval
a věnuje.

Další spolupráce se Záchrannou stanicí živočichů Zázrivá (SR)
V polovině měsíce srpna 2011 jsme kousek od Žiliny na západním Slovensku navštívili
tamní Záchrannou stanici živočichů v Zázrivé. Stanici postavil, řídí a vede náš
dlouholetý kolega Metod Macek. Cílem návštěvy bylo dohodnout další formu
spolupráce mezi oběma stanicemi. Dohoda se podařila a stanice v Zázrivé se stala naší
partnerskou stanicí, čehož si velice vážíme a za což jsme rádi.

Archivace výstavy „10 let ve službách města.“
Foto archivace naší úplně první výstavy, směřované k oslavám deseti let naší činnosti.
Archivace provedena přefotografováním do souboru PDF a uložením na archivní disk
DES OP.
Poděkování patří Bohumilu Máškovi za realizaci projektu a zpracování všech výstupů i dat.
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Orientační pochod
Rovněž velice nákladný projekt, založený na dvou okruzích a samostatných tratích.
Akce proběhla zkušebně v poslední den školního roku 2011 a jelikož pršelo, sešlo se
pouze 50 účastníků. Každopádně do budoucna je projekt připraven k dalšímu použití.
V průběhu roku sloužila jednotlivá stanoviště s úkoly k nejrůznějším akcím mimo
stanici, ekologické výchově a programům, určeným zejména pro letní tábory a žáky II.
stupně základních škol.

Projekty ekologické výchovy a osvěty
V průběhu roku 2011 realizováno v omezeném množství a časovém rozsahu několik
tradičních projektů ekologické výchovy a osvěty, určených zejména pro žáky MŠ a I.
stupně ZŠ v celém Plzeňském kraji. Částečně zpoplatněná služba na velmi vysoké
úrovni, zaměřená zejména na praktickou výuku a vzdělávání dětí. Zároveň důležité
posílení rozpočtu organizace a pokrytí nákladů s ekologickou výchovou spojených.
Obrovský zájem se však s ohledem na časové vytížení nepodařilo úplně uspokojit.

www stránky - internet
Od roku 2007 samostatně fungující projekt pod vedením Petra Jakubíka a Vladimíra
Nového. Na našich stránkách najdete například všechny vydané tiskové zprávy, dále
kalendář plánovaných akcí, kontaktní spojení, archiv, fotografie, historii i odkazy na
další organizace a kolegy. Nově pak archivy našich výstav, fotogalerii B. Máška, odkazy
na kamerové záběry atd. Vysoce účinný projekt s plošným dopadem.
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Bobřík odvahy
Poněkud netradiční, ale o to více originální akce byla realizována pro děti i dospělé
23.9. 2011 večer. Prvního bobříka odvahy jsme připravovali již od letošních prázdnin a
myslím, že se ve finále opravdu vydařil. Na trasu za pohádkovými bytostmi se vydalo
přes 200 zájemců a ohlas byl veliký. Své si však vyžádala i příprava akce, a tak
poděkování patří zejména všem těm, kteří se na ní aktivně podíleli.

Prodej produktů:
Výukové karty „Zvířátka kolem nás“
Tematicky zaměřené výukové karty o volně žijících druzích živočichů z naší přírody.
1 pare = 40 karet formátu A3 na kvalitním pohlednicovém papíru ve speciálních
deskách (à 390,- Kč). Prodej tohoto produktu průběžně realizován dle poptávky.

Zvířátkové Maxi PEXESO
Zvířátkové maxipexeso o 90 hracích kartičkách nejrůznějších druhů volně žijících
živočichů. Vynikající realistické kresby Zdeňka Doležala, grafické zpracování Marka
Koňaříka. Součástí pexesa je i speciální příloha (záložka) telefonních a internetových
kontaktů, důležitých pro praktickou ochranu zvířat a přírody. Část pexes je určena
k odprodeji (à 20,- Kč) a pokrytí vynaložených nákladů z rozpočtu DES OP.

Ekologicko-výchovné dokumenty na DVD
„Jeden rok na ZSŽ“ a „Jak se jim s námi žije?“ - na jednom DVD. Oba čtyřicetiminutové,
veřejností velice kladně oceněné filmové dokumenty na jednom nosiči za symbolickou
cenu 100,- Kč. Více informací na www.desop.cz.

