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ÚVOD 
 
I přesto, že roky 2020 a 2021 byly i pro nás a naši činnost zejména v důsledku 
pandemie koronaviru, mimořádných opatření a omezení roky náročnými, podařilo se 
nám fungovat v plném rozsahu a bez vážnějších komplikací. 
 

Za zcela zásadní pak považujeme v roce 2021 navázání spolupráce v rámci projektu 
druhové ochrany s nově vzniklým  Nadačním fondem EDEN (11. května 2021), díky 
kterému se podařilo získat další (hlavně sousední) pozemky na Kateřinském potoce u 
obce Hošťka a tím výrazně rozšířit území soukromé rezervace a chráněné plochy. 
 

Dále pak práci na projektové dokumentaci celkové rekonstrukce, modernizace a 
rozšíření léčebného areálu ZSŽ a modernizace – změně webových stránek DES OP. 
 

Bohužel i my se stále potýkáme s personální krizí, narůstající agendou a počty přijatých 
pacientů. V důsledku toho byl rok 2021 pro mnohé členy a spolupracovníky DES OP 
poměrně hodně časově i pracovně náročný. 
 

Mezi nejzajímavější a zároveň nejprestižnější akce v roce 2021 patří například výroba a 
instalace napodobeniny skutečného čapího hnízda do přírodovědné expozice 
Národního muzea Praha.  
 

Mezi akce s nevětším mediálním dopadem pak patřilo vyšetřování otravy čtyř orlů 
mořských, nalezených u Velkého Boru u Horažďovic a veřejná diskuse na sociálních 
sítích ohledně průběhu hnízdění čápů bílých v Oseku u Rokycan.  
   
Děkuji všem, co nám nejen v této nelehké době pomáhali a pomáhají i dnes, jelikož bez 
Vás bychom to jen stěží zvládli. Více najdete v této zprávě.  
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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 
Koncem roku 2020 bylo druhé pohotovostní číslo (777 194 095) z provozních a organizačních 
důvodů částečně odstaveno a přesměrováno na pohotovostní číslo centrální (777 145 960).   
 

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) - řešeno přes kolegu a našeho 

člena Jiřího Segeče; dvě komorové voliéry s obslužnou uličkou a zázemím,  
 herpetologie a obojživelníci - prof. MUDr. Ondřej Hes a Jiřina Hepová - kompletní zázemí 

v osobním vlastnictví, 
 líheň externě - Vlastimil Voráček Roupov, 
 zvířata domácí a exotická - síť chovatelů a specialistů na danou problematiku chovu 

Markéta Němcová (Čížkov), nově pak manželé Tereza a Martin Pelikánovi (Plzeň),  
 Od listopadu 2021 agenda nalezených a opuštěných zvířat na území města Plzně po 

vzájemné dohodě předána  Městské policii Plzeň a Útulku pro opuštěná zvířata Plzeň, 
 netopýři - konzultace, metodické vedení, odchovy, ošetření, péče - Dita Weinfurtová 

ČESON.   
 

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:    
1 x malá 2 x 9 x 2 m 
1 x velká 9 x 15 x 3 m (voliéra pro vodní ptáky) 
 

Komory pro ptáky:  
4 x dravci, sovy a velké druhy ptactva (2- 3 x 3 x 2 m a 2- 3 x 1,5 x 2 m) 
4 x částečně expoziční (přírodní) pro menší a středně velké druhy ptactva, savce  
1 x malá voliéra pro drobné ptáky 
1 x voliéra pro vodní ptáky (9 x 15 m) 
2 x izolační box – ošetřovna 
1 x sklepní kóje na bobra, jezevce, vydru atd. 
 

Vodní plocha:  
Dvě tůňky ve voliéře pro vodní ptáky (16 m 2) 
 

Výběh pro vysokou zvěř apod.: 
Lesní komplex 18 x 18 m - polesí Zábělá (Plzeň) + fixační box (4 x 3 m) 
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Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti 
 

V roce 2021 jsme celkem zasahovali v 780 případech, zajistili a ošetřili 1988 živočichů. 
  

1988 živočichů 101 druhů 780 samostatných případů 

592 ptáků 67 druhů 543 zásahů 

1305 savců 15 druhů 152 zásahů 

1 obojživelníků a plazů 1 druh 1 zásah 

90 domácích a exotických zvířat 18 druhů 84 zásahů 

Podrobnosti viz příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů r. 2021. 
 

Sluka lesní z Luftovy zahrady v Plzni na Borech (PM) 
26. 3. 2021 zajištěna sluka lesní po nárazu na překážku pod dráty el. vedení natažené 
přes ř. Radbuzu v Plzni na Borech (Výsluní). Křídlo s komplikovanou tříštivou frakturou 
muselo být amputováno a sluka byla předána do trvalého expozičního chovu ZOO 
Plzeň. 
 

 
 

Poštolka uvězněná za ochrannou sítí proti holubům  
Plzeň – střed, Zbrojnická ul. 1 (PM) 
Námi jednou již řešený zvířecí pacient, který byl jako nevzletné mládě přijat 13. 6. 2020 
z Plzně. Z voliéry ZSŽ Plzeň jsme ho pak pouštěli na svobodu 4. 7. 2020m  přičemž po 
roce jsme toho samého jedince (poštolku) odchytili 4. 11. 2021 v zasíťovaném světlíku 
vnitrobloku budovy Zbrojnická 1. Poštolka odchycena na podnět pracovníků 
řemeslnické firmy provádějící vnitřní rekonstrukci objektu. Dravec odchycen, 
ornitologický kroužek odečten a vypuštěn mimo objekt, lokalita Plzeň – Roudná. 
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Rorýsi obecní v průchodu nákupního střediska 
Plzeň – Lochotín (PM) 
Dne 19. 7. 2021 nahlášen rorýs obecný zamotaný do hnízdního materiálu a visící z díry 
ve stropu v průchodu obchodního střediska Družba v Plzni na Lochotíně. Několik 
rorýsích párů zde evidujeme, hnízdí již třetím rokem ve stropních panelech a dírách po 
elektroinstalaci osvětlení.  V den zásahu proběhl i kontrolní odchyt a kroužkování (M. 
Paisker) dalších rorýsů hnízdících na lokalitě. 
 

 
 

   
 

 
Poštolka zalétlá ve velkoobchodu PENNY v Dobřanech (PJ) 
Dne 2. 11. 2021 odchyt kroužkované poštolky obecné poletující v hale ovoce – zeleniny 
centrálního skladu potravin PENNY v  Dobřanech. Za pomoci údržby a plošiny se 
podařilo poštolku odchytit do ornitologické nárazové sítě a vrátit zpět do volné přírody 
na lokalitě.   
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Podle ornitologického kroužku se jednalo o mládě z roku  2020, námi kroužkované 3. 6. 
2020 kolegou Milošem Paiskerem v naší budce v Plzni Černicích.  
 

 
 

Druhá poštolka v téže hale a provozovně PENNY následně odchycena 10. 12. 2021 
opět kolegou Milošem Paiskerem. Poštolka odchycena, okroužkována  a vypuštěna 
zpět do volné přírody na lokalitě mimo objekt. 
 
 

Zabezpečení hnízd labutí velkých na rozvodněných tocích 
Plzeňského kraje 
Od 14. 5. 2021 jsme v důsledku stoupání vodní hladiny na krajských řekách řešili 
zabezpečení hned několika hnízd labutí velkých. Zatímco někde se už labutí mláďata 
vylíhla a před velkou vodou je rodiče odvedli do bezpečí, na řece Radbuze náš 
vyhlášený labutí „sportovní trenér“ rychlostních kanoistů se svou partnerkou stále ještě 
na potomky čekal.  Proto také bylo na základě informací od povodí Vltavy (Ing. P. 
Vicendy) hnízdo opět průběžně sledováno a labutímu páru k hnízdu přiblížen hnízdní 
materiál (rákos), tak aby si ho mohli sami zvýšit a ochránit před velkou vodou. To se 
podařilo a v roce 2021 vyseděl pár z vajec celkem tři mláďata, která bohužel v prvních 
dvou týdnech z lokality beze stopy zmizela.    
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Další zákrok proběhl  15. 5. 2021 na rybníku Nováček v Plzni Bolevci. Zde jsme hnízdo 
pomáhali labutímu páru zdvihnout na poslední chvíli, kdy už jejich dvě vejce částečně 
ležela ve vodě. I přesto, že vejce prokazatelně plavala, se z jednoho z nich následně 
28. 5. 2021 vylíhlo mládě, ale i to do dvou týdnů od vylíhnutí z lokality zmizelo.  
 

    
 

Labutí hnízdo s 8 vejci řešil a stěhoval i kolega Jiří Segeč (odloučené pracoviště DES 
OP Kožlany), který hnízdo i se snůškou za pomoci hasičů postupně posouval dál od 
stoupající vodní hladiny. Zde bohužel sezení na vejcích labutí pár zanechal a samice se 
na již podmáčené hnízdo odmítla vrátit. 
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Zajištění bezpečnosti při přesunu labutí z Velkého  
Boleveckého rybníka na Berounku (PM) 
Dne 22. 6. 2021 se starý labutí pár z Velkého Boleveckého rybníku na základě nám 
neznámých důvodů vydal se sedmi mláďaty pěšky po silnici přes Bílou Horu na řeku 
Berounku. Labutí rodinu jsme operativně a bezpečně doprovodili na řeku s tím, že 
v srpnu v době kroužkování vodil tentýž pár na řece Berounce u Bukovce pouze už jen 
jedno jediné mládě. To bylo okroužkováno a těsně před koncem roku nalezeno na téže 
lokalitě jako uhynulé po nárazu na překážku, pravděpodobně dráty el. vedení.  
 

 
 

Bobr spadlý do betonové nádrže v ČOV Starý Plzenec (PM) 
Dne 14. 8. 2021 výjezd k případu bobra evropského spadlého do betonové retenční 
nádrže bezpečnostního přepadu dešťové vody na čistírně odpadních vod ve Starém 
Plzenci. Bobr byl odchycen a vypuštěn na řeku Úslavu v lokalitě nálezu. 
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Záchranná akce s vodními záchranáři  
Hracholuská přehrada (PS) 
Akce na pomoc vodním ptákům, nejčastěji labutím, zamotaným do rybářských vlasců či 
odchycených na rybářský háček na Hracholuské přehradě kousek od Plzně řešíme 
každý rok: 
 

- 15. 7. 2021 výjezd s Vodní záchrannou službou – Plzeň na nahlášenou dospělou 
labuť se zaseknutým rybářským háčkem v levé noze - z místního páru se čtyřmi 
mláďaty. Pátrání bylo neúspěšné. Následující den nebyli úspěšní ani členové vodní 
záchranné služby při samostatném pátrání a kontrole lokality. 
  
- 17. 7. 2021 se záchranářům podařilo rodinu najít v přítoku z Úterského potoka. Na 
samci byl patrný handicap, neboť se zdržoval dál od samice s mláďaty. Podařilo se ho 
odchytit, ošetřit na místě a vrátit k rodině. Rybářský háček byl zaseknutý v levé noze, 
kloubu nad prsty z přední strany. 
 

   
 
Děkujeme za spolupráci a technickou podporu Vodní záchranné službě ČČK PK.  

 
Polžice u Horšovského Týna (DO) 
Noční odchyt létajícího dospělého čápa bílého se zlomenou nohou 
 

Neuvěřitelný noční odchyt dospělé plně letuschopné samice čápa bílého se zlomenou 
nohou na hnízdě v obci Polžice. Dne 27. 8. 2021 večer nahlášena zlomenina nohy 
jednoho z čápů pravidelně nocujících na hnízdě v Polžicích. Vyrážíme na lokalitu 
s Milošem Paiskerem zcela úmyslně až pozdě večer po setmění s tím, že místní 
obyvatelé přítomnost čápa na hnízdě předem telefonicky potvrdili.  
 

Hnízdo, na kterém čápi nocují, je na sloupu veřejného osvětlení a bez potřebné 
hasičské techniky se na něj bezpečně nedostaneme. Žádáme tedy proto o spolupráci 
profesionální hasiče HZSPK s tím, že kolem 22:30 hodiny se všichni scházíme na místě 
pod hnízdem.  
 

Díky místním obyvatelům zhasínají v obci veřejné osvětlení, halogenovými svítilnami 
(křížem) oslňujeme poraněného čápa na hnízdě a kolega s nastaveným cca 4 m 
dlouhým podběrákem vyjíždí díky hasičskému žebříku směrem k hnízdu. Čáp je 
paralyzován a oslněn světly halogenů, stojí na hnízdě na jedné noze a ani se nehne, 
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kolega rychle přiklopí čápa obrovským podběrákem na tyči, chytá ho za křídlo, nohy a 
hlásí, že ho chytil. Naprosto neuvěřitelný odchyt, který zatím nemá u nás obdoby.  
 
Poraněný čáp je navíc námi telemetricky sledovaný jedinec, kterému se porouchala 
vysílačka, ale o tom více v další části této zprávy.  
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Adopce jiřičky obecné do betonového hnízda 
 

Dne 11. 8. 2021 doneseno do ZSŽ Plzeň velmi malé (cca 3 dny staré) mládě jiřičky 
obecné ze zničeného hnízda z Vejprnic. Téhož dne mládě okroužkováno a adoptováno 
(2+1), přistrčeno do našeho prvního obsazeného náhradního (betonového) hnízda pro 
jiřičky, umístěného již 3. rokem na budově kravína v ZD Plzeň – Červený Hrádek.  
 

 
 

16. 8. 2021 kontrola hnízda, ve hnízdě všechna tři okroužkovaná mláďata.  
 

  
 

27. 8. 2021 kontrola hnízda – již létající mláďata včetně adoptovaného odchycena v 
hnízdě a identifikována podle ornitologických kroužků.   
 

  
 
 



 12

Adopce mláďat čápa bílého 
Úhyn samce v Chotíkově (PS), adopce 3 mláďat  
Dne 5. 6. 2021 zajištěn u hlavní silnice nedaleko Chotíkova pravděpodobně autem 
vážně poraněný samec čápa bílého. Zatímco samec zranění do několika málo hodin 
v ZSŽ podlehl, samice zůstala na nepřístupném hnízdě na komíně bývalé cihelny se 
třemi čerstvě vylíhnutými mláďaty sama. Téhož dne mláďata za asistence 
profesionálních hasičů z nepřístupného komína sundána a převezena do ZSŽ Plzeň.  
 

  
 

Následovala spolu s dalšími mláďaty příprava k adopci, všechna mláďata byla následně 
adoptována do náhradních hnízd. 
 

2+1 Všeruby u Kdyně (DO) - snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé 
hnízdní podložce s přístupovou lávkou na betonovém sloupu na návsi u rybníka.  
20. 6. 2021 adopce (2+1), číslo kroužku pravá noha CE099.  
Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna tři mláďata v pořádku – živá. 
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2+1 Hnízdo Planá u Mariánských Lázní – Hřbitovní ul. (TC) - přístupné hnízdo na 
námi zhotovené umělé hnízdní podložce na betonovém sloupu u obytného domu ve 
Hřbitovní ul. 20. 6. 2021 adopce (2+1), číslo kroužku pravá noha CE097.  
Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna tři mláďata v pořádku – živá. 
 

  
 

2+1 Hnízdo Brod nad Tichou (TC) - přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé 
hnízdní podložce na soukromém pozemku (zahradě) u rodinného domu. 
20. 6. 2021 adopce (2+1), číslo kroužku pravá noha CE098.  
 

  
 

Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna tři mláďata v pořádku – živá.  
 

Následně slabší původní mládě úhyn, přidané mládě a první mládě v pořádku.   
 
Děkuji všem zúčastněným, hlavně pak profesionálním hasičům HZS Pk za jejich profesionální 
přístup a technickou podporu. Bez nich a jejich pomoci by to nikdy nefungovalo a velice si vážím 
toho, že za těch 30 let, co se čápům věnujeme, jsme tímto způsobem společně zachránili a 
pomohli desítkám čapích párů a stovkám čápů!  
 

Adopce 4 mláďat čápů bílých ze ZSŽ Pavlov 
To samé, co jsme na našem území řešili my 5. 6. 2021 v Chotíkově, řešili kolegové ze 
Záchranné stanice živočichů v Pavlově již 4. 5. 2021 v obci Valeč – Třebíč na Vysočině.  
 

Úhyn jednoho z rodičů na drátech el. vedení si vyžádal sundání čtyř čerstvě vylíhnutých 
mláďat, která jsme si od kolegů následně ve věku dvou týdnů 11. 6. 2021 přivezli 
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k adopci . Všechna čtyři mláďata pak byla postupně adoptována do náhradních hnízd 
v Plzeňském kraji. 
 

3+1 Hnízdo Staré Sedliště (TC) – snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé 
hnízdní podložce a betonovém stožáru vedle původního hnízda na funkčním el. vedení. 
12. 6. 2021 adopce (3+1) číslo kroužku pravá noha CE082.  
Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna čtyři mláďata v pořádku – živá. 
 

  
 

3+1 Hnízdo Draženov (DO) – snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé 
hnízdní podložce  komína ZD.   
12. 6. 2021 adopce (3+1) číslo kroužku pravá noha CE086.  
Kontrola 4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě- všechna čtyři mláďata v pořádku – živá. 
 

  
 
3+1 Hnízdo Tachov (TC) – přirozené čápy postavené hnízdo na komínu u FÚ. 
12. 6. 2021 adopce (3+1), číslo kroužku - pravá noha CE075.  
 
Kontrola 13. 6. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna čtyři mláďata v pořádku – živá.  
 

Kontrola 4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě, pouze tři živá (původní mláďata), adoptované 
mládě uhynulé, v rozkladu (déle než jeden týden) na okraji hnízda. Adopce se tentokrát  
nezdařila (3+1-1) potvrzený úhyn adoptovaného mláděte. 
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1+1 Hnízdo Kdyně (DO) – snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé hnízdní 
podložce příhradníkového stožáru u garáží.  
20. 6. 2021 adopce (1+1)  číslo kroužku pravá noha CE100.  
Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - obě dvě mláďata v pořádku – živá.  
 

  
 

Adoptované mládě dne 6. 9. 2021 odečteno ve Španělsku. 
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Adopce volavky popelavé do náhradního hnízda 
7. 6. 2021 Nový Dvůr, rybník Prádlo. Adopce volavky popelavé nalezené jako pull. pod 
hnízdem stromové hnízdní kolonie Hlinné – Tisová. Adopce (3+1). 
 

 
 

Kontrola lokality 14. 6. 2021 dronem, adoptované mládě na hnízdě spolu s ostatními – 
adopce úspěšná. 
 

Úhyn samce čápa bílého na hnízdě v Chotěšově (PJ) 
Samice sama odchovala a vyvedla tři mláďata  
Vytaženo z tiskové zprávy. 
Je pátek 11. 6. 2021. Hlásí paní Hana Vránová z Chotěšova, že pod hnízdem na 
příhradníkovém stožáru na rozpálené plechové střeše leží poraněný dospělý čáp. Jsem 
mimo lokalitu a žádám paní Vránovou a pana Jana Pivrnce, který telefonoval vzápětí, 
aby za pomoci profesionálních hasičů dospělého čápa ze střechy zajistili a sundali. To 
se povedlo a za dvě hodiny máme čápa na ZSŽ v Plzni. Zároveň na lokalitu vyráží 
kolega Karel Rada s dcerou Lindou, aby od Pivrnců z kuchyně nepřetržitě pět hodin (do 
21:30 hod.) sledovali aktuální dění na obsazeném čapím hnízdě se třemi cca 3-4 týdny 
starými mláďaty. Už večer jsme věděli, že poraněný samec, který musel být po několika 
dnech v ZSŽ na základě kritického zdravotního stavu pravděpodobně od nárazu 
utracen, patří k hnízdu k hnízdící samici a třem mláďatům na hnízdě. Mláďata na 
hnízdě už byla však poměrně velká, předpověď počasí nám rovněž nahrávala, a tak 
jsme se rozhodli, že necháme všechna tři mláďata na hnízdě samici a budeme 
sledovat, zda je sama bez samce ochrání a odchová. Dění na hnízdě pro nás 
pravidelně sledovali a hlásili jak paní Vránová, tak Pivrncovi.  
 

