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PROVOZ ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ
Působnost stanice v rámci Národní sítě stanic
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, ČR
Pohotovostní mobil: 777 145 960, 777 194 095
e-mail: ptactvo@desop.cz

www.desop.cz

Vedoucí stanice: Karel Makoň – předseda DES OP (mobil. 777 145 960)
Přidružené stanice, odběrná místa, spolupracovníci
 jedno odběrné místo je nárazově řešeno přes kolegu a našeho člena Kamila Forsta ve
Staňkově (pro oblast Domažlicka); jedna voliéra a jeden box pro mimořádné případy,
 odběrné místo Kožlany pro oblast Plzeň – sever (Kralovicko) - nově řešeno přes kolegu
a našeho člena Jiřího Segeče; dvě komorové voliéry s obslužnou uličkou a zázemím,
 odchov mláďat savců a zvěře - externě paní Jaroslava Janoušová v domácím chovu,
 herpetologie a obojživelníci - prof. MUDr. Ondřej Hes a Jiřina Hepová - kompletní zázemí
v osobním vlastnictví v rodinném domku na Zábělské ulici v Plzni a v Kaznějově,
 líheň externě - Vlastimil Voráček Roupov,
 zvířata domácí a exotická - síť chovatelů a specialistů na danou problematiku chovu
manželé Markéta a Josef Němcovi.
Zajištění veterinární péče
Hlavní veterinární servis (smlouva a otevřený účet)
Veterinární klinika Vedilab spol. s r.o.
pod vedením MVDr. Petra Böhma
Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň
V mimořádných případech i se všemi ostatními veterinárními klinikami a specializovanými
veterináři včetně KVS.
Stručný popis stanice, roční kapacita
Rozletová voliéra:
1x malá 2 x 9 x 2m
1x velká 9 x 15 x 3m (voliéra pro vodní ptáky)
Komory pro ptáky:
4x dravci, sovy a velké druhy ptactva (2- 3x3x2m a 2- 3x1,5x2m)
4x částečně expoziční (přírodní) pro menší a středně velké druhy ptactva, savce
1x malá voliéra pro drobné ptáky
1 x voliéra pro vodní ptáky (9x15m)
2 x izolační box – ošetřovna
1x sklepní koje na bobra, jezevce, vydru atd.
Vodní plocha:
Dvě tůňky ve voliéře pro vodní ptáky (16m2)
Výběh pro vysokou zvěř apod.:
Lesní komplex 18x18m - polesí Zábělá (Plzeň) + fixační box (4x3m)
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Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2017 jsme celkem zasahovali v 596 případech a zajistili 851 živočichů.
851 živočichů
407 ex. ptáků
324 ex. savců
5 ex. plazů a obojživelníků
115 ex. zvířat exotic. a domácích

(94 druhů)
(52 druhů)
(12 druhů)
( 2 druhy)
(28 druhů)

596 samostatných případů
359 zásahů
158 zásahů
2 zásahy
77 zásahů

Podrobnosti viz příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů r. 2017.

Zbytečně donesené mládě jeřába popelavého /TC/

O tom, jak to bylo ve skutečnosti, se už dnes asi nikdo přesně nedozví, každopádně
dne 5. 6. 2017 nám do záchranné stanice živočichů přivezl nejmenovaný nálezce
mládě velice vzácného a kriticky ohroženého jeřába popelavého.
Mládě, původně prý bylo hodně čerstvě vylíhlé, sebráno od rodičů na mokřadu v lese
někde u Rozvadova, kde probíhalo bagrování potoka. Následně ho nálezce choval tři
týdny doma a až pak přivezl. Podrobnosti nálezu jsou zastřeny tajemstvím, a co se
vlastně na místě samém odehrálo, nikdo přesně neví. Anonymní nálezce mládě
původně na lokalitě nechal. To ale, ztracené a dezorientované, bez rodičů (kteří v rámci
rušivé stavební činnosti se na lokalitu nevrátili), chodilo údajně za bagrem.
Proč se však na lokalitě s výskytem kriticky ohroženého druhu jeřába popelavého
vlastně teď v hnízdní sezóně bagrovalo a kdo, jsem se bohužel nedozvěděl!
Dalším problémem je skutečnost, že nálezce ihned po nálezu mláděte nekontaktoval
místně příslušnou záchrannou stanici živočichů ani příslušné orgány ochrany přírody.
Mládě si odnesl domů a ozval se až po třech týdnech. U jeřábů je totiž známá velice
silná vazba jak na rodiče, tak i toho, kdo jim zasáhne do vývoje. V důsledku této fixace
na člověka je pak uměle odchovaný jeřáb nejenom bez možnosti návratu do volné
přírody, ale i nepoužitelný do dalšího chovu či k rozmnožování! Mládě jeřába jsme
téměř okamžitě (6. 6. 2017) předali kolegům ze ZOO Ohrada u Hluboké, kde jejich
mateřský pár vyseděl a vodil v tu dobu dvě větší mláďata. Bohužel mláďata třetího mezi
sebe nevzala, a tak skončil v chovném programu ZOO jako poloochočený jeřáb.
Děkuji všem kolegům a lidem, kteří se do akce zapojili.

Adopce 11 mláďat čápa bílého v roce 2017
Adopce 4 čápat z hnízda zahradnictví v Poběžovicích /DO/

Mláďata sundána z hnízda jako čerstvě vylíhlá 5. 6. 2017 těsně po prověřeném úhynu
samce na vozovce, který byl sražen kamionem. Akce realizována za technické podpory
profesionálních hasičů HZS PK.
CA 718 Dlouhý Újezd (TC) 2+1
Adopce do náhradního hnízda (2+1). Na hnízdě původně 2 mláďata, 26. 6. 2017
k původním stejně velkým dvěma mláďatům přidáno (adoptováno) mládě třetí.
Čísla kroužků: CA 724, neokroužkováno (K. Makoň) + CA 718 (K. Makoň)
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.

CA 719 Tachov (TC) 2+1
Adopce do náhradního hnízda (2+1). Na hnízdě původně 2 mláďata, 26. 6. 2017
k původním stejně velkým dvěma mláďatům přidáno (adoptováno) mládě třetí.
Čísla kroužků: CA 772, 773 (K. Makoň) + CA 719 (K. Makoň)
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.
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CA 720 Bělá nad Radbuzou (DO) 1+2
Adopce do náhradního hnízda (2+1). Na hnízdě původně 2 mláďata, 26. 6. 2017
k původním stejně velkým dvěma mláďatům přidáno (adoptováno) mládě třetí.
Čísla kroužků: CA 725, 726 (K. Makoň) + CA 720 (K. Makoň)
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.

CA 721 Líně (PS) 2+1
Adopce do náhradního hnízda (2+1). Na hnízdě původně 2 mláďata, 26. 6. 2017
k původním stejně velkým dvěma mláďatům přidáno (adoptováno) mládě třetí.
Čísla kroužků: CA 705, 706 (K. Makoň) + CA 721 (K. Makoň)
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.

Adopce 5 čápat ze ZSŽ Temelín (hnízdo Sedlec u ČB)

Mláďata předána ze ZSŽ Temelín do ZSŽ Plzeň dne 6. 6. 2017.
Původně mláďata zajištěna ZSŽ Temelín z hnízda mimo stanici jako čerstvě vylíhnutá,
po prokázaném úhynu jednoho z rodičů z hnízda Dub – Prachatice.
CA 675 Chodová Planá (TC) 3+1
Na hnízdě původně 3 mláďata, 11. 6. 2017 na hnízdě k původním třem mláďatům
přidáno (adoptováno) mládě čtvrté.
Čísla kroužků: CA 658, 659, 660 (K. Makoň) + CA 675 (K. Makoň)
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.

CA 671, 672 Staré Sedliště (TC) 1+2
Na hnízdě původně 1 mládě. 11. 6. 2017 k původnímu stejně velkému mláděti přidána
(adoptována) celkem dvě mláďata další.
Čísla kroužků: CA 664 (K. Makoň) + CA 671, 672 (K. Makoň)
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.

CA 673, 674 Horšovský Týn - sídliště (DO) 2+2
Na hnízdě původně 2 mláďata. 11. 6. 2017 k původním stejně velkým mláďatům
přidána (adoptována) celkem dvě mláďata další.
Čísla kroužků: CA 669, 670 (K. Makoň) + CA 673, 674 (K. Makoň)
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.

Adopce 2 čápat ze ZSŽ Temelín (hnízdo Dub - Prachatice)

Mláďata předána ze ZSŽ Temelín do ZSŽ Plzeň dne 11. 7. 2017.
Původně mláďata zajištěna ZSŽ Temelín z hnízda mimo stanici jako čerstvě vylíhnutá,
po prokázaném úhynu jednoho z rodičů z hnízda Dub – Prachatice).
CA 738 Spálené Poříčí (PJ) 3+1
Na hnízdě při adopci 3 poměrně velká mláďata. 17. 7. 2017 k původním třem mláďatům
přidáno (adoptováno) mládě čtvrté.
Čísla kroužků: CA 735, 736, 737 (K. Makoň) + CA 738 (K. Makoň)

Následné kontroly úspěšnost adopce neprokázaly, pravděpodobně mládě nebylo přijato a uhynulo. Při
kontrolách nebylo zjištěno ani adoptované mládě, ale ani kroužek či mládě uhynulé (nepřístupné hnízdo).