Webová kamera – záběr na krmítko ZSŽ Plzeň
Nový projekt přímých přenosů ze zajímavých lokalit a míst. Prvním takovým místem
bylo ptačí krmítko v areálu ZSŽ. Odkaz na přenos lze najít na našich internetových
stránkách a se stejným využitím kamery i internetového přenosu dat se počítá i do
budoucna. Kamera je mimo jiné také samostatně použitelná i k monitoringu vybraných
druhů živočichů, střežení hnízd atd.
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ČTv, pořady „Nedej se!“, „Přidej se!“ a „Chcete mě?“
Intenzivní spolupráce s profesionálními štáby České televize na příspěvcích
jednotlivých pořadů a dílů. Vše cíleně zaměřeno hlavně na propagaci ochrany přírody,
poradenský servis, ekologickou výchovu a prezentaci jednotlivých kauz.
Poděkování patří všem štábům a redaktorům těchto pořadů České televize.

Tiskové zprávy – efektivnější komunikace s médii
Rovněž od roku 2007 nově zavedená komunikace s médii a příznivci DES OP. Aktuální
tiskové zprávy, pozvánky na akce, zajímavé informace, to vše rozesíláno v elektronické
podobě pomocí dvou klíčových adresářů „Media“ a „Příznivci činnosti DES OP“.
Adresáře jsou průběžně aktualizovány dle zájmu veřejnosti a medií.

Vítání ptačího zpěvu – květen 2011
Ptačí festival, dny otevřených dveří - říjen 2011
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.

Servis pro veřejnost a spolupráce s médii
Poradenský, převážně telefonický a e-mailový servis pro veřejnost. Propagace a osvěta
prostřednictvím médií, publikační a reportážní činnosti atd.
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PERSONÁLNÍ POKRYTÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Členská základna
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina
dobrovolníků. V roce 2011 to bylo celkem 33 řádných členů a jeden adept ve zkušební
době. Organizace má dále 6 členů čestných a velké množství externích kolegů i
příznivců, kteří s naší organizací aktivně a dlouhodobě spolupracují.
V roce 2011 za členy přijati:
Martina Půtová, Martin Süss, Bohumil Mášek, Anna Šebková, Naděžda Popová.
Bohužel koncem roku 2011 pro nečinnost a časovou zaneprázdněnost naše řady opustili: Jiří Moravec a
Barbora Šípová.

Zaměstnanec
Organizace zaměstnává (od 1.dubna 2002) jediného pracovníka na plný úvazek. 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. Čistá
měsíční mzda tohoto zaměstnance je v průměru 15.000,- Kč měsíčně. Mimo svou
pracovní dobu funguje jako dobrovolník.

Brigádníci
V průběhu roku 2011 zaměstnávala organizace na smlouvu o dílo či dohodu o
provedení práce celoročně několik brigádníků (2-4). Jednalo se o prověřené a velice
spolehlivé členy či spolupracovníky organizace. Rozsah jejich práce byl stanoven po
vzájemné dohodě dle potřeby organizace. Odvedená práce i výsledky ve všech
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případech značně přesahovaly výši dohodnuté odměny, a tak brigádníci částečně
dotovali činnost spolku. Podíleli se zejména na údržbě či rozvoji léčebného areálu,
práci na novém pozemku, odchovech mláďat, administrativní, dokumentační i vědecké
činnosti atd.

Dobrovolníci
Skupina dobrovolníků mimo spolek, kteří nejsou členy naší organizace, ale v roce 2011
významně pomáhali při jednotlivých akcích, zejména výstavbě a rozvoji nového
léčebného zázemí – zahrada 2011. Dle svých možností a schopností odpracovali
nezištně několik desítek brigádnických hodin a významně pomohli i při projektech
druhové ochrany a ekologické výchovy. Jmenovitě se jedná o pana Pavla Steinbacha,
Roberta Trnku, Miloše Bicka, Martina Kepla, Jiřího Demjana s přítelkyní, o manžele Hepovy,
manžele Javůrkovy, manžele Šebkovy a mnoho dalších.

Odborná způsobilost – exkurze

Školení členů DES OP
Každým rokem se opakující odborné a personální školení všech členů DES OP, aktivně
se podílejících na chodu ZSŽ a činnosti organizace, proběhlo v únoru roku 2011.
Několikahodinový program byl zaměřen zejména na dodržování platné legislativy,
veterinárních předpisů, zákonů a na práci se zvířaty v rizikovém prostředí. Přednášeli
jak účastníci odborných kurzů, tak přizvaní specialisté.