Naštěstí samice na samce nečekala a ještě téhož dne po jeho kolizi se okamžitě  ujala 
své nové úlohy samoživitelky. Během několika mála hodin mláďatům přinesla dvakrát 
potravu, jednou vodu a zvládla i hlídat mláďata před jinými čápy.  
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Průběh hnízdění byl pečlivě monitorován až do okamžiku, kdy mláďata hnízdo opustila. 
Samice se tedy o svá tři mláďata starala od 11. 6. 2021 do 7. 7. 2021 bez samce, aniž 
bychom museli do průběhu hnízdění jakkoliv zasahovat. Svým chováním tak alespoň 
pro nás překonala i celoevropsky sledovaného samce Bukáčka na hnízdě v Malých 
Bukách, kterému s krmením pomáhají místní lidé. Pravda, naše samice z Chotěšova 
měla v době ztráty partnera mláďata už minimálně o dva týdny starší, a to je v těchto 
případech velice důležité.  
 

 
 
Děkuji všem zúčastněným a hlavně všem lidem pod hnízdem, zejména za jejich pomoc, 
operativnost a přístup. Zvláštní poděkování paní Haně Vránové a rodině Pivrncových. 
 

Poraněná samice jeřába popelavého s vysílačkou  
Odchyt poraněné samice jeřába popelavého se nám povedl s Radkem Zemanem 25. 
11. 2020 u Andělského rybníka nedaleko obce Tisová na Tachovsku. Hůře létající 
samici se zhojenou frakturou levého křídla jsme odchytili až po 4,5 km pronásledování 
s tím, že její léčba si vyžádala v ZSŽ Plzeň několik měsíců.  
 

Jelikož měl jeřáb frakturu již zhojenou a staršího data, křídlo téměř funkční, ale 
posledních pět letek po úrazu nefunkčních a ošoupaných, rozhodli jsme se ho ve 
spolupráci s MVDr. I. Literákem VU Brno  označit ptáka vysílačkou (batůžkem).  
 

- 26.2. 2021 osazení vysílačky (batůžku) a vypuštění jeřába zpět na lokalitu nálezu 
Tisová – Staré Sedliště (Bezděkovský rybník). 
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Po několika málo hodinách jsme však zjistili, že vysílačka umístěná na zádech jako 
batůžek byla samicí jeřába pravděpodobně zakryta (zastlána) do peří a tím pádem 
solární panel sloužící k dobíjení baterie nefunguje a ztrácíme na vysílačce napětí. 
 

- 10.3. 2021 plánovaný odchyt a upravení vysílačky. Naprosto neuvěřitelným způsobem 
se nám podařilo částečně létající samici opět odchytit a batůžek upravit. Posunutím 
batůžku blíže ke krku, zvětšení podložky pod vysílačkou a částečné střižení opeření na 
zádech problém vyřešilo a vysílačka fungovala tak, jak jsme potřebovali.  
 

 
 

Následoval dlouhodobý monitoring na lokalitě až do 17. 7. 2021, kdy došlo 
k nečekanému úhynu jeřába, pravděpodobně predací. Podle vyhodnocení dat od Lenky 
Rozsypalové “Poslední lokace s normální aktivitou byla 17. 7. ve 21.15 hod., poté byl již 
pohyb vysílačky dle akcelerometru minimální!“  
 

Shodou náhod den před tím 16. 7. 2021 vyfotografoval kolega Machač jeřába ještě jako 
živého rovněž u Andělského rybníka – Tisová. 
 

  
 

Vysílačka a zbytky kadaveru zajištěny a nalezeny až 3. 8. 2021. 
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Labutě Nižbor, řeka Berounka (BE)  
Rybářské vlasce a mimořádná operace – amputace křídla labutího 
samce LA 3258 přímo na místě 
 

První zásah na lokalitě v roce 2021 realizován na žádost kolegy ZSŽ Rokycany.  3. 4. 
2021 odchyt labutího samce z místního páru u Stradonic, vyjmutí rybářského vlasce 
s rybářským háčkem čouhajícím ze zobáku. Samce se podařilo odchytit a háček mu byl 
z jícnu vyoperován na místě. 
 
Druhá akce u stejného, mláďata vodícího páru, proběhla 11. 6. 2021. Dle informace od 
kolegy Pavla Moulise ze ZŠZ Rokycany měl jeden labutí samec LA 3258 (vodící se 
samicí tři malá mláďata) již několik dní tříštivě  zlomené pravé křídlo. Labutí rodinku se 
nám podařilo pomocí dronu rychle lokalizovat, poraněného samce odchytit a za necelé 
dvě hodiny mu rozbité, již nekrotizující  křídlo, přímo na lokalitě amputovat. Následně 
byl samec okamžitě po zákroku vrácen zpět k rodině a mláďatům.  
 

 
 
Takto provedený zákrok v době hnízdění a péče o mláďata je mnohem efektivnější a 
pro zvíře méně stresující, než převzetí do léčebného zařízení. O tom nás přesvědčila i 
následná kontrola zdravotního stavu pacienta provedená dne 13. 6. 2021, kdy samec 
bez problému o rodinu i mláďata pečoval.  
 
O měsíc později 12.7.2021 jsme na lokalitu vyjížděli opět, a to k třetímu zásahu v roce 
2021, kdy mládě onoho páru spolklo (cca 15 m dlouhý) smotek rybářského vlasce, který 
jsme mu museli z trávicího traktu vyndat. I tato akce proběhla přímo na místě. Zároveň 
jsme mládě okroužkovali. 
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Parta labutích sirotků 
V podvečer 5. 7. 2021 nahlášena obyvateli Starého i Nového Pařezova u Postřekova tři 
bezprizorní mláďata labutě velké bez rodičů přímo v zastavěné části obce cca 300 m od 
potoka. Lokalita včetně sousedních Postřekovských rybníků prozkoumána dronem, 
rodičovský pár však nenalezen, mláďata z lokality odvezena do ZSŽ Plzeň.  
 

Dne 8. 8. 2021 přijata další tři mláďata labutí (nejmladší s poraněným pravým okem), 
zajištěna v soustavě rybníků v oboře u Polžic a Horšova nedaleko Horšovského Týna. I 
zde byla hlášena dlouhodobá absence obou rodičů, navíc jedno mládě bylo poraněné. 
Všech šest mláďat následně okroužkováno a vypuštěno na Modrý rybník v lokalitě 
Staré Sedliště na Tachovsku.  
 

Rybářské vlasce ohrožují labutě na Pekelném rybníku u 
Vejprnic 
Rozsáhlá celoroční kauza spojená s realizací neřízeného sportovního rybolovu na 
soukromé vodní ploše nedaleko Vejprnic, v mapách nazývané jako Pekelný rybník. 
Vodní plocha a přilehlé pozemky v soukromém vlastnictví několika fyzických osob je 
hojně využívána k rybaření, přičemž vodní plocha není vedena ani jako rybářský revír, 
ale ani jako chovný rybník. Nekontrolovaný pohyb osob a rybaření jsou pak příčinou 
velkého zatížení lokality zejména utrhanými smotky rybářských vlasců s háčky a 
nejrůznějším druhem odpadu a odpadků. Lokalitu dlouhodobě sleduje paní Gabriela 
Černá, přičemž místní a kroužkovaný labutí pár zde každoročně hnízdí a vyvádí 
mláďata. 
 

V roce 2021 jsme zde zasahovali hned několikrát, zejména při vymotávání labutí 
z rybářských nástrah a vlasce. Jedna z takových akcí proběhla 25. 8. 2021. 
 

 
Zvláštní poděkování patří paní Gabriele Černé, která kromě pravidelného sběru vlasců a odpadků 
kolem rybníka se snaží problém vyřešit s místními úřady a těmi, kteří tam rybářské vlasce a 
odpadky nechávají.  
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Dopravní nehody a střet se zvěří na silnicích  
Počty zvířat uhynulých či poraněných po přímém střetu s dopravními prostředky 
neustále přibývají. Nejčastěji zasahujeme spolu s dopravní policií a dispečinkem Policie 
ČR na podzim a v zimě, kdy se zvěř shlukuje ve velká stáda, jsou sklizené zemědělské 
plodiny, opadané listí a zvěř nemá chvilku klidu. Navíc vše je ještě umocněno kratším 
dnem a delší nocí, kdy je zvěř v pohybu a není tak dobře vidět. Ročně řešíme desítky 
případů nejen se zvěří spárkatou či černou, ale i s šelmami, zajíci, dravci a sovami.  
V Plzni a v zástavbě je to nejčastěji právě zajíc polní na lokalitě Borská pole a Lochotín.  
 

Ten samý problém řešíme opakovaně i v místech, kde vede silnice od Chrástu a Dýšiny 
přes polesí Zábělá: 
- 1.11.2021 sražená srna, 
- 2.11.2021 sražený muflon,  
- 3.11.2021 další sražená srna.  
 

Výjimka však bohužel není ani bobr evropský či vydra říční, zejména na silnici vedoucí 
po hrázi Borské přehrady anebo tam, kde silnice vede podél či křižuje vodoteč. 
 

Sražená vydra říční na přivaděči od Klatov – Vysoká (PJ) 
27. 8. 2021 hlášena autem sražená vydra říční nalezena nedaleko skládky TKO Vysoká 
nedaleko Dobřan na silničním přivaděči od Klatov. Kadaver zajištěn a odeslán na 
veterinární rozbor a vyšetření zdravotního stavu populace.  
 

  
 

Dalším problémem spojeným s dopravou, jsou pak dravci a sovy, kteří v lidmi 
znečištěných silničních příkopech či vlakových koridorech hledají a loví potravu 
v podobě hrabošů a potkanů. Ročně řešíme desítky případů, zmrzačení i uhynulých 
vzácných druhů dravců a sov, kteří následně hynou pod koly aut či v železničním 
kolejišti.  
 

Káně lesní 10. 12. 2021 sražená autem na přejeté lišce na silnici mezi Myslinkou a 
Nýřany. Trauma páteře, nehybné pánevní končetiny, úhyn na následky zranění.  
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Na dopravu a pohyb ve městě doplácí i zajíci zdržující se v plzeňských sídlištích a 
zástavbě.  
 

Dospělý samec zajíce polního s přeraženým pravým předním během odchycený 28. 7. 
2021 v Ledecké ulici musel být v důsledku zranění veterinářem utracen.  
 

29. 7. 2021 příjem autem sraženého zajíce polního z konečné tramvaje č. 1 v Plzni 
Bolevci. Jednalo se o samce s ochrnutými zadními běhy, neschopností pohybu a tržnou 
ránou na boku. Četná vnitřní poranění nebyla slučitelná se životem.  
 

  
 

30. 7. 2021 nahlášen autem sražený polomrtvý zajíc u krajnice vozovky před konečnou 
tramvaje č. 4 v Plzni na Košutce. I v tomto případě poranění a traumata zajíc nepřežil.  
 

V sezóně tažných ptáků to pak často bývají případy spojené s jejich dálkovými přesuny 
a pohybem na hnízdních lokalitách.  
 

Koliha malá, Kostelec (TC) 
7. 8. 2021 k nám do stanice dovezena vzácná koliha malá. Pacient byl dovezen 
řidičem, který viděl, jak se pták dostal mezi dva proti sobě jedoucí automobily. 
Výsledkem srážky byla fraktura levého běháku, pohmoždění levého křídla a vnitřní 
poranění. Koliha přes veškerou snahu a péči 17. 8. 2021 bohužel uhynula.  
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Kukačka od Konstantinových Lázní (TC) 
Dne 30. 7. 2021 přijata kukačka obecná ze silnice od Konstantinových Lázní, která se 
nechtěně dostala mezi dvě navzájem se míjející auta. Kukačka utrpěla pouze lehký 
otřes mozku a následně byla okroužkována  a vrácena zpět do volné přírody.  
 

  
 

Odchov veverek – Olga Vaščurová 
Individuální přístup a časově náročné odchovy trvající někdy i několik měsíců. Péče a 
odchovy veverek jsou již několik let plně v režii Olgy Vaščurové Štěpánkové. V roce 
2021 řešeno v individuální péči celkem 9 veverek.  
 

Péče o ježky  - manželé Steinbachovi 

Již pátým rokem se této problematice intenzivně a ve vlastní režii věnují manželé 
Steinbachovi, a to zejména léčbě a chovu poraněných dospělých jedinců. Zimování 
slabých mláďat je pak řešeno individuálně dle charakteru jednotlivých případů. Po 
vyléčení jsou ježci vypouštěni zpět do přírody. V roce 2021 celkem řešeno 72 ježků 
západních z toho 25 velmi malých kojenců.  
 

  
 

Poděkování patří i paní Jitce Hněvsové a paní Jitce Tomanové za pomáhání při velice 
náročném odchovu ježčích kojenců. Zvláštní poděkování patří paní Michaele Paikrtové za 
pomoc při koordinaci odchovů a umisťování mláďat.   
 
Děkujeme i firmě DAJANA PET s.r.o. Bohuňovice za dar krmení pro ježky v hodnotě 2.500,- Kč.  
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Nejčastější nástrahy a pasti na ježky 
Otevřené šachty, kanály, meliorace, svody dešťové vody, bazény, jímky a 
mimoúrovňové sklepní prostory.  V rámci projektu ekologické výchovy a druhové 
ochrany se snažíme upozorňovat, zabezpečit a odstraňovat tyto civilizační faktory, které 
nás ročně připraví o desítky dospělých a zdravých ježků.  
  

  
 

6. 8. 2021 záchrana ježka spadlého do anglického dvorce u obytného domu v Plzni 
Doubravce. Díky všímavosti obyvatele domu byl ježek nalezen a zachráněn včas.  
 

Extrémní rok 2021 v příjmu ježčích kojenců a mláďat 
Ekonomika a „Ježčí kalkulačka“ 
Jak je to ve skutečnosti s ekonomikou a časem, co se odchovu ježčích kojenců a 
opožděných mláďat týká, shrnuje níže uvedená tisková zpráva ze sezóny roku 2021. 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP 
Záchranná stanice živočichů Plzeň 
 31. 8. 2021 
  
Od 15. 8. 2021 do 30. 8. 2021 jsme krom všech ostatních zvířecích pacientů, zásahů, 
případů a žádostí řešili i následující konkrétní případy, týkající se problematiky ježčích 
kojenců.  V 90 % případů za vznikem onoho problému vždy stál sám konkrétní člověk: 

Sekali jsme trávu, nechtěně zabili samici a máme tady 8 malých ježečků. (8) 
 
Pes mi přinesl (nevím odkud) malého kojence ježečka. (1) 
 

Uklízeli jsme na dvoře a našli hnízdo s 8 ježčaty. (8) 
 

Večer nám na zahradě vyštěkali psi dospělého ježka, ráno jsem ho cestou do práce 
odvezl 10 km na jinou lokalitu, po dvou dnech jsme našli 6 malých mláďat bez matky. (6) 
 

Přítel omylem šlápl na dvoře na malého ježečka, snažila jsme se ho zachránit, ale 
nežere.  
 

O týden později ta samá osoba - máme na zahradě dalšího malého ježečka. (2) 
 

Likvidovali jsme kompost na zahradě a vyhrabali hnízdo ježků se 7 mláďaty. (7) 
 
Tady na Karlovarské je 8 ježků na chodníku, máma tu nikde není a určitě je něco přejede. 
(8) 
 

Ve skleníku mi leží polozdechlá samice s 5 mláďaty. (5) 
 



 25

Jednoduchá ježčí kalkulačka 

 

8+1+8+6+2+7+5+8 = 45 ježčích mláďat (kojenců) pouze za dva týdny a pouze v 
ZSŽ Plzeň. 

Každé 4 hodiny krmit, kojit, masírovat – 24 hodin denně po dobu minimálně jednoho 
měsíce – minimálně sedm hodin času každý den + následně do dubna 2022 
opečovávat, krmit, očkovat, každý den vyklízet a doufat, že alespoň 50 % mláďat tohle 
vše bez matky přežije. 

Kolik může stát 1 takový ježek od kojence po dorostence? 

Počítejte se mnou: 

Od srpna do dubna  (8 měsíců) kolik? Jeden měsíc kojení po čtyřech hodinách 
nepřetržitě - mléko + následně sedm měsíců krmení + osm měsíců teplo (topení) + 
každý den úklid + ne zrovna laciná veterina = kolik? 

Hodně střízlivým odhadem 5.000,- Kč na 1 ježka!? 

Takže jenom za první dva týdny v srpnu, a to nepočítám, že dalších 100 až 200 ježků 
donesete během podzimu, protože se Vám zdají malí a chudinky, jsme výhledově na 
nákladech 225.000,- Kč pouze za těch 45 kojenců donesených za dva týdny v srpnu! 
S dalšími minimálně 150 mláďaty, v 90 % zbytečně donesenými, v tom hodně 
optimistickém a shovívavém případě se pak pohybujeme (s minimálními náklady 
3.000,- Kč / 1 ježek) na pouhých 675.000,- Kč za období srpen až duben, což je zhruba 
polovina z celkových nákladů vynaložených za jeden celý rok na provoz ZSŽ Plzeň! 
 
Takže je sice super, že Vám život malých ježečků není lhostejný, anebo když už mu 
zabijete maminku, tak chcete problém řešit, ale pokud ke každému mláděti nepřinesete 
minimálně 3.000 – 5.000,- Kč, tak jemu ani nám opravdu moc nepomůžete.          
 
Není totiž v našich silách, ani reálných finančních, hlavně pak časových možnostech 
dát polovinu provozních nákladů do záchrany a nápravy toho, co Vám se třeba ne 
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úplně povedlo nebo co zrovna Vám přijde jako nezbytně nutné. Navíc tím, že třeba 
z lokality mládě matce odnesete, protože jste ji tam třeba v ten moment neviděli nebo 
máte pocit, že je něco špatně, nikomu ani ničemu nepomůžete už vůbec. Bohužel 
většina těchto mláďat i přes veškerou snahu a péči, kterou jim záchranné stanice 
věnují, totiž komplikovaný umělý odchov v zajetí ani nepřežije. 

Takže než se rozhodnete zachraňovat to, co kolikrát ani záchranu nepotřebuje, zvažte, 
zda je to opravdu nezbytně nutné a zda by následně zbytečně vynaložené nemalé 
finanční prostředky neměly být využity efektivnějším způsobem jak k ochraně ježků, tak 
i přírody. 

Ony totiž stovky ježků ročně zbytečně uhynou po pádu do nejrůznějších šachet, 
bazénů, kanálů, nezabezpečených sklepních prostorů, meliorací, okapových svodů atd. 
Nemalé procento ježků hyne i na silnicích a po aplikaci jedů na zahradách či v krajině. 
Další ježky nekompromisně zabije  zahradní či stavební technika a v poslední době 
třeba i lidská neznalost. 

Pro DES OP se o poraněné a malé ježky již třetím rokem stará paní Iva. 

 Za poslední dva týdny jsem jí dovezl celkem 17 ježčích kojenců. Již týden se 
nevyspala a minimálně další měsíc se ani hned tak nevyspí. Z dvaceti čtyř hodin jim 
každý den věnuje bezplatně minimálně 7 hodin času, jenom samotné krmení probíhá 
po 4 hodinách nepřetržitě ve dne v noci. 