CA 739 Nýřany (PS) 2+1
Adopce do náhradního hnízda (2+1). Na hnízdě původně tři mláďata, při adopci už
pouze 2 mláďata. 17. 7. 2017 k původním stejně velkým dvěma mláďatům přidáno
(adoptováno) mládě třetí. Čísla kroužků: CA 733, 734 (K. Makoň) + CA 739 (K. Makoň)
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.
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Poštolka obecná s mláďaty Západočeské muzeum Plzeň /PM/

Odchytili jsme ji (15. 5. 2017) přímo na hnízdě na fasádě zadního pláště budovy
Západočeského muzea Plzeň v Kopeckého sadech, když krmila svá čerstvě vylíhnutá
mláďata. Jelikož bylo třeba mláďata z důvodů rekonstrukce fasády přesunout, odvezli
jsme ji i s 6 mláďaty k nám do ZSŽ. Tady v náhradní budce a uzavřené voliéře samice
všechna svá mláďata úspěšně odchovala. Samice vypuštěna 30. 6. 2017, mláďata
následně 14. 7. 2017 volným letem ze ZSŽ Plzeň – Doubravka.
Čísla kroužků vypuštěných mláďat ES 40144, 145, 146, 147, 148, 149, samice EN 14126.

Poštolka rudonohá sražená autem, Kaceřov /PS/

Nalezena s poraněným pravým křídlem 19. 8. 2017 na silnici u obce Kaceřov.
Po léčbě úspěšně vypuštěna 18. 9. 2017 u Dolan – Habrová.

Odchyt kalouse ušatého v průmyslové hale Úherce /PS/

13. 7. 2017 odchyt dospělého kalouse ušatého v průmyslové hale u Úherec /PS/.
Kalous odchycen do nárazové sítě, okroužkován a vypuštěn na lokalitě mimo halu.

Úprava hnízda páru labutí velkých, hnízdících v Plzni na ř. Radbuze u
loděnice /PM/

Již druhým rokem hnízdící pár labutí velkých v Plzni na řece Radbuze u loděnice pod
depem. Nejdříve jsme řešili agresivní chování hnízdícího samce vůči sportovním
kanoistům a vodákům na řece. Následně hrozilo spláchnutí hnízda i se snůškou vajec
z důvodů vyšších srážek a umělé regulace koryta řeky. Ve finále labutí pár vyseděl tři
mláďata, která následně odvedl na ř. Mži k mostu generála Pattona.
28. 4. 2017 zabezpečení hnízda se snůškou, přesun hnízda na plovoucí ponton
16. 5. 2017 líhnutí mláďat
23. 7. 2017 kroužkování mláďat na ř. Berounce
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Mládě husy velké ve skruži - Zbůch /PS/

4. 6. 2017 záchrana mláděte husy velké spadlé do meliorační šachty na pastvině u
Zbůchžské haldy.
Náhodně nalezené mládě vyndáno, následně (7. 6. 2017)
okroužkováno a olímcováno a vypuštěno zpět k rodině na lokalitě.

Srna v šachtě od kanalizace dešťové vody - Malesice /PM/

15. 9. 207 záchrana odrostlého mláděte srny, spadlého do vodovodní šachty u
zástavby v obci Malesice. Bekající zvíře náhodně nalezl pes jezevčík, díky kterému bylo
srnče zachráněno. Poděkování paní Lence Pauknerové za zprostředkování zabezpečení této
nebezpečné šachty.

Adoptované jiřičky z roku 2016 jsou zpět - ZD Červený Hrádek /PM/

21. 6. 2017 realizován kontrolní odchyt a kroužkování jiřiček a vlaštovek v objektu ZD
Červený Hrádek. Při této akci odchyceny celkem tři jiřičky (TA 43141, 42, 43), které byly
na lokalitě adoptovány do náhradních hnízd 5. 7. 2016 (původně mláďata ze zničeného
hnízda v Heřmanově Huti a Plzni - Liticích).

Adoptovaný čáp z roku 2016 je zpět na Tachovsku /TC/

26. 6. 2017 vyfotografován kolegou Karlem Machačem kroužkovaný čáp bílý u obce
Nový Dvůr (Bor u Tachova). Čáp číslo kroužku (CA 376) byl původně ze ZSŽ Jaroměř
jako mládě určené k adopci a námi přistrčen roce 2016 na hnízdo ve Starém Sedlišti
/TC/.

Kavka zachycená v ochranné síti na vlakovém nádraží ČD - Plzeň /PM/

26. 10. 2017 záchrana kavky obecné, zachycené v ochranné síti kopule hlavního
vlakového nádraží ČD Plzeň. Technicky náročná noční akce realizována několik hodin.

Odborný seminář pro pracovníky pověřených obcí

V pátek 13. 10. 2017 jsme v rámci činnosti DES OP realizovali odborný tematicky
zaměřený seminář pro orgány ochrany přírody pověřených obcí Plzeňského kraje.
Celkem se sešlo 13 referentů z ochrany přírody a několik hostů, kteří nám před 25 lety
hodně pomohli při založení spolku a ZSŽ. Podle programu zhlédli jak prezentaci, tak i
Záchrannou stanici živočichů Plzeň.

Asistence policii, hasičům a orgánům ochrany přírody

Společné 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 technická i
odborná spolupráce a komunikace.

Školení profesionálních hasičů Jihomoravského kraje

6. 3. 2017 v prostorách ZSŽ Rajhrad proběhl pětihodinový odborný seminář zaměřený
na jednotlivé případy, zásahy a hlavně manipulaci se zvířaty. Velice atraktivní kurz,
vysoce ceněný zejména mezi samotnými účastníky. Akce se zúčastnilo celkem 51
profesionálních hasičů HZS Jihomoravského kraje. Kurz realizován ZSŽ Rajhrad.

Odchovy mláďat savců

Odchovy mláďat savců řešeny převážně přes specializovaná zařízení a kolegy.
Mláďata zajíců p. Ryba, Chrást. Mláďata větších savců a zvěře odchovává dlouhodobě
p. Jaroslava Janoušová a p. František Čech. Mláďata kuny skalní, lišky obecné,
divokých prasat a samců od spárkaté zvěře neodchováváme, jelikož jejich začlenění
a návrat zpět do volné přírody je velice problematický, stejně tak jako jejich následné
umístění a chov v zajetí.
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Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat 2017
Dikobraz na útěku - Chotíkov /PS/

12. 4. 2017 odchyt dikobraza uniklého ze ZOO Plzeň na lokalitě Chotíkov. Zvíře muselo
být ze své nory pod kořeny borovice doslova vykopáno a vynorováno. Utečenec vrácen
do ZOO Plzeň.

Křečci u popelnic, Plzeň - Skvrňany /PM/

Celkem 21 křečků džungarských přivezla ve středu 29. 11. 2017 večer do záchranné
stanice živočichů odchytová služba Městské policie Plzeň. Zvířata byla sesypána do
malého skleněného akvária a nalezena bezdomovcem za kontejnery v Lábkově ulici v
Plzni – Skvrňanech. Přes media a sociální sítě se podařilo všem nalezencům zajistit
náhradní rodiny a do dvou dnů je rozdat zodpovědnějším chovatelům.
Děkujeme všem zúčastněným.

Tabulka dalších případů
Druh

celkem

vp

chov

př.

1

Agama vousatá

1

2

Agapornis Fischerův

1

3

Amazoňan modročelý

1

4

Andulka vlnkovaná

3

3

5

Dikobraz srstnatonosý

1

1

6

Fretka tchořovitá

úhyn utraceno

1
1
1

1
35

1

7

Holub domácí

8

Hroznýš královský

1

9

Kočka domácí

1

10

Korálovka kalifornská

1

1

11

Korálovka mexická

1

1

12

Korela chocholatá

2

1

1

13

Králík domácí

7

4

1

14

Krocan domácí

15

Křeček džungarský

16

Křeček zlatý

1

17

Morče domácí

7

18

Mýval severní

1

19

Nutrie říční

9

20

Osmák degu

1

21

Papoušek kouřový

1

1

22

Potkan obecný laboratorní

2

2

23

Slepice domácí

1

1

24

Užovka červená

1

1

25

Zebřička pestrá

1

1

26

Želva čtyřprstá

1

1

27

Želva nádherná

9

28

Želva zelenavá

2

Mezisoučet:

1

1

28

1

2

1

1

21

17

115

5

1

4
1

2

5
1

1

6

2

1

5

4
2

1

7

45

30

32
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Rozšíření a údržba chovatelského a léčebného zázemí
 Výměna podlahy a zateplení provozní místnosti
Zpevnění podlahy provozní místnosti, inventura materiálu a kompletní oprava a
zateplení provozní budovy. Realizováno svépomocí.
 Vypouštěcí voliéra pro veverky - ohrada Zábělá
Nově zřízená montovaná vypouštěcí voliéra pro veverky v objektu ohrada Zábělá.
 Příprava zabezpečení prostoru vedle voliéry pro vodní ptáky - zahrada
Nově zřízená voliéra v prostoru mezi plotem objektu a stěnou voliéry pro vodní ptáky
v areálu zahrada. Svaření kovového rámu, nákup ochranné sítě, příprava stropní části.
 Prodloužení obslužného chodníku na zahradě
25. 3. 2017 prodloužení stávajícího chodníku z vegetačních kostek směrem ke
králíkárně a voliéře pro vodní ptáky v sousedním areálu „zahrada“.
 Výměna střechy na voliéře pro veverky, zabezpečení svahu, nátěry
Zabezpečení zeminy ve svahu betonovými bloky, příprava na výměnu střechy voliéry,
nátěry pletiva a kovových konstrukcí včetně nátěru dřevěných částí.
 Doplnění bezpečnostního systému a zabezpečení areálu, protipožární čidla
Modernizace a úprava zabezpečení střežení areálu. Osazení protipožárních čidel do
budov.
 Pravidelná údržba zeleně a nátěry zařízení
Pravidelná údržba zeleně, sekání trávy, výsadba keřů a péče o zeleň i mimo areál ZSŽ.
Antikorozní nátěry, údržba dřevěných částí zařízení.
 Osázení kořenové čistírny vody pro tůňky ve voliéře vodních ptáků
Zprovoznění kořenové čistírny posilující přítok vody do dvou tůněk voliéry pro vodní
ptáky.
Dále výměna schodnic a rozšíření plochy schodů k obslužným objektům v hlavním
areálu ZSŽ Plzeň - Doubravka. Venkovní schránka na podklady ke „Stopovačce
Chlum“ a drobná údržba objektů.