Exkurze do ZOO Hodonín
V rámci kroužkování labutí velkých na jižní Moravě proběhla i exkurze do ZOO
Hodonín. Celkem pět členů si prohlédlo místní zoologickou zahradu včetně některých
programů ekologické výchovy. Realizováno 24.7. 2011.
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Kroužkovací kurz Třeboň 2011
Tradiční třídenní akce, zaměřená zejména na kroužkování volně žijících druhů ptactva
a opakování teoretických i praktických znalostí. V termínu 26.-28.4. 2011 se
akce zúčastnili 4 členové DES OP (Karel Makoň, Hana Makoňová, Miloš
Paisker, Bohumil Ježdík ) a nečlen Ivan Klán.

Otevření nové ZSŽ – Vimperk CHKO Šumava
Exkurze do nové ZSŽ Vlašim
Přímá účast zástupců DES OP na obou akcích, kde byl kladen důraz zejména na
prohlídku chovatelského zázemí a léčebných prostor. Otevření ZSŽ Vimperk proběhlo
2.12. 2011 a exkurze do ZSŽ Vlašim pak 14.12. 2011.
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FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE, SPONZOŘI
Největší a zároveň nejklíčovější investicí v roce 2011 byla opět investice do rozvoje a
přestavby obou léčebných zařízení. Nemalé finanční prostředky byly investovány i do
nákupu nového technického vybavení, jeho obnovy a údržby (jmenovitě viz kapitola
„Posílení a údržba technického vybavení “).
Zabezpečování nadstandardního servisu pro veřejnost, náklady na činnost organizace
včetně rozšíření a údržby majetku, technického zázemí, léčebného zařízení, zlepšení
odborného servisu, masivní propagace, náklady na zaměstnance, brigádníky a další
projekty přinesly i značné navýšení provozních nákladů. To vše se výrazně promítlo do
rozpočtu organizace, který je s ohledem na celkový ekonomický propad velice napjatý.

Procentuální vyčíslení příjmů a výdajů organizace za rok 2011
Příjmy a procentuální vyčíslení příjmů organizace za rok 2011
Celkové příjmy za rok 2011
Podpora statutárního města Plzeň
Dotace od Plzeňského krajského úřadu
Plzeňská teplárenská
Dotace od ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“
Sponzoři a dárci
Vlastní činnost
PKÚ – čápi, rorýsi, netopýři
Ostatní příjmy
Město Domažlice
Úroky, přeplatky

1 785 515,--

%

620 000,-320 000,-210 000,-205 810,-165 710,-102 688,-101 154,-46 372,79
12 990,-790,53

34,7 %
17,9 %
11,8 %
11,5 %
9,3 %
5,8 %
5,7 %
2,6 %
0,7 %
0,0 %

Výdaje a procentuální vyčíslení výdajů organizace za rok 2011
Celkové výdaje za rok 2011
Doprava a přeprava, služební vůz
Krmiva, léčiva, veterinární péče, ošetření
Technické vybavení, údržba
Zaměstnanec, mzdy, pojištění, brigádníci
Provoz. náklady-rozvoj areálu, tel., energie,
ostraha, údržba
Ostatní náklady, projekty
Domažlice

1 738 615,-309 905,-104 449,-63 973,-369 730,-564 611,-312 949,-12 998,--

Podrobnosti viz příloha - Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol
- Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací a projektů

17,8
6,0
3,7
21,3
32,5

%
%
%
%
%
%

18,0 %
0,7 %
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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

PLZEŇSKÝ KRAJ
Zastupitelstvo, Rada a úřady Plzeňského kraje

NADACE ČEZ
ZÁPADOČESKÁ SKUPINA ČEZ
NÁRODNÍ SÍŤ STANIC PŘI ÚVR ČSOP (MŽP ČR)

Plzeňská teplárenská, a.s.
NADAČNÍ FOND – ZELENÝ POKLAD
Členové správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“

Významní sponzoři:
Město DOMAŽLICE – Referát životního prostředí
Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi
EKO-INFO s.r.o. - manželé Černých, Kout na Šumavě
B-Orto s.r.o. - Jiří BAUMRUK - zubní ordinace Plzeň
MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň
Ing. Vladimíra SEDLÁKOVÁ, Plzeň
Veronika SOUČKOVÁ , Praha
Ing. Věra SOUČKOVÁ, Praha
Ing. Pavel STEINBACH, Štěnovice
Ing. Andrea KLAUDOVÁ, Plzeň
Manželé Jan a Blanka HRABĚTOVI, Plzeň
Manželé Jiřina a Jaroslav Hepovi, Kaznějov
fa. VOLKA a syn, Hlinné u Tachova
Veterinární klinika VEDILAB spol. s r.o.
Prof. MUDr. Ondřej HES, Ph.D., Plzeň
Marek KOŇAŘÍK – grafik, Plzeň
Sbírka ZVÍŘE V NOUZI při NSS - ČSOP PRAHA