Každý den bych jí mohl dovézt dalších x mláďat, kvůli kterým voláte. To ale nejde a 
hlavně není potřeba, jelikož do konce roku by jich tímto tempem měla minimálně 100! 
 
Proto Vás všichni žádáme o pomoc a pochopení, jelikož péče biologické matky je vždy 
pro každé mládě úplně to nejlepší, co může být, ale když už ji mláděti nemůže 
poskytnout vlastní matka, tak i ta individuální lidská může pomoci. To však ale lze 
pouze u menších skupinek chovaných zvířat, ne když máte v jednom člověku na 
starosti desítky až stovky mláďat. 

 
Je třeba si uvědomit, že v Plzeňském kraji ani nikde jinde v ČR není samostatné 
specializované zařízení věnující se pouze záchraně ježků. Určité procento ježků se 
snaží zachránit jednotlivé záchranné stanice živočichů v rámci Národní sítě 
záchranných stanic, ale jejich kapacity a možnosti nejsou neomezené a hlavně k tomu 
řeší péči i o všechny ostatní volně žijící živočichy. 

 
Navíc jak se ukázalo, vynaložený čas a finanční náklady, v tomto případě alespoň u 
nás, zdaleka neodpovídají finálnímu výsledku a přínosu jak pro ochranu druhu, tak 
přírody. 
 
Takže minimálně za nás: „Pomáhat určitě, ale tam, kde je to potřeba!“ 

Pitvy uhynulých ježků – výzkum 
Akce Již třetím rokem realizovaná akce pod záštitou garantky  MVDr. Jitky Humpové a 
MVDr. Gabriely Lukešové z VFU Brno. Cílem akce je provedení veterinárního vyšetření  
- pitvy nashromážděných uhynulých pacientů. V roce 2021 to bylo několik desítek ptáků 
a ježků. Výsledkem byl i odborný článek v časopise Veterinář od autorky MVDr. 
Gabriely Lukešové viz níže.  
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Netopýři 
Babí léto, pár relativně teplých večerů, komáři a stovky netopýrů. Problém, který  v 
Plzni řešíme již několik let.  
 

Otevřená okna na chodby společných prostor, prázdné byty a místnosti s otevřenou 
ventilačkou bez ochranných sítí proti hmyzu. Poliklinika Denisovo nábřeží, Hotel 
Slovan, Purkyňova ulice, Mikulášské náměstí, Chodské náměstí, Borský park, celé  
Slovany, Bory a část Doubravky, Bolevce, Lochotína, Košutky i Skvrňan. Je úplně 
jedno, jestli se jedná o činžovní či panelový dům, společnou chodbu anebo garsonku.  

Prostě svítíte, koukáte na televizi a máte otevřená okna dokořán, přičemž zcela určitě 
se k Vám v tomto a možná ještě i začátkem následujícího týdne zalétnou podívat 
netopýři. V 99 % se jedná o jedny z našich nejmenších netopýrů, a to o netopýry 
hvízdavé, pro které je Plzeň na čtyřech řekách a s osvětlenými parky, zelení a vodními 
prvky doslova tahovým strategickým uzlem. Navíc podle odborníků právě v tuto dobu 
dochází u netopýrů k námluvám a páření, hledání partnerů a potkávání se v rámci 
jednotlivých populací. Není to všude a málokteré město se tím může pochlubit. V Plzni 
to však všude je a navíc ještě dosti hojné. S trochou nadsázky lze říci, že právě koncem 
měsíce srpna a začátkem září, hlavně podle počasí a venkovní noční teploty, se do 
Plzně slétnou stovky, tisíce netopýrů hvízdavých ze širokého a dalekého okolí a udělají 
si v našem městě takový dvoutýdenní megamejdan (dnes se tomu říká festival). Tady 
se všichni potkají, hodují na hmyzu kolem lamp, chodbových světel a „paří“ od večera 
do rána. Pokud pak k ránu najdou pěkný útulný a klidný byt s pootevřenou ventilačkou, 
neváhají ho v době vaší nepřítomnosti použít k celodenní siestě. To v reálu znamená 
totálně ho zadělat a kolikrát i zničit. To se pak vrátíte domů z dovolené a celý další 
týden uklízíte, větráte a řešíte všudepřítomné „myší“ bobky, zápach a zdechliny 
napadané třeba v lustru, vázičce, na skříni a podobně. 
 

  
 

A nebo společné prostory obytných domů, kde v rámci teplého počasí aktivní sousedé 
otevřou okna na chodbě a v mezipatře tak, aby se logicky dům alespoň na chvilku 
vyvětral. Pak se promění schodiště a vstupní haly v hororové scény, kdy zejména slabší 
povahy vracející se domů z práce či hospody za tmy ve večerních hodinách odmítají 
projít chodbou, nebo si myslí, že přebrali. I tady hrají roli nezabezpečená otevřená 
okna, svítící světla a hmyz přilákaný světlem. 
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Přitom je to problém, o kterém už 28 let mluvíme, upozorňujeme na něj a každý rok 
zcela záměrně a schválně uvádíme jen ty nejhorší a nejhrůznější případy. 
  
Poliklinika na Denisově nábřeží, kolega Václav Říš z AOPK ve skladu s přes noc 
otevřeným oknem zajistil celkem 313 netopýrů hvízdavých, z čehož 290 jich bylo živých 
a 23 uhynulých. 
  
Druhé místo mladý partnerský pár bydlící v činžovním domě u plzeňského Prazdroje, 
který měl ve spíži o rozměrech 1x1,5 m (přes nezabezpečené okno) mezi potravinami 
rovných 122 netopýrů hvízdavých. Řešil Radek Zeman. 
 
A třetí místo, bohužel s prvenstvím a největším počtem uhynulých netopýrů hvízdavých, 
získal po letech opět HOTEL Slovan ve Smetanových sadech, kde přes otevřené okno 
se do starého nepoužívaného pokoje dostalo celkem 169 netopýrů hvízdavých, přičemž 
113 jich uhynulo ve skleněném lustru. 
 

Co se celkového počtu námi zajištěných netopýrů týká, tak za pouhé čtyři srpnové dny 
jsme zajistili celkem kolem 700 netopýrů! 
 

Hromadný úhyn netopýrů ve svodu okapu – Plzeň 
Dne 14. 9. 2021 nalezeno dětmi ve Skrétově ulici pod přikrytým přepadem okapového 
svodu zapuštěného v zemi velké množství uhynulých netopýrů hvízdavých, někteří ještě 
živí. Na místě zajištěno 162 uhynulých a 17 živých netopýrů. 
 

  

Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů 
volně žijících živočichů 
Systematický a dlouhodobý monitoring zdravotního stavu populací vybraných druhů 
volně žijících živočichů pohybujících se na území města Plzně a Plzeňského kaje. 
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Shromáždění co největšího počtu dat, identifikace a specifikace určitých rizikových 
skupin volně žijících živočichů. Zájmové druhy - liška obecná, kuna skalní, nutrie říční, 
labuť velká, holub městský (zdivočelý) a okrajově vydra říční, jezevec lesní, zajíc polní 
či prase divoké. V roce 2021 to byl sběr dat ohledně výskytu ptačí chřipky v regionu. 
Získaná data jsou následně vyhodnocována a využívána k minimalizaci nákazových 
rizik. Na tomto projektu dlouhodobě spolupracujeme s MVDr. Oto Humlem, MVDr. 
Jitkou Humpovou, MVDr. Františkem Čadou, RNDr. Janou Bulantovou, Ph.D., MVDr. 
Gabrielou Lukešovou a dalšími. 
Spolupráce referenční laboratoř Vedilab Plzeň (Pod Vrchem 51), Státní veterinární ústav Praha, 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, VF Brno a další.   
 

23. 4. 2021 – jednodenní akce a realizace pitev nashromážděného materiálu  
MVDr. Jitkou Humpovou, MVDr. Gabrielou Lukešovou  (MUDr. Hana Makoňová, Marcela 
Stoklasová). 

 
 

Ptačí chřipka 
V průběhu měsíce února, března a dubna 2021 jsme řešili několik případů náhlého 
úhynu zejména labutí velkých na velice agresivní virus ptačí chřipky (Aviární influenze) 
H5N8. Několik vodních ptáků bylo zajištěno na Velkém Boleveckém rybníku, další pak 
na řece Mži v lokalitě Skvrňany, Křimice, Malesice.  
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Projekt realizován samostatně díky finanční podpoře z Fondu životního prostředí města 
Plzně, který poskytl finanční částku 75.000,- Kč na úhradu části nákladů spojených 
s vyšetřením několika uhynulých ptáků.  
 

Díky tomu jsme získali cenné a ucelené výsledky o zdravotním stavu populace 
jednotlivých druhů vodních ptáků a o průběhu aviární influenze viru v Plzni a části 
Plzeňského kraje. Veškeré informace zpracované v samostatné zprávě a doloženy v 
pitevních protokolech. Monitoring následně realizován v průběhu celého roku 2021.  
 

Hysterie kolem hnízdění čápů bílých v Oseku u Rokycan (RO) 
Veřejné diskuse na sociálních sítích.  
 

Asi málokdo v hnízdní sezóně čápů bílých v roce 2021 nezavnímal veřejné diskuse 
kolem dvou nejsledovanějších hnízd čápů bílých v ČR. Jedním a nejvíce sledovaným i 
veřejností kladně hodnoceným hnízdem bylo hnízdo v Malých Bukách u Trutnova, kde 
se vdovec „Bukáček“ staral spolu s místními lidmi o původně čtyři, následně tři  
mláďata. Tato akce běžela v režii místní Záchranné stanice živočichů Jaroměř a místně 
příslušných orgánů ochrany přírody.  

Druhým neméně sledovaným, zato však hodně kritizovaným čapím hnízdem se bohužel 
stalo hnízdo na ZŠ v Oseku u Rokycan. Nebudu se vyjadřovat k celé kauze a diskusím 
na sociálních sítích, jelikož to jsem již udělal ve svém samostatném příspěvku a 
prohlášení, ale to, co se kolem sledování průběhu hnízdění mimo jiné odehrálo, nelze 
nazvat jinak než hysterií. 

 

 

Veřejné prohlášení k případu kamerového přenosu z hnízda čápa bílého – Osek 
(RO) Karla Makoně – DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň 
2. 7. 2021 Plzeň. 
 

Na základě vývoje událostí a několika naprosto nekompetentních a zcestných diskusí 
zejména na sociálních sítích, adresovaných jak kolegovi Pavlu Moulisovi, tak paní 
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ředitelce ZŠ Osek jsem se rozhodl zapojit do debaty i já a uzavřít tuto nechutnou a 
štvavou kampaň.  
 

Pro všechny ty, kteří, nechápou a nechtějí pochopit základní principy života a smrti na 
této planetě, již poněkolikáté a naposledy! 
 

Jmenuji se Karel Makoň a jsem ten, koho všichni hledáte. Kolega Pavel Moulis 
(Záchranná stanice živočichů Rokycany), kterého jste oslovili, je sice spádově „správce“ 
území, kde se ona kauza čapí hnízdo Osek u Rokycan odehrává, ale k danému úkonu 
nemá všechna potřebná pověření, a tak on není ten, kdo ve finále rozhodoval. Navíc 
kolega se specializuje na úplně jiné živočišné druhy, a tak za vším, z čeho ho křivě 
někteří z vás obviňujete, stojím já, jakožto státní správou pověřený (výjimkou ze 
zákona) specialista v dané oblasti.  
 

Proto také požádal kolega Moulis o součinnost v tomto případě mou osobu, která jinak 
pracuje pod hlavičkou DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň (www.desop.cz). 
Takže já nesu veškerou zodpovědnost za celou kauzu a píši to, co píši!  
 

Nyní už k samotnému případu: 
 

Nevím kdo z pisatelů má profesní či konkrétní zkušenost s problematikou, hnízdní 
biologií, ochranou a záchranou čápů bílých. Nevím ani, kde někteří pisatelé berou 
vůbec tu drzost se k danému tématu vyjadřovat a hodnotit něco, o čem evidentně 
nevědí vůbec nic!  
 

Každopádně to co, se v případě Oseka odehrálo, tak za tím si stojím a obdivuji kolegu 
Pavla Moulise, že má energii tímto ztrácet čas a stále dokola věci vysvětlovat!    
 

Co se rozhodnutí a námi stanového postupu týká, v případě úhynu mláděte na hnízdě 
v Oseku se jednalo o zcela běžné selektivní opatření, navíc zvláště chráněného 
živočicha, uskutečněné jedním z rodičů hnízdícího páru na základě přirozeného 
přírodního výběru s cílem odstranění pro další chov nevhodného genetického 
materiálu.  
 

Zejména čápi mají tato pravidla hodně přísně nastavena a celý jejich život včetně 
hnízdění je ve své podstatě jedním velkým bojem o přežití a holý život! Už jenom to, že 
dospívají ve třetím roce života, že jejich samotná cesta na daleká zimoviště a zpět je 
pro zdravou populaci důležitým selektivním opatřením, včetně boje o nejlepší hnízda, 
samice, lokality atd. 
 

Proto to, co se odehrálo na hnízdě v Oseku, nelze rozhodně kvalifikovat ani ze strany 
hnízdící samice jako týrání, šikana, následek jakési smyšlené psychické poruchy a já 
nevím, co všechno za nesmysly ještě kdo vymyslel a hlavně prezentoval. Zároveň 
nebylo ono mládě ani ohroženo, handicapováno či znevýhodněno v důsledku lidského 
zavinění či lidské činnosti, jako například zamotáno do rybářského vlasce, provázku, 
přiotráveno chemickou látkou, či poškozeno jiným druhem odpadu, odpadků a 
podobně. Nedošlo ani k rušení páru či mláďat na hnízdě, škodlivému zásahu do 
přirozeného vývoje, úhynu jednoho z rodičů (opět z důvodu lidské činnosti a bytí) ve 
věku, kdy samice třeba sedí na vejcích, či jsou mláďata ještě malá atd.  
 

Takže ještě jednou! Vše, co se na hnízdě odehrálo, bylo a je čistě součástí přirozeného 
přírodního vývoje zvláště chráněného živočicha, který je zcela zásadní pro zachování 
zdravého rodu a celé populace čápa bílého! 
 
Proto také nebyl nejmenší důvod do tohoto procesu jakkoliv zasahovat a jediné, co 
jsme mohli a o co se kolega Moulis celou dobu snažil, bylo stále dokola vysvětlovat, že 
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jde opravdu o záležitost, do které člověk nemá morální, věcné, ale ani zákonné právo 
zasahovat! 
 

Navíc to, že jste mohli celou událost vůbec sledovat, byla jen dobrá vůle a rozhodnutí 
provozovatele webové kamery a hlavně pak kolegy Moulise! To samé platí i o námi 
společně realizované první kontrole mláďat na hnízdě (17. 6. 2021)!  
 

Kdyby totiž záleželo na mně, tak jsem kameru nechal okamžitě vypnout hned s prvním 
e-mailem v tomto duchu a na nadstandardní kontrolu průběhu hnízdění ani nepřistoupil! 
To, že jste vše mohli sledovat až do konce, je totiž vysoký nadstandard, na který 
nemáte žádné právo a fungovalo to hlavně díky provozovateli přenosu ZŠ Osek a 
kolegům!  
 

Závěrem: 
Kolega Moulis provozuje záchrannou stanici živočichů (ve svém volném čase) již třicet 
let a myslím, že řešil a zachránil víc zvířat, než kdy kdo z pisatelů podobných e-mailů 
vůbec kdy viděl!  
 

Navíc jeho obavy, že kvůli jednomu slabému mláděti z hnízda vyskočí mládě či mláďata 
zdravá, byly rovněž opodstatněné a více než oprávněné! Pravda, myslím, že bych se 
v mimořádné situaci a pokud by to bylo potřeba na hnízdo dostal, ale to nebyl případ 
slabého mláděte v Oseku, a tak jsme se nakonec rozhodli, že nebudeme zbytečně 
riskovat!   
 

K znovu zapnutí kamery. Po zralé úvaze, dohodě s provozovatelem a hlavně tomu, co 
někteří z Vás předvedli, už nebude kamera nikdy zapnuta a po hnízdění čápů bude 
z hnízda odstraněna.  
 

S pozdravem          Karel Makoň 
                            předseda DESOP 
          vedoucí Záchranné stanice živočichů Plzeň 
 

Za DES OP jsme prováděli jak kontrolu a kroužkování mláďat na hnízdě, tak všechny 
další kroky směřující k udržení principu zdravého rozumu a přirozeného vývoje 
populace zvláště chráněného živočicha. Ve finále z hnízda v Oseku vylétla celkem tři  
mláďata a děkujeme všem těm, kteří věci chápou a pomohli udržet základní principy 
ochrany přírody. Děkujeme! 

Jak je důležité v ochraně přírody nepodléhat laickým názorům, dezinformacím a fámám 
se ukázalo hned na příkladu dalších kolegů, tentokrát z Vysočiny a ZSŽ Pavlov. 
 

„Čapí sirotci na hnízdě v Nové Vsi na Vysočině!“   
Zaručená zpráva, musíte okamžitě zasáhnout!  
 Dne 14. 7. 2021 přijat telefonát od kolegy Zbyška Karafiáta ze Záchranné stanice 
Pavlov, že je tlačen do zásahu na hnízdě čápů bílých v Nové Vsi na Vysočině. Dle 
informací na hnízdo se čtyřmi mláďaty už třetí den nelétá jeden z rodičů. Svou pomoc 
se sundáním již odrostlých mláďat (ve věku 4-5 týdnů) nabízí profesionální lezci, včetně 
pracovníků státní ochrany přírody. 
Kolega však chce mít jistotu, že jsou čápata opravdu bez jednoho z rodičů a na místo 
vysílá kolegy a dron.  
 
Následně se ZS Pavlov obrací na nás do Plzně s žádostí telefonické konzultace. Na 
základě získaných e-mailem odeslaných fotografií kolegu ujišťuji, že je třeba vše 
důkladně ověřit. Navrhuji kolegovi nepodléhat hysterii, sledovat lokalitu do tmy a na 
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hnízdo v žádném případě teď nelézt. V nejhorším případě hladová mláďata z hnízda 
slétnout po pár dnech přirozeně, jinak hrozí riziko úhynu předčasným skokem – pádem 
z hnízda, které při zásahu lidí a vyrušení by bylo 100%!. 
 

  
 

Kolega tedy nechal hnízdo i nadále sledovat, když jsem pak v 19:08 hod. téhož dne 
dostal od kolegy SMS: „ Děkuji ti za pomoc, trvalo to sice čtyři hodiny, ale asi jim 
to zachránilo životy….“ a fotografii, jak dospělý čáp na hnízdě  krmí všechna čtyři 
mláďata. Měl jsem stejně velkou radost jako on. Zbyšek Karafiát si zaslouží uznání a   
poděkování, že nepodlehl nátlaku a mláďata i kompetentnost záchranných stanic tímto 
zachránil! 
 

Čtyři otrávení orli mořští  Velký Bor u Horažďovic (KT) 
Dne 6. 2. 2021 jsme zasahovali u čtyř otrávených orlů mořských nedaleko Velkého 
Boru u Horažďovic. V důsledku úniku informací a fotografií z místa činu jsme byli nuceni 
případ okamžitě zmedializovat a požádat o pomoc širokou veřejnost. To se ovšem ne 
všem úplně líbilo a navíc díky finanční podpoře, která téměř okamžitě přišla od 
veřejnosti, jsme spolu s policií mohli případ šetřit i my. 
 