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. (stav tachometru 300.000 km)
Nákup služebního vozidla výrazně podpořila NADACE ČEZ (r. 2010). Servis a údržba město Plzeň,
Plzeňský kraj a NSS.

 Další technické vybavení, nářadí, výstroj a ochranné pomůcky
Datum: Majetek - text:
25.1.17
26.1.17
3.2.17
20.2.17
1.3.17

Počítačové úložiště SynologyDS416Play
Wifi router RT-AC53
Mobilní telefon CATRPILAR CATS30 (K. Makoň)
Počítač HP ProBook440G4i5-7200u14 (K. Makoň)
Elektrocentrála HONDA EU20i

Množství:

1
1
1
1
1

Hodnota:

22 356,00 Kč
1 499,00 Kč
6 195,00 Kč
23 592,00 Kč
38 000,00 Kč

5.5.17
21.6.17
21.6.17
19.7.17
19.7.17
22.8.17
18.9.17
3.10.17
3.10.17
1.10.17
6.10.17
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Elektrická sponkovačka POWERPLUS POWX138
Průmyslový vysavač 30L 1600w TO-78873
Lano horolezecké 60m
Ornitologické sítě a vybavení Rosmus
Neoprenové ochranné pomůcky Hiko
Fotoaparát Canon PowerShotG9XMark
Trezor na zbraně
Síť zátahová na ryby (20m)
Vzduchovací kompresor na přepravu ryb
Boty pracovní zásahové (K. Makoň) ZEPHYR GTX
Trezorová schránka

1
1
60m
1
1
1
1
1
1
1
1

1 582,00 Kč
2 456,00 Kč
1 924,00 Kč
14 691,82 Kč
8 461,00 Kč
12 590,00 Kč
7 419,00 Kč
12 075,80 Kč
2 783,00 Kč
4 610,00 Kč
906,29 Kč

Celkem

161 140,91 Kč

Zakoupeno z rozpočtu DES OP (kapitola Obnova technického a zásahového vybavení)
a podpory MMP – OŽP, Plzeňského kraje i NSS (MŽP ČR).

 Servis a údržba PC techniky, fotoaparátů a záznamového zařízení
Pravidelný servis a údržba všech počítačových systémů a zařízení DES OP. Pořízení
nového záložního zařízení (archivu) - počítačové úložiště SynologyDS416Play.
Zvláštní poděkování Petru Jakubikovi 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.

Majetek, pozemky a nemovitosti
 Pozemek – tůně Terešov /RO/
Péče, údržba a rozvoj pozemku v katastru obce Terešov /RO/. Celkem dvě rozsáhlejší
samostatné akce zaměřené zejména na úklid lokality a údržbu zeleně. Projekt
postupně realizován a rozložen do několika let a etap. Projekt financován a realizován
MUDr. Ondřejem Hesem a Ing. Tomášem Viletou. Dílčí úkony pak v rámci rozpočtu DES OP a za
přispění příznivců naší činnosti.

Odloučené pracoviště Kožlany PS
Odloučené pracoviště Kožlany bylo oficiálně jmenováno pod hlavičkou DES OP dne 5.
1. 2017. Jeho vedením je pověřen Jiří Segeč s manželkou Alenou Segečovou.
Již od samého začátku funguje hlavně jako samostatné a funkční sběrné místo pro
zvířecí pacienty z oblasti Plzeň - sever. Dále se specializují na přípravu a návrat
zejména dravců zpět do volné přírody, odchovy mláďat a sokolnictví.
Tabulka druhového zastoupení případů řešených v roce 2017.
Ptáci
Druh
1
2
3
4
5
6
7
8

celkem

Hrdlička zahradní
Káně lesní
Moták pochop
Poštolka obecná
Rorýs obecný
Sojka obecná
Vlaštovka obecná
Výr velký

vp

1

1

7

4

2

vp a

vp r

chov

př.

úhyn

1

1

1

1

1

3
1

3
1

1
4
1

utraceno

1
3

1
1

10
9

Labuť velká

Mezisoučet:

2

1

22

9

1
2

-

1

2

vp a

vp r

chov

př.

2

4

Savci
Druh
1
2
3
4

celkem

vp

úhyn

utraceno

1

Ježek západní
Jezevec lesní
Veverka obecná
Zajíc polní

1

2

Mezisoučet:

2

3

1

2

2

1

1

8

2

-

2

3

1

Zároveň se jako odloučené pracoviště manželé Segečovi aktivně spolupodílí na
celospolkových akcích, realizaci projektů druhové ochrany a ekologické výchovy.
- monitoring a kroužkování výrů velkých,
- monitoring a kroužkování motáka pochopa,
- monitoring a kroužkování labutí velkých,
- účast a pomoc na letním táboře s dětským domovem Domino,
- nová informační tabule na oplocení pracoviště,
- přednášky a sokolnické ukázky dravců a sov.

DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ
Další část linky nebezpečného elektrického vedení zabezpečena
Ves Touškov /PJ/

Zabezpečení několika dalších sloupů nebezpečného elektrického vedení v blízkosti
hnízda telemetricky sledovaných luňáků červených hnízdících u Vsi Touškov.
Akce realizována ve spolupráci s energetiky a za podpory kolegy Petra Jindry.

Kroužkování a telemetrické sledování luňáků červených na území
Plzeňského kraje

Samostatný projekt kroužkování luňáků červených a hnědých speciálními odečítacími
kroužky. Projekt realizovaný od roku 2014 pod záštitou kolegy ornitologa Dušana Raka
ve spolupráci s Kroužkovací stanicí Národního muzea Praha.
V roce 2017 okroužkováno celkem 30 mláďat luňáka červeného a 5 mláďat luňáka
hnědého z 15 hnízd kolegů Václava Pinty (TC), Karla Machače (TC) a Davida
Melichara (PS).
Zároveň na 15 mláďat luňáka červeného bylo vybaveno vysílačkami
v rámci
mezinárodního projektu financovaného rakouskými kolegy z Technisches Büro für
Biologie, Deutsch-Wagram Rakousko pod vedením Rainera Raaba, spolu s Veterinární
univerzitou Brno Ivanem Literákem. Díky projektu získáváme velice cenná data o
biologii těchto ptáků. To, že jsme byli jako západní Čechy do tohoto projektu vůbec
zapojeni, je rovněž velice důležité, jelikož v ČR se jednalo v roce 2017 pouze o tři
lokality (kraje) a hlavně náklady na vysílačky jdou do statisíců!
Seznam okroužkovaných a telemetricky sledovaných luňáků červených a hnědých
v roce 2017.
pravá
noha

druh

C 158241
C 158242
C 158243

luňák červený
luňák červený
luňák červený

pohlaví levá noha

53
54
55

kroužkovatel telemetrie
K. Machač
K. Machač
K. Machač
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C 155555

luňák červený

samec

C 155556

luňák červený

samice

C 155557

luňák červený

samice

C 155558

luňák červený

samice

C 155559

luňák červený

samec

C 155560

luňák červený

C 155561

luňák červený

C 155562

luňák červený

C 155563

luňák červený

C 155564

luňák červený

samec

C 155565

luňák červený

samice

C 158244

luňák červený

C 158245

luňák červený

samice

C 158246

luňák červený

samice

C 158247

luňák červený

samice

C 155570

luňák červený

C 155571

luňák červený

C 158248

luňák hnědý

C 158249

luňák hnědý

C 158250

luňák hnědý

C 158251

luňák hnědý

C 158252

luňák hnědý

C 155572

luňák červený

samice

C 155573

luňák červený

samec

C 155574

luňák červený

samice

C 155575

luňák červený

samice

C 159201

luňák červený

samec

C 159202

luňák červený

C 155566

luňák červený

C 155567

luňák červený

C 155568

luňák červený

C 155569

luňák červený

C 150197

luňák červený

samice

56
57
58
59
5A
5C
5F
5N
5P
5R
5T
5H
5J
5L
5M
OAA
OCA
OFA
OHA
OJA
OlA
OMA
ONA
OPA
ORA
OTA
OUA
OVA
5U
5V
5W
5X
81

K. Makoň

AUKO25

K. Makoň

AUKO24

K. Makoň

AUKO27

K. Makoň

AUKO26

K. Makoň

AUKO28

K. Makoň
K. Makoň
K. Makoň
K. Makoň
K. Makoň

AUKO29

K. Makoň

AUKO30

K. Machač
K. Machač

AUKO23

K. Machač

AUKO22

K. Machač

AUKO21

K. Makoň
K. Makoň
K. Machač
K. Machač
K. Machač
K. Machač
K. Machač
K. Makoň

AUKI86

K. Makoň

AUKI87

K. Makoň

AUKI88

K. Makoň

AUKI89

K. Makoň

AUKI90

K. Makoň

úhyn

K. Makoň
K. Makoň
K. Makoň
K. Makoň
K.Makoň

KITE04

Kroužkování a telemetrické sledování orlů mořských na území
bývalého západočeského kraje.