Sponzoři, partneři:

David ČECH - prodejna SUPER ZOO, Plzeň
Manželé Petr a Petra Netolických, Plzeň
TH Optik – Robert Trnka, Plzeň – Doubravka
Miloš BICEK, Plzeň,
Vladimír MORÁVEK, Plzeň, manželé SLÍVOVI, Blatná,
MVDr. František ČADA, Plzeň, MVDr. Petr BÖHM,
MVDr. Zdeněk Rampich, MVDr. Jan POKORNÝ,
Grafik Marcel ŠIK, Vejprnice,
Marek KOŇAŘÍK – grafik Plzeň
Manželé Bohumil a Hana MÁŠKOVI, Žinkovy
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Dále přispěli:

Stanislav KŘIVAN, Louny, Tiskárna Bílý slon, Plzeň
Manželé Karel a Jana LANGOVI, Plzeň
Manželé Štěpán a Jana NOVÁČKOVI, Karlovy Vary
žáci 20.ZŠ Plzeň a žáci 15.ZŠ Plzeň
Ing. Miroslav ZÁBRANSKÝ, Plzeň a další

Váženými partnery i nadále zůstávají i ti, kteří v minulosti významně
přispěli či přispívali na naši činnost a ochranu přírody:
AMK Predátor, Luboš ŠILHAN, Plzeň
MVDr. Oto HUML – Vedilab Plzeň
Dr. Pavel SVOBODA – Sportovní služby (Praha)
Zástupce a prodejce výrobků firmy POLAR

EUTIT s.r.o. – Stará Voda (Mariánské Lázně)
fa. Purum s.r.o. – Praha
MUDr. Petr BLECHA – zubní ordinace Rokycany
Roman JUREČKO, Plzeň
Plzeňský Prazdroj – Občanská volba, Plzeň

ZÁVĚREM
Závěrem bych rád poděkoval všem uvedeným generálním partnerům, sponzorům,
kolegům, dobrovolníkům, členům spolku a ostatním spolupracovníkům, kteří nás
dlouhodobě či nárazově podporují.
Díky nim můžeme již 20. rokem fungovat a rozvíjet naši činnost.
Karel Makoň
Předseda DES OP
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Srna uvězněná v novém oplocení areálu FN Plzeň - Lochotín
Poměrně častý problém u tohoto typu oplocení, zejména pak u průmyslových objektů a
skladových hal na Borských polích.
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Protetik Tomáš Tykal při výrobě speciální ortézy pro mládě výra velkého.
Zhruba pětiměsíční léčba byla završena úspěšným vypuštěním zdravého
mláděte zpět do volné přírody.
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Počty netopýrů hvízdavých šly i v roce 2011 do stovek.
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Odchovy paní Jaroslavy Janoušové a Františka Čecha nám výrazně vylepšily
celkovou bilanci úspěšnosti, jelikož i v roce 2011 mnoho zvířat na následky poranění či
kritického zdravotního stavu uhynulo a nebo muselo být utraceno.
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Kroužkování labutí velkých proběhlo v roce 2011 jak na jižní Moravě, tak
na Plzeňsku. Na Plzeňsku akci provázelo nepříznivé počasí, Morava byla teplejší a slunná.

37

Jako každý rok, tak i ten letošní, proběhlo v rámci druhové ochrany několik tradičních
úklidových akcí kolem řeky Berounky. Na horní fotografii studenti Střední školy

informatiky a finančních služeb Plzeň.
Na spodní fotografii Dobrovolnická služba MO Plzeň 4
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Ekologická výchova a osvěta je základním pilířem ochrany přírody a hlavním cílem
našeho spolku.
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Bobříka odvahy si užívali nejen děti a jejich rodiče, ale i pohádkové bytosti
a organizační tým této velice úspěšné akce.
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Stejně tomu bylo i u druhého rozsvěcování vánočního stromečku v lese pod Chlumem
s Chlumonošem Doubraveckým. Akce proběhla jako každý rok 25.12. a opět slavila
velký úspěch.

V Plzni dne 21.1. 2012
Fotografie: Archiv DES OP a Bohumil Mášek

Karel Makoň – předseda DES OP

Staňte se příznivci naší činnosti a přihlaste se do našeho hromadného adresáře.
Více informací, bezplatně a bez reklamy.

www.desop.cz