   
 

Jeden z nejotřesnějších zjištěných a popsaných případů otřásl veřejným míněním a 
sociálními sítěmi. Veřejnost téměř okamžitě začala posílat své finanční prostředky a 
dary na dopadení pachatele. Poprvé v historii spolku jsme mohli veřejně deklarovat, že 
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díky finanční podpoře, kterou jsme od dárců dostali, jsme schopni potřebné informace 
vedoucí k dopadení pachatele finančně ocenit „koupit“.  
 

Díky finanční podpoře jsme dále mohli nechat zpracovat hned několik odborných 
analýz, jako například genetický profil otrávených orlů v porovnání s námi nabranými 
vzorky od mláďat z okolních hnízd v celém Plzeňském kraji.  
 

Dále díky finanční podpoře jsme koupili další potřebné technické vybavení jak 
k monitoringu a ochraně sledovaných druhů, tak k odhalování další nelegální činnosti 
(fotopasti, dalekohled, doplňky na dron).      
 

Podrobnosti z místa nálezu v přiložené tiskové zprávě a celkové zprávě pro policii.  
 
TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň 
Záchranná stanice živočichů Plzeň 
 

6. 2. 2021  
 

Další masakr u Velkého Boru /KT/ 
Čtyři otrávení orli mořští na jednom místě! 
Co to bude příště? 
 

Pocit marnosti, vztek a beznaděj. O tomto víkendu jsme našli další čtyři otrávené 
mořské orly. Čtyři majestátní králové nebes s rozpětím křídel přes dva metry uhynuli 
v nervové křeči se zatnutými pařáty, sedící na patách s poloroztaženými křídly a 
skloněnou hlavou.  
 

Pro nás jeden z nejdrastičtějších úhynů mořských orlů jsme řešili tuto sobotu (6. 2. 
2021) kousek od hnojiště uprostřed ohradníkem obehnané pastviny pro skot pod 
Velkým Borem na Klatovsku.  
 

Místo kam z laiků málokdo přijde a místo, kam někdo na hromadu hnoje vyváží i 
vedlejší živočišné produkty (zbytky) z jatek. Vývrhy, kůže, peří, běháky od drůbeže a 
jiné organické zbytky však tentokrát někdo polil jedem.  
 

Ptáci, kteří zároveň v přírodě fungují i jako zdravotní policie a likvidují hlavně mršiny, se 
sem pak naučili na zbytky chodit, a právě to se jim stalo osudným. Z hromady 
jedovatých zbytků si každý něco odnesl a obzvláště trýznivá smrt je zkroutila hned po 
několika prvních soustech.     
 

Případ byl předán k šetření Policii ČR, která dle pitvy a analýzy obsahu volete 
uhynulých dravců a zajištěné nástrahy následně rozhodne, jak bude případ klasifikován 
a vyšetřován.  
 

Už dnes si však troufám tvrdit, že jde na 99 % o úmyslný trestný čin, týrání zvířat, 
nelegální manipulaci a používaní jedovatých látek, nepovolenou likvidaci vedlejších 
živočišných produktů, pytláctví a usmrcení hned několika zvláště chráněných a kriticky 
ohrožených živočichů! Navíc v této oblasti se bohužel ani zdaleka nejedná o ojedinělý 
případ, podobné kauzy tu mají svou tradici.  
 

S ohledem na závažnost případu a vzniklou škodu zvažujeme vypsání finanční odměny 
za pomoc při objasnění tohoto případu. Zatím však musíme počkat na jednotlivé 
analýzy, další průběh vyšetření a hlavně stanovisko orgánů, které by se případem měly 
ze zákona zabývat jako první. Pokud však už dnes by měl někdo k těmto případům 
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konkrétní poznatky, budeme rádi, když nám pomůžete tento masakr vzácných dravců 
objasnit. Děkujeme. 
 

V následujících dnech se strhla doslova lavina těch, kteří sice k případu neměli pro nás 
tolik důležité poznatky, ale chtěli finančně přispět a pomoci. Proto jsme také téměř 
okamžitě vydali několik prohlášení, nevypsali žádnou oficiální sbírkovou akci a dárce 
odkázali na náš spolkový účet s tím, že samozřejmě mohou činnost naší ZSŽ Plzeň 
finančně podpořit na náš stávající bankovní účet (626222/0300), úplně stejně tak jako 
nás 28 let na ten samý účet veřejně a legálně podporují jiní. Jediné v čem byl rozdíl, byl 
variabilní symbol 4444, díky kterému byla platba nasměrována právě na odhalování a 
boj s nelegální činností. Děkujeme všem, co nás a naši činnost takto podpořili a zde je 
soupis jednotlivých dárců mimo těch, co nás podporují pravidelně a stali se našimi 
důležitými a váženými partnery uváděnými vždy na konci této zprávy a našich 
webových stránkách. Děkujeme Vám!!!   
 

Seznam finančních darů od drobných dárců - označených platbou 4444. 
Převedeno na účet 626222/0300 v termínu od 7.2.2022 - 31.12.2022 

Datum: Dárce:  Částka:  Var.s. 

07.02.2021 Faifrová Jana,Ing.          7 000,00 Kč  4444 

07.02.2021 SKOPKOVA DANUSE          2 000,00 Kč  4444 

08.02.2021 Mgr.Brabencová Jana          5 000,00 Kč  4444 

08.02.2021 FORMAN JAROSLAV          5 000,00 Kč  4444 

08.02.2021 JAKLOVA RADKA          5 000,00 Kč  444 

08.02.2021 Levová, Dagmar             200,00 Kč  4444 

09.02.2021 Novotný Aleš             100,00 Kč  4444 

09.02.2021 ŠPAČKOVÁ DANA          1 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 Šustala Martin,Ing.             300,00 Kč  4444 

09.02.2021 Žák Jiří          2 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 Kebrdlová Mirka             444,00 Kč  4444 

09.02.2021 Ing.Dyntarová Lenka             200,00 Kč  4444 

09.02.2021 Van Beveren Paul             300,00 Kč  4444 

09.02.2021 Černochová Zuzana             200,00 Kč  4444 

09.02.2021 Voždová Tereza             200,00 Kč  4444 

09.02.2021 KAHOUNOVÁ JITKA             500,00 Kč  4444 

09.02.2021 Sykáčková Věra             300,00 Kč  4444 

09.02.2021 KRÝSLOVÁ DANUŠE             500,00 Kč  4444 

09.02.2021 Jan Žanda          3 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 Alice Roubíčková             600,00 Kč  4444 

09.02.2021 STANEK JAROSLAV          2 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 CIZEK JAN             800,00 Kč  4444 

09.02.2021 KOHNOVA ALENA             500,00 Kč  4444 

09.02.2021 KUBAT DAVID             300,00 Kč  4444 

09.02.2021 NETUSIL PAVEL             300,00 Kč  4444 

09.02.2021 KOHN FRANTISEK             250,00 Kč  4444 

09.02.2021 STREJC ADAM          1 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 Petra Vokjan          2 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 BECIROVIC MICHAL          1 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 BUDISOVA JANA          4 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 Sušerová, Martina             100,00 Kč  4444 

09.02.2021 Marášková, Jana          2 000,00 Kč  4444 
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09.02.2021 BLÁHA JERONÝM             200,00 Kč  4444 

09.02.2021 Hep Jaroslav          1 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 YVETTA HAJKOVA          2 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 LENKA OTTOVA          5 000,00 Kč  4444 

09.02.2021 TESAŘOVÁ PAVLÍNA             444,00 Kč  4444 

10.02.2021 MAJERNÍKOVÁ BERTA             100,00 Kč  4444 

10.02.2021 Pesrová Lucie             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 ŠTEFKOVÁ LENKA             200,00 Kč  4444 

10.02.2021 Veselský Jiří             200,00 Kč  4444 

10.02.2021 RODA JIŘÍ             300,00 Kč  4444 

10.02.2021 ŠUBRTOVÁ MICHAELA             200,00 Kč  4444 

10.02.2021 LOSKOT PETR             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 HROCHOVÁ ZUZANA             300,00 Kč  4444 

10.02.2021 Šafka Milan             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 KUCEROVA HANA          2 000,00 Kč  4444 

10.02.2021 PRZECZEK JAROSLAV             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 KANTOR JIRI             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 Veronika Michálková             250,00 Kč  4444 

10.02.2021 Ondřej Hnát             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 Ondřej Hložek             200,00 Kč  4444 

10.02.2021 WITOSZOVA KAMILA             400,00 Kč  4444 

10.02.2021 Jaroslav Škvrna             200,00 Kč  4444 

10.02.2021 Marcel Šíd             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 Luděk Klinkovský             169,00 Kč  4444 

10.02.2021 STANEK PETR             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 HONAL MILAN             300,00 Kč  4444 

10.02.2021 SITTE MICHAL             400,00 Kč  4444 

10.02.2021 FOLTÝNOVÁ BARBORA             100,00 Kč  4444 

10.02.2021 Daniela Čížková             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 Sklenáková, Silvie             200,00 Kč  4444 

10.02.2021 POLIVKA PETR             300,00 Kč  4444 

10.02.2021 LUKAS FINA             250,00 Kč  4444 

10.02.2021 Michael Čakrt          1 000,00 Kč  4444 

10.02.2021 ONDREJ MUSIL             442,90 Kč  4444 

10.02.2021 LIBOR PAULUS          1 000,00 Kč  4444 

10.02.2021 DUSAN VAINER          1 000,00 Kč  4444 

10.02.2021 RENATA POKORNA             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 MARKETA HYBASKOVA             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 ALENA SOURALOVA             500,00 Kč  4444 

10.02.2021 PAVEL BRUSTL             200,00 Kč  4444 

10.02.2021 Urbancová, Regina             200,00 Kč  4444 

11.02.2021 Ivo Bláha             200,00 Kč  4444 

11.02.2021 Petra Parmová             400,00 Kč  4444 

11.02.2021 POLÁŠKOVÁ JAROSLAVA             300,00 Kč  4444 

11.02.2021 Veselý Václav             200,00 Kč  4444 

11.02.2021 BANDÍKOVÁ STANISLAVA             500,00 Kč  4444 

11.02.2021 Horák Miroslav             500,00 Kč  4444 

11.02.2021 Blažková Zdeňka             400,00 Kč  4444 

11.02.2021 SÝKORA LADISLAV             500,00 Kč  4444 
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11.02.2021 KAISER JAN          2 000,00 Kč  4444 

11.02.2021 Vladimíra Vraná             444,00 Kč  444 

11.02.2021 STANEK JAROSLAV             200,00 Kč  4444 

11.02.2021 Markéta Polenová             200,00 Kč  4444 

11.02.2021 BLAZKOVA LADISLAVA             300,00 Kč  4444 

11.02.2021 ROHNOVA EVA        10 000,00 Kč  4444 

11.02.2021 Aneta Hlavatá             100,00 Kč  4444 

11.02.2021 NEDBALOVA JANA             500,00 Kč  4444 

11.02.2021 HRDLICKOVA KLARA             100,00 Kč  4444 

11.02.2021 SABINA ECKERTOVA             200,00 Kč  4444 

11.02.2021 MARTIN BABILON             100,00 Kč  4444 

12.02.2021 Eva Tůmová             300,00 Kč  4444 

12.02.2021 Vránek David             200,00 Kč  4444 

12.02.2021 Ing. Miroslav Beňa          1 000,00 Kč  4444 

12.02.2021 Bäuml Vladimír             300,00 Kč  4444 

12.02.2021 ČORŇÁK JAKUB             500,00 Kč  4444 

12.02.2021 PETR RADOVAN             400,00 Kč  4444 

12.02.2021 MARTINAKOVA RENATA          3 000,00 Kč  4444 

12.02.2021 Tomáš Jehlík             500,00 Kč  4444 

12.02.2021 Zelenková, Lucie             800,00 Kč  4444 

12.02.2021 Jech, Jiří             200,00 Kč  4444 

12.02.2021 VACKOVA ZLATUSE             100,00 Kč  4444 

12.02.2021 DUSAN ULDRYCH          1 000,00 Kč  4444 

12.02.2021 Jiří Matějovský             300,00 Kč  4444 

13.02.2021 MARCELOVÁ ALENA             500,00 Kč  4444 

13.02.2021 Ivana Kolarčíková             100,00 Kč  4444 

14.02.2021 SIMONOVA ZDENKA             500,00 Kč  4444 

15.02.2021 DUFEK MARCEL             500,00 Kč  4444 

15.02.2021 MAREŠOVÁ VERONIKA             400,00 Kč  4444 

15.02.2021 ŠTEIGROVÁ LEONA             300,00 Kč  4444 

15.02.2021 DENKOVÁ LADISLAVA          1 000,00 Kč  4444 

15.02.2021 Jan Martinec             100,00 Kč  4444 

15.02.2021 BASLOVA JANA             100,00 Kč  4444 

15.02.2021 Adam Rippl          1 000,00 Kč  4444 

15.02.2021 BREITFELDEROVA ALENA          1 000,00 Kč  4444 

15.02.2021 Mgr. Stanislav Trčka          3 000,00 Kč  4444 

17.02.2021 NOVOTNÁ JŮDLOVÁ AN          2 000,00 Kč  4444 

17.02.2021 PETR SLAJS             244,00 Kč  4444 

18.02.2021 VANEK MARTIN          1 000,00 Kč  4444 

25.02.2021 ZELINKA JAROSLAV          3 000,00 Kč  4444 

25.02.2021 Jana Blechová             100,00 Kč  4444 

26.02.2021 Bláhová Jolana             300,00 Kč  4444 

02.03.2021 Diviš Martin             500,00 Kč  4444 

08.03.2021 Petra Lesniaková          1 000,00 Kč  4444 

11.03.2021 STANEK JAROSLAV                  200,00 Kč  4444 

15.03.2021 Markéta Polenová             100,00 Kč  4444 

16.03.2021 NOVÁKOVÁ HANA             200,00 Kč  4444 

22.03.2021 JANA ZBUDILOVA          1 000,00 Kč  4444 

23.03.2021 Brousková Martina          1 000,00 Kč  4444 
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05.04.2021 Tomiška Jan          1 000,00 Kč  4444 

06.04.2021 Psychiatrická nemocnice - Klimeš          3 000,00 Kč  4444 

06.04.2021 Diviš Martin             500,00 Kč  4444 

11.04.2021 STANEK JAROSLAV                  200,00 Kč  4444 

04.05.2021 Diviš Martin             500,00 Kč  4444 

11.05.2021 STANEK JAROSLAV                  200,00 Kč  4444 

02.06.2021 Diviš Martin             500,00 Kč  4444 

11.06.2021 STANEK JAROSLAV                  200,00 Kč  4444 

02.07.2021 Diviš Martin             500,00 Kč  4444 

11.07.2021 STANEK JAROSLAV             200,00 Kč  4444 

03.08.2021 Diviš Martin             500,00 Kč  4444 

11.08.2021 STANEK JAROSLAV             200,00 Kč  4444 

02.09.2021 Diviš Martin             500,00 Kč  4444 

11.09.2021 STANEK JAROSLAV             200,00 Kč  4444 

11.10.2021 STANEK JAROSLAV             200,00 Kč  4444 

11.11.2021 STANEK JAROSLAV             200,00 Kč  4444 

11.12.2021 STANEK JAROSLAV             200,00 Kč  4444 

Celkem:     126 338,00 Kč  4444 
 

8. 2. 2021 pitva orlů prokázala původ otrávených návnad 
Dle RTG snímků je patrné, že orli pozřeli velké množství zbytků jateční drůbeže. 
Vzhledem k tomu, že na lokalitě byli nalezeni pouze orli mořští, je zřejmé, že otrávená 
návnada musela být na místě cíleně umístěna v době zámrzu a sněhové pokrývky za 
bílého dne a jiná zvířata se k potravě nedostala. K umístění návnady došlo 
pravděpodobně v intervalu cca sedm dní před nálezem uhynulých zvířat. Nedlouho po 
zajištění uhynulých orlů uživatel pozemku provedl na lokalitě značné změny, které 
výrazně obraz lokality pozměnily. Velice smutným zjištěním při pitvě byl fakt, že všichni 
čtyři otrávení ptáci jsou samice, které tak byly vyřazeny z reprodukce.  
 

  
 
Díky místní nejmenované osobě jsme získali vzorky DNA z krocanů, které jsou 
prodáváni z místních jatek. Následně jsme nechali provést analýzu drůbežích vnitřností 
z volat otrávených orlů a její porovnání se vzorkem jatečních zvířat. Analýza musela být 
provedena ve Španělsku a bohužel se nepodařilo najít 100% genetickou shodu vzorků.   
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20. 2. 2021 - desítky otrávených ptáků Sedlice – Belina u Příbrami  
Na základě informace od kolegů z CHKO Brdy jsme vyjížděli i k případu otravy a zcizení 
jednoho orla mořského na Příbramsko. Na lokalitě již operovala Policie ČR, skupina 
ČSO se psem a další kolegové, získali jsme pár fotografií z dronu, prošli okolí a koukli 
přes plot do místní obory. Na lokalitě bylo kromě jednoho orla mořského, kterého 
pachatel z místa činu stihl odvézt ještě před příjezdem policie, následně nalezeno 
několik desítek otrávených krkavců velkých, jednotky kání lesních a liška obecná. 
Případ řešila policie, výsledek šetření pro nás zůstal neznámý.   
 

  
  
První odsouzený v případu otravy zvláště chráněných živočichů 
Dne 15. 3. 2019 jsme Vás informovali o nálezu v tomto roce dalšího otráveného orla 
mořského, nalezeného u rybníka Slatinka nedaleko obce Mečichov na Strakonicku 
(tento případ nemá souvislost s případem otravy čtyř samic orla mořského u Velkého 
Boru, jelikož se stal až dva roky předtím v roce 2019). Orla pocházejícího z Rakouska 
se nám podařilo dohledat na základě GPS souřadnic z jeho vysílačky. Otrava orlů a 
dalších na lokalitě nalezených zvířat se prokázala a případem se dva roky intenzivně 
zabývala jak strakonická kriminální policie, tak státní zástupce a soud.  
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Dne 29. 4. 2021 soudce nekompromisně odsoudil obžalovaného a vynesl rozsudek. 
Pachatel dostal trest jak za přechovávání jedů, tak za jeho používání a úmyslné trávení 
volně žijících zvířat. A na to jsme všichni 20 let čekali! Rok co rok fungujeme pouze jako 
sběrači mrtvol a potížisté. I přesto, že najdeme pouze pomyslnou špičku ledovce, tak za 
těch 20 let se jedná ze strany státních orgánů o stovky neobjasněných, odložených a 
nevyšetřených případů. Jenom v našem kraji to jsou ročně desítky otrávených či jinak 
nezákonně usmrcených vzácných a zákonem chráněných živočichů! Stovky hodin, 
nemalé finanční náklady a úsilí vynaložené v boji s touto podceňovanou kriminální 
činností. Jenom lidé z našeho spolku věnovali této problematice neuvěřitelné množství 
času s výsledkem, že tento problém vlastně nikoho z těch, kteří by se jím měli zabývat, 
zas až tak moc nezajímá.  
 

Vynesený rozsudek je jasným vzkazem všem travičům i veřejnosti, že věci se mění a že 
i justice už nehodlá pouze mlčky přihlížet a poslouchat smyšlené historky obhajoby a 
pachatelů! Děkuji, pane soudce, děkuji a za nás veliké uznání za Vaši odvahu a 
rozhodnutí! 
 