Samostatný projekt kroužkování orlů mořských speciálními odečítacími kroužky. Projekt
realizovaný od roku 2007 pod záštitou Kroužkovací stanice Národního muzea Praha.
V roce 2017 kontrolováno celkem 11 lokalit a okroužkována pouze 3 mláďata, přičemž
jedno na lokalitě Plzeňského kraje (K. Makoň) a dvě pak na jednom hnízdě v kraji
Karlovarském (P. Tájková).
Zároveň tato tři mláďata osazena vysílačkou - v rámci projektu financovaného v roce
2017 rakouskými kolegy z Technisches Büro für Biologie, Deutsch-Wagram Rakousko
pod vedením Rainera Raaba, spolu s Veterinární univerzitou Brno Ivanem Literákem.
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DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - OCHRANA PTACTVA
Záchranná stanice živočichů
Zábělská 75, 312 00 Plzeň
mobil:

777 145 960, 777 194 095

www. desop.cz
e-mail: ptactvo@desop.cz

Protokol z místního šetření a zajištění
uhynulého orla mořského

Lokalita:
u obce Heřmanov
k. ú. Klášter - Teplá u KV
49.972083N,12.922799E
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Dne 15. 10. 2017 jsme na základě telefonické výzvy a žádosti rakouského kolegy
(Christian Pichler christian.pichler@wwf.at) přes pana Davida Horala vyrazili podle
zadaných souřadnic prověřit lokalitu v k. ú. obce Heřmanov nedaleko kláštera a Teplé u
KV.
Podle zjištění rakouských kolegů se z lokality již 2 dny ze stejného místa nepřetržitě
hlásil telemetricky sledovaný orel mořský s ornitologickými kroužky RL 1041 /C4A2/
Kroužkovací stanice RADOLFZELL GERMANIA.

Na lokalitu za DES OP dorazil Karel Makoň a Pavel Steinbach v 11:41 hod.
Orel mořský ležel na zádech (na vysílačce) s hlavou zvrácenou pod tělo cca 3 m od
paty betonového sloupu elektrického vedení.
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Při příjezdu na ohlášenou lokalitu, po jediné příjezdové cestě vedoucí při kraji lesa po
louce cca 65 m od uhynulého orla, nebyl uhynulý dravec vůbec vidět. Kadaver ležel za
nepatrnou terénní vlnou, museli jsme ho od cesty hledat. Místo nálezu bylo na první
pohled beze stop pohybu dalších osob a známek manipulace s kadaverem.

Podle polohy kadaveru a prvního místního šetření jsme usoudili, že dravec usedl na
železnou konzoli sloupu elektrického vedení mezi živé (nechráněné) elektrické vodiče,
přičemž se začal čistit. Pravou stranou hlavy v úrovni oka a zobáku se pak dotkl živého
vodiče, a proběhl jím elektrický proud, který ho okamžitě usmrtil. Ze sloupu spadl po
hlavě, přičemž se při pádu přetočil na záda a levý bok.

15

Domníváme se, že černé „plosky“ na obou pařátech jsou černé po úrazu proudem.
Drobné změny poškození byly patrné i na pravé straně hlavy od koutku zobáku směrem
k pravému oku.
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I přes závěr z místního šetření jsme raději převezli orla na pitvu do specializovaného
veterinárního zařízení a laboratoře Veterinární kliniky Vedilab spol. s r. o.
Pitvu provedl MVDr. Oto Huml a MVDr. Jitka Humpová. Pitevní protokol v příloze.

Součástí pitvy bylo:
- preventivní pořízení RTG snímků celého těla z důvodu vyloučení zástřelu nebo jiného
způsobu poranění či usmrcení orla mořského – RTG - bez nálezu,

- odebrání vzorku potravy z volete, žaludku a zobáku za účelem vyšetření vzorku na
otravu Karbofuranem - samostatný výsledek vyšetření v příloze – negativní,
- odebrání žaludku a střeva na parazitologické vyšetření na PF UK Praha, RNDr. Jana
Bulantová - výsledek viz příloha,
- sejmutí lokátoru a ornitologických kroužků.
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Závěr: K úhynu sledovaného orla mořského s největší pravděpodobností došlo po
úrazu elektrickým proudem, způsobeným na nezabezpečeném sloupu elektrického
vedení. Dravec pravděpodobně usedl na kovovou konzoli sloupu, která se chová jako
uzemněná, a při pohybu hlavou doprava na ocas či křídlo se dotkl hlavou živého
vodiče. Šetření přímo na místě ani následná veterinární vyšetření včetně pitvy
neprokázaly žádnou jinou příčinu úhynu.

Zprávu zpracoval: Karel Makoň - DES OP
Překlad do angličtiny:
V Plzni:
Přílohy:
- pitevní protokol Vedilab Plzeň,
- RTG snímky,
- vyšetření na Karbofuran,
- parazitologické vyšetření žaludku a střev RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
- fotodokumentace.

Ptačí chřipka poněkolikáté /PM-PS-RO/

24. 2. 2017 proběhla na řece Berounce z Plzně do Bukovce vizuální kontrola toku se
zaměřením na monitoring průběhu ptačí chřipky. Akce realizována za technické
podpory a pomoci profesionálních hasičů HZS PK.
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Ten samý den byla namátková kontrola realizována na všech vodních elektrárnách na
toku řeky Berounky, a to z Bukovce až do Zvíkovce. Kontrola neprokázala žádný úhyn
ani ohnisko a navíc se podařilo odečíst ornitologický kroužek samci kachny divoké
přímo na řece u přívozu v Darové. Jednalo se o samce, který byl námi odchycen 6. 2.
2012 a okroužkován na ř. Berounce u kostela sv. Jiří.

Výlov rezervace Nový rybník - Líně /PS/

Předem plánovaná akce zaměřená zejména na regulaci rybí obsádky na lokalitě
přírodní rezervace Nový rybník. Na akci navazoval i transfer škeblí a několik
technických opatření spojených s vypuštěním vodní plochy, slovení ryb a ponechání
plochy do jara bez vody. Hlavní výlov realizován 21. 10. 2017.

Další hnízdní ostrůvek pro racky chechtavé v rezervaci Nový rybník
/PS/

V pořadí již třetí hnízdní ostrůvek pro racky chechtavé na lokalitě Nový rybník u Líní. Při
montáži nového hnízdního ostrůvku (1. 10. 2017) došlo k posunutí ostrůvku druhého
tak, aby všechny tři společně tvořily trojúhelníkový bod, který bude možno do budoucna
propojit. Realizováno pro a za podpory Plzeňského krajského úřadu.
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Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého v r. 2017
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 (KV) – pro čápy nebezpečný komín bývalého pivovaru
10. 3. 2017 proběhl marný pokus o zabezpečení nebezpečného komína u bývalého
objektu pivovaru. Akce realizována za podpory profesionálních hasičů HZS PK, bohužel
však bez úspěchu, jelikož přivolaná technika nedosáhla na horní hranu komína a tím
pádem nešlo komín zabezpečit. V průběhu roku však místní pár komín zabezpečil sám,
když na něm začal stavět nové hnízdo. Mimo jiné do komína již dvakrát čáp spadl a je
pro čapí pár a jeho mláďata nebezpečný.
Akce realizována za technické podpory profesionálních hasičů HZS PK Klatovy a kolegy Antonína
Gibiše.

Lhotka u Tisové (TC) – pila, komín bývalého lihovaru u objektu pily
21. 2. 2017 metodický dozor a přesun hnízda čápů na nově opravený a snížený komín.
Akce realizována s dodavatelem firmy opravující komín, hnízdo přesunuto na novou
hnízdní podložku a v roce 2017 úspěšně obsazeno párem s mláďaty.
Rokycany (RO) – pila, komín od kotelny pro areál dřevařského závodu
30. 6. 2017 odstranění lapače jisker, osazení kovového roštu s cílem přilákat čápy na
nefunkční komín. Iniciativa kolegy Pavla Moulise ze Záchranné stanice Rokycany
z důvodu pokusu čápa bílého o výstavbu hnízda na komínu.
Akce realizována za technické podpory profesionálních hasičů HZS PK Rokycany.

Postřekov (DO) – příhradníkový stožár u hasičské zbrojnice
5. 3. 2017 snížení hnízda, zarovnání horní hrany, vyčištění od drnů, plastů a provázků.
Realizováno prostřednictvím místních dobrovolných hasičů na žádost starosty obce.