Bohužel, happyend se nekonal a i přes jasnou deklaraci státní správy, policie a 
soudu jsme řešili hned několik dalších případů a nálezů otrávených či nelegálně 
usmrcených dravců: 
 

- 12. 2. 2021 – Strážiště u Březnice (Příbramsko) 
V souvislosti s otravou orlů ve Velkém Boru na Horažďovicku nám byl nahlášen další 
nelegální způsob odchytu dravých ptáků. Tentokrát se jednalo o jestřábí koš na 
zahradě v lokalitě Strážiště u Březnice na Příbramsku. V den kontroly byl jestřábí koš již 
odstaven a nepoužíván. Případ předán místně příslušným kolegům.  
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- 10. 3. 2021 Holostřevy (TC) 
Hlášený náhodný nález uhynulého samce orla mořského nalezeného na přítoku do 
Výrovského rybníka u osady Výrov pod Holostřevy. Orel uhynulý minimálně dva týdny, 
jiné uhynulé zvíře nenalezeno a ani jeho kadaver úplně nenasvědčoval otravě. I přesto 
případ předán Policii ČR.  Následné analýzy nepotvrdily otravu Karbofuranem.  
 

  
 

- 30. 3. 2021 Hradešice – Černíč (KT) – další otrávený luňák červený  
Za nás na místě Rudolfa Košanová, případ předán Policii ČR, následně prokázána 
otrava luňáka červeného karbofuranem. Odloženo, pachatel neznámý.  
 

  
 

- 1. 5. 2021 Měcholupy (KT) – další otrávený luňák červený  
Za nás na místě Karel Makoň, Rudolfa Košanová, případ předán Policii ČR, následně 
prokázána otrava luňáka červeného karbofuranem. Odloženo, pachatel neznámý.  
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Naše celebrity  
Moderní technologie, kamery, dálkové přenosy, vysílačky, to vše se dnes už zcela 
běžně používá jak při ochraně přírody, tak v ekologické výchově, vzdělávání i 
ornitologii.  
 

Kryštof (a) - čáp bílý s vysílačkou 
Čáp bílý ve čtvrtém roce života, původně námi kroužkovaný jako malé mládě na hnízdě 
21. 7. 2017 v Brodu nad Tichou /TC/. Následně jsme o jeho pohybu nic nevěděli.   
 

Dne 19. 6. 2020 odchycen po pádu z radiovysílače do oplocení, kdy nemohl několik 
týdnů létat, 22. 7. 2020 osazen vysílačkou firmy Anitra a 31. 7. 2020  vypuštěn u 
Chocenic (PJ) na louky nad rybníkem.  
 

Následně monitorována jeho cesta přes Německo, Španělsko, Maroko až do Senegalu, 
kde byl zachycen ještě 31. 1. 2021.  
 

 
 
Dne 4. 4. 2021 překonat Gibraltar a přes Španělsko, Francii a Německo se vydal domů. 
V Německu byl Kryštof dokonce zachycen a vyfotografován na skládce jatečního 
odpadu (12. 4. 2021) německými kolegy, kteří do naší kroužkovací stanice poslali jak 
jeho fotografie, tak číslo odečítacího kroužku, podle kterého byl čáp jasně identifikován.  
 

13. 4. 2021 letí do Polžic nedaleko Horšovského Týna /DO/, kde od loňského roku 
(2020) evidujeme nové hnízdo čápů bílých obsazených celým párem s mláďaty, 
přičemž loni jsme na hnízdě kroužkovali (v červnu 2020) celkem tři čápata!  
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Dne 18. 4. 2021 vyfotografoval pan Vít Šoltys na hnízdě v Polžicích první páření čápů 
bílých, přičemž dole jako samice byl právě náš „Kryštof“. Jeho fotografie potvrdila i data 
z vysílačky, kdy Kryštof – Kryštofa na hnízdě seděla už celou noc.  
 

 
 

Dění na hnízdě i pohyb Kryštofy už téměř rok nepřetržitě sledoval i Bohumil Mášek. 
Poslední mapu a data z vysílačky jsme dostali koncem měsíce dubna, to už Kryštofa 
prokazatelně seděla na vejcích. Následně pravděpodobně v důsledku dlouhotrvajících 
dešťů došlo k poškození vysílačky a od té doby žádná data nepřišla. 
 

Původně se čapí pár střídal v sezení na čtyřech vejcích, ale při kroužkování 2. 7. 2021 
nasadil kolega Miloš Paisker kroužky pouze dvěma mláďatům.  
 

Dne 27. 8. 2021 večer nahlášena zlomenina nohy jednoho z čápů. Plán na odchyt 
vzletného čápa máme, přítomni jsou kromě mě a kolegy Miloše Paiskera také 
profesionální hasiči HZSPK z Domažlic. Odchyt zraněného čápa se za pomoci tmy, 
plošiny a podběráku kolegovi Paiskerovi na hnízdě podařil. Nejedná se však o letošní 
mládě, jak jsme se domnívali, ale o Kryštofu. Má přeražený stoják zhruba 10 cm nad 
prsty pravé nohy, pravděpodobně od zemědělské sekačky či nárazu na dráty či 
propadnutí konstrukcí. Zranění je staršího data, nekrotický pahýl visí pouze na šlaše. 
Převážíme Kryštofu do stanice. 
  
Dne 28. 8. 2021 kontaktuji Veterinární kliniku Vedilab Plzeň, kde dojde k amputaci 
spodní části nohy. Pahýl je opatřen lehkou duralovou náhražkou a čápice je umístěna 
do voliéry s plánem kontaktovat kolegu Tomáše Tykala z Protetiky Plzeň. Čápice však 
nepřijímala potravu a 30. 8. 2021 byla ve voliéře nalezena uhynulá. Kryštofu jsme 
odvezli na pitvu, která prokázala, že uhynula na rozsáhlá vnitřní poranění – natržená 
játra a hematom, které však vznikly až mnohem později, než poranění nohy. Tady tedy 
příběh čapí samice a její sledování končí.  
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Pařátek – telemetricky sledovaný orel mořský 
s odoperovanou nohou nám dělá radost 
Dne 10. 12. 2021 to byly přesně dva roky, co mu kolega Dušan Rak ze společnosti 
Anitra osadil na záda speciální vysílačku (batůžek). Tehdy jsme téhož dne mladého 
samce orla mořského s odoperovaným pravým stojákem „Pařátka“ vypouštěli zpět u 
Tisové na Tachovsku, kousek od místa, kde byl jako poraněný nalezen a odchycen.  
 

 
 

V tomto roce „Pařátek“ do ČR vůbec nezavítal. Celou dobu od ledna 2021 se zdržuje 
na polsko-běloruské hranici. Občas si zalétl na Ukrajinu, občas do Litvy. Dne 25. 10. 
2021 se hlásil z Polska z rozsáhlé rybniční oblasti pod městem Siedlce. Dle dat 
z vysílačky trávil Štědrý den a první svátky vánoční 2021 na uměle vytvořené rybniční 
soustavě nedaleko města Tarnobrzeg Podkarpatského vojvodství v Polsku.  
 

Poštolka číslo 560 - ZSŽ Plzeň 
Dne 23. 7. 2021  po několika dnech co pršelo, přebíráme od nálezců v zástavbě 
rodinných domů na okraji vsi Bdeněves (PS)  poraněnou poštolku obecnou. Tento náš 
nejmenší sokolovitý dravec lovící hlavně hraboše polní rád ke svému odpočinku, 
vyhlížení a lovu potravy využívá v krajině nejrůznější vyvýšená místa a lidskou 
infrastrukturu a stavby. Proto ho také můžete zahlédnout, jak sedí v koruně stromu u 
silnice či na sloupu elektrického vedení ve vsi i v poli. Bohužel zejména některé typy 
dosud nezabezpečených sloupů elektrického vedení jsou pak celkově pro ptáky 
nebezpečné a ročně na nich uhoří stovky nejen poštolek, ale i kání, čápů a dalších. 
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Deštěm promáčená poštolka z Bdeněvsi však měla štěstí v neštěstí, a tak 
pravděpodobně po usednutí na sloup vnitřního rozvodu ve vsi, který má „živé“ dráty 
elektrického vedení poměrně blízko sebe, ji proud nezabil. Přesněji, poštolka musela 
propojit dva vodiče mezi sebou anebo uzemnit vodič s konzolí tak, že elektrický proud 
po mokrém peří sklouzl a jediné, co způsobil, byla seškvařená ocasní péra a letky. 
V důsledku tohoto handicapu pak pták logicky nemohl létat, spadl na zem a lidé ho 
mohli chytit. Navíc seškvařenou poštolku našli nálezci sedět na schodech před domem, 
a tak se poměrně rychle dostala k nám na záchrannou stanici.  
 

  
Dnes, po třech měsících co jsme poštolku přijali, je již částečně přepeřená a čekáme 
ještě na poslední (finální) ocasní pera a letky. Počítáme s tím, že přes zimu by poštolka 
u nás ještě zůstala a pevně věříme, že z jara ji budeme moci vrátit kompletně 
přepeřenou zpět do volné přírody.  
 

 
 

Celkově poštolky obecné jsou jedním z nejhojnějších pacientů záchranných stanic. 
Jenom my v Plzni přijmeme ročně cca kolem 100 poraněných či jinak handicapovaných 
poštolek.     
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Jiřička obecná číslo 1649 - ZSŽ Plzeň 
 

Tento příběh začíná jako stovky jiných na vozovce srážkou volně žijícího živočicha 
s projíždějícím automobilem. Tentokrát je účastníkem dopravní nehody již létající a 
vyvedené mládě jiřičky obecné, které jste mohli vidět v Plzni Bukovci sedět na drátech 
elektrického vedení u kapličky na návsi.  
 

Dne 22. 9. 2021 však při lovu hmyzu nad silnicí se jiřička střetla s projíždějícím 
automobilem a s poraněným pravým křídlem zůstala ležet na silnici. Auto jelo dál, ale 
místní obyvatelka a svědkyně události paní Hadačová cestou na autobus jiřičku ze 
silnice sebrala a přinesla k nám na záchrannou stanici.  
 

  
 

Jenom u nás v Plzni je to zvířecí pacient s pořadovým číslem 1649 a podle centrální 
evidence ošetřených zvířat v letošním roce 31. jiřička sražená autem, po nárazu na 
překážku či mládě ze zničeného hnízda. Přitom jiřičky spolu s vlaštovkami jsou 
nositelky štěstí, symbolem jara a rodinné pohody.  
 
Zlomené křídlo u menších druhů ptáků srůstá přibližně dva týdny, další měsíc či dva si 
vyžádá rehabilitace a ptáků, kteří s podzimem odlétají na zimoviště vzdálená tisíce 
kilometrů, se léčba protáhne třeba až na čtvrt roku. Navíc jiřičky se živí výhradně 
hmyzem, a tak ani jejich chov v zajetí není zrovna snadnou záležitostí. Jenže tohle 
mládě bylo trochu jiné než všechny ostatní. Jeho pud žít byl tak silný, že jiřička začala 
hned po donesení spolupracovat a přijímat potravu. Nejdříve z pinzety a pak dokonce i 
sama z kameninové misky. I přesto, že se poraněné křídlo poměrně rychle hojilo, do 
podzimního odletu jiřiček a vlaštovek jsme ji bohužel vypustit nemohli.  
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A tak jiřička číslo 1649 ze ZSŽ Plzeň u nás zůstane přes zimu s tím, že pokud to 
zvládne, tak z jara ji vypustíme do kolonií k ostatním jiřičkám, tak aby se mohla pořádně 
rozlétat a další zimu trávit v daleké Africe tam, kde jsou naše jiřičky a vlaštovky právě 
teď. 
 

  
 
Krmíme moučné červy a to převážně živé. Zatím jiřička rehabilituje, prospívá a je hodně 
vitální. I přesto, že musí být zavřená ve vytápěné místnosti tak, aby jí nebyla zima, tak 
když vysvitne sluníčko, začne hlasitě štěbetat a hledat své opeřené kamarádky.  
 

Vlaštovka obecná číslo 821 - ZSŽ Plzeň 
 

Úplně na chlup stejný případ v rámci dlouholeté spolupráce s naší záchrannou stanicí 
řeší paní Jana Reifová (viz. foto) s partnerem Karlem Raisem z Plzně Doubravky. Ti 
našli autem sraženou mladou vlaštovku 30. 8. 2021 na silnici nedaleko obce Hromnice. 
Mladá vlaštovka s číslem 821 má rovněž poraněné křídlo a v důsledku dlouhotrvající 
léčby a rehabilitace se ji nepodařilo včas vypustit. Navíc cesta na zimoviště by byla pro 
takto handicapovaného ptáka životu nebezpečný problém, a tak i Jana s Karlem zimují 
tento rok vlaštovku ve svém obývacím pokoji a čekají na jaro, až ji budou moci zase 
vypustit do přírody a vrátit mezi ostatní vlaštovky. I v tomto případě hraje obrovskou roli 
skutečnost, že mládě i přes svůj zásadní handicap je velice vitální, bezproblémově 
přijímá potravu a v léčbě dělá obrovské pokroky. Do jara je však daleko, a tak uvidíme, 
zda vlaštovka i jiřička přežijí a využijí svou druhou šanci. 
 

  
 

Labuť seniorka se zaseknutým háčkem – Darová – Nadryby 
Těsně před setměním 16. 11. 2021 rybář od Berounky hlásí labuť se zaseknutým 
rybářským háčkem a kusem vlasce v noze. Dle podrobností jde o jednu z našich 
nejstarších žijících labutí, ošetřovanou jako létající šedé mládě 6. 10. 2002 po nárazu 
do drátů el. vedení. Díky rozsáhlému poškození křídla jí bylo křídlo amputováno a labuť  
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10. 12. 2002 vypuštěna na řeku Berounku. V roce 2014 jsme ji zaregistrovali při 
kroužkování její rodiny se dvěma mláďaty. Od té doby se s ní setkáváme pravidelně. 
17. 11. 2021 odchycena se zaseknutým rybářským háčkem v patním kloubu levé nohy. 
Zranění ošetřeno na místě, ornitologický kroužek odečten a labuť vrácena na ř. 
Berounku.  
 

 
 

  
 

Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat  
 

Ke zcela zásadnímu kroku dochází v listopadu 2021, kdy po dohodě s Odborem 
životního prostředí Magistrátu města Plzně, Útulkem pro opuštěná zvířata Plzeň a 
Městskou policií Plzeň předáváme agendu a péči o zvířata domácí, exotická a opuštěná 
do péče Městské policie a městem provozovaného útulku na Borských polích. Jediné, 
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co jsme si částečně nechali, jsou zvířata nepůvodních druhů, která jsou řešena v rámci 
samostatné legislativy a jednotlivých vědeckých projektů.  Všichni ostatní opuštění 
králíčci, morčátka, nalezené slepice, odchycení papoušci, andulky odchycené na území 
města Plzně se nově od konce roku 2021 vozí do zvířecího útulku v Plzni.  
 

I přesto jsme v roce 2021 řešili a zajistili: 

 
Rosnička pravděpodobně přijela s kedlubny až z daleké Itálie 
Neobvyklého zvířecího pacienta jsme přijali 24. 3. 2021 z prodejny TESCO Kdyně, kde 
v bedně s kedlubnami našli živou rosničku. Pro nás exotický druh rosničky byl 
zaměstnanci odchycen a z naší ZSŽ Plzeň pak rosnička putovala ke kolegyni Jiřině 
Hepové, která se chovem obojživelníků, konkrétně všech druhů žab již několik let pro 
náš spolek zabývá. 
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Labuť černá na Košináři  

Dne 6. 4.  2021 proběhl v Plzni na rybníku Košinář odchyt labutě černé (Austrálie), 
která se přirozeně v naší přírodě nevyskytuje a není možné ji tam ponechat. Labuť 
nebyla označena žádným ornitologickým kroužkem ani značkou a zřejmě pochází ze 
soukromého chovu nebo zoologické zahrady. Labutí samec byl vyšetřen na ptačí 
chřipku a předán do zabezpečeného soukromého chovu náhradnímu chovateli.  
 

   
 

Papoušek kakadu a dva psi, Plzeň  
Dne 23. 1. 2021 jsme přebírali od odchytové skupiny Městské policie Plzeň do 
dočasného chovu papouška kakadu. Na předávacím protokolu k papouškovi je 
uvedeno úmrtí majitele a asistence Policie ČR. O dalším osudu papouška, stejně jako 
dvou spolu s ním zajištěných čtyřnohých psích kamarádů odvezených do plzeňského 
psího útulku, rozhodne následně soud v dědickém řízení. Papoušek byl předán 
náhradnímu majiteli. 
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Rozšíření a údržba chovatelského a léčebného zázemí  
 

 Studie přesunu Záchranné stanice živočichů Plzeň 
Již od roku 2020 řešíme s politickou reprezentací a vedením města Plzně i Plzeňského 
kraje případný přesun, modernizaci a výstavbu úplně nového, moderního areálu 
„Záchranné stanice živočichů Plzeň II.“. K tomuto záměru jsme si najali a navázali 
spolupráci s ARCHITEKTONICKÝM STUDIEM a ATELIEREM laeb, Praha.  
 

 
 

Autoři studie nové „Záchranné stanice živočichů Plzeň II.“ Ing. Arch. Dominik Tomáš 
Petr a Ing. Arch. Michael Švec pro nás zpracovali studii úplně nového léčebného 
zařízení a areálu ZSŽ Plzeň na pozemku p.č.2115/1 města Plzně nedaleko kostela Sv. 
Jiří v Plzni – Doubravce.  
 

 
 

Bohužel pandemie kovid a s tím spojená komplikace včetně vleklé ekonomické krize, 
zdražení všech materiálů, omezení finančních možností a zdrojů, velkých nákladů na 
realizaci měly za následek, že jsme museli od této nákladné realizace ustoupit a práci 
na architektonické studii zastavit.  
 

Místo výstavby nového areálu jsme přistoupili ke zpracování projektu celkové 
„rekonstrukce, modernizace a rozšíření současného areálu Záchranné stanice 
živočichů Plzeň“ s výhledem získání pozemku do majetku DES OP změnou územního 
plánu a do dvou let zahájení stavby.  
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 Příprava projektu a projektové dokumentace „Rekonstrukce, 
modernizace a rozšíření stávajícího léčebného zázemí Záchranné 
stanice živočichů Plzeň“ 
 

Na základě v předešlém bodě uvedených informací jsme začali koncem roku 2021 
s kolegou Martinem Pytlíkem a Odborem životního prostředí MMP, řešit celkovou 
rekonstrukci stávající Záchranné stanice živočichů Plzeň. Cílem je získat do vlastnictví 
od města Plzně pronajatý městský pozemek pod stávajícím areálem a část pozemku 
sousedního, tak abychom byli schopni efektivně zrekonstruovat, zmodernizovat a 
částečně i rozšířit léčebný areál ZSŽ Plzeň. 
  
Stávající areál je přece jen 30 let staré a pomalu ale jistě dosluhující zařízení, které 
bude nutno zrekonstruovat a přestavět, tak aby i nadále mohlo plnit svou funkci a 
zároveň odpovídalo novým modernějším trendům a hlavně bylo využitelné i pro větší 
skupinu zvířecích pacientů.  
 

 
Na projektu a projektové dokumentaci jsme začali v roce 2021 spolupracovat s panem 
projektantem Ing. Zdeňkem Techlem, který rozpracoval základní studii, následně 
koncept ze zdravotních a časových důvodů předal novému projektantovi panu Davidu 
Vondrovicovi.  
 

   
 

 Údržba areálu ZSŽ Plzeň 
V roce 2021 realizována bez větších investic dle nutnosti převážně svépomocí. 
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Posílení a údržba technického vybavení 
 

  Inventarizace odchytových sítí – tělocvična ZŠ Nýřany 

19. 3. 2021 – inventarizace a kontrola odchytových sítí. 
 

  
 

 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 částí.  
V roce 2021 ujeto 40.470 km. 
Opravy a servis: 
24. 08. 2021    výměna rozvodů (23.887,- Kč) 

17. 09. 2021    výměna zpětného zrcátka u řidiče (3.205,- Kč) 

  2. 10. 2021    zimní pneu nové  (15.743- Kč) 
 

I přes veškerou snahu a náklady vynaložené do servisu je nutné začít řešit výměnu 
vozidla s ohledem na další STK (v říjnu 2022). 
 

Pravidelná úhrada a předplacení ročního zákonného i nehodového pojištění.  
Stav tachometru k 31. 12. 2021 – 467.400 km.  
 

 Další technické vybavení, nářadí, výstroj a ochranné pomůcky 
- Odchytové podběráky a vybavení  – 22.639,- Kč 
- Rozšíření kapacity úložiště, pevný disk PC - 24.900,- Kč 
- Ornitologické sítě (1. 2. 2021) – 7.186,- Kč 
- Pracovní reflektory, svítilna ruční - vybavení - 2.989,- Kč 
- Velká lupa -  mikroskop - 5.510,- Kč 
- 2x2 fotopasti – monitorovací zařízení - 31.416,- Kč 

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

 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/. 
 Pozemek zahrada – velká voliéra pro vodní ptáky.  
 Dřevěné objekty ZSŽ.  
 Nový pozemek Kateřinský potok I. – Hošťka (5,6 ha) v majetku spolku.  
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DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ 
 

Kateřinský potok v majetku DES OP  
Nadačního fondu EDEN 
 

V  listopadu 2020 náš spolek hlavně díky zásadní podpoře dvou strategických partnerů 
a sponzorů (manželů Nováčkových z Karlových Varů a Roberta Trnky -TH Optik 
Plzeň) získal celkem tři čtvrtiny kupní ceny potřebné k zakoupení dvou pozemků u 
Kateřinského potoka v k.ú. Hošťka na Tachovsku.   
 

Ve skutečnosti se jedná o již minimálně 15 let funkční mokřad vytvořený bobrem 
evropským, který by si už dávno zasloužil status přírodní rezervace, ale jelikož původní 
majitelé pozemků i státní orgány ochrany přírody měli na věc poněkud jiný názor, tak se 
pozemky objevily k prodeji jako zemědělská půda.  
 

Počátkem roku 2021 na základě získání 5,6 ha dnes pozemků DES OP a díky možnosti 
nákupu dalších pozemků v této oblasti, založil tým předních a stejně smýšlejících 
profesorů Bioptické laboratoře Plzeň Nadační fond EDEN. Ten okamžitě pochopil, o 
jak ekologicky cenné území se jedná a vložil část svého kapitálu do nákupu dalších 7 
hektarů Kateřinského potoka navazujícího na pozemky DES OP.  Díky tomuto kroku se 
celková plocha „soukromé přírodní rezervace“ rozšířila na cca 13 hektarů.  
 

  
 

Pro náš spolek i dané území je to zásadní událost nevyčíslitelného rozsahu. Jak se 
ukazuje, tak soukromé vlastnictví takovýchto lokalit v majetku ekologicky smýšlejících 
organizací a fondů je jediný fungující způsob ochrany těchto území ekologické stability 
a biodiverzity. 
 

Koncem roku 2021 Nadační fond Eden přikoupil na téže lokalitě ještě jeden z menších 
rybníků na přítoku do Kateřinského potoka v k.ú obce Žebráky. Tímto krokem se 
zájmové území rozšířilo o další zajímavou vodní plochu.   
 

Samotný nadační fond byl založen v Plzni 11. 5. 2021 a je hlavním a zásadním 
partnerem DES OP v rámci realizace projektu druhové ochrany a ochrany sledovaných 
zájmových území. Předsedou správní rady je prof. MUDr. Michal Michal, členové 
správní rady jsou pak prof. MUDr. Ondřej Hes, PhD. a Karel Makoň. 
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Naše rezervace Kateřinský potok – Hošťka /TC/ 
Pozemky a plochy od roku 2020 v majetku a správě DES OP a Nadačního fondu 
EDEN. Pozemky podél  toku Kateřinského potoka, biologicky cenné území určené 
hlavně k zadržování vody v krajině  a posílení biodiverzity dané oblasti. Od prosince 
roku 2021 nově i rybník v horní části přítoku v k.ú Žebráky.     
 

7. 3. 2021 – osazení čtyř budek pro zpěvné ptáky ve spodní části Kateřinského potoka, 
úklid lokality od odpadů, 

   
26. 2. 2021 – komentovaná prohlídka a exkurze na lokalitě s manželi Literákovými, 
 
18. 12.  2021 – kontrolní odchyt dravých ptáků a sov na lokalitě  
                        (zahájení biologického průzkumu – 2 fotopasti),  

  
26. 12. 2021 – instalace krmítka pro drobné ptáky, 
 
prosinec 2021 – inventarizace a převzetí rybníka do majetku NF Eden. 
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 Přírodní rezervace Janovský mokřad /PS/ 
V roce 2020 nově schválená a vyhlášená přírodní rezervace nedaleko Nýřan, 
Přehýšova a Úherec. Zájmové území o rozloze 76 ha vyhlášeno Plzeňským krajem 
z iniciativy a za podpory bývalé radní pro životní prostředí a zemědělství Mgr. Radky 
Trylčové.  

 
V roce 2021 ze strany DES OP realizováno v rámci managementu, údržby a potřeby 
několik následujících samostatných akcí. Většina akcí realizována dodavatelsky pro 
Plzeňský krajský úřad. 
 

15. 7. 2021 - návštěva mokřadu politickou reprezentací, 
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16. 9. 2021 – nákup a převoz celkem 8 betonových patek z Plzně – Košutky na lokalitu 
(K. Makoň),   
 

  
 

27. 9. 2021 – velký bagr, osazení betonových patek, úprava terénu 
(K. Makoň, P.Steinbach, firma s bagrem),   
 

  
 

28. 9. 2021 – příprava betonových patek na montáž lana (K. Makoň, P. Burget),   
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3. 10. 2021 – zprůchodnění cesty na levém břehu Lučního potoka, mýcení křovisek, 
sekání rákosu (Radovi 4x,, K. Makoň), 
 

  
 

10. 10. 2021 – prořezávání porostu 
(K. Makoň, Radovi 4x),   
 

 
 

10. 10. 2021 – malý bagr, úprava terénu a cest  
(K. Makoň, K. Rada, P.Steinbach, firma s bagrem),   
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6. 11. 2021 – montáž ocelových lan na betonové patky – lávka č. 1 
(K. Makoň, P.Steinbach, J.Boháč, H. Makoňová),   
 

  
 
8. 11. 2021 – převoz a doprava panelů od železniční zastávky Heřmanova Huť na 
lokalitu Janovský mokřad Nýřany (K.Makoň),  
 

13. 11. 2021 – montáž dřevěných pochozích fošen na ocelová lana - lávka č. 1 
(K. Makoň, P.Steinbach, M. Paisker, M. Ježior,  H. Makoňová),   
 

  
 
14. 11. 2021 – montáž dřevěných pochozích fošen na ocelová lana - lávka č. 1 
(K. Makoň, J. Rykovský),   
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20. 11. 2021 – montáž ocelových lan a dřevěných pochozích fošen - lávka č. 2 
(K. Makoň, P.Steinbach, M. Ježior,  H. Makoňová, manželé Fajtlovi ),   
 

 
 

  
 
29. 12. 2021 – šponování ocelových lan z důvodu vychýlení betonových patek 
(K. Makoň, M. Ježior),   
 

 
 
duben 2021 – drátěný koš a přepad přes bobří hráz (provizorní), měření hloubky koryta 
(K. Makoň, P.Steinbach) 
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Přírodní rezervace Nový rybník /PS/ 
Série několika samostatných akcí realizovaných v režii Plzeňského krajského úřadu 
v rámci managementu a údržby ptačí přírodní rezervace Nový rybník mezi obcemi Líně 
a Úherce /PS/. 
 

25. 5. 2021 – komentovaná exkurze SOŠ poštovních a informačních technologií. 
 

17. 1. 2021 - sekání hnízdních rákosových ostrůvků pro vodní ptáky 
(K. Makoň, D. Melichar, P.Steinbach, Radovi4x, H.a H. Makoňová).   
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Tůně pro obojživelníky Plzeň – Doubravka /PM/, 
lokalita sv. Jiří, údolní niva Hrádeckého potoka  
 

Údržba lokality, sběr odpadků, sekání, prořezávka dřevin včetně zálivky a monitoringu 
výskytu vžž a vlivu úprav na celkovou lokalitu. Sekání 4. 7. 2021 Karel Rada se synem.  
 

  
 

Dále příprava nových informačních tabulí – grafické zpracování.  
 

Tůňky pro obojživelníky Chrást u Plzně /PM/ 
Samostatný projekt obnovy a zkvalitnění biokoridoru na lokalitě bývalé cihelny Chrást 
realizovaný v roce 2018. V minulosti významné stanoviště ropuchy obecné se zbytkem 
populace přímo v tělese zarůstajícího lomu na těžbu hlíny.  
V roce 2021 lokalita po dlouhé době zavodněna a jedna tůňka funkční. 
 

Tůně Terešov /RO/ 
Péče, údržba a rozvoj pozemku v katastru obce Terešov /RO/. Sekání trávy a údržba 
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. 
 

 
 

Tůně Dražeň /PS/ 
Stanoviště pro obojživelníky u obce Dražeň. Projekt realizován v roce 2017 na 
soukromém pozemku v údolí Dražeňského potoka svépomocí a za široké podpory 
veřejnosti. Bohužel lokalita nesplnila naše očekávání a v roce 2021 nebyla námi 
udržována. Projekt MUDr. Ondřej Hes, dílčí úkony pak v rámci rozpočtu DES OP a za přispění 
příznivců naší činnosti. 
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Tůně Lomany /PS/ 
Projekt realizován 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. 
 

22. 11. 2021 – jedna hrubá seč rákosového porostu.  
 

 
 
Zvláštní poděkování patří hlavně manželům Hepovým za jejich pracovní nasazení a dlouhodobou 
péči o již fungující a zhotovené tůně.  
 
Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého v r. 2021 
Provádí se v rámci každoročního servisu pro obce, krajské úřady, orgány ochrany přírody  
a vlastníky objektů za finanční podpory příslušných krajských úřadů a obcí.  
 

Kasejovice (PJ) – nově zrekonstruovaný  komín (r. 2020) bývalé cihelny 
Nově zrekonstruovaný, snížený a opravený památkově chráněný komín bývalé cihelny. 
Nově vyrobená hnízdní podložka s hnízdním základem od DES OP z roku 2020 v roce 
2021 obsazena celým párem čápů s mláďaty.  
 

  
 
Merklín (PJ) – UHP na komín bývalé kovárny  
2021 prostor pod hnízdem bez stříšky, rekonstrukce stříšky nedokončena. 
Demontáž dřevěné nevyhovující ochranné stříšky pod hnízdem, realizace v roce 2020.  
Realizováno na požadavek a za podpory Plzeňského krajského úřadu ve spolupráci s obcí. 

 
Velký Bor (KT)- komín 
5. 9. 2021 pokus o vyčištění okapů a velice šikmé střechy pod hnízdem. Akce se 
bohužel nevydařila, technicky náročné.  
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Těchonice (KT) – komín rekreační chalupy 
5. 9. 2021 snížení hnízda na třetinu a úklid a likvidace hnízdního materiálu.  
Realizováno za podpory Plzeňského krajského úřadu ve spolupráci s majitelem nemovitosti  
a profesionálními hasiči HZS PK z horažďovické hasičské stanice.  
 

  
 
Kožlany – komín areálu Keramo 
12. 9. 2021 odstranění plechové roury zbytku nefunkčního odvětrání, umístění 
kovového ochranného roštu proti pádu ptáků do komína.  Realizace Jiří Segeč DES 
OP. 
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Osek u Rokycan (RO) – UHP na komínu ZŠ 
17. 6. 2021 - fyzická kontrola zdravotního stavu mláďat na hnízdě a kroužkování 
mláďat.  
  
Několikrát mimořádný a opakovaný zásah v průběhu hnízdní sezóny 2021.  
Většinou kontrola zdravotního stavu mláďat na hnízdě pomocí dronu.  
Realizováno na požadavek a za pomoci ZSŽ Rokycany  ve spolupráci s profesionálními hasiči a obcí. 

 
Dále realizován pravidelný monitoring a kroužkování mláďat na hnízdě a sledování 
vybraných lokalit včetně úspěšné adopce. Nově realizováno za pomocí dronu.  
 

Čáp černý 
 

► Chrančovice  (PS)  
Již podruhé přesunutá umělá hnízdní podložka (smrk). 
2021 - přítomnost čápů prokázána a následně zmařena těžbou! 
 

► 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. 

  18. 6. 2021 kroužkována 3 mláďata (K. Makoň) 
   BX 19818 – 67VH (levá noha) 

   BX 19819 – 67VJ (levá noha) 

   BX 19820 – 67VL (levá noha) 
 

 
 

► Drahkov – Únětice (PJ)  
   Nová uměle vytvořená (kovová) podložka z roku 2014 na borovici cca 50 m 
   od původního hnízda. 

 Neobsazeno – bez mláďat. 
 

► Výtoň - Merklín u Přeštic (PJ) 
   Hnízdo sledované J. Vlčkem, nalezené Josefem Rybárem. Hnízdo na rozdvojeném   

 modřínu. 2021 hnízdo neobsazeno – prázdné. Těsně pod hnízdem nová paseka, těžba 
2018. 
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► Krasíkov (TC)  
   V roce 2014 přemístěná UHP – 2020 padl strom, hnízdní podložka zrušena.  
   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. 
2021 – 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. 
2021 – Neobsazeno, prázdné. 
 

► Staňkov (DO) II. pod letištěm k Ohůčovu. 
  Nově nalezené (obeznámené) hnízdo na uražené borovici cca 15 - 18 m nad zemí.   

Nalezeno jako nové  2020 – Obsazeno celým párem s mláďaty. Na hnízdě odečten 
dospělý jedinec (rodič) při krmení mláďat.  

  10. 6. 2021 kroužkována 3 mláďata (J. Segeč),  
   BX 19815 – 67VA (levá noha) 

   BX 19816 – 67VC (levá noha) 

   BX 19817 – 67VF (levá noha) 
 

 
 

Nejmenší mládě viditelně poraněné (křídlo a bok) bylo sundáno a následně předáno 
jako trvalý handicap do soukromého zájmového chovu.  
 

► 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 50 m směrem 
do lesa od původního hnízda. Nová kovová podložka osazena na borovici do výšky cca 
15 m s cílem nabídnout čápům bezpečnější hnízdní možnost. 
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2021 – Neobsazeno, prázdné (kontrola F. Pojer). 
 

► Skašov – Týnec – Holý vrch, Týniště (PJ) 
   Nově nalezené (obeznámené) hnízdo na osice. 

Nalezeno jako nové v roce 2020 a v roce 2021 obsazeno výrem velkým s minimálně 
dvěma vylíhlými mláďaty.  

   
   16. 6. 2021 kontrola lokality a pod hnízdem nalezeno cca 4 -5 týdnů staré čerstvě  
   uhynulé mládě výra, pravděpodobně predované jiným živočichem.  

 

► Bezemín – Gutštejn (TC)  
Již několik let sledované hnízdo na borovici cca 13 m nad zemí.  
2021 – Nekontrolováno - nové hnízdo nenalezeno. 
 

► Halže (TC)  
Nově objevené hnízdo na smrku v polesí nad obcí Halže.  
2021 – Nekontrolováno. 
 

► Miřkov - Sedmihoří  (TC)  
Údajně nové hnízdo, které bohužel nebylo doposud ukázáno. 
2021 – Nezjištěno. 
 

► Slavíkov u Olomouce   
   Nová uměle vytvořená (kovová) podložka 7. 7. 2019 na modřínu hnízda původního. 

 Původně obsazeno (4. 4. 2020) našim kroužkovaným jedincem 61X0. 
   Následně v důsledku těžby hnízdění na podložce neproběhlo.  
   V roce 2021 – podložka neobsazena, pokračující těžba kolem hnízda.  
    
► ř. Berounka – Hýskov (BE) 
Pod jezem přímo u občerstvení odečten dospělý jedinec +2 při lovu ryb. (62P4). 

  

Kroužkování jiřiček obecných 
Sledování lokalit s přirozenými hnízdy i námi vyrobenými a instalovanými hnízdními 
náhražkami. Lokality slouží také k adopci mláďat jiřiček z lidmi zničených a stržených 
hnízd.  
 

-  22. 7. 2021 větší kontrolní odchytová akce a kroužkování jiřiček a vlaštovek s kolegou 
Milošem Paiskerem v ZD Plzeň – Červený Hrádek. 
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- 10. 8. 2021 tradiční kroužkování jiřiček na lokalitě NC Olympie. Kroužkování druhé 
hnízdní vlny mláďat a odchycených dospělých samic na námi sledovaných umělých 
hnízdech. Realizace Radek Zeman.   
 

  
 

- 25. 6. 2021 náhradní hnízdo pro mláďat jiřiček v Nýřanech (PS). 
 

  
 

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, 
R. Zeman, D. Lokingová a další).  
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Kroužkování břehulí říčních u Nýřan – Heřmanova Huť (PS) 
V Plzeňském kraji najdeme pouze pár ostrůvků s 10, 20, 30 hnízdními norami.  
22. 7. 2021 kroužkování břehulí na lokalitě Heřmanova Huť (PS) ve staré deponii ornice 
nedaleko zemědělského družstva.    
 

  
 

Monitoring hnízd a kroužkování orlů mořských 
Během dvou květnových týdnů jsme provedli kontrolu většiny námi dlouhodobě 
sledovaných a monitorovaných hnízd orlů mořských. Kromě obsazenosti jednotlivých 
lokalit a evidování počtu hnízdících párů jsme okroužkovali a odebrali genetický 
materiál od mláďat. Orlům mořským  se v rámci projektu druhové ochrany věnujeme již 
od roku 2007 a za tu dobu jsme okroužkovali, evidovali a odečetli celkem 93 orlů 
mořských. 
 

Zajímavá zpětná hlášení: 
 

-  16. 10. 2021  vyfotografoval kolega, ornitolog, fotograf Jan Ševčík ve skupině dalších 
orlů na rybníku Starý hospodář nedaleko obce Lutová – Chlum u Třeboně 
v Jihočeském kraji orla mořského, kterého jsme my 27. 5. 2018 jako nevzletné mládě 
spolu s jedním sourozencem kroužkovali na hnízdě ve špici obrovského smrku 
v rozsáhlém lesním komplexu kousek od Starého Sedliště na Tachovsku. 
 

-  25. 10. 2021 mládě námi kroužkované jako nevzletné 8. 5. 2021 na hnízdě u 
Merklína (PJ) bylo pozorováno ornitologem Lukášem Hamáčkem dne 24. 10. 2021 na 
rybníku Rožmberk u Třeboně.  
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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 
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. 
 

Akce kolegů a s kolegy 
Asistence kolegům a akce, ke kterým jsme přizváni v rámci spolupráce, zajištění 
vzorků, kroužkování či realizace jednotlivých projektů.   
 

Monitoring hnízdění telemetricky sledovaných luňáků  
Spoluúčast na projektu Veterinární univerzity Brno, vedený prof. MVDr. Ivanem 
Literákem. Zaměření na monitoring a telemetrické sledování luňáků červených 
pohybujících se a hnízdících v katastru Plzeňského a Jihočeského kraje.  
 

Námi sledované lokality v roce 2021: 
 

Horšovský Týn (DO) – hnízdo u skládky TKO – AUKO27 (F) = 0 
Němčice (DO) – hnízdo u obce Němčice AUKO28 (M) = 0 
Modlešovice u Strakonic (ST) -  tradiční lokalita a hnízdiště KITE07 (F) = 3 pull. 
Řežabinec (ST) – borovice pod železniční tratí u rybníka Řežabinec – ORN039 (F) 
Stráž u Tachova – Nový Dvůr (TC) les u rybníka - AUKI89 (F) = 1 pull. 
 