Žichovice mlékárna (KT) – komín bývalé mlékárny uvnitř objektu
3. 9. 2017 snížení hnízda na třetinu, zarovnání horní hrany, vyčištění od drnů, plastů a
provázků. Realizováno na požadavek Plzeňského krajského úřadu.
Domažlice (DO) – UHP na příhradníkovém stožáru
12. 9. 2017 snížení hnízda na třetinu, zarovnání horní hrany, vyčištění od drnů, plastů a
provázků. Realizováno na požadavek Plzeňského krajského úřadu.
Dnešice (PJ) – funkční komín samoobsluhy – pokus o zahnízdění
4. 10. 2017 kontrola lokality a komínu místní samoobsluhy s novým hnízdním
základem. Hnízdní zaklad odstraněn, lokalita do budoucna bude monitorována a podle
výsledku případně opatřena UHP. Realizováno na požadavek vlastníka objektu a ve spolupráci
s profesionálními hasiči HZS PK a Plzeňského krajského úřadu.

Hradešice (KT) – funkční příhradníkový stožár el. vedení na návsi
27. 8. 2017 kompletní úklid pod hnízdem, sekání plevelů, úklid hnízdního materiálu.
Realizováno na požadavek Plzeňského krajského úřadu.

Chodov (DO) – UHP na betonovém sloupu v koruně ořechu (zahrada Hrubých)
10. 12. 2017 prořezání koruny ořechu a větví zasahujících do hnízdní podložky.
Realizováno na požadavek vlastníka a zpravodaje hnízdní podložky.

Dále realizován pravidelný monitoring a kroužkování mláďat na hnízdě a
sledování vybraných lokalit včetně úspěšné adopce 10 čapích mláďat.
V roce 2017 použito ke kroužkování čápů bílých 100 kusů speciálních odečítacích
kroužků ELSA. Kroužky hrazeny v roce 2016 částkou 15.000,-
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Čáp černý
► Hubenov – Zahrádka (PS)
Již několik let sledované hnízdo na borovici cca 8-10 m nad zemí.
Hnízdo v roce 2016 přendáno na ocelovou hnízdní podložku.
Obsazeno celým párem s mláďaty.
4. 6. 2017 kroužkována 4 mláďata (K. Makoň)
Bx 19789 – 650H
Bx 19790 – 650C
Bx 19791 – 650J
Bx 19792 – 650L
► Chrančovice (PS)
Již podruhé přesunutá umělá hnízdní podložka (smrk).
Obsazeno celým párem s mláďaty.
8. 6. 2017 kroužkována 3 mláďata (K. Makoň)
Bx 19793 – 650M
Bx 19794 – 650N
Bx 19795 – 650P
► Drahkov – Únětice (PJ)
Nová uměle vytvořená (kovová) podložka z roku 2014 na borovici cca 50m
od původního hnízda.
Obsazeno celým párem s mláďaty.
12. 6. 2017 kroužkována 2 mláďata (K. Makoň) a nalezena 2 nevylíhnutá vejce.
Bx 19796 – 650R
Bx 19797 – 650T
► Výtoň - Merklín u Přeštic (PJ)
Hnízdo kroužkované J. Vlčkem, nalezené Josefem Rybárem. Hnízdo na rozdvojeném
modřínu. 2017 hnízdo neobsazeno – prázdné.
► Krasíkov (TC)
V roce 2014 přemístěná UHP – 2017 neobsazena, bez pobytových stop.
Jiné hnízdo na lokalitě nenalezeno.
► Kladruby u Stříbra (TC)
Hnízdo na statném modřínu ve výšce cca 17 m nad zemí.
Nová hnízdní podložka v lesním porostu za původním hnízdem na modřínu.
2017 – Obojí neobsazeno, prázdné.
► Vysočany u Boru (TC)
V roce 2012 nová kovová hnízdní podložka na modřínu ve výšce 13,5 m.
Původní hnízdo strženo při těžbě dřeva koncem roku 2011.
2017 – Neobsazeno, prázdné.
► Staňkov (DO)
Hnízdo na borovici cca 15 - 18 m nad zemí.
Postaveno jako náhradní hnízdo po těžbě v roce 2011.
2017 – Neobsazeno, prázdné.
► Nezdice u Přeštic – Zelené (PJ)
Nebezpečně situované hnízdo na borovici cca 15 m nad zemí, údajně prokázané
hnízdění již v roce 2011. 8. 9. 2012 osazení nové hnízdní podložky cca 50m směrem do
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lesa od původního hnízda. Nová kovová podložka osazena na borovici do výšky cca 15
m s cílem nabídnout čápům bezpečnější hnízdní možnost.
2017 – Neobsazeno, prázdné.
► Bezemín – Gutštejn (TC)
Již několik let sledované hnízdo na borovici cca 13 m nad zemí.
2017 – Neobsazeno, prázdné.
► Halže (TC)
Nově objevené hnízdo na smrku v polesí nad obcí Halže.
2017 - Neobsazeno a prázdné.
► Miřkov - Sedmihoří (TC)
Údajně nové hnízdo, které bohužel nebylo doposud ukázáno.
2017 – Nezjištěno.
Kraslice - Kraslicko /SO/
23. 3. 2016 osazení nové, na klíč vyrobené, umělé hnízdní podložky pro čápa černého
na lokalitu hned vedle rozpadlého původního hnízda na suchém smrku. Realizováno
z podnětu místního ornitologa a v součinnosti s RNDr. F. Pojerem AOPK Praha.

2017 – Dle zpravodaje pozorován jeden dospělý jedinec na hnízdní podložce,
hnízdění však neúspěšné (rušeno – čtyřkolky).

Snaha a pokus o záchranu populace ropuch zelených na lokalitě
Plzeň – Doubravka /PM/ tunel Chlum
Snaha a pokus záchrany snůšek populace ropuch zelených, nakladených do
vysychající louže na staveništi nového železničního tunelu Chlum. Akce koordinována
se stavaři, bohužel však snůška zničena únikem nefiltrované vody s jílovitým kalem.
Průběžné navážení vody do vysychající louže tím pádem zmařeno a lokalita zanikala.

Tůně Dražeň /PS/

Nové stanoviště pro obojživelníky u obce Dražeň. Projekt realizován na soukromém
pozemku v údolí draženského potoka svépomocí a za široké podpory veřejnosti.
17. 2. 2017. odstraňování polomů a náletových dřevin,
25. 2. 2017 odstraňování náletových dřevin a příprava terénu pro tůň, prosvětlení
lokality. Akce se zúčastnilo celkem 10 brigádníků,
1. 4. 2017 hloubení tůně pomocí pronajatého bagříku a za účasti 19 brigádníků,
9. 7. 2017 vysekání plevelů, kontrola lokality.
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Tůně Lomany /PS/

Akce realizována paní Jiřinou Hepovou a Jaroslavem Hepem, a to v plném rozsahu.
Stovky odpracovaných hodin a nemalé finanční náklady spojené s údržbou tůní i
lokality. Na projekt navazuje i cílená ekologická výchova, osvěta a vzdělávání.
Zvláštní poděkování patří hlavně manželům Hepovým za jejich pracovní nasazení a dlouhodobou
péči o již fungující a zhotovené tůně. Zároveň děkujeme i Správě lesů a všem ostatním, kteří se
kolem lomanských tůní angažují a točí.

Tůňky pro obojživelníky – Plzeň – Doubravka /sv. Jiří/

Samostatný projekt obnovy a zkvalitnění biokoridoru na lokalitě u kostela sv. Jiří v Plzni
Doubravce. Pravidelná údržba a čištění lokality. Větší akce realizována opět studenty
Střední školy informatiky a finančních služeb z Plzně, kteří přišli jako každý rok i
letos vysbírat odpad z lokality. Realizace projektu prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. za podpory
SOŠ informatiky a finančních služeb Plzeň pod vedením paní profesorky Mirky Hesové.

Kroužkování volně žijících druhů ptactva

Již několik let realizovaný odborný 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. Machač a
další).

První límcování husí velkých na Plzeňsku /PS/

7. 6. 2017 odchyt a límcování mláďat husy velké na Tachovsku. Akce realizována za
přímé účasti garanta projektu límcování husí Michala Podhrázkého na lokalitě u obce
Hlinné /TC/ na rybníku Horní hlinnenský rybník. Celkem úspěšně olímcována dvě
nevzletná mláďata (P01 a P02).

Spoluúčast na kroužkování a límcování prvního mláděte labutě
zpěvné - Chropyně u Kroměříže
Akce pod záštitou Michala Podhrázského realizována 12. 8. 2017 na lokalitě Chropyně
Zámecký rybník. Z původně tří nevzletných mláďat úspěšně odchyceno a označeno
pouze jedno (Michal Podhrázský). Akce se zúčastnili Karel Makoň, Bohuslav Ježdík,
Petr Kokoška.

Akce labutě Morava 2017 /HO/

Již tradiční výcviková a kroužkovací akce zaměřená zejména na odchyt a kroužkování
pelichajících labutí velkých na rybničních soustavách jižní Moravy. Dvoudenní akce
v termínu 21. a 22. 7. 2017, při které bylo odchyceno a odečteno pouze 16 labutí
velkých. Akce se zúčastnil Karel Makoň, Hana a Hanička Makoňovy, Bohuslav Ježdík,
Radek Zeman, Petra a David Burgetovi, Dominika Lokingová, Miloš Paisker ml. Zvláštní
poděkování všem zúčastněným a Kroužkovací stanici Národního muzea Praha za udělení potřebné
výjimky.