Límcování hus velkých 
Spoluúčast DES OP na odchytu, kroužkování a límcování hus pod vedením kolegy 
RNDr. Michala Podhrázského ZOO Dvůr Králové. 
 

31. 5. 2021 - Házlov /CH/ 
Odchyt, kroužkování a límcování  nelétavých hus velkých hnízdících na lokalitě golf 
Házlov u Chebu (CH). Jednodenní akce, odchyceno a označeno celkem 8 hus velkých.  
 
1. 6. 2021 – Líně /PS/ 
Odchyt, kroužkování a límcování nelétavých hus velkých hnízdících na lokalitě PR Nový 
rybník, Odval, Zbůch, Úherce a Okružinka. Na Okružince - Líně odchyceno a označeno 
celkem 18 hus velkých. 
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20. 6. 2021 – Studeněves, Cukrovarský rybník /Kladno/  
Lodenice,  Lodenický rybník 
Odchyt, kroužkování a límcování čtyř mláďat z roku 2020 límcovaného páru bernešek 
velkých na lokalitě Cukrovarský rybník, Studeněves. Odchycena 4 pull, olímcována 3 
pull. Jedno pull odvezeno handicapované (andělská křídla) M. Podhrázský. 
 

Na lokalitě Lodenice – Lodenický rybník bernešky v roce  2021 nezjištěny. Okroužkován 
pouze samec labutě velké, odečtena samice (pár bez mláďat). 
 

8. 7. 2021  - Házlov, golf /CH/ 
Technická podpora a spoluúčast při odchytu uměle vypuštěné populace bernešek 
bělolících na lokalitě golfového hřiště Házlov /CH/, rybník Dolní Ovčín. Celkem 
odchyceno (100 %) neoznačených ptáků.  
 

   
 

Spoluúčast na projektu monitoringu a podpory populace 
kavky obecné v Plzni /PM/ 
Již několik let fungující projekt kolegů z ČSOP Plzeňsko, průběžně realizovaný kolegou 
Davidem Melicharem. Naše organizace v roce 2021 v rámci projektu označila a 
okroužkovala odečítacími kroužky pouze 2 kavky.  
 

Kroužkování kvakoše s vysílačkou v ZOO Plzeň /PM/  
Projekt ZOO Plzeň vedený Ing. Tomášem Pešem. 13. 9. 2021 okroužkování jednoho 
mladého kvakoše nočního, označeného vysílačkou. Kroužek - Karel Makoň Cx1209 
(pravá noha) červený CH (levá noha) ZOO.  Realizace a kroužkování na žádost  Ing. T. Peše - 
ZOO Plzeň, vysílačka L. Peške.  
 

Vyšetření zdravotního stavu populace zdivočelé nutrie říční   
Další cílené vyšetření aktuálního zdravotního stavu populace nutrie říční, odchycené či 
nalezené jako uhynulé na území Plzně a Plzeňského kraje. Dlouhodobě realizovaný 
projekt ve spolupráci s SVÚ Praha a VU Brno.   
 

Další spoluúčast na akcích u kolegů a s kolegy:  
 

7. 2. 2021 - další dvě budky pro puštíky bělavé na Šumavě. Projekt kolegy Davida 
Melichara (ČSOP Plzeňsko) realizovaný ve spolupráci s NP Šumava.  
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19. 5. 2021  - účast při kontrole a kroužkování mláďat puštíků bělavých hnízdících 
v instalovaných budkách. Opět projekt kolegy Davida Melichara (ČSOP Plzeňsko).     
 

květen 2021 – monitoring a kontrola průběhu hnízdění sokolů stěhovavých na 
průmyslových stavbách. Projekt kolegy Davida Melichara (ČSOP Plzeňsko).     
 

červen - červenec 2021 – Radek Zeman se účastní plánované služební cesty na 
západní Ukrajinu s cílem najít a telemetricky označit několik jedinců dravých ptáků 
(moták pochop, káně ruská, luňáci). Akce realizována v  termínu 26. 6. až 9. 7. 2021. 
Radek Zeman vyslán za DES OP jako ornitolog a pilot dronu. Projekt realizován 
Veterinární univerzitou Brno pod vedením prof. MVDr. Ivana Literáka.  
 

 
 

     
 

23. 7. 2021 – Radek Zeman - prezentace fotografií a výsledků projektu „Ukrajina“ na 
poradě DES OP – ZSŽ Plzeň. 
 

11. 11. 2021  - výlov nepůvodního druhu ryb z tůně pro obojživelníky na lokalitě Skryje. 
Realizováno AOPK a CHKO Křivoklátsko. DES OP pouze převzetí ryb ke krmení.  
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23. 11. 2021 – v rámci samostatného projektu Speciální školy a internátu pro zrakově 
postižené a děti s vadou řeči bylo do jejich objektu v Lazaretní ulici přemístěno a 
osazeno další naše repasované obří krmítko. Na krmítko navazovala kontrola tří ptačích 
budek a zajištění 40 kg slunečnicových semen.  
   
Tůně Volduchy (RO) projekt a akce týmu prof. MUDr. Ondřeje Hese a spol. zaměřená 
na zadržování vody v krajině a návrat přirozeného biotopu na vlastních pozemcích. 
Projekt realizovaný v roce 2021. DES OP pouze jako podpůrná a technická spolupráce, 
umístění budky pro puštíka a několika budek pro pěvce + realizace dřevěné oplocenky  
21. 4. 2021 proti nárazu ptáků do pletiva.  
 

  
 

Rybník Černošín (TC) projekt a akce týmu prof. MUDr. Ondřeje Hese a spol. 
zaměřena na zadržování vody v krajině a posílení biodiverzity na dané lokalitě. 
Pronájem vodní plochy od roku 2021. DES OP pouze technická a podpůrná spolupráce 
29. 10. 2021 při výlovu rybí obsádky. 
 

Monitoring hnízdění telemetricky sledované samice motáka 
pochopa  OT-010 
 

Telemetrické sledování samice motáka pochopa označené a kroužkované v rámci 
projektu Veterinární univerzity Brno vedeného MVDr. Ivanem Literákem na hnízdě 
(30. 6. 2019) v Plzni Bolevci, na Velkém Boleveckém rybníku. 
 

Květen 2021 návrat z afrického zimoviště  zpět do ČR na lokalitu Dubenec – Skalka 
rybník Padrť u Příbrami.  Moták telemetricky sledován, přičemž: 
 

4. 6. 2021  - kontrola lokality z dronu, samice sedící na hnízdě, pravděpodobně na 
vejcích viz foto. Samice z hnízda nezvednuta, snůška ani počet vajec nezjištěn, 
nepotvrzen.  
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20. 6. 2021  - kontrola hnízda a lokality (J. Segeč). Na základě dat z vysílačky samice 
hnízdo nečekaně opustila, místní ornitologové tvrdí, že  v důsledku silného přívalového 
deště a chladného klimatického období. Při další kontrole hnízda 23. 6. 2021 nalezeno 
hnízdo prázdné, bez vajec, mláďat a stop po vylíhnutí mláďat. Příčina opuštění hnízda 
nezjištěna, nezajištěny ani žádné stopy po predaci či úmyslné likvidaci snůšky 
člověkem, i když na rybníku je realizován chov mysliveckých divokých kachen. Dále na 
lokalitě pozorován další pár motáka pochopa, jeho hnízdo však nenalezeno a 
úspěšnost hnízdění rovněž nepotvrzena.   
 

Mezinárodní sčítání vodních ptáků 
Tradiční celorepubliková akce, při které sčítáme 56km úsek řeky Berounky a vybrané   
rybníky či říční úseky na Plzeňsku se uskutečnila dne 16. 1. 2021. Řeka Berounka se 
sčítá za pomoci kánoí, a to většinou rozděleně do čtyř větších úseků. Sčítáme z Plzně 
až do Zvíkovce. Celkově bylo vidět, že v průběhu posledních deseti patnácti let 
populace jednotlivých druhů ptactva citelně kolísají a bohužel i klesají. Mezi 
nejzajímavější zaznamenané druhy patřili orli mořští, morčáci velcí a hoholi severní.  
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.   
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Kontrolní odečty vodních ptáků na řece Vltavě v Praze 
11. 12. 2021 tradiční akce zaměřená hlavně na kontrolní odečty labutí velkých na řece 
Vltavě v Praze. V roce 2021 akce svolána kolegou RNDr. Michalem Podhrázským. 
 

Jelikož se tentokrát do Prahy sjelo poměrně hodně kolegů, kteří se věnují kroužkování 
a značení hlavně vodních ptáků, podařilo se odečíst kolem stovky kroužků, zejména 
labutí a racků. Zároveň jsme odchytili a ošetřili některé poraněné ptáky, překroužkovali 
staré a hůře čitelné ornitologické kroužky a procvičili odchytovou techniku. 
 

  
 

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. 
  

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE  
 

Nové webové stránky k události 29 let od založení DES OP 
Ve čtvrtek 2. 12. 2021 oslavil Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva 29 let od 
svého založení. U této příležitosti jsme s panem Štěpánem Bakem a Petrem Jakubíkem 
zmodernizovali a přestavěli naše informační webové stránky. Projekt v desetitisícové 
hodnotě nám zabral několik měsíců času, ale výsledek za to stál. Webové stránky jsou 
pro nás stále důležité, jelikož fungují hlavně jako archiv a zdroj informací.   
Děkuji všem, kdo s modernizací a aktualizací našich webových stránek pomáhali. Grafika, design, 
odborná spolupráce Štěpán Bako, web/graphic designer. Realizace za  DES OP Petr Jakubik,  
Karel Makoň a Jiřina Hepová. 
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Čapí hnízdo pro Národní muzeum Praha 
Jedna z našich nejprestižnějších akcí v dějinách DES OP. Na přípravě materiálu, 
technologii a výrobě realistické napodobeniny hnízda čápa bílého do přírodovědné 
expozice Národního muzea Praha jsme systematicky pracovali již od roku 2019.  
 

   
 

K samotné realizaci a montáži čapího hnízda přímo v expozici hlavní budovy Národního 
muzea na Václavském náměstí pak došlo 9. 7. 2021, kdy náš tým ve složení Karel 
Makoň, David Melichar, Jaroslav Cepák, Hana a Hanina Makoňová celkem devět hodin 
skládal a tvořil reálnou napodobeninu čapího hnízda z přírodního materiálu, ošetřeného 
hlubokým zmrazením, realizovaným bezplatně ve firmě Mrazírny Dýšiná.  
 

  
 

Celá zakázka byla realizována na klíč pod dohledem architektů a kurátorů expozice a 
byla pro nás obrovskou výzvou a ctí zároveň.  
 

Díky tomu jsme se následně 2. 9. 2021 mohli osobně zúčastnit slavnostního otevření 
celé přírodovědné expozice, seznámit se s dalšími kolegy a tvůrci expozice a finální 
část  expozice si prohlédnout.  
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e-výstava VODA 
1. 3. 2021 proběhlo oficiální zahájení naší dva roky připravované autorské elektronické  
e-výstavy „VODA“. Celý rok 2020 a první polovinu roku 2021 se náš tým DES OP spolu 
s fotografkou Taťánou Typltovou věnoval dokumentaci a monitoringu zajímavých 
mokřadů a vodotečí v Plzeňském kraji.  
 

 
 

V rámci výstavy zveřejněné na našich stránkách www.desop.cz jsme připravili prvních 
devět lokalit vždy z ptačí perspektivy (dronu) a pak ze země a vodní hladiny, doplněno 
o fotografie zvířat typických pro jednotlivé lokality.  
 

Hlasem úvodního klipu se stal Pavel Liška, hudbu složil Varhan Orchestrovič Bauer a 
hlavním partnerem projektu se stala Plzeňská teplárenská, a.s.   
 

15. 3. 2021 e-výstava „Voda“ získala svůj prostor také v tištěném plzeňském médiu 
„Vítaný host“ a následně periodiku vydávaném partnerem projektu Plzeňskou 
teplárenskou, a.s.  
 

 
 

Děkuji všem kolegům, kteří se na výstavě a jejím vzniku spolupodíleli: Taťána Typltová, Radek 
Zeman, Jiřina Hepová, Zdeňka Kubalová, Hana Makoňová , Petr Jakubik,  Vladimír Nový, 
Tereza Pelikánová, Martin Pelikán, Rudolfa Košanová, Bohumil Mášek, Marek Mejstřík, 
Bluetools studio, MULTILAB.cz  
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Výtvarná soutěž „VODA“ 
Tematicky zaměřená výtvarná soutěž pro žáky ZŠ Plzeň – Újezd. Soutěž vyhlášena ve 
spolupráci s partnery e-výstavy „Voda“ a ZŠ Plzeň – Újezd. Pravidla soutěže viz níže a 
přihlásilo se celkem 24 účastníků a 24 děl. Ve finále vyhrála všechna díla a každý 
porotce si vybral vždy dvě díla, která ho zaujala nejvíce.  
 

  
 

Pravidla soutěže, přihlášení 
 

Soutěž proběhne elektronicky, a to jak pro jednotlivce, tak pro rodiny ve dvou 
soutěžních kategoriích. 
 

Soutěžní kategorie:  
I.   věková kategorie -  předškoláci, I. a II. třída ZŠ 
II.  věková kategorie -  III. až V. třída  ZŠ              
 

Téma:   
Hlavním tématem soutěže je „VODA“, čímž chceme navázat na naši stejnojmennou e-
výstavu uveřejněnou od 1. 3. 2021 na www.desop.cz. 
 

Naplnění tématu je volné, ale mělo by se týkat pouze naší české přírody a hlavně vody. 
 

Např. vodní rostliny a živočichové, koloběh vody, význam vody pro rostliny, živočichy i 
člověka, zadržování vody v krajině, voda jako nejdůležitější tekutina, vodní svět apod. 
Povolené výtvarné techniky:    
Cílem soutěže je najít originální myšlenku související s VODOU v české přírodě a 
následně ji ztvárnit pomocí jakékoli výtvarné techniky (výkres, plastika, socha, koláž, 
odlitek, fotografie atd.). Jednotlivé techniky lze libovolně kombinovat. 
 

Hotová díla bude nutné následně nafotografovat či naskenovat a elektronicky doručit na 
naši e-mailovou adresu ptactvo@desop.cz ke stanovenému datu (15. dubna 2021). 
Každé dílo je třeba řádně podepsat celým jménem (jméno a příjmení) plus připsat věk 
dítěte, které soutěží a vybranou soutěžní kategorii (I. věková kategorie, II. věková 
kategorie).  
Na celou akci by měla navazovat i on-line výstava všech uměleckých děl.  
 

Hodnocení:  
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Hodnotit se bude zejména nápad, myšlenka, její promítnutí do díla a výtvarné 
provedení. 
Odborná porota bude posuzovat výtvarná díla pouze pod jednotlivými soutěžními čísly.  
Vyhlašovat se bude 1., 2. a 3. místo a navíc nejoriginálnější nápad. Jelikož nejsme 
příznivci dravého soutěžení, tak drobností oceníme každého účastníka. 
 

Odborná porota: 
Do odborné poroty svou účast přislíbili: 
Jiřina Hepová - soukromé studium malba-kresba - F.Šolý, lektor AVU Praha, keramická 
školení 
Michaela Koutová – pedagog, Základní škola Plzeň – Újezd 
Pavel Liška – herec a partner e-výstavy „Voda“ 
Roman Jurečko – předseda představenstva PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ, a.s. 
Radka Trylčová – předsedkyně výboru PK pro životní prostředí, zemědělství a evropské 
záležitosti  
 

Podmínky přihlášení do soutěže: 
Do soutěže se může přihlásit každý, kdo splní výše uvedená kritéria a odešle na e-
mailovou adresu ptactvo@desop.cz do 15. 4. 2021 scan či fotografii svého díla 
s řádným označením (prosíme hlavně uvést jméno a příjmení, věk dítěte, kategorii, 
kontaktní údaje, e-mail).  
 

Uzávěrka soutěže: 
Uzávěrka soutěže bude 15. dubna 2021. 
 

Vyhlášení vítězů, vyhodnocení, ceny: 
Do konce měsíce dubna 2021 proběhne posouzení a ohodnocení všech přihlášených a 
odevzdaných děl. Následně budou zveřejněny výsledky soutěže, rozdány ceny a 
zpracována elektronická výstava děl. 
 
Děkujeme všem zúčastněným, porotcům a partnerům za podporu, ceny a účast.  
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Již třetí benefiční akce pro ZSŽ Plzeň – Nečtiny /PS/ 
Třetí benefiční akce výtvarné skupiny KLASKARAS ART (rodiny Stoklasových) a obce 
Nečtiny,  jejímž cílem bylo získat finanční podporu pro činnost naší ZSŽ Plzeň. Součástí 
akce byla prodejní výstava skvostů z místního sběrného dvora a výtvarných děl 
místních mladých výtvarníků a tvůrců.  
 

 
 

       
 

V roce 2021 byl projekt na žádost realizátora rozšířen o návrat části vybraných 
prostředků zpět na lokalitu v podobě zakoupení a umístění ptačích budek a slíbené 
přednášky pro místní MŠ. V rámci projektu byla u kaple umístěna budka pro puštíka 
obecného, švýcarská budka pro netopýry a pěvce a tři klasické dřevěné budky pro 
pěvce a krmítko pro veverky.  
 

Celkem se vybralo 23.968,- Kč a děkujeme velice všem zúčastněným, zejména 
realizátorům celého projektu manželům Stoklasovým, výtvarné skupině KLASKARAS 
ART a obci Nečtiny.  
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Dětský den v Horšově u Horšovského Týna 
V sobotu 29. 5. 2021 jsme se v rámci akce pořádané městským kulturním zařízením 
Horšovský Týn zapojili do připraveného venkovního programu, realizovaného v oboře u 
Školního zemědělského statku v Horšicích. Děkuji všem zúčastněným za reprezentování 
našeho spolku a osobní nasazení na poměrně náročné a veřejností hodně navštěvované akci. 
 

  
 

Projekty ekologické výchovy a osvěty 
Naše tematické projekty ekologické výchovy a vzdělávání byly v roce 2021 realizovány 
vždy spíše ojediněle, po vzájemné dohodě a dle možnosti. I přesto se nám povedlo 
zrealizovat několik samostatných akcí, jako například výukový program pro žáky ZŠ 
Plzeň – Újezd, MŠ Pod Chlumem, seniory v D kubu a další naše většinou sousedy 
z Doubravky.  
 

5. 5. 2021 – návštěva na školní zahradě ZŠ Plzeň – Újezd. Téma odchov vodních ptáků 
a výukové karty „Zvířátka kolem nás“. 
 

9. 6. 2021 - sportovně naučné odpoledne školní družiny ZŠ Plzeň – Újezd „Junior 
predator běh“ v lese pod Chlumem.  
 

    
 

15. 9. 2021 - exkurze žáků 1. a 2. třídy ZŠ Plzeň - Újezd na Záchranné stanici živočichů 
Plzeň.  
 

30. 10. 2021 – „Den zvířat“ - každoroční výukový program realizovaný pro ZŠ Šťáhlavy. 
Pro Magistrát města Plzně realizuje a pořádá odbor životního prostředí.  
 

12. 7.2021 – přednáška a povídání o ZSŽ Plzeň na skautském táboře u Kosího potoka.  
 

Následovaly samozřejmě i další akce a individuální programy, zaměřené zejména na 
ekologickou výchovu, osvětu a vzdělávání veřejnosti.  
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Informační materiály – plakátky „Pomáháme zvířatům“  
Naše příznivkyně paní Jitka Karlová od Borského parku po loňské zimní sezoně a péči 
o dvě naše ptačí krmítka přišla s nápadem a nutností, že je třeba informovat veřejnost o 
správném způsobu přikrmování volně žijícího ptactva a veverek. K tomuto účelu sama 
připravila hned dva tematicky zaměřené informační materiály včetně doprovodných  
podrobně zpracovaných tiskových zpráv, které jsme postupně využili k ekologické 
výchově, osvětě a prezentaci v mediích.  
 

 
 
Seminář pro studenty Pedagogické fakulty v Plzni  
Z důvodů opatření a pandemie v roce 2020 nerealizováno. 
 

Vítání ptačího zpěvu jaro 2021 – nekonalo se! 
Ptačí festival, dny otevřených dveří -  podzim 9. 10. 2021 
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. 
Realizace Luboš Volter a členové DES OP. 
 

FB a Instagram 
Od konce roku 2015 nás najdete i na sociální síti FB.  
https://www.facebook.com/desop.plzen/  
 
Od roku 2020 nás můžete sledovat i na spolkovém INSTAGRAMU, který režíruje a 
zřídil za DES OP kolega Radek Zeman.  
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Chlumonoš - Plzeň (PM) 
Tradiční vánoční akce, zejména pro děti, pořádaná vždy 25. 12. tentokrát po roční 
pauze i v roce 2021. Vycházka po zpevněné cestě od areálu ZSŽ Plzeň do lesa pod 
rozhlednu Chlum, kde už na nás čekal Chlumonoš s andělem a drobné dárečky pod 
rozsvíceným stromem.  
 

 
 

Tiskové zprávy – efektivnější komunikace s médii 
Od roku 2007 zavedená komunikace s médii a příznivci DES OP. Aktuální tiskové 
zprávy, pozvánky na akce, zajímavé informace, to vše rozesíláno v elektronické podobě 
na celkem 564 e-mailových adres a subjektů. V roce 2021 jsme Vám takto poslali 76 
oficiálních tiskových zpráv a informací. Vážíme si Vaší přízně, děkujeme, že nás 
sledujete a k odběru zpráv se mohou noví zájemci snadno přihlásit prostřednictvím 
našich webových stránek na adrese www.desop.cz. 
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Tiskové korektury a opravy textů 
Tuto zprávu jako 99 % všech textů pro Vás kontrovala a po mě opravovala paní Jiřina 
Hepová. Děkuji, paní Jiřino, hlavně za ten čas strávený u počítače, Vaši trpělivost a samozřejmě 
perfektně odvedenou práci. 
 

Prodej produktů: 
Výukové karty „Zvířátka kolem nás“ – nový aktualizovaný dotisk! 
Tematicky zaměřené výukové karty o volně žijících druzích živočichů z naší přírody. 
1 pare = nově 41 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. 
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.  
 

Staženo z prodeje - dostupné volně na www.desop  
 
Výchovné dokumenty na DVD – „Co se děje kolem nás“ 
Celkem 5 příběhů a 10 dvouminutových doprovodných klipů z reálného života divokých zvířat.  
Přes 80 minut obrazu a informací + filmová hudba v MP3. Výukový materiál pro všechny, kteří se chtějí 
něco dozvědět a nebojí se podívat na věci kolem nás tak, jak se opravdu staly. Výborná kamera, svižný 
střih, odborně zpracované texty, jedinečně namluvené komentáře známými osobnostmi českého filmu  
(Josef Somr, Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Pavel Liška, Martha Issová, hudba Varhan Orchestrovič 
Bauer). DVD vyprodáno, jinak vše volně ke stažení na www.desop.cz. 
 
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.  
   

PERSONÁLNÍ POKRYTÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 

Členská základna   
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina 
dobrovolníků. V roce 2021 to bylo celkem 56 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 2021 od 1. 2. 2021 po zkušební době přijati za členy DES OP manželé 
Vladimíra a Karel Radovi a Martin Pelikán. 
 

23. 7. 2021 na vlastní žádost ukončil členství v DES OP fotograf Bohumil Mášek  
(klíče, průkaz i karta odevzdány téhož dne). 
 

Zemřel ornitolog a kroužkovatel pan Václav Bošek z Plzně 
Ze středy na čtvrtek (14. - 15. 4. 2021) zemřel ve věku nedožitých 86 let přední 
plzeňský ornitolog a kroužkovatel pan Václav Bošek. Člověk, kterému já osobně hodně 
dlužím a který stál u zrodu DES OP a tehdy ještě Záchranné stanice ptactva v Plzni 
Doubravce. Člověk, se kterým jsem strávil osm pro mě zásadních a profesně 
nejdůležitějších let života.  
 

Dne 18. 10. 2021 jsme na věčnou památku panu Boškovi umístili na jeho oblíbené 
místo na pravém břehu řeky Berounky k papírenskému jezu kámen s pamětní deskou.  
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20. 10. 2021 pak u pomníku a následně na ZSŽ Plzeň proběhla pietní vzpomínková 
akce a setkání přátel a kamarádů pana Václav Boška. Promítaly se fotografie a 
vzpomínalo se.  
 

  
 

Zvláštní poděkování všem, co mi pomohli s realizací: Sochařům manželům Jitce a Marcelu 
Stoklasovým z Nečtin, Petru Jindrovi, Jiřímu Körnerovi, Davidu Melicharovi, Jaroslavu 
Škopkovi, Jiřině Hepové a dalším. 
 

Pamětní deska kolegovi, kroužkovateli Stanislavu Benedovi  
28. 10. 2021 jsme k nově osazené informační tabule a vzpomínce na předního 
ornitologa RNDr. Stanislava Benedu na Božkovském ostrově umístili s kolegou 
(skautem) Jindřichem Rykovským, Hrabětovými a za pomocí ÚMO Plzeň 2 pamětní 
desku kolegovi, ornitologovi, kroužkovateli, učiteli, skautovi a členovi DES OP 
Stanislavu Benedovi, rodákovi z Plzně (Koterova), který se výrazně zapsal do historie 
DES OP i mého profesního života.  
 

  
 

Jednání členské schůze a volby 
Jednání členské schůze a volby do orgánů spolku realizovány z důvodu pandemických 
opatření a zákazu scházení se větší skupiny osob elektronicky prostřednictvím e-mailu. 
Vše proběhlo elektronicky a transparentně a je zpracováno do úředních listin a 
protokolů.  
 
Volby do výboru DES OP a kontrolní komise DES OP proběhly hned v lednu 2021. 
Volilo celkem 52 členů DES OP a ve všech funkcích zůstali zvoleni od 1. 2. 2021 
všichni navržení a funkci již vykonávající kandidáti. Podrobnosti viz samostatný protokol 
volby DES OP. 
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Finální výsledek - výsledky hlasování – volby  
    

Z celkového počtu 52 členů DES OP volilo celkem 48 členů, 
3 členové neodevzdali hlasovací lístek a hlasování se vědomě zdrželi,  
1 členství pozastaveno - nehlasováno. 

Do výboru DES OP byli zvoleni: Pro Proti 
Zdržel 
se   Nehlasovali Výsledek 

Karel Makoň ml. 47 0 1   4 zvolen 

Jiří Volf 47 0 1   4 zvolen 

Hana Makoňová 47 0 1   4 zvolen 

Do kontrolní komise DES OP byli zvoleni: Pro Proti 
Zdržel 

se   Nehlasovali Výsledek 

Václav Kural st. 47 0 1   4 zvolen 

Miloš Paisker st. 47 0 1   4 zvolen 

Marie Süssová 46 0 2   4 zvolen 

Olga Štěpánková 45 0 3   4 zvolen 

Petr Jakubik 45 0 3   4 zvolen 
 

  

 

Zaměstnanci  
Od 1. dubna 2002 jeden hlavní zaměstnanec na plný úvazek v pozici vedoucího 
Záchranné stanice živočichů Plzeň. Je jím Karel  Makoň, který mimo svou pracovní 
dobu funguje jako dobrovolník. 
 

Brigádníci 
V průběhu roku 2021 zaměstnávala organizace na Smlouvu o dílo či Dohodu o 
provedení práce celoročně několik brigádníků (2-10). 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 a nově pak i na projektech ekologické výchovy. 
 

Dobrovolníci 
Skupina dobrovolníků mimo spolek, kteří nejsou anebo v roce 2021 ještě nebyli členy 
naší organizace, ale výrazně v roce 2021 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  Miroslava Ježiora, Josefa Boháče, Dušana Mastného, Jaroslava Formana 
s manželkou Helenou a synem Jardou, Václava Stroleného, Antonína Gibiše, Lubomíra Voltera 
s rodinou, dále jsou to Pavel Šimek, Miloš Blažek, Petr Jindra, David Melichar a další.  
 

Kroužkovací kurz Třeboň 2021 - září 
Tradiční akce na rodinné farmě Hamr u obce Lužnice se v roce 2021 nekonala v  
dubnovém termínu, ale byla přeložena z důvodu protipandemických opatření na 
podzimní termín 20. 9. až 23. 9. 2021. Kurz zaměřen hlavně na odchyt a kroužkování 
volně žijících druhů ptactva. Pro náš spolek prestižní akce, realizovaná Kroužkovací 
stanicí Národního muzea Praha. Součástí akce je i přednáška na téma „Etologie a 
základní pravidla kroužkování.“ Během čtyř dnů se členové DES OP věnovali hlavně 
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práci v terénu a zároveň se zúčastnili i odborných částí kurzu pod vedením zkušených 
kolegů kroužkovatelů.  
 

 
 

V pondělí 20. 9. 2021 navíc v rámci kurzu realizace záchranného transferu nelétavých 
potápek roháčů uvízlých na vypuštěném Velkém lomnickém rybníku u obce Lomnice 
nad Lužnicí. Odchyceno celkem 11 potápek roháčů a převezeny na rybník Koclířov.  
   

   
 
V roce 2021 se kurzu aktivně zúčastnilo celkem 5 zástupců DES OP - Karel Makoň, Hana a Hanina  
Makoňová, Miloš Paisker st., Pavel Steinbach.  
 

Valná hromada Národní sítě záchranných stanic 
12. 11. 2021 jsme se zúčastnili s Pavlem Steinbachem jednání valné hromady Národní 
sítě záchranných stanic pořádané v Pavlově. Součástí jednání byla naše přednáška na 
téma „Adopce a problematika mláďat čápů“ plus diskuse k používání webových kamer 
při monitoringu jednotlivých hnízd. Na závěr jednání jsme si prošli areál ZSŽ Pavlov. 
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FINANCE 2021 
Hospodaření – příjmy a výdaje DES OP za rok 2021 
 

Příjmy a procentuální vyčíslení příjmů organizace za rok 2021 

Celkové příjmy za rok 2021 2.872.741,- Kč 100% 
Podpora statutárního města Plzeň    620.000,- Kč 21,58 
Dotace od Plzeňského krajského úřadu   480.000,- Kč 16,71 
Národní sítě stanic – MŽP ČR – PPK 447.148,- Kč 15,57 
Plzeňská teplárenská, a.s. 100.000,- Kč 3,48 
MÚ Domažlice     15.000,- Kč 0,52 
MÚ Horšovský Týn     10.000,- Kč 0,35 
MMP OŽP – FŽP MP – ptačí chřipka     75.000,- Kč 2,61 
PKÚ – čápi, rezervace (druhová ochrana)     222.000,-Kč 7.73 
Dary – otrava orlů 4444 121.038,- Kč 4,21 
Dar na nákup rezervace (R. Trnka) II.    100.000,- Kč 3,48 
Sponzoři - dárci ostatní     468.358,- Kč 16,30 
Vlastní činnost - projekty    213.937,- Kč 7,45 
Úroky, přeplatky 260,- Kč 0,01 
  

Majetek a výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 

Drobný hmotný majetek (vybavení) 197.694,- Kč  

Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1.166.223,- Kč  

Fond rezerv (převedeno z roku 2020 do roku 2021) 816.220,- Kč   

Fond rezerv (převedeno do roku 2022) 1.273.829,- Kč  

Pohledávky 9.360,- Kč  

Závazky 2.318,- Kč  

Odpisy drobný hmotný majetek ,- Kč  
 

 Výdaje a procentuální vyčíslení výdajů organizace za rok 2021 
Celkové výdaje za rok 2021 2.352.667,- Kč 100% 

Doprava a přeprava, služební vůz, servis 252.321,- Kč 10,72 
Krmiva, léčiva, veterinární péče, ošetření 131.255,- Kč 5,58 
Zaměstnanec, mzdy, pojištění (příspěvek ÚP) 376.006,- Kč 15,98 
Projekty – dohody a brigádníci, daně 423.420,- Kč 18,00 
Provoz. náklady  – rozvoj areálu, tel., energie, 
ostraha, údržba 

643.872,- Kč 27,37 

Projekty druhové ochrany a eko. výchovy, 
vlastní činnost, projekty 

   433.668,- Kč 
18,43 

Otrava orlů 4444     92.125,- Kč 3,92 
Podrobnosti viz příloha – Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol. 
                                      – Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací a projektů.  
 

Sponzoři a dárci 
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Zvláštní poděkování patří všem přispěvovatelům, příznivcům a členům, kteří 
v pravidelných časových intervalech a každý rok finančně přispívají na naši činnost.  
 

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 
  
                                          Manželé Jana a Štěpán NOVÁČKOVI, Karlovy Vary  
 

                                Robert TRNKA, Horní Bříza (TH Optik) 
 

                                Plzeňská teplárenská, a.s.       
                                 

                                Nadační fond EDEN                                                
                                    
Významní sponzoři:      PROMEDICA, a.s – Praha 
                                          Veterinární klinika VEDILAB spol. s r.o.  
                                                   B-Orto s.r.o. MUDr. J. BAUMRUK  -  zubní ordinace Plzeň 
                                          Ing. Vladimíra SEDLÁKOVÁ, Kyšice 
                                          Veronika SOUČKOVÁ, Praha 
                                          Ing. Věra SOUČKOVÁ, Praha 
                                          design-block s.r.o, Záluží, Třemošná 
                                          Město DOMAŽLICE – Referát životního prostředí 
                                          Město HORŠOVSKÝ TÝN 
                                          Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi 
                                          OBEC NEČTINY a její lidé 
                                          KLASKARAS ART (manželé Stoklasovi), Nečtiny  
                                          Roman JUREČKO, Plzeň 
                                          Monika ŠEDIVCOVÁ, Struhaře 
                                          Olga VAŠČÚROVÁ ŠTĚPÁNKOVÁ, Plzeň      
                                          Danuše ŠKOPKOVÁ, Plzeň 
                                          Manželé Jiřina a Jaroslav HEPOVI, Kaznějov 
                                          Prof. MUDr. Ondřej HES, Ph.D., Letkov 
                                          Mgr. Mirka HESOVÁ, Letkov 
                                          Miroslav JEŽIOR, QS Quality Solution, Dýšina 
                                          AS-ORTO s.r.o, MUDr. Sára FARNIEV ASCHENBRENNEROVÁ 
                                          Manželé Ivana a Pavel STEINBACHOVI, Štěnovice 
                                          Manželé Jan a Blanka HRABĚTOVI, Plzeň 
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                                          Manželé Jaroslav a Helena FORMANOVI, Mýto 
                                          Manželé Tereza a Martin PELIKÁNOVI, Plzeň 
                                          Jiří BLAŽEK redaktor ČR Plzeň – Dýšina 
                                          Štěpánka KASINCOVÁ, Plzeň 
                                          RNDr. Zdeněk ČÍŽEK, Žichlice – Hromnice 
                                          Helena NETOLICKÁ, Plzeň 
                                          Děti ze spolku NÁŠ BUKOVEC - manželé Hanouskovi 
                                          Žáci ZŠ Štěnovice, Štěnovice  
                                          Jitka HNĚVSOVÁ, Štěnovice                                         
                                          Sbírka ZVÍŘE V NOUZI při NSS - ČSOP PRAHA 
                                          Lukáš HANDL, Plzeň 
                                    Alžběta HRABĚTOVÁ, Plzeň 
                                          Jana BRABENCOVÁ 
                                          Jana KADLECOVÁ 
                                          Vendula KOUTNÍKOVÁ 
                                          Jana ŘEZNÍČKOVÁ 
                                          Eva KABOURKOVÁ 
                                          www.lucistnice.cz – Petr Jindra a spol. 
                                          Jana VACKOVÁ, www.atelier-vackova.cz , Plzeň 
 

Sponzoři, partneři:    MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ , Plzeň 
                                          Dentavia Group s.r.o. MUDr. P. VLNAŘ - zubní ordinace Plzeň 
                                    ANITRA – telemetrické sledování ptáků, Praha                                       
                                          Irena JANEČKOVÁ, Ostrov u KV 
                                          EKO-INFO s.r.o.  - manželé Černých, Kout na Šumavě 
                                          ELIS-PLAST spol. s r. o. - Chrást 
                                          Martina ŘEŘICHOVÁ, Plzeň 
                                          Obec Kout na Šumavě 
                                          Luboš ŠILHAN – Plzeň 
                                          Taťjana MEDVECKÁ – Praha  
                                           Pavel LIŠKA – Praha 
                                           Marcel ŠIK, grafik Vejprnice     
                                           Marek KOŇAŘÍK – grafik  
                                           MVDr. Petr BÖHM,  Vedilab, Plzeň 
                                           MVDr. Martin HOLA, Vedilab, Plzeň 
                                           MVDr. Oto HUML, Vedilab, Plzeň 
                                           MVDr. Jitka HUMPOVÁ 
                                           MVDr. František ČADA, Vedilab, Plzeň 
                                           MVDr. Zdeněk RAMPICH  
                                           MVDr. Jan POKORNÝ, Plzeň 
                                           MVDr. Miroslav SVATOŠ – Plzeň 
                                           Manželé Eliška a Václav KURALOVI, Plzeň 
                                           Mgr. Miloš BICEK, Plzeň 
                                           Martin PYTLÍK, Plzeň 
                                           RNDr. Jana BULANTOVÁ Ph.D., Praha 
                                           Pavlína KOTOROVÁ  
                                           Alena KLIMENTOVÁ  
                                           Jana SEKALOVÁ 
                                           Hana KVARDOVÁ  
                                           Jaroslav STANĚK 
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                                          Markéta POLENOVÁ 
                                          Václav KARHAN Mgr. 
                                          Radka JAKLOVÁ 
                                          Adam STREJC 
                                          Eva ROHNOVÁ 
                                          Markéta ZÁMOSTSTSNÁ  
                                          Martin DIVIŠ 
                                          Alžběta HRABĚTOVÁ 
                                          Christian KLOZAROVÁ 
                                          Patrik HORKÝ 
                                          Gabriela LUKEŠOVÁ 
                                          Yvetta HÁJKOVÁ 
                                          Radek KLIMEŠ 
                                          Lenka OTOVÁ 
                                          Valdemara PAUEROVÁ 
                                          Jana BUDIŠOVÁ 
                                          Jan KOUT 
                                          Petra LESNIAKOVÁ 
                                          Jan TOMIŠKA 
                                          Ondřej VANĚČEK 
                                         Jana ZBUDILOVÁ 
                                         Dušan ULDRYCH 
                                         Arnoštka ZEMANOVÁ 
                                         Radka OPLUŠTILOVÁ  
                                         Stanislava BANDÍKOVÁ 
                                         Hana BOUDOVÁ 
                                         Jan BEZPALEC 
                                         Alena a František KOHNOVI 
                                         a další……. 

 
ZÁVĚREM 
Děkujeme všem, co nám pomáhají a sledují naši činnost. 
 
 
V Plzni dne 24. 3. 2022                                                                      Karel Makoň – předseda DES OP 
                                                                                                                Jiřina Hepová – DES OP 
 

 