Akce labutí velkých na Plzeňsku 2017

Již tradiční výcviková a kroužkovací akce zaměřená zejména na odchyt a kroužkování
hnízdících labutí velkých v Plzeňském kraji. Akce realizována již od roku 1997 a v roce
2017 odchyceno, odečteno a okroužkováno 175 labutí velkých.

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, místním šetření,
poskytování technického zázemí, vybavení, odchytové služby, předávání získaných dat
a informací atd. Zahrnuje i zajišťování kompletního ornitologického servisu (lezení na
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hnízda, instalace budek, odchyty, berličky, asistence při kroužkování, doprava atd.) pro
kroužkovatele Národního muzea Praha a pro odbornou i širokou veřejnost (telefonické
konzultace, poradenská činnost, informace, plánky na budky, přikrmování ptactva atd.).

Obnova zásypu pro vodní ptáky na zimovišti Plzeň – Doubravka /PM/

Výroba a instalace zásypu pro vodní ptáky, sloužícího k přikrmování zimujících ptáků
na ř. Berounce. Zásyp byl zprovozněn v prosinci 2017 opět na levém břehu řeky
Berounky v Plzni pod Bílou Horou. Jeho součástí je i zařízení k odchytu divokých
kachen.

Mezinárodní sčítání vodních ptáků

Tradiční celorepubliková akce, při které sčítáme 56km úsek řeky Berounky a vybrané
rybníky či říční úseky na Plzeňsku. Řeka Berounka se sčítá za pomoci kánoí, a to
většinou rozděleně do čtyř větších úseků. Sčítáme z Plzně až do Zvíkovce. Sčítají se
hlavně vodní ptáci, v roce 2017 se sčítalo 14. a 15. 1. 2017. Pravidelně se na akci
podílí ve stanoveném datu přes dvacet účastníků.
Zvláštní poděkování patří půjčovně lodí H2O SPORT SIKYTA, která nám již několik let na tuto
mezinárodní akci bezplatně půjčuje lodě a vodácké vybavení.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE
Letní tábor s dětmi z dětského domova Domino
Příměstský tábor trochu jinak
Příměstské prázdninové dětské tábory běžně neděláme, letos jsme si to ale chtěli
zkusit, a tak jsme společně s paní ředitelkou dětského domova Domino Mgr. Naďou
Erbovou a jejími dětmi letos jeden takový netradiční příměstský tábor zrealizovali.
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Den první (úterý 1. 8. 2017) návštěva ZSŽ Plzeň, seznámení se mezi sebou a z
činností naší organizace, odchyt a kroužkování jiřiček a vlaštovek v ZD Červený
Hrádek.
Jízda v kánoi, zdravověda, práce na laně
Nedělní akce 5. 8. 2017 našeho příměstského tábora s dětským domovem Domino byla
zaměřena hlavně na zdravovědu, práci na laně, jízdu v kánoi i kajaku.
Místo konání řeka Mže z Malesic až ke kostelu sv. Jiří v Plzni Doubravce. Na trase
jsme absolvovali teoretickou i praktickou část zdravovědy, práci s lanem atd.
Cesta do pravěku - ř. Berounka, Krašov a dál
Akce na dva dny s přespáním na hradě Krašov. Středa 2. 8. 2017 z Liblína po řece
Berounce až ke hradu Krašov, zde program, pravěká jeskyně, sokolnické ukázky,
promítání filmu Cesta do pravěku. Přespání na hradě a ve čtvrtek 3. 8. 2017 po řece
Berounce směr Zvíkovec.
Indiáni na Kosáku
Dvoudenní akce (středa 9. 8. 2017, čtvrtek 10. 8. 2017) vlakem na Kosí potok do
Ošelína, pěšky pak přesun necelých 10 km do indiánské vesnice.
Týpí, hovořilo se hodně o přírodě, táboření, souznění člověka s přírodou, indiánech a
podobně. Z praktických dovedností se házelo tomahawkem, malým oštěpem,
poznávaly se jednotlivé indiánské věci a pomůcky, určovaly se stopy, srst amerických
druhů savců a podobně. K večeru se někteří učili rozdělávat oheň za pomoci křesadla,
udělat si pravé indiánské placky na ohni plus tančit a zpívat jako severoameričtí indiáni.

Dva tisíce DVD do knihoven po celé ČR

V rámci projektu Národní sítě záchranných stanic podpořilo Ministerstvo zemědělství
ČR náš výukový program „ Co se děje kolem nás…?“, věnovaný problematice volně
žijících živočichů.
Celkem dva tisíce datových DVD ve špičkové kvalitě HD rozlišení s pěti reálnými
příběhy volně žijících zvířat a x dalších tematických materiálů dostalo prostřednictvím
Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky v Praze celkem 2.000
knihoven v celé ČR.
Součástí tohoto projektu bylo i oficiální představení dvou hlavních příběhů zvířecích
hrdinů na veřejných sociálních sítích. Zbývající tři příběhy byly pak rovněž zpřístupněny
na sociálních sítích koncem roku 2017 u příležitosti 25 let od založení DES OP.
Projekt realizován z finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR, společně s Lenkou
Duchkovou, vedoucí oddělení knihovních fondů Knihovny města Plzně p. o., Knihovnickým
institutem Národní knihovny České republiky Mgr. Romanem Giebischem, Ph.D.

Prezentace a promítání „Co se děje kolem nás…?“

V rámci představení nového DVD a celého výukového programu proběhlo v roce 2017
několik dalších samostatných prezentací, zejména v pronajatých kinosálech. Materiál
se promítal hlavně v kině Šumava v Klatovech a v kině Káčko v Dobřanech. Jedno
představení bylo realizováno i v Plzni v prostorách Moving Station pro žáky Benešovy
ZŠ Plzeň.
Dvakrát téměř plné kino, jednou „našlapáno“ do posledního místa. V úterý 7. 2. 2017
hodina pro žáky mateřských škol, ve středu pak pro první stupeň škol základních.
Celkem 662 žáků zaplnilo ve třech promítacích termínech kino Šumava v Klatovech.
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Pro „mateřáky“ jsme měli připravený hodinový program, žáci školy základní pak měli
program dvouhodinový. Tématem bylo naše nové výukové DVD „Co se děje kolem
nás?" a problematika volně žijících zvířat. Zájem byl veliký a děti z Klatovska poznaly
snad všechna zvířata, která jsme jim nejen ve filmu, ale i na výukových kartách ukázali.
Akce realizována ve spolupráci se ZŠ Předslav a zvláštní poděkování patří zejména paní ředitelce
ZŠ Předslav Mgr. Aleně Kroupové, která akci zorganizovala a velice nám i ochraně přírody
pomohla. Děkujeme mnohokrát!

Výukové DVD „Co se děje kolem nás…?“ dětským domovům

V pondělí odpoledne 30. 1. 2017 proběhlo předání našeho nově vydaného výukového
DVD „Co se děje kolem nás…?“ prvnímu z celkem sedmi dětských domovů
v Plzeňském kraji. Oficiální předání DVD s připraveným promítáním a ukázkou několika
zvířecích příběhů se konalo v klubovně dětského domova Domino v Plzni na
Skvrňanech, kam se sjelo přibližně 30 dětí i dospělých z domácností fungujících pod
hlavičkou této organizace v Plzni. Dalších 14 DVD nosičů bylo rozesláno s průvodním
dopisem na adresy i do ostatních dětských domovů a zařízení zabývajících se péčí či
výchovou dětí a mladých lidí v Plzeňském kraji.
Dětský domov DOMINO, Plzeň

Vojanova 1029/22, Skvrňany, 31800 Plzeň

Dětský domov Čtyřlístek, Planá

Zámecká 853, 34815 Planá

Dětský domov Horšovský Týn

Nová Ves 1, 34601 Horšovský Týn

Dětský domov Kašperské Hory

Náměstí 146, 34192 Kašperské Hory

Dětský domov Chanovice

Chanovice 14, 341 01 Horažďovice

Dětský domov Nepomuk

U Daliborky 278, 33501 Nepomuk

Dětský domov Blovice

Husova 415, 336 01 Blovice

Dětský domov Staňkov

Mathauserova 117, 34561 Staňkov

Dětský domov Tachov

Petra Jilemnického 576, 34701 Tachov

Dětský domov Trnová

330 13 Trnová 200

Dětský domov se školou Měcholupy

Měcholupy 2, 339 01 Klatovy

Dům dětí a mládeže Horažďovice

Zámek 11, 34101 Horažďovice

Dům dětí a mládeže Rokycany

Čechova 1155, 33701 Rokycany

Zvláštní poděkování patří firmě ELIS-Plast spol. s r.o., která všech 15 DVD nosičů dětem zakoupila
a akci celou zasponzorovala.

Pět příběhů z DVD v České televizi na Déčku

Všech pět našich výukových filmových příběhů z DVD „Co se děje kolem nás…?“ bylo
odvysíláno v roce 2017 na České televizi - dětském kanále „Déčko“. Lze dohledat na:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11885245891-co-se-deje-kolem-nas/dily/

„Sama doma“- pořad České televize věnovaný ptactvu a záchranným
stanicích živočichů v ČR. Praha – Čtv Kavčí Hory

Jedno vystoupení v přímém přenosu pořadu „Sama doma“, tematicky zaměřená akce,
ekologická výchova a vzdělávání. Pořad se natáčel a byl vysílán 1. 12. 2017 a lze jej
dohledat
na
odkazu
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama
doma/217562220600117/video/578768 .
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Filmový festival „Finále 2017“

V sobotu 22. 4. 2017 od 13:00 hod. v rámci 30. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň
promítání všech 5 našich zvířecích příběhů nového výukového DVD „Co se děje kolem
nás…?“ Místo konání kino JoNáš Měšťanská beseda.
Na filmový festival 30. Finále Plzeň nás přihlásila kolegyně Jitka Kotlanová s kameramanem
Vladimírem Novým, a já jim za to děkuji.

Účast na veterinární konferenci Olomouc 30.9.2017

Konference „Naše příroda“- Olomouc

28. 11. 2017 účast a referát na 3. tematicky zaměřené konferenci „Naše příroda“.
Představení nové výukové prezentace nazvané „25 let DES OP aneb to nejzajímavější
z naší činnosti od roku 1992 – 2017“.

Speciální program pro nevidomé TyfloCentrum Plzeň/PM/

28. 11. realizován náš první speciální ekologicko-vzdělávací program pro slabozraké a
nevidomé klienty TyfloCentra Plzeň. Po krátkém úvodu jsme si povídali o volně žijících
zvířatech, která mají stejný problém jako většina přítomných, následovala hypotetická
vycházka do jarní přírody. Díky audio nahrávce jsme se všichni posunuli v čase,
přeskočili zimu a vyrazili do jarní přírody. Na závěr jsem pustil audio nahrávku z našeho
výukového DVD. Komentář namluvený Pavlem Liškou a hudba Varhana Orchestroviče
Bauera zaujal přítomné natolik, že bylo následně všech pět zvířecích audio příběhů
umístěno k volnému stažení ve formátu MP3 na našich webových stránkách. Akce
svým obsahem a zaměřením vzbudila obrovský zájem.
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Tradiční přednáška pro studenty Pedagogické fakulty v Plzni

V pondělí 4. 12. 2017 další tematicky zaměřená přednáška pro budoucí
pedagogy druhého stupně základních a středních škol. Realizováno ve spolupráci s
Pedagogickou fakultou v Plzni paní profesorkou Mgr. Petrou Vágnerovou.

Plzeňský knižní trh - Festival regionálních nakladatelů, Plzeň /PM/

Účast formou tematicky zaměřeného vystoupení pro veřejnost 8. 11. 2017 v Polanově
síni v rámci programu a Festivalu regionálních nakladatelů pořádaného Knihovnou
města Plzně, B. Smetany 13, Plzeň.

Vítání ptačího zpěvu – květen 2017
Ptačí festival, dny otevřených dveří - říjen 2017
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
Plzeň.

Chlumonoš - Plzeň /PM/

Chlumonoš 25. 12. 2017 byl hodně o čarování, koledách a dětské radosti. Podle nově
upraveného scénáře Chlumonoš v lese kouzlem rozsvítil místo tradičního vánočního
stromečku nejdříve kmen buku po své levé ruce. U kmene buku však žádné dárky
nebyly, a tak Chlumonoš začaroval podruhé a rozsvítil kmen druhého po ruce pravé,
ale ani tady žádné dárky nebyly. Proto se čarování ujal sám anděl, který dárky
přičaroval přímo z nebe. V osvíceném proutěném košíku doslova sjely z korun stromů
na zem a potěšily všechny děti. Děkuji všem zúčastněným a hlavně těm, kteří se na přípravě a
průběhu letošního Chlumonoše podíleli.

www stránky - internet
Od roku 2007 samostatně fungující projekt pod vedením Petra Jakubika. 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.

FB

Od konce roku 2015 nás najdete i na sociální síti FB.
https://www.facebook.com/desop.plzen/

Tiskové zprávy – efektivnější komunikace s médii

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 a obsahují celkem 459 funkčních
adres.

Prodej produktů:
Výukové karty „Zvířátka kolem nás“ – VYPRODÁNO!!!
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 350,- Kč).
Prodej tohoto produktu průběžně realizován dle poptávky.
Zvířátkové Maxi PEXESO I. a II.
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I. Zvířátkové MAXI pexeso o 90 hracích kartičkách nejrůznějších druhů volně žijících živočichů. Součástí
pexesa je i speciální příloha (záložka) telefonních a internetových kontaktů, důležitých pro praktickou
ochranu zvířat a přírody.
II. Další volné vydání tentokrát lesních druhů zvířat - vydáno již v roce 2012. Pexeso navazuje na první
vydání a lze ho hrát společně. Část obou 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 a veřejností velice
kladně oceněné filmové dokumenty na jednom nosiči za symbolickou cenu 100,- Kč. Více informací na
www.desop.cz.

25. Vánoční koncert Varhana Orchestroviče Bauera v Praze

Další tematicky zaměřená akce na představení, prezentaci a prodej nového výukového
DVD „Co se děje kolem nás…?“. Představení projektu samotným tvůrcem hudby přímo
na koncertu v Praze (21.12. 2017)..

„Stopovačka CHLUM“ Plzeň- Doubravka /PM/

Nový projekt roku 2016 pro všechny věkové i zájmové skupiny, které se rády pohybují
v přírodě. Cca 4,5 km dlouhá trasa od ZSŽ v Plzni vede přes Chlum a vrací se zase k
léčebnému areálu ZSŽ. Vycházka na dvě až tři hodiny, kdy podle mapy či souřadnic se
vydáte hledat celkem deset stanovišť, na kterých plníte zadané úkoly. Určeno jak
malým, tak velkým dětem (úkoly pro malé a velké), přičemž akci lze absolvovat kdykoliv
i samostatně bez průvodce. Více na www.desop.cz „STOPOVAČKA CHLUM“, nebo
objednat na ptactvo@desop.cz.
Nově natištěno a vydáno 4.000 kusů pohlednic
s mapou trasy a informacemi o stanicích v regionu.

Krmítka – přikrmování ptactva v parcích

Projekt roku 2000 zaměřený na přikrmování drobného ptactva v městských parcích a
na vybraných lokalitách prostřednictvím velkých krmítek.
V roce 2017 projekt z personálních i finančních důvodů omezen – výměna krmítek
nutná!

PERSONÁLNÍ POKRYTÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Zemřel náš člen ornitolog a kolega Karel Lang, Plzeň

Dne 19. 1. 2017 zemřel ve věku 67 let po dlouhé těžké nemoci náš člen, kolega,
ornitolog a kroužkovatel pan Karel Lang. Čest jeho památce.

Členská základna

Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina
dobrovolníků. V roce 2017 to bylo celkem 46 řádných členů. Organizace má dále 6
členů čestných a velké množství externích kolegů i příznivců, kteří s naší organizací
aktivně a dlouhodobě spolupracují.
V roce 2017 přijati tito noví členové: Dominika Lokingová, Jiří Demjan, Ivana
Petrikovičová.

Jednání členské schůze
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Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva (také jako „DES OP“)
IČO: 45332690 (Záchranná stanice živočichů, Zábělská 75, 312 00 Plzeň 12)

Zápis z jednání členské schůze
DES OP 2017

konané dne 3. 2. 2017 od 18:00 hod. v prostorách jídelny výrobního
družstva Obzor ve Hřbitovní ul. 19 v Plzni Doubravce.
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina

Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zasedání zahájil a řídil v 18:00 hod. předseda DES OP Karel Makoň.
Přítomno bylo 28 ze 47 členů DES OP, 12 členů omluveno.
Materiály k jednání byly připraveny a předány členům DES OP v elektronické podobě před
jednáním a vytištěné byly k nahlédnutí přímo na jednání.
Dále následovalo schvalování navrženého programu jednání.
Na návrh předsedy došlo ke změně programu, kdy na bod č. 1 bylo zařazeno vystoupení a
prezentace člena DES OP Ondřeje Hese o stavu tůní pro obojživelníky a plánované akce v roce
2017. Další změny byly pouze v pořadí jednotlivých bodů, přičemž věcný obsah jednání zůstal
zachován. Změny programu schváleny jednohlasně aklamací, přičemž následně byl program
jednání schválen jako celek.

Program jednání:

Zahájení – schválení programu, organizační záležitosti.
Jmenování zapisovatele (K. Makoň).
Jmenování ověřovatelů zápisu (byli navrženi členové kontrolní komise).
Prezentace o stavu tůní pro obojživelníky v majetku a péči DES OP s výhledem na rok 2017 (plánované
akce) - O. Hes.
Představení nových členů DES OP.
Předložení a projednání finanční uzávěrky, hospodaření a činnosti DES OP za rok 2016
(majetek, hospodaření, DVD).
Přehled zásahů, klíčových akcí a pacientů za rok 2016.
Výhled na 2017.
Aktualizace adresáře a kniha členů DES OP.
Ostatní organizační záležitosti (členské průkazy, parkovací karty atd.).
Různé.
Závěr jednání členské schůze.
Po členské schůzi následovalo přátelské posezení s občerstvením.

Zaměstnanec

Od 1. dubna 2002 jeden hlavní zaměstnanec na plný úvazek.
Je jím Karel Makoň, který mimo svou pracovní dobu funguje jako dobrovolník.
Předseda DES OP Karel Makoň je i nadále členem rady Národní sítě záchranných
stanic. Dále se zapojil do užší pracovní skupiny tvořící koncepci Národní sítě
záchranných stanic a snaží se prosadit několik základních projektů a body, které již
naše organizace realizuje několik let (ekologická výchova, druhová ochrana atd.).
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Další zaměstnanec na 11 měsíců od úřadu práce

Od 1. 12. 2017 nastoupila na ZSŽ do zaměstnaneckého poměru na dobu 11 měsíců
naše členka Olga Štěpánková. Její mzda je plně hrazena z projektu pracovního úřadu a
smlouva platí do 31. října 2018.

Brigádníci

V průběhu roku 2017 zaměstnávala organizace na smlouvu o dílo či dohodu o
provedení práce celoročně několik brigádníků (2-6). 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
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 anebo v roce 2016 ještě nebyli členy
naší organizace, ale výrazně v roce 2017 pomáhali při jednotlivých akcích. Na akce
chodí dle svých možností a odpracovali nezištně několik desítek brigádnických hodin a
významně pomohli i při projektech druhové ochrany či ekologické výchovy. Jmenovitě se
jedná o pana Roberta Trnku, Miloše Bicka, Otu Košťana, Dušana Mastného a další.

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 31.3. 2017 přímo na ZSŽ
Plzeň. 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.

Kroužkovací kurz Třeboň 2017

Od 24. 4. do 27. 4. 2017 proběhl kroužkovací kurz na Třeboňsku. Pro náš spolek
prestižní záležitost a tradiční akce, realizována Kroužkovací stanicí Národního muzea
Praha. Kroužkovací zkoušky úspěšně složila Dominika Lokingová. V rámci kurzu 2017
navštívena ZOO Ohrada u Hluboké. Kroužkovacího kurzu se za DES OP zúčastnili Karel
Makoň, Hana a Hanina Makoňovy, Miloš Paisker starší i mladší, Dominika Lokingová.

FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE, SPONZOŘI
Celkově rok 2017 byl pro náš spolek ekonomicky stabilní a příznivý, zejména
díky realizaci jednotlivých projektů a mimořádné podpoře Ministerstva zemědělství ČR.
Celkové příjmy v roce za rok 2017………………………………….. 2.410.291 Kč
Výdaje v roce 2017 ………………………………………………..….. 2.127.993 Kč
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Příjmy a procentuální vyčíslení příjmů organizace za rok 2017
Celkové příjmy za rok 2017
Podpora statutárního města Plzeň
Dotace od Plzeňského krajského úřadu
Národní sítě stanic – MŽP ČR – PPK
Národní síť stanic – MZE ČR – zvěř
MÚ Domažlice
PKÚ – čápi, rorýsi
PKÚ – Rezervace Nový rybník
Projekt – Fond ŽP RMP „Šelmy“
Projekt – MZE ČR „DVD do knihoven ČR“
Projekt – MMP OŽP „Akce holubi“
Projekt – „Telemetrie 2017“
Projekt – DD Domino „Letní tábor“
Ostatní projekty – vlastní činnost
Sponzoři a dárci
Úroky, přeplatky

2.410.591 Kč
620.000
320.000
356.610
98.248
15.000
83.000
19.864
50.000
200.000
90.000
46.935
72.435
237.393
201.019
87

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

100 %
26 %
13 %
15 %
4%
1%
3%
1%
2%
8%
4%
2%
3%
10 %
8%
0%

Majetek a výsledek hospodaření k 31. 12. 2017
Drobný hmotný majetek (vybavení)
Dlouhodobý hmotný majetek
Odpisy DHM

1.275.187 Kč
266.411 Kč
92.061 Kč

Výsledek hospodaření

282.598 Kč

Fond rezerv (převedeno do roku 2018)

719.785 Kč

Výdaje a procentuální vyčíslení výdajů organizace za rok 2017
Celkové výdaje za rok 2017
Doprava a přeprava, služební vůz
Krmiva, léčiva, veterinární péče, ošetření
Technické vybavení, údržba
Zaměstnanec, mzdy, pojištění.
Projekty – dohody a brigádníci, daně
Provoz. náklady – rozvoj areálu, tel., energie,
ostraha, údržba
Projekty – vlastní činnost výdaje na projekty
2.000 DVD knihovny ČR

2.127.993
178.254
106.540
169.628
303.783
192.000
843.971

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

133.817 Kč
200.000 Kč

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

100 %
8%
5%
8%
14 %
9%
40 %
6%
10 %
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Sponzoři a dárci

Zvláštní poděkování patří všem přispěvovatelům, příznivcům a členům, kteří
v pravidelných časových intervalech a každý rok finančně přispívají na naši činnost.
V roce 2017 přispělo našemu spolku i několik firem a jednotlivců nákupem DVD „Co se
děje kolem nás…?“. Tímto krokem výrazně pomohli k návratu finančních prostředků do
fondu rezerv DES OP, odkud byly finanční prostředky na dokončení projektu uvolněny.
Děkujeme všem a vážíme si Vaší podpory i přízně.

Činnost stanice podpořili a podporují:
Generální partneři:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Představitelé Rady a Zastupitelstva města Plzně

PLZEŇSKÝ KRAJ
Zastupitelstvo, Rada a úřady Plzeňského kraje
NÁRODNÍ SÍŤ ZÁCHRANNÝCH STANIC PŘI ÚVR ČSOP

Ministerstvo životního prostředí ČR
NADACE ČEZ
ZÁPADOČESKÁ SKUPINA ČEZ

Ministerstvo zemědělství ČR
Generální partner projektu: „Co se děje, kolem nás…?“
NADAČNÍ FOND – ZELENÝ POKLAD
Členové správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“

Významní sponzoři: ELIS-PLAST spol. s r. o. - Chrást
Miroslav JEŽIOR, QS Quality Solution, Dýšina
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. MUDr. J. BAUMRUK - zubní ordinace Plzeň
MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň
Dentavia Group s.r.o. MUDr. P. VLNAŘ - zubní ordinace Plzeň
Ing. Vladimíra SEDLÁKOVÁ, Kyšice
Veronika SOUČKOVÁ , Praha
Ing. Věra SOUČKOVÁ, Praha
Ing. Pavel STEINBACH, Štěnovice
Ivana STEINBACHOVÁ, Štěnovice
Ing. Andrea KLAUDOVÁ, Plzeň
fa. VOLKA a syn, Hlinné u Tachova
Veterinární klinika VEDILAB spol. s r.o.
Roman JUREČKO, Plzeň
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Prof. MUDr. Ondřej HES, Ph.D., Plzeň
Mgr. Mirka HESOVÁ, Plzeň
Manželé Jan a Blanka HRABĚTOVI, Plzeň
Manželé Eliška a Václav KURALOVI, Plzeň
Manželé Jana a Štěpán NOVÁČKOVI, Karlovy Vary
Manželé Jana a František ROBEJŠKOVI, Plzeň
Manželé Jiřina a Jaroslav HEPOVI, Kaznějov
Manželé Petr a Helena NETOLICKÝCH, Plzeň
Manželé Bohumil a Hana MÁŠKOVI, Žinkovy
TH Optik – Robert Trnka, Plzeň – Doubravka
Marek KOŇAŘÍK – grafik
Sbírka ZVÍŘE V NOUZI při NSS - ČSOP PRAHA
MVDr. Petr BÖHM, Vedilab, Plzeň
MVDr. Martin HOLA, Vedilab, Plzeň
MVDr. Ota HUML, Vedilab, Plzeň
MVDr. Jitka HUMPOVÁ, Vedilab, Plzeň
Monika ŠEDIVCOVÁ, Plzeň
Ing. Hana PADRTOVÁ, Plzeň
Martin PYTLÍK, Plzeň
Ing. Vladimír NOVÝ
RNDr. Jana BULANTOVÁ Ph.D., Praha
Alžběta HRABĚTOVÁ
Pavlína KOTOROVÁ
Alena KLIMENTOVÁ
Jana SEKALOVÁ
Hana KVARDOVÁ
Taťjana MEDVECKÁ – Praha
Josef SOMR – Praha
Martha ISSOVÁ - Praha
Pavel LIŠKA – Praha
Jiří LÁBUS – Praha
Varhan Orchestrovič Bauer, Praha
Blue Tools, s.r.o. Praha
Vacková Jana, www.atelier-vackova.cz , Plzeň

Sponzoři, partneři:
Marcel ŠIK, grafik Vejprnice
MVDr. František ČADA, Vedilab, Plzeň
MVDr. Zdeněk RAMPICH
MVDr. Jan POKORNÝ, Plzeň
Mgr. Miloš BICEK, Plzeň
KOLASOL s.r.o. – Pavel Dolák
ZSŽ ČSOP Rokycany (Pavel Moulis)

ZÁVĚREM
Závěrem je mi potěšením konstatovat, že 2. prosince 2017 uplynulo přesně 25 let od
založení našeho Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva. Proto bych rád
tentokrát poděkoval úplně všem, co nám pomohli a dlouhodobě pomáhají. Děkuji všem
generálním partnerům, sponzorům, kolegům, dobrovolníkům, členům spolku,
příznivcům naší činnosti, mediím, ale i řadovým lidem, kteří nám kdy pomohli.
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Zároveň děkuji i paní výtvarnici Janě Vackové, která nám darem k tomuto jubileu
věnovala linoryt „Ptačí strom“, ze kterého vznikla originální pamětní pohlednice.
Děkujeme.
V Plzni dne 6.3. 2018

Karel Makoň – předseda DES OP

